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Veseli nas, da se krog  

koristnikov naših uslug širi.  
Zahvaljujemo se za zaupanje, 

ki ga s svojim obiskom, nakupom, 

željami, predlogi in prisotnostjo 

izkazujete našemu podjetju 

in potrjujete našim zaposlenim. 

 

 

Jesensko 26. Caravanovo karavano  

bo ponovno gostila občina Sevnica in sicer od 

petka 29. septembra do nedelje 1. oktobra 2017. 

 
SEVNICA je po izvolitvi Ameriškega predsednika postala znana tudi kot rojstni kraj prve dame – 

Slovenke – Sevničanke Melanije Knaus Trump in s tem postala turistično »oblegano« mesto, ki jo 

obiskujejo turisti vsega sveta. Ne bomo si ogledovali bloka, hiše, kjer je živela, osnovne šole, kjer je 

gulila klopi ...... bomo pa okušali kulinarične specialitete, ki so zagotovo vredne pokušine. Sevnico smo 

obiskali v maju 2012 in prepričani smo, da nas bo presenetila z razvojem in dosežki zadnjih 5 let. Več o 

občini Sevnica si lahko preberete na http://www.obcina-sevnica.si/ 

 

Ko boste na mostu prečkali reko Savo vas bo v rondoju pri Lidlu pričakalo največje kopito na svetu, ki 

ga je ob svoji 130 letnici delovanja izdelala Kopitarna Sevnica. Dolgo je 250 cm, široko 80cm, visoko 125 

cm, narejeno iz topola.  Porabljenih je bilo 1,8 kubikov lesa, 17 kg lepila in 700 vijakov. Kopito je v celoti 

obdelano ročno, izdelava pa je trajala en mesec. Številka kopita je 380, torej bo preveliko za Melanijino 

nožico. Morda pa prestižni copati White House designed by Maja Stamol…. 

 

Pot vas pelje preko železniške proge. 

 

V naslednjem krožišču nas pričaka trta znanega enologa Zdravka Mastnaka ing. agronomije, ki nas bo z 

vinsko dušo, vsemi čari in svojo energijo popeljal v soboto v njegovo posestvo na Krakovem, ki je le 5 km 

oddaljeno iz mesta Sevnice. V tem krožišču uporabite drugi izvoz – smer Planina in že po prvem ovinku 

zavijete desno preko potoka Sevničina…se peljete mimo tovarne Kopitarna, naravnost pred seboj boste 

zagledali  Športni dom, v klancu zavijete levo in takoj desno na parkirišče. 

 

Za pomoč pri organizaciji se zahvaljujemo g. Andreju in Poloni Štricelj  

in vsem, ki so sodelovali pri pripravi programa. 

 

PETEK, dne 29.09.2017: 

Zbor od 16.30 do 17. 30 ure pred Športnim domom v Sevnici, Prvomajska ulica 15a -  asfaltirano zaprto 

parkirišče. Možnost koriščenja WC v Športnem domu, tu prespimo tudi prvo noč. 

 

Ob 17.30. uri pozdrav mažoretk društva Trg Sevnica in direktorice KŠTM g. Mojce Pernovšek. 

Ob cca. 18. uri avtobusni prevoz na Grad – spodnje parkirišče – na PZA (ena ali dve vožnji – odvisno od števila). 

 

http://www.obcina-sevnica.si/
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Ob cca. 18.30 uri sprejem v Lutrovi kleti – pozdrav župana Občine Sevnica in krajši koncert vokalne 

skupine »Vilinke » v eni od najbolj akustičnih kleti v EU. 

 

Značilnosti Lutrove kleti: Nekdanja evangeličanska molilnica, poimenovana po nem. reformatorju 

Martinu Lutru, ki z delno ohranjeno poslikavo notranjščine sodi med največje slikarske dosežke 16. st. 

na Slovenskem. Lutrova  klet je kasneje postala grobnica nekaterih sevniških graščakov..... v grobnici naj 

bi bila pokopana inocenc Moskon in njegova žena Ana.  Danes je zaradi izjemne akustike prizorišče 

raznovrstnih glasbenih srečanj. 

 

Od cca. 19.00 ure dalje bo potekal sprejem na Gradu Sevnica - grof Moškon z grajsko gospodo, večerja 

z juho in hladno–toplim cateringom Hiše vin Kamenško – ga. Jamšek Andreja. V primeru lepega vremena 

bomo v atriju, drugače v Felicijanovi dvorani, ki je na gradu. Pijača ni všteta v večerjo. 

 

Vinogradniške korenine Hiše vina Kamenško segajo več stoletij v preteklost, vendar so turistično 

zanimivo lokacijo za goste uredili v letu 2014 v Kamenškem (3 km od Krmelja), v idiličnem 

vinogradniškem okolju, kjer lahko za vsako družbo pripravijo pogostitev in zabavo. 

Poleg odlične kulinarike imata podjetnika Jamšek v Sevnici podjetje Sava Avto (tehnični pregledi, 

registracije, servis….) poslovni object Bowlling Delux z restavracijo (6 moderno opremljenih in  

avtomatsko vodenih bowling stez), Kavarno Desetka, Trgovino z modnimi oblačili Bliss in Trgovino 

Intersport. 

 

Po 22.00 uri odhod do parkirišča in prevoz z avtobusom do avtodomov. 

 

SOBOTA, dne 30.09.2017: 

Ob cca. 9.00 uri peš odhod do mesta. Razdeljeni bomo  v 2 ali 3 skupine – odvisno od udeležencev: 

1. in 2. skupina s polurnim zamikom: ogled in možen nakup v industrijskih trgovinah Kopitarne (hišna 

obutev, zaščitna poklicna obutev, cokli, ročno izdelana obutev, udobna obutev) in Lisce (perilo, kopalke, 

spalni program in bluze lastne blagovne znamke – Lisca in Cheek) ter ogled novega mestnega jedra. 

 

Ob cca. 11.00 uri tržnica -  degustacija najboljše sevniške salame  z »ostalimi« priboljški, možnost 

nakupa kvalitetnih različnih suhomesnatih izdelkov. 

 

SALAMIADA V SEVNICI je prireditev z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Njen začetek sega v leto 1962, 

ko takratni lastnik Gostilne Vrtovšek, Peter Vrtovšek, in njegov prijatelj Rudi Mlinarič, nista mogla 

ugotoviti, kdo od njiju je izdelal boljšo salamo. Zadnjo in odločilno besedo je imela publika in za 

zmagovalca določila Rudija Mlinariča. 

Prireditev se tradicionalno odvija v Gostilni Vrtovšek vsako leto 10. marca, ko moški praznujejo svoj 

praznik - 40 mučenikov. Posebnost tega dogodka je, da imajo dovoljen vstop le moški, ženske pa le, če 

"častijo" štefan vina na vsako mizo. V letu 2017 je bila že 56. Salamiada. Ocenjuje se  zunanji izgled, 

vonj, prerez, okus. Maksimalno število točk, ki ga doseže določen vzorec je 60. 

 

Ob cca. 12.00 uri igranje bowllinga v Bowlling centru (kdor želi) in pogostitev s torto Melanija ter kavo.  

Ob cca. 13.30 odhod, oziroma sprehod  do avtodomov.  
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Ob cca. 14.30 uri odhod z avtodomi na Posestvo Krakovo – Vinska klet Mastnak, Orešje nad Sevnico 10. 

Enolog g. Zdravko Mastnak je svoje znanje dograjeval dvajset let v centralni cvičkovi kleti v Krškem, 

kasneje se je odločil nadaljevati samostojno pot, pot graditve nove sodobne vinske kleti na posestvu 

Krakovo. Sodoben objekt z vinsko kletjo in s sodobno urejenimi podzemnimi kletnimi površinami 

prevzame vsakega obiskovalca….. 

Pustimo se presenetiti in podrobnosti prepustimo gostitelju….Le čevlje sodi naj kopitar! 

Na njegov življenjski cilj nas opozarja že sevniško krožišče, ki je zasajeno z vinsko trto izpod njegovih 

rok in nas usmerja proti njegovi kleti. 
 

Ob cca. 15.00 uri sprejem lastnika g. Zdravka Mastnaka z manjšim prigrizkom, sledi ogled vinske kleti z 

degustacijo in možnostjo nakupa vrhunskih penin in vin. Vsekakor trenutno »najžlahtnejše« vino First 

lady. Za nas bodo cene nekoliko ugodnejše. 

Sledi velik piknik -  žar v živo, zanj bo poskrbljeno v slabih ali dobrih vremenskih razmerah. Zunaj pod 

kozolcem ali v notranjosti, kjer je velik prostor s sredinskim žarom. Pijača v ponudbi ni všteta. 
 

Pogostitev na pikniku vključuje naslednje: 
- Šunka v testu s hrenovo omako in ocvirkovka z domačo špehovko. 

- Čevapčiči, pikantna pivska klobasa, polnjena vešalica, piščančji ražnjiči, vratovina na žaru, sevniški zorjen 

ramstek na žaru, sevniška špehovka s suhimi slivami ….. 

- Šampinjoni na žaru, bučke, malencani, prebranac, šopska solata, kislo zelje, krompirjeva solata, kajmak, 

ajvar .... 

- Kisla juha 

Pod kozolcem je več električnih priključkov za avtodome. Tudi za glasbo bo poskrbljeno! 
 

Skupna vrednost vseh zgoraj naštetih aktivnosti je predvidena cca. 33 €, ob udeležbi 60 oseb. 
 

NEDELJA, dne 01.10.2017: izkoristite možnost NEPOZABNEGA doživetja na reki Savi 

Posebna prijava! Vrednost dogodka 25 € , vendar cena za udeležence Caravanove karavane 20 €. 

Ob cca. 10.00 uri odhod v Radeče na Splavarjenje. 

V 2,5 urnem dogodku na splavu se bodo odvijale naslednje aktivnosti:  
- Vožnja s splavom 

- Folklorni nastop 

- Glasba 

- Krst udeležencev 

- Kuhanje golaža 

- Svež kruh  

..... in še druga presenečenja in zanimive aktivnosti  
 

**************** 

26. Caravanova karavana bo malce drugačna, bolj kulinarično obarvana - saj bomo poleg ogleda 

znamenitosti občine Sevnice predvsem »okušali« raznovrstno in široko paleto domačih lokalnih pridelkov 

in se družili ob dogodkih, ki so jih napovedali Sevničani.  
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Naši dolgoletni partnerji Caravanove karavane:  

- Adria Mobil d.o.o., ki nam vedno zagotovi testna vozila Adria, za tradicionalne Caravanove 

karavane.  

- BKS Leasing d.o.o. 

- Sberbank banka d.d. 

 

In poslovni partnerji, ki so nas že v preteklosti podprli pri izvedbi: 

- Mein Platz (Muenchen) 

- Movera GesmbH (Bad Waldsee) 

- Brunner srl (Bolzano) 

- GH Livada d.o.o. 

 

Veselimo se ponovnega druženja z vami ! 
  

Da bomo program lahko kvalitetno izvedli, vas prosimo, da nam izpolnjen obrazec PRIJAVA oz. 

potrditev udeležbe pošljete  čim preje oz. najkasneje do petka 15.09.2017:   

na faks: 01/518-36-36 ali 01/518-38-00, na e-mail: avtodomi@caravan.si 

 

 

Vljudno vabljeni ! 

 

 

 

 

 

Udeležba na 26. Caravanovi karavani je na lastno odgovornost. 


