VINOGRADNIŠKA
UČNA POT

8. Počivališče ob vinogradu
Ogled odporne trte aramon na brajdah.

9. Počivališče s pojasnitvijo geologije
Predstavitev značilnosti tal, lege in klime
vinogradov ter zaščitenega geografskega porekla
vin.
10. Razgledno počivališče
Pri mladem vinogradu je postavljena dobro
ohranjena štajerska preša iz leta 1928 in leta 2013
zgrajena klet iz slovenjegoriškega peščenjaka.

INFORMACIJE (turistični vodniki):
Turizem Slovenske gorice: 040 828 509
Feliks Berič: 041 460 597
Viktor Kapl: 041 729 322
Franc Ruhitel: 041 555 210
Občina Sveta Ana: obcina@sv-ana.si

po sledeh barvite
zgodovine vinogradništva
Svete Ane

Opis vinogradniške učne poti
1. Klet z vinoteko v občinski stavbi

V kleti je mogoče degustirati vrhunska vina
domačih vinogradnikov. Na stopnišču je del
razstave o Francu Postiču in o zgodovini
vinogradništva.
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nasproti farne cerkve si je zgradil večjo hišo, v
kateri si je uredil medicinsko knjižnico,
zdravniško ordinacijo, lekarno in vinsko klet. Po
smrti so na njegovo željo hišo spremenili v šolo.
6. Viničarija Pergarjev vrh

2. Cerkev Svete Ane
Baročna cerkev je bila zgrajena med leti 1693 in
1705. V njej so 3 oltarji, osrednjega je leta 1794
izdelal mariborski baročni kipar Jožef Holzinger.
3. Počivališče ob vinogradih
Ob čudovitem razgledu na širne vinograde je
posajenih več starih sort trt. V bližini sta dva
izmed najstarejših vinogradov traminca in
portugalke v Evropi.
4. Poličeva klet
Stara klet iz 19. stol. se ponaša z vrhunskimi vini.
5. Postičeva hiša
Franc Postič je bil pred skoraj 200 leti zdravnik pri
Sv. Ani, bil je zelo zaslužen za pospeševanje in
razvoj vinogradništva, sadjarstva, vrtnarstva ter
za sam razvoj kraja. Med številnimi trtami si je
zasadil tudi trto Pinot Meunier, ki jo je zelo

Na Pergarjevem vrhu stoji tipična zidana
viničarija iz začetka 19. stoletja, z obokano kletjo,
gospodarskim poslopjem in paviljonom. Leta
2013 je bila celovito obnovljena. Viničarija je
lokalni kulturni spomenik z etnološko muzejsko
zbirko, stalno razstavo o Francu Postiču (17941861) in o zgodovini vinogradništva.

7. Ampelografski vrt
Na učni poti in v ampelografskem vrtu so na
ogled vinske sorte trt, ki rastejo na območju
Svete Ane. Med njimi je 24 sort, ki so dobile
lokalno ime pri Sveti Ani. Sinonime je zapisal
Franc X. Trummer leta 1841 v znameniti knjigi
»Sistematična klasifikacija in opis sort vinske
trte, ki rastejo v Vojvodstvu Štajerski«.

