
ODPRTJE VINIČARSKEGA MUZEJA 

Na pragu poletja je Turistično društvo Podlehnik zopet slavilo. Na Gorci, v deželi tisočerih gričev, na 

mavrični strani Haloz, tako kot pravijo domačini so v soboto, 1. 6. 2019 popoldan izvedli odprtje 

Viničarskega muzeja. 

To je za člane TD Podlehnik zelo velika in odmevna prireditev, takoj za 

prireditvami v lanskem letu, ko so praznovali 20 let delovanja društva, razvili 

društveni prapor in izdali Zbornik, obnovili Etnološki muzej in postavili 

eksponate. 

Na slovesnosti so prisotne nagovorili predsednik TD Podlehnik Milan Vidovič in župan mag. Sebastian 

Toplak.  

Dobrih 20 let delovanja članov društva predstavlja delo ljudi, ki so s srcem in 

dušo predani svojemu poslanstvu. Društvo se trudi razvijati podeželski turizem z 

odlično domačo kulinariko, predvsem pa na področju vinarstva, saj so pretežno 

vinogradniška pokrajina. Krajane med sabo povezujejo tudi z željo po napredku 

domačega kraja. Blagoslov je opravil domači duhovnik p. Benjamin Mlakar. 

Svečani prerez vrvice so opravili Predsednik Milan Vidovič, podpredsednik 

Zvonko Mlakar in župan občine Podlehnik mag. Sebastian Toplak. Odprli so tudi 

razstavo Zlata trta 2017- Vino v svili časa. Zgodbo o Zlati trti 

1917, najstarejšem slovenskem vinu, govori fotografska 

razstava. Za Podlehničane ima prav poseben pomen, saj je vinar in podjetnik 

Ornig imel vinograde med drugim tudi na Gorci, kjer stoji nekoč njegova vila 

Ornigovo. V kulturnem programu so nastopili ljudski godci Haloški veseljaki, 

turistični podmladek OŠ Podlehnik in Lovrenški ljudski pevci. Nato so se prisotni podali v vinsko klet, 

kjer so imeli degustacijo vin domači vinarji Izletniška kmetija Cestnik-Vaupotič, Vinogradništvo Jus, 

Vinogradništvo Gorazd Šeruga in Vinogradništvo Kramer. Ob pokušini odličnih vin 

in prigrizku je odmevala ljudska pesem in muzika. Ogledali so si prenovljene 

zgornje prostore, razstavo in multimedijsko predstavitev 

domače občine, ki je nastala že leta 2013 za potrebe turizma. 

Kot se za prireditev spodobi, so ljudski godci Srečka Letonja 

zaigrali in vsi prisotni so lahko zaplesali. Kuharji pa so za vse pripravili odlično 

cigansko pečenko. Življenje teče in od 

nas samih je odvisno, kako ga živimo, kakšen pečat pustimo družbi in kako prispevamo k boljšemu 

življenju v domačem kraju. TD člani so, ki znajo in zmorejo veliko postoriti in skupaj sestavljajo 

odlično skupino, ki ima zastavljene visoke cilje za razvoj turizma in je pripravljena na sodelovanje z 

vsemi skupinami, ki želijo bodočnost Halozam. 

 


