
TURISTIČNO DRUŠTVO PODLEHNIK

 

17. TRADICIONALNO MARTINOVANJE

 Z JESENSKIMI PRIREDITVAMI

SOBOTA, 11. 11. 2017, ob 17. uri, 
KULTURNO TURISTIČNI CENTER PODLEHNIK

Vinska	 trta	 ima	 v	 naših	 krajih	 že	 stoletja	 pomembno	

vlogo.	V	teh	dneh	naši	kraji	oživijo	in	vinogradniki	se	te	

dni	 veselijo	 polnih	 kleti	 in	 pridelka,	 za	 katerega	 so	 se	

trudili	 skozi	 leto.	Martinovanje	 je	 tako	z	 leti	preraslo	v	

najpomembnejši	turistični	dogodek	v	naši	občini.

PROGRAM:

•	 kulturni	program,

•	 martinova	večerja,

•	 staro	vino,	mošt,	

•	 šaljivi	krst	mošta,

•	 družabno	srečanje	ob	živi	glasbi.

SOBOTA, 11. 11. 2017 ob 10.00 uri, 
Gorca – ETNOLOŠKI MUZEJ

TD PODLEHNIK in ZAVOD AKTIVNO ŽIVLJENJE organizirata 

Rekreativno martinovanje s pohodom in pokušino haloških 

dobrot ter dobre domače kapljice. 

KAJ: NORDIJSKA HOJA IN TEK HALOZE 2017 (pohoda sta vodena: 

kratka proga 5 km in dolga proga 12 km).

KDAJ: 11.11.2017, ob 10. uri, na Gorci.

KDO: Vsi ljubitelji pohodništva in rekreativnega tekmovanja.

Spet trte so rodile
prijatli, vince nam sladko,

ki nam oživlja žile,
srce razjasni in oko,

                                                                                                                             
ki utopi vse skrbi,

v potrtih prsih up budi!

SOBOTA, 11. 11. 2017 ob 11.00 uri, 
Gorca – ETNOLOŠKI MUZEJ

POSPRAVLJANJE KLOPOTCA

•     Kulturna prireditev in družabno srečanje,

• kulinarične dobrote,

• pokušina vin, mošta.

TURISTIČNO DRUŠTVO PODLEHNIK, 
predsednik Milan Vidovič: 051 414 280

Zbrala in uredila: Zdenka Golub
Podlehnik, 2017

Tisk: Tiskarna Ekart  D.O.O.

Večje skupine se predhodno najavijo na 
tel. št. 051 414 280 ali 031 485 184.

Pridite med čudovite griče in vinske gorice,

da razgled vam pripelje veselje na lice,

ko pa s Haložani v družbi zvrnete kozarček al dva,

doseže pogled povsem do zvezdnega neba.



PETEK, 10. 11. 2017, 
ob 16. uri – Dolena 51

PETEK, 10. 11. 2017 
ob 17. uri – Sedlašek 97a

PUŠLŠANK – Kmetija in vinogradništvo Cestnik – Vaupotič

• Pokušina starega vina,

• pokušina mošta,

• domača hrana.

NEDELJA, 5. 11. 2017, 
ob 9. 30, Gorca, Sv. Trojica

BLAGOSLOV MOŠTA

• Zbiranje mošta od 9. ure,

• sv. maša,

• blagoslov mošta,

• izbor kletarja,

• kulturna prireditev in družabno srečanje. 

ČETRTEK, 9. 11. 2017, 
ob 17. uri – Zakl

PUŠLŠANK – Bar Maučič

• Pokušina starega vina,

• pokušina mošta,

• domača hrana,

• večje skupine se predhodno najavijo na 

 tel. št. 02 768 01 51.

BLAGOSLOV MOŠTA

• Zbiranje mošta od 9. ure,

• sv. maša,

• blagoslov mošta,

• izbor kletarja,

• kulturna prireditev in družabno srečanje. 

Večje skupine se predhodno najavijo na tel. št. 02 794 43 91.

Večje skupine se predhodno najavijo na tel. št. 041 416 623.

SOBOTA, 11. 11. 2017, 
ob 16. uri – Sedlašek 71

PUŠLŠANK - Vinogradništvo družine Konrada Vaupotiča

• Pokušina starega vina,

• pokušina mošta,

• domača hrana,

• večje skupine se predhodno najavijo na 

 tel. št. 041 560 217.


