Občina Sevnica meni, da je v trenutni situaciji smiselno, da ljudje, ob upoštevanju vseh navodil
glede higiene, kupujejo čim več od lokalnih dobaviteljev. Zaradi navedenega je Občina Sevnica
vzpostavila kontakt tudi s ponudniki različnih sadik. V pogovorih s potencialnimi ponudniki je
dogovorjeno, da kupci kontaktirajo prodajalce ter naročijo želeno. Način prevzema in rok
določita prodajalec in kupec, vendar Občina Sevnica opozarja, da je potrebno striktno
upoštevati vsa navodila NIJZ.
Občina Sevnica vabi vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za tovrstno prodajo
in še niso na seznamu, da Občino Sevnica kontaktirajo na telefonsko številko 041 600 017 in
se s ga. Matejo Cvetkovič dogovorijo za uvrstitev na seznam.
Sadike:
dobavitelj
telefon
e-naslov
Jože Pelko, Žurkov dol 031 427 250 pelko.joze@gmail.com
9, 8290 Sevnica

TERRAPLANT
D.O.O., Orešje 23,
8290 Sevnica
VCT Ramovš - Peklar
d.o.o., Ribniki 38,
8290 Sevnica

07 81 40 000, uprava@terraplant.si
051 366 003
031 822 277 info@fric.si
041 353 280
melita.ramovs@siol.net
07 81 62 360

ponudba
sadike: jagode, solata, peteršilj,
zelena, ohrovt, zelje, kolerabica,
cvetača, brokoli, bazilika, blitva,
špinača, lubenice, melone, luštrek,
timijan.
Konec aprila: več vrst paprike,
paradižnika, feferonov, andska
jagoda, jajčevec, kumarice, bučke,
buče in različna zelišča.
sadike: solata, kapusnice, začimbe,
jagoda-mesečna, sivka
sadike: solata, blitva, ohrovt,
brokoli, cvetača, zelje, peteršilj,
paprika, fereroni, paradižnik,
bučke, kumare, zelišča, jagode

Balkonsko in rezano cvetje:
dobavitelj
telefon
e-naslov
VCT Ramovš - Peklar 031 822 277 info@fric.si
d.o.o., Ribniki 38,
041 353 280
melita.ramovs@siol.net
8290 Sevnica
07 81 62 36

ponudba
bršlanke, polnjena bršlanka viseča,
pol viseča pelarg. Caliopa,
pokončna pelargonija, surfinije,
milijon zvončki , gomoljna
begonija viseča, pokončna
moljevka, gnafalium, ipomea sladki krompir, oxalis- deteljica,
trave - več sort, solanum, lobelia,
vaniljevka, bidens, viseči tagetes,
thumbergija - črnooka suzana,

TERRAPLANT
D.O.O., Orešje 23,
8290 Sevnica

07 81 40 000, uprava@terraplant.si
051 366 003

dipladenia, zmajeva krila, sončna
vodenka Nova Gvineja, vinka
mirtica, tagetes, krasula, zlati cekin,
fuksije, verbena
bršljanke viseče, dvojne bršljanke
in pelargonije, dipladenije,
begonije gomoljne, bolivijske,
zmajeva krila, elatior, surfinije in
milijon zvončki, gorenjski nagelj,
fuksija, dalija, verbena, trave mix,
hortenzije, vodenka Nova gvineja
in navadna vodenka, strukturtne
rastline: bidens, bacopa, mleček,
grobelnik, koprive, afriški smilj,
ipomea, lobelija, deteljica,
sanvitalia, moljevec, trajni nagelj in
enoletni nagelj, vinca, dichondra,
angelonia, asteriscus, heuchera,
salvia, črnooka suzana, suha roža in
trajnice

DELOVNI ČASI VRTNARIJ

Trgovina
Pon. - petek
Terraplant d.o.o. VRTNARIJA , 8.00 – 18.00
Orešje 23, 8290 Sevnica –
program vrt in kmetijstvo
VTC Ramovš–Peklar d.o.o.
8.00 – 15.00
VRTNARIJA, Ribniki 38,
Sevnica – program vrt in
kmetijstvo

Sobota
8.00 – 15.00

Nedelja in prazniki
zaprto

8.00 – 12.00

zaprto

