
sobota, 12. 11. 2011, ob 17. uri, 
v krajevni dvorani

11 tradicionalno 
martinovanje
z jesenskimi 
prireditvami

ČETRTEK, 10. 11., ob 16. uri – Zakl

PETEK, 11. 11., ob 16. uri - Sedlašek 97a

SOBOTA, 19. 11., ob 14. uri - Dolena 51

Izdalo: Turistično društvo Podlehnik; Predsednik društva: Mi-
lan Vidovič; Informacije: 051 414 280, 031 485 184; Zbrala in 
pripravila: Zdenka Golub; Oblikovanje: Svetozar Pance; Tisk: 
Grafis Trade d.o.o.; Podlehnik, november 2011.

TURISTIČNO DRUŠTVO 
PODLEHNIK

www.turisticna-zveza.si www.slovenia.info

Martinovo je pomemben in lep jesenski praznik, 
ki je ohranil veliko vezi s kulturno dediščino ter 
ohranjanjem starih navad. Naši predniki so obha-
jali praznik v zahvalo za dobro letino.  

PROGRAM:
• kulturni program,
• kulinarične dobrote,
• staro vino, mošt,
• šaljivi krst mošta,
• družabno srečanje ob glasbi.

Sv. Martin dela iz mošta vin’.

• pokušina starega vina,
• pokušina mošta,
• domača hrana,
večje skupine se predhodno najavijo
na tel. št. 02 768 0151.

PUŠLŠANK – Bar Maučič

• pokušina starega vina,
• pokušina mošta,
• domača hrana,
večje skupine se predhodno najavijo
na tel. št. 041 416 623.

PUŠLŠANK – Vinogradništvo 
Cestnik – Vaupotič

• pokušina starega vina,
• pokušina mošta,
• domača hrana,
večje skupine se predhodno najavijo
na tel. št. 02 794 43 91.

PUŠLŠANK – Kmetija Pajnkiher

Prijatlji! odrodile
so trte vince nam sladkó,

ki nam oživlja žile,
srcé razjásni in oko,

ki utopi
vse skrbi,

v potrtih prsih up budi!



kmetija in vinogradništvo Konrada Vaupotiča
• pokušina starega vina,
• pokušina mošta,
• domača hrana, 
večje skupine se predhodno najavijo 
na tel. št. 041 560 217.

SOBOTA, 5. 11., ob 15. uri – Sedlašek 71

NEDELJA, 6. 11., ob 10,30. uri,
Stanošina - Nova cerkev

PONEDELJEK, 7. 11., ob  17. uri, 
Etnološki muzej na Gorci

SREDA, 9. 11., ob 16. uri,
Etnološki muzej na Gorci

PUŠLŠANK

• zbiranje mošta,
• sv. maša,
• blagoslov mošta,
• vinogradnik leta Franc Pajnkiher.

BLAGOSLOV MOŠTA

• kulturna prireditev in družabno srečanje.
      
      - pečeni kostanji, mošt.

POSPRAVLJANJE KLOPOTCA

V občini Podlehnik, odmaknjeni od vrve-
ža, se zdi, kot da je ostala v nekem dru-
gem času, ko si zaželimo, da bi bili trenut-
ki, ki si jih vzamemo zase in za svoje naj-
bližje, prijetni, brezskrbni, umirjeni in 
napolnjeni s pravo mero lepih doživetij. 
Za izbrano ponudbo bo poskrbelo Turi-
stično društvo Podlehnik z vinogradniki 
na PUŠLŠANKIH. Ne bomo vas le navdu-
šili, temveč zasvojili s svojo prisotnostjo.

• ogled eksponatov,
• predstavitev knjige,
• ogled studenca,
• pokušina mošta.

ETNOLOŠKI VEČER

TOREK, 8. 11., ob  17. uri, 
Etnološki muzej na Gorci

• kožuhanje,
• treblenje buč,
• pečeni kostanji in mošt.

ETNOLOŠKI VEČER


