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              Postanite boter  
                 trt modre frankinje 
              v grajskem vinogradu  
 
Spoštovani!  
 
V letu 2007 je upravljavec grajskega kompleksa KŠTM Sevnica s pomočjo domačih društev vinogradnikov 
uredil grajski vinograd s 500 trtami modre frankinje na J delu grajskega pobočja nad starim mestnim jedrom 
Sevnice. V letu 2009 smo dočakali prvo letino. S ponudbo botrstva grajskim trtam vas želimo vključiti v 
urejanje grajskega vinograda in pridelavo modre frankinje s cilji promocije kulture vinogradništva in modre 
frankinje kot sorte z izjemnim potencialom, oživitev za domače okolje primernih dejavnosti na Gradu 
Sevnica in vam ponuditi možnost shranjevanja, promocije in prodaje vin v Grajski vinoteki. 
 
Predmet povabila je botrstvo trt modre frankinje v 
grajskem vinogradu na J pobočju pod gradom Sevnica. 
Botrstvo pomeni zakup poljubnega števila trt modre 
frankinje, s čimer ima vsak boter naslednje pravice in 
dolžnosti: 
- Zakupnik trte modre frankinje postane njen t.i. 

boter za dobo zakupa.  
- KŠTM Sevnica poskrbi za urejanje vinograda in 

pridelavo vina, od botra pa se pričakuje, da je 
prisoten pri rezanju trt in na trgatvi – oba 
dogodka sta organizirana s kulturnim programom 
in pogostitvijo. 

- Cena za zakup 1 vinske trte znaša 27,50 € na leto 
za obdobje vsaj 3 let ali 30,50 € na leto za obdobje samo enega leta.  

- Boter lahko zakupi poljubno število trt modre frankinje, ki se po zakupu označijo s posebno tablico z 
imenom botra za dobo zakupa, vsak boter pa je tudi naveden na skupni tabli nad vinogradom. 

- Z zakupom grajske trte modre frankinje dobi vsak boter, ki zakupi vsaj 5 trt, brezplačno 1 prostor za 
shranjevanje, promocijo z možnostjo direktne prodaje vina v Grajski vinoteki. 

- Vsak boter, ki zakupi vsaj 5 trt, ima v času botrstva enkrat letno možnost brezplačne uporabe grajske 
vinoteke za potrebe srečanj in pogostitev po dogovoru z upravljavcem ter brezplačen voden ogled 
gradu za 2 osebi.  

- Vsak boter, ki zakupi vsaj 10 trt, ima v času botrstva enkrat letno možnost brezplačne uporabe grajske 
vinoteke za potrebe srečanj in pogostitev po dogovoru z upravljavcem ter brezplačen voden ogled 
gradu za 4 osebe ter 2 brezplačni vstopnici za vsakoletni Festival modre frankinje. 

- Vsak boter dobi vsako leto tudi steklenico grajske modre frankinje, ki jo prejme na grajski trgatvi. 
 
Rok za prijavo interesa za zakup oz. botrstvo trt modre frankinje je odprt do zakupa vseh trt. Z 
vsakim botrom bo sklenjen dogovor o sodelovanju. Prijavo z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, 
telefon) in številom vinskih trt, ki bi jih želeli zakupiti, pošljite na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, 
osebno ali po pošti ali po elektronski pošti na naslov grad.sevnica@kstm.si. Botrstvo trt je lahko tudi odlično 
in izvirno darilo! Vabimo vas, da postanete boter vinskim trtam v grajskem vinogradu. Veselimo se 
sodelovanja z vami. Prosimo, da nas obvestite na spodnje kontakte o vaši nameri, saj bi želeli z vami 
vzpostaviti tudi osebni kontakt, da se pogovorimo o medsebojnem sodelovanju in vaših željah.  
 
Dodatne informacije: na sedežu KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 
Sevnica, kontaktna oseba: Rok Petančič, telefon 07 81 61 075 ali 051 680 
289, e-pošta: grad.sevnica@kstm.si. 
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