
 

Spoznajte in doživite  pristno okolje kjer se narava, kultura, zgodovina in 

prosti čas v spremstvu kulinaričnih dobrot in sladke kapljice spojijo v eno! 

www.podlehnik.si 

Podlehnik 



 

Spoštovani obiskovalci Občine Podlehnik! 
 

Turistični katalog, ki je pred vami, vas bo popeljal skozi pestro obarvano ponudbo kulturnih,       

etnoloških in gospodarskih značilnosti ene izmed osrednjih občin vinorodnega območja Haloz 

– Podlehnika. 

 

V današnjem času predstavlja Podlehnik središče istoimenske občine z bogato in pestro       

preteklostjo, na katero spominjajo številne prireditve, objekti in spomeniki kulturne dediščine.    

Obiskovalce v naše kraje vabijo številne prireditve, ki jih v sodelovanju z občino organizirajo 

tukajšnja društva. Tukaj se ne moremo izogniti, da ne bi omenili tradicionalnega 

»Martinovanja«, ki na območju Haloz, kot vinorodnega območja, predstavlja enega izmed 

pomembnejših običajev, ki mu tukajšnji obiskovalci posvečajo posebno pozornost in ga zato 

vsako jesen obiščejo številni obiskovalci od   blizu in daleč. Ob tem pa seveda ne smete    

pozabiti in obiskati tukajšnjih vinarjev in njihovih vinskih kleti, v katerih boste lahko uživali v 

predstavitvi in degustaciji različnih vinskih sort, značilnih za območje Podlehnika in Haloz.  

 

Tako kot za Martinovanje v jesenskem času, velja v pomladanskem za običaj pustnega      

veseljačenja in preganjanja zime, ki mu prav posebno noto. Na podlagi bližine Ptuja kot enega 

izmed znanih   karnevalskih mest pa so tukajšnje pustne prireditve vedno dobro obiskane tudi 

s strani pustnih     skupin od blizu in daleč. 

 

Številne obiskovalce v naše kraje vabijo tudi možnosti za različne oblike športnega            

udejstvovanja. Na podlagi svoje geografske lege Podlehnik predstavlja bodisi izhodišče,   

bodisi vmesno točko, za številne pohodnike in kolesarje, ki lahko v svoji aktivnosti uživajo 

sredi naravnega okolja, na eni izmed označenih pohodniških in kolesarskih poti, katere vodijo 

skozi gozdove, mimo potokov in vinogradov, do planin in vrhov, s katerih se na vse strani 

odpirajo čudoviti razgledi. Na teh poteh vas bodo vedno gostoljubno postregli na različnih 

turističnih kmetijah in vinotočih ter ostalih gostinskih lokalih. Seveda pa tudi ljubitelji ostalih 

športnih zvrsti, kot sta na primer lov, ribolov in ostali vodni športi ne boste ostali praznih    

rok. Tukajšnja društva ob tem prirejajo številne športne prireditve, na katerih lahko svoje znan-

je in pripravljenost na področju določene športne zvrsti obiskovalci                                      

pokažejo tudi sami.  

 

Vabimo vas, da sami odkrivate lepote naše občine. Obiščite kraje, kjer še niste bili. Naužijte se    

svežega zraka in uživajte ob dobri hrani in pijači bogate gostinske ponudbe! 

 

 

Vljudno vabljeni! 



 

Splet kulturne, zgodovinske, etnološke in sakralne dediščine,  

preteklosti in sedanjosti, katero je vredno spoznati! 

V smeri od Avstrije proti Hrvaški vas bo pot pripeljala do zelene pokrajine,  

Haloških gričev in Podlehnika. Kraj katerega ime nosi tudi občina se nahaja v         

neposredni bližini Ptuja. Preko polja se boste najprej pripeljali čez reki Polskavo 

in Dravinjo in do potoka Rogatnica. Prispeli boste v pokrajino, obdano z        

vinorodnimi griči na eni strani, na drugi strani poraščeno z bukovimi              

gozdovi - Podlehnika. 

Tukajšnji ljudje so skozi zgodovino svoje življenje neprestano prilagajali          

razmeram razgibanosti terena in ostalim geografskim ter   drugim značilnostim. 

Tako se je razvil svojevrsten način obdelave   zemlje na pobočjih haloških gričev, 

ki so ga ljudje dopolnjevali s pridelavo vinske trte in vina, zato so pobočja    

tukajšnjih hribov posejana z vinogradi, vinskimi kletmi in zidanicami. 

 

 



 

Viničarski muzej  
 

Pot do muzeja vas popelje skozi prelepo pokrajino haloških vinogradov, mimo Vile Gorca, do vrha hriba, na 

katerem se muzej nahaja. V muzeju si lahko ogledate predmete, ki pričajo o ljudeh in njihovem življenju, 

ohranjeno črno kuhinjo s kuriščem in krušno peč. V vinski kleti, ki je del muzeja boste slišali zgodbe o          

viničarjih, njihovem delu za meščanske gospode, ter pridelavi vinske trte in vina. Manjkala pa ne bo niti 

kakšna zgodba o preganjanju čarovnic in ostalih vražah, ki so, in še krožijo v teh   krajih. Predstavitev bosta 

spremljali degustacija vinskih sort značilnih za območje Podlehnika. Spoznali pa boste tudi nekatere         

tradicionalne dobrote našega kraja. V viničarskem muzeju je tudi vinska klet, kjer okoliški vinogradniki   

prodajajo svoja vina ter multimedijsko opremljeni prostor za sestanke in srečanja. Lokacija, na kateri je tudi 

prireditveni prostor, je lepa izletniška točka, na kateri se skozi leto odvijajo številne prireditve in dogodki. 

 
 

Informacije in rezervacija ogledov: 
 

Etnografska zbirka 

Gorca 70 

SI-2286 Podlehnik 

Tel.: +386 (0) 2 788 40 60 

Tel.: +386 (0)51 414 280 

Elektronska pošta: tdpodlehnik@gmail.com 

Elektronska pošta: obcina.podlehnik@podlehnik.si 

mailto:tdpodlehnik@gmail.com
mailto:obcina.podlehnik@podlehnik.si


 

Etnološka zbirka in Haloški vodnjak 

Zraven muzeja vinarstva so člani turističnega društva Podlehnik postavili etnološki muzej, 

v katerem so zbrali in razstavili različne predmete in orodje, ki obiskovalcem pričarajo vtis 

o življenju ljudi na   območju Podlehnika in Haloz. Razen  etnološke zbirke in muzeja  

vinarstva si  lahko obiskovalci tukaj ogledajo tudi tako imenovani Haloški studenec, ki se 

nahaja v gozdu pod muzejem.   

Informacije in rezervacija ogledov: 
 

Etnografska zbirka 

Gorca 70 

SI-2286 Podlehnik 

Slovenija 

Tel.: +386 (0) 2 788 40 60 

Tel.: +386 (0) 51 414 280 

Elektronska pošta: tdpodlehnik@gmail.com 

Elektronska pošta: obcina.podlehnik@podlehnik.si 

mailto:tdpodlehnik@gmail.com
mailto:obcina.podlehnik@podlehnik.si


 

Bogata sakralna dediščina, štiri cerkve,  

številne kapelice in ostala znamenja 

Občina Podlehnik 
Podlehnik 9 

SI-2286 Podlehnik 

Tel: +386 (0) 2 788 40 60 

E-pošta: obcina.podlehnik@podlehnik.si 

www.podlehnik.si 

Informacije in rezervacija: 



 

Tukajšnje območje krasijo kar štiri prelepe cerkve, ki spadajo 

pod župnijo Sveta Trojica v Halozah.! 

Mogočna baročna Cerkev Sv. Trojice na Gorci 

predstavlja matično cerkev župnije. Ob cerkvi pa 

stoji tudi samostan iz 17. stoletja. 

Cerkev  Sv. Duha Rodni Vrh je iz leta 1662, s 

starejšim prezbiterijem iz 15. stoletja.            

Ob cerkvi je tudi razgledna točka. 

Cerkev Marije device v nebo vzete predstavlja 

gotsko arhitekturo z zvezdasto obokanim prezbi-

terijem, obdana je bila z obzidjem za zaščito pred 

turškimi vpadi, ki pa je bilo porušeno. Do leta 

1828 je bila matična cerkev župnija, Kasneje je 

sedež  bil prenesen v Cerkev sv. Trojice. 

Tu pa je še Nova cerkev Marija sedem Žalosti 

v kraju Stanošina.  



 

Kontakt in informacije: 

 
Občina Podlehnik 

Podlehnik 9 
SI-2286 Podlehnik 

Slovenija 

Tel.: +386 (0) 2 788 40 60 

Elektronska pošta: obcina.podlehnik@podlehnik.si 

www.podlehnik.si 

Številne možnosti aktivnega preživljanja  prostega 

časa! 

Planinske in pohodniške poti 

Kolesarjenje 

Ribolov 

Lov 

Dogodki in prireditve 

 

Za vsakega se kaj najde! 

 

 



 

Preko haloških gričev se lahko podate s kolesom! 

Občina Podlehnik, njeni griči in vinogradi ponujajo številne možnosti za ljubitelje  kolesarjenja. 

Uživali boste lahko ob vožnji po posebej za to urejeni in označeni kolesarski poti, ali pa boste  

svojo pot načrtovali in ubrali po svoje. Preko katere izmed cest in ostalih poti se lahko popeljete 

mimo prelepih vinogradov, preko haloških gričev in uživate v prelepih razgledih. Pot lahko zač-

nete bodisi na območju Občine Podlehnik, bodisi na področju katere izmed sosednjih občin. 

Popeljite se s kolesom, odkrivajte in doživite bisere naše pokrajine. Pot vas bo vodila mimo   

številnih lokacij, ki so vredne ogleda in postanka.  

Kolesarska pot Gorca 

Navdušence nad kolesarjenjem iz Podlehnika     

popelje preko Kozmincev in Žetal proti Mariji vasi, 

skozi dolino Peklače, Rodni vrh, preko Gorce (kjer 

sta Muzej vinogradništva in etnološka zbirka), do 

Gostišča ob ribniku v Dežnem. Dolžina poti je 30 

kilometrov in je srednje zahtevna. Podlaga je asfalt 

in makadam. 

Kolesarska pot Haloze ali Rdeča pot, 

 katere izhodišče je v Žetalah vas popelje čez 

Podlehnik, Gruškovje, do Leskovca, nakar sledi 

povratek skozi Videm in Podlehnik do Žetal. 

Dolžina poti je 50 kilometrov in je srednje    

zahtevna. Podlaga je v večini asfalt. 



 

Ali pot uberete peš preko ene izmed planinskih poti, ki vodijo 

skozi  pokrajino Občine Podlehnik! 

Evropska pešpot E7 

Evropska pešpot E7 je mednarodna pešpot, ki Slovenijo prečka 

od Kobarida do Hodoša. Na območju Haloz vas bo pot vodila od 

Donačke Gore, mimo Ptujske Gore, Podlehnika, Cirkulan in 

nato naprej proti Ormožu. Na območju Haloz je pot dolga okrog 

55 kilometrov in jo je možno prehoditi v 16 urah. V Podlehniku 

je tudi kontrolna točka kjer popotniki dobijo žig, ki služi kot 

dokaz za ta del opravljene poti. Na območju Haloz so kontrolne 

točke še v Rudijevem domu pod Donačko Goro, na Ptujski Gori 

in gradu Borl. 

Haloška planinska cesta 

V svoji celotni dolžini se Haloška planinska cesta razteza od 

Borla do sv. Ane, od tam čez Vrbanjšak in Hrastovec, preko 

Gorenjskega vrha in Brezovca, do Cirkulan. Od Cirkulan se pot 

nadaljuje na Gradiški Hum in Gradišče, ter preko potoka Psičine 

na Varejski breg, Dravinjski vrh in v Podlehnik, nato pa preko 

Gorce v Doleno in na Janški vrh. Pohodniki boste nato prišli v 

Naraplje, od tam pa čez Jelovice k sv. Bolfenku in na Kupčinji 

vrh ter pot zaključili na Donački gori, kjer je planinski dom. Na 

poti boste spoznati čudovito pokrajino, ljudi ter gozdnate in 

vinorodne Haloze. 

Vinska turistična cesta - VTC 11 

Pot po Vinsko turistični cesti VTC - 11 vas vodi iz Ptuja do Marijine cerkve na Ptujski Gori, 

nato pa skozi Majšperk in Rogatec in tamkajšnji muzej na prostem proti Žetalam. Po Vinsko 

turistični cesti Haloze boste potovali skozi Podlehnik, Videm in Leskovec. Tukaj se lahko 

ustavite na kmetijah, ki se ukvarjajo z ovčerejo, kozjerejo in turizmom. Vključene so v      

Turistično vas Halonga. Nato vas bo pot vodila naprej do Cirkulan in nadaljevala do gradu 

Borl in proti Zavrču. 

Marijina romarska pot 

Marijina romarska pot je del mednarodne istoimenske kulturne romarske poti, ki vodi iz Čenstohove na  

Poljskem, prek Levoče na Slovaškem, do Mariazella v Avstriji, nato pa skozi Gradec pelje v Slovenijo in se 

nadaljuje na Hrvaško. 409 kilometrov dolga pot v Sloveniji in 393 na Hrvaškem je namenjena romarjem,     

pohodnikom, ljubiteljem narave in kulturne dediščine ter vsem tistim, ki želijo spoznati še neodkrite        

zanimive kraje. 



 

Bogata etnografska dediščina in   

številne prireditve skozi vse leto! 

Društva in ostale organizacije v Podlehniku skozi vse leto prirejajo številne priredit-

ve na katerih je vedno veselo. Seveda pa so veseli, če se jim pridruži čim večje     

število obiskovalcev.  

Društvo Koranti Podlehnik 

Društvo ljudskih pevk 

Društvo Trstenke 

Kulturno društvo Brina 

Kulturno društvo Podlehnik 

Kulturno folklorno društvo Podlehnik 

Zavod za kulturno dediščino Haloz 

Strelsko društvo Rogatnica Podlehnik 

Športno društvo Kozminci 

Športno društvo Peugeot Toplak 

Športno društvo Podlehnik 

Društvo mladih Podlehnik 

Društvo upokojencev Podlehnik 

Društvo za pomoč in svetovanje 

Društvo Grabe 

Lovska družina Podlehnik 

Policijsko športno društvo Podlehnik 

Prostovoljno gasilsko društvo  

Skupina Cantilene 

Zavod za razvoj Haloz 

Turistično društvo Podlehnik; 

Društva v Podlehniku 

Informacije o prireditvah in terminih: 

 
Občina Podlehnik 

Podlehnik 9 
SI-2286 Podlehnik 

Slovenija 

Tel.: +386 (0) 2 788 40 60 

Elektronska pošta: obcina.podlehnik@podlehnik.si 

www.podlehnik.si 



 

Pust 

Pustni čas je za ljudi na območju Haloz in Podlehnika vedno predstavljal nekaj posebnega, zaradi česar mu 

tukajšnji ljudje namenijo precej časa. V pustnem času se  v Podlehniku zato odvijajo številne z ohranjanjem 

pustnih šeg in navad povezane prireditve.  Na teh prireditvah ljudje radi pokažejo svoj vesel obraz in značaj,  

seveda pa so veseli, če se jim pridruži čim večje število gostov. 

 

Haloški Korant, Oračeva brazda, Pokarjev dan, Pokanje po starem običaju, Obisk Haloškega Koranta po 

domačijah in Pokop pusta, so le del tega, kar lahko doživite v Podlehniku v času pusta. 



 

Martinovanje in vino 

Martinovanje predstavlja ob trgatvi največji praznik pridelovalcev vina, saj je trud vinogradnika poplačan 

šele ko se mošt spremeni v vino. Temu prazniku se v   zadnjem času posveča vse večja pozornost, saj ta 

predstavlja pravo atrakcijo. Lokalni vinogradniki v tem času pripravijo številne pušlšanke, na katerih lahko 

gostje  uživajo v odlični hrani, dobri domači kapljici in gostoljubnosti po kateri so Haložani znani daleč   

naokoli. Po večerih pripravijo tudi kulturne programe z ljudsko glasbo. V času martinovanja nikoli ne    

zmanjka dobre volje, smeha in radosti. 

 

Martinovanje, Izbor vinogradnika leta, Postavitev klopotca, 

 Pušlšanki, Blagoslov mošta, Ocenjevanje vina, Etnološki večer s kožuhanjem, 

Pokušanje vina in domače hrane, Ogledi eksponatov v etnološkem in vinogradniškem muzeju,  

Ogled studenca, Pospravljanje klopotca, so prireditve na katerih je ob Martinovanju v Podlehniku vedno 

veselo. 



 

Pesem in glasba 

Pesem in glasba sta od nekdaj spremljala življenje na območju Podlehnika, kar se do danes ni kaj dosti   

spremenilo. Tradicionalne in sodobne skupine pevcev, pevk in ostalih glasbenikov skozi vse leto prirejajo 

številne dogodke v sklopu katerih je ob zvenu glasbe vedno veselo. 

 

Koncert pihalne godbe, Pesem med vinogradi, Večer z ljudskimi pevkami iz Jablovca, Srečanje ljudskih  

pevcev in godcev, Koncert skupine Cantilene, Ustavi se tam, kjer pojo, Koncert pihalnega orkestra, 

so dogodki na katerih se v Podlehniku poje in pleše. 



 

Kultura 

Podlehnik in njegova okolica sta zaznamovani z izrazito  kulturno dediščino, ki priča o     

življenju in delu ljudi na tem območju Slovenije. To se kaže tudi v delovanju številnih      

društev, katera skrbijo za ohranjanje in promoviranje kulturne dediščine tega območja. Ta 

društva skozi vse leto prirejajo številne dogodke, katerih se je vsekakor vredno udeležiti.  

 

Dramska igra, Kulturni večer dramske sekcije, Etnološki večer. 

Nov kulturno turistični center  

Podlehnik! 



 

Šport  in prosti čas 

V Podlehniku pa so aktivna tudi društva na področju športa. Njihovi člani skozi vse leto pri-

rejajo in se udeležujejo športnih aktivnosti in prireditev, katerih ogled je vedno zanimiv, obis-

kovalci pa so vedno dobrodošli. Seveda ne gre pozabiti na možnosti rekreacije v naravi. 

Tukajšnje okolje je idealno za aktivnosti kot sta kolesarjenje in pohodništvo. Ne nazadnje 

skozi Podlehnik potekajo znane pohodniške in kolesarske poti. Krajani pa so obiskovalcev 

vedno veseli. 

 

 

Pohod po občini Podlehnik, Streljanje na glinaste golobe,     

Memorial Vekoslava Frica, Kegljaško tekmovanje občanov, Družinske peterke, Evropska pot E7,          

Haloška planinska pot. 



 

Predvideni termini prireditev in dogodkov 

Prireditev Mesec Organizator 

Oračeva brazda Februar Kulturno folklorno društvo Podlehnik 

Pokarjev dan Februar Kulturno folklorno društvo Podlehnik 

Pokop pusta Februar Kulturno folklorno društvo Podlehnik 

Ligaške tekme Marec  Športno društvo Podlehnik 

Ocenjevanje vina April Turistično društvo Podlehnik 

Čistilna akcija April Turistično društvo Podlehnik 

Kulturni večer dramske sekcije Maj Kulturno društvo Podlehnik 

Igranje budnice po občini Maj Kulturno društvo Podlehnik 

Pohod po občini Podlehnik Maj Turistično društvo Podlehnik 

Promenadni koncert pihalne godbe Junij Kulturno društvo Podlehnik 

Ocenjevanje domov  Junij Turistično društvo Podlehnik 

Streljanje na glinaste golobe  Junij Lovska družina Podlehnik 

Kegljaško tekmovanje občanov  Junij Športno društvo Podlehnik 

Pesen med Vinogradi Junij Kulturno folklorno društvo Podlehnik 

Kolesarjenje  Junij Športno društvo Podlehnik 

Memorial Vekoslava Frica Junij Športno društvo Podlehnik 

Tradicionalni tek in družabne igre Junij Športno društvo Podlehnik 

Večer z ljudskimi pevkami iz Jablovca Junij Ljudske pevke iz Jablovca 

Ocenjevanje domov  Julij Turistično društvo Podlehnik 

Postavitev klopotca Avgust Turistično društvo Podlehnik 

Koncert skupine Cantilene September Kulturno društvo Podlehnik 

Srečanje pevcev in godcev - koncert  September Društvo trstenke 

Ponovitev dramske igre Oktober Kulturno društvo Podlehnik 

Kulturni večer dramske sekcije November Kulturno društvo Podlehnik 

Jesenske prireditve (Izbor vinogradnika leta, blago-
slov mošta, pospravljanje 
klopotca, etnološki večer, pušlšanki, martinovanje,
…) 

November                   Turistično društvo Podlehnik 

Postavitev smrečice in jaslic November Turistično društvo Podlehnik 

Postavitev adventnega venca  November Turistično društvo Podlehnik 

Koline  December Turistično društvo Podlehnik 

Koncert pihalnega orkestra December Kulturno društvo Podlehnik 



 

Okusite kulinarične dobrote tradicionalne in  

sodobne kuhinje! 

  Uživajte v kombinacijah tradicionalne in sodobne kulinarike in jedi, ki jih     

tukajšnje gospodinje pripravljajo ob posebnih priložnostih, praznikih in delu.  

 

Haloška »gobónca«  

V paleti neštetih gibanic   severovzhodne in 

vzhodne Slovenije je lahko slana ali sladka 

pogača iz kvašenega testa, obložena s skuto, 

rumenjaki in kislo   smetano. Odlično se ujema 

z odličnimi belimi sortami haloških vin. 

Erpica, jerpica ali oprešák  

Iz ostankov testa (zmesna moka z    

otrobi) pri peki kruha so gospodinje 

spekle okusne male pogače, premazane 

s smetano in obložene z ocvirki. Danes 

so odlično toplo pecivo na sprejemih in 

pogostitvah. 



 

Vse skupaj pa popestrite s požirkom izbranih sort 

haloških vin! 

 

Ker so Haloze prežete s vinogradi, zidanicami in vinskimi kletmi se lahko pohvalimo s         

številnimi sortami regionalno pridelanih vin, značilnih za haloško regijo, katere boste lahko 

pokusili v kleti enega izmed lokalnih vinarjev. 

 Beli pinot  

 

katerega domovina je francoska Burgundija. Svetlo rumeno vino je milega okusa s priokusom 

limone ali grenivke. 

 

Renski rizling,  

 

kateri uspeva v Alzaciji, Sloveniji, Nemčiji, pa tudi v vročih območjih Avstralije. Vina sestav-

ljajo veliko zbirko od suhih, polsuhih, polsladkih in sladkih sort. Vino je zelo skladno, saj je 

okusno tudi z vsebnostjo visoke kisline in ima pozitivno sadno noto. 

 

 

Rizvanec  

 

je  križanec med renskim rizlingom in žlahtnino. Svetlo rumeno aromatično vino je zaradi niz-

ke vsebnosti kisline zelo lahkotno. 

 

 

Šipon  

 

naj bi pri nas medna predstavljal avtohtono sorto. Je zelo rodoviten, zaradi česar je včasih 

veljal za masoven kisel šipon. Dandanes je sorta na voljo v vseh kvalitetnih razredih, od kako-

vostnih suhih do prestižnih stopenj ostalih kakovosti. Praviloma se prideluje kot suho vino, 

vino dobrih in odličnih letnikov je polno in harmonično. 

 

 

Sauvignon  

 

izvira iz Francije. Vino ob zadostni količini kisline deluje sveže, prepoznaven priokus sorte je 

grenkoba. 



 

Kontakti:  

Gostišča, prenočišča, vinogradniki in kleti 

Gostilne in bari 
 

HRNEC SILVA S.P. - BAR ALBERT IN ŠIVILJSTVO 

Zakl 38A 

2286 Podlehnik 

Tel.: 02 7683531 

 

 

SVENŠEK MARIJA S.P. - BAR AMADEJA 

Zakl 30D 

2286 Podlehnik 

 

 

Gostišče - Penzion Ob Ribniku  

Dežno pri Podlehniku 6A 

2286 Podlehnik 

Prenočišča 
 

Gostišče - Penzion Ob Ribniku  

Dežno pri Podlehniku 6A 

2286 Podlehnik 

 

Gostilna »Pri kostanju« - Oddajanje sob 

Sela 29 

2324 Lovrenc na Dravskem polju  

Telefon: 02 / 781 12 01 

GSM: 041 778 435 

gostilna.svensek@gmail.com 

www.gostilna-svensek.si 

Vinograniki in kleti 
 

Dragica Cestnik – Dopolnilna dejavnost na kmetiji 

Sedlašek 97 A  

2286 Podlehnik 

Tel: 02 / 768 08 01 

GSM: 041 416 623 

mihaelvaupotic@gmail.com 

 

Vinogradništvo in vinarstvo JUS »Turizem na kmetiji« 

Gorca 35 

2286 Podlehnik  

Tel: 041 619 663 

janko.jus@gmail.com 

 

Gostilna »Pri kostanju« 

Sela 29 

2324 Lovrenc na Dravskem polju  

Telefon: 02 / 781 12 01 

GSM: 041 778 435 

gostilna.svensek@gmail.com 

www.gostilna-svensek.si 

 

Vinogradništvo in vinarstvo Konrad Vaupotič  

Sedlašek 71, 2286 Podlehnik 

Tel: 02 / 768 09 51 

GSM: 041 560 217 
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Kontakti društev 

 

Društvo Koranti Podlehnik 

Podlehnik 9 

2286 Podlehnik 

041/485-807 
 
 

Društvo ljudskih pevk iz Jablovca pri Podlehniku 

Jablovec 22 

2286 Podlehnik 

040 64 021 
 
 

Društvo mladih Podlehnik 

Podlehnik 91 

2286 Podlehnik 

040 222 536 
 
 

Društvo podeželskih žena Občine Podlehnik 
Stanošina 24 

2286 Podlehnik 

02/768-28-71 
 
 

Društvo Trstenke 

Dežno pri Podlehniku 1a 

2286 Podlehnik 

02/768-17-31 
 
 

Društvo upokojencev Podlehnik 

Podlehnik 9 

2286 Podlehnik 

041/611-063 
 
 

Društvo za pomoč in svetovanje 

Dežno pri Podlehniku 14a 

2286 Podlehnik 
 
 

Grabe - društvo za rekreacijo in prosti čas 

Spodnje Gruškovje 17 

2286 Podlehnik 
 
 

 

Zavod za kulturno dediščino Haloz 

Podlehnik 4b 

2286 Podlehnik 
 

 

Zavod za razvoj Haloz 

Podlehnik 8b 

2286 Podlehnik 

 

 

Kulturno društvo Brina 

Zakl 16a 

2286 Podlehnik 
 
 

Kulturno društvo Podlehnik 

Podlehnik 6b 

2286 Podlehnik 

040/801-255 
 
 

Kulturno folklorno društvo Podlehnik 

Podlehnik 9 

2286 Podlehnik 

041 604 257 
 
 

Lovska družina Podlehnik 

Zakl 40 

2286 Podlehnik 

041/366 420 francibigec@gamil.com 

 

  

Policijsko športno društvo Podlehnik 

Podlehnik 6b 

2286 Podlehnik 

02/788-26-20 

 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Podlehnik 

Podlehnik 9 

2286 Podlehnik 

031/257-988 

 

 

Strelsko društvo Rogatnica Podlehnik 

Podlehnik 9 

2286 Podlehnik 
 

 

Športno društvo Kozminci 

2286 Podlehnik 
 

 

Športno društvo Peugeot Toplak 

Dežno pri Podlehniku 1d 

2286 Podlehnik 

02/788-40-50 

 

 

Športno društvo Podlehnik 

Podlehnik 9 

2286 Podlehnik 

041/279 642 
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Kontakti javnih ustanov in zavodov 

 

 

Čisto mesto Ptuj - ČMP 

Dornavska cesta 
2250 Ptuj 

 
 

 

Osnovna šola Podlehnik 
Podlehnik 7a 

2286 Podlehnik 

02 795 31 00 02 795 31 05 os-mk.podlehnik@guest.arnes.si 

 
 

 

Vrtec Podlehnik pri OŠ Podlehnik 
Podlehnik 7a 

2286 Podlehnik 

02/795 31 00 02/ 795 31 05 

 
 

 

Zasebna zobna ordinacija 
Podlehnik 9 

2286 Podlehnik 

02/768-00-40 tencic.irena@siol.net 

 
 

 

Zdravstveni dom Ptuj  

Splošna ambulanta Podlehnik 

Podlehnik 9 

2286 Podlehnik 

02 768 10 81 

 
 
 

Policijska postaja Podlehnik 
Podlehnik 9 

2286 Podlehnik 

 
02 794 40 21 
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Kontakt in informacije: 

Občina Podlehnik 

Podlehnik 9 

SI-2286 Podlehnik 

Slovenija 

Tel: +386 (0) 2 788 40 60 

Elektronska pošta: obcina.podlehnik@podlehnik.si 

www.podlehnik.si 


