
SEVNICA

Zakladnica doživetij



Kolofon
Založnik, oblikovanje,
priprava vsebine in  
fotografije:

Tisk: Mohorjeva d.o.o.
Naklada: 5000 izvodov

Sedanjost...

    Občina Sevnica



Preteklost... 2



Sevnica, zakladnica doživetij
    Naravno stičišče mnogih svetov



Sevniška klima je že v preteklosti 
slovela po svojem ugodnem 

vplivu na počutje. Tako smo 
še vse do druge svetovne vojne 

vsako poletje gostili goste iz 
bližnjega Zagreba. Čofotali 

so v reki Savi in pohajkovali 
po okoliških hribih. Mir in 

gostoljublje sta jih napolnila 
z energijo, tako da so se v 

mestni vrvež vrnili polni elana, 
pripravljeni na nove izzive.
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Srca sevniške kulture
    Grad Sevnica, Lutrovska klet in Ajdovski gradec
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V času hrvaško-slovenskega 
kmečkega upora leta 1573 se 
je grad za razliko od mnogih 

drugih izognil uničenju. 
Tedanji zakupnik gradu 

baron Boltežar Lamberg je 
Ilijo Gregorića, vodjo upora, 
in njegovih več sto puntarjev 

sprejel in jih pogostil. Tudi 
sicer je Lamberg veljal za 

prijaznega gospodarja svojih 
podložnih kmetov. 



    Botanične redkosti, vinogradi in sadovnjaki

Sprehod, poln presenečenj
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Lovrenc je bil otroček, ki je z mamo živel 
v vasici Jurklošter. V času, ko je velik del 

Evrope trepetal pred turško nevarnostjo, se 
je zgodilo, da sta z mamo bežala pred Turki. 

Mama je zbolela in žalostno preminila. 
Lovrenc je ostal sam. K sebi ga je za pastirja 
vzel kmet, ki pa je z njim slabo ravnal. Pasel 

je ovce na pobočjih današnjega Lovrenca. 
Nekega dne v mrzli zimi je moral pomagati 

pri delu v gozdu. Zelo se je prehladil, 
zbežal od gospodarja in žalostno umrl pred 

današnjo kapelo sv. Lovrenca. Posijalo je 
sonce, okoli njega pa je zrasel encijan.







Obrnite svet na glavo

    Kolesarjenje, padalstvo, pohodništvo in čolnarjenje
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Lisca pozimi mnogim 
Sevničanom omogoča prve 

zavoje na snežnih strminah. 
Poleg krajše in položnejše 

proge, ki občasno deluje še 
danes, je včasih delovala še 
daljša in strmejša. Strmina 

“Baumkircher” je jemala 
sapo in dih še tako izurjenim 
smučarjem. Še zdaj se vsako 

zimo kdaj pa kdaj po “celcu” 
pokaže sled adrenalina željnega 

domačina, ki se strmini 
enostavno ne more upreti.  



Okus po domačem
    Cviček, modra frankinja, sevniška salama in domač sir
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Kdor vino če piti 
Naj prosi Boga

De zdravje in pamet
To pravo nam da

Ne tep se ne kregaj
Ne žali ljudi

Le misli kak se takim godi
Po pameti ga pi

Pa ne hodi postran
De se v graben ne zverneš

Po blat ne vališ
Le misli kako se

Iz takim godi
Ker skorej vso pamet zgobi



V zakladnici doživetij

Dogodki Prireditve

Šege in navade

Dogodki Prireditve

Šege in navade

  Pomlad

Poletje
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V Boštanju poteka 
tradicionalno kresovanje. 

Člani društva Mladi  Boštanj 
so s pomočjo krajanov 

postavili najvišji in največji 
kres na svetu. V višino je 

meril neverjetnih 43,44 
metrov. Njegova prostornina 

je bila kar 1715,7 kubičnih 
metrov. Z njim so se 

krajani Boštanja vpisali 
v Guinnessovo knjigo 

rekordov. Kres je zagorel na 
večer 30. aprila 2007. 



Ustvarjamo spomine

    Jesen

    Zima

Dogodki
Prireditve Šege in navade

Dogodki Prireditve

Svetleče jaslice, 
Tržišče
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Sevniška salamijada je mati 
vseh salamijad. Prirejamo 

jo že vse od leta 1962.  
Salamijada vsako leto 

poteka na dan mučenikov v 
stari trški gostilni. Ženskam 

je vstop prepovedan. 
Udeležijo se jo lahko le v 

primeru, da “častijo” štefan 
vina na vsako mizo. Do 

sedaj je zbrala pogum samo 
ena in se zapisala v srca 

vseh ljubiteljev salame in 
dobre kapljice.  




