
PETEK, 9. 11. 2012, ob 16. uri – Sedlašek 97a 

PUŠLŠANK – Kmetija in vinogradništvo Cestnik – Vaupotič 

• Pokušina starega vina, 

• pokušina mošta, 

• domača hrana. 

 

 

 

 

 

 

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

 

SOBOTA, 17. 11. 2012, ob 14. uri – Dolena 51 

PUŠLŠANK - Kmetija Pajnkiher 
• Pokušina starega vina, 
• pokušina mošta, 
• domača hrana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  
                                            TURISTIČNO DRUŠTVO PODLEHNIK 

  
 

12. TRADICIONALNO MARTINOVANJE 
Z JESENSKIMI PRIREDITVAMI 

 
SOBOTA, 10. 11. 2012, ob 17. uri, v krajevni dvoran 

Vinska trta ima v naših krajih že stoletja pomembno vlogo. Daje 
značilen izgled naše krajine, daje kruh številnim vinogradnikom, 
privablja v naše kraje veliko ljudi in ponaša ime Podlehnik v svet. 
Praznovanje Sv. Martina ni samo del bogatega etnološkega izročila 
naših krajev, ampak ima mnogo širši pomen. V teh dneh naši kraji 
oživijo in vinogradniki se te dni veselijo polnih kleti in pridelka, za 
katerega so se trudili skozi leto. Takrat po naših gričih zadoni vesela 
pesem in v kleteh se okušajo mlada vina. 

Martinovanje je tako z leti preraslo v najpomembnejši turistični 
dogodek v naši občini. 

 

PROGRAM: 
• kulturni program, 
• kulinarične dobrote, 
• staro vino, mošt, 
• šaljivi krst mošta, 
• družabno srečanje ob živi glasbi 
(Ansambel  bratov Vaupotič) 
 
         Prispevek po osebi 10 evrov. 
 



 

SOBOTA, 3. 11. 2012, 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. 
 

 

 

 

 

 

NEDELJA, 4. 11. 2012, ob 10.30. uri, Stanošina -Nova cerkev 

BLAGOSLOV MOŠTA 
• Zbiranje mošta, 
• sv. maša, 
• blagoslov mošta, 
• vinogradnik leta Branko Plajnšek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

PONEDELJEK, 5. 11. 2012, ob 16. uri, Gorca 59 

PUŠLŠANK - Vinogradništvo družine Branka Plajnška 

• Pokušina starega vina, 

• pokušina mošta, 
• domača hrana. 
 
 
 
 
 
Večje skupine se predhodno najavijo na tel. št. 040 253 334, 040 611 805. 

 

TOREK, 6. 11. 2012 ob 16. uri, Gorca –ETNOLOŠKI MUZEJ 

POSPRAVLJANJE KLOPOTCA, PUŠLŠANK 
•    Kulturna prireditev in družabno srečanje, 

 kulinarične dobrote, 

 pokušina vin, mošta. 
 
 
Večje skupine se predhodno najavijo na tel. Št 051 414 280 ali 031 485 184. 

 

SREDA, 7. 11.  2012 ob 16. uri, Gorca –ETNOLOŠKI MUZEJ 

ETNOLOŠKI VEČER 

•    Kulturna prireditev in družabno srečanje, 

 kulinarične dobrote, 

 pokušina vin, mošta, 

 ogled muzeja, 

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


