
1309 – Grad Sevnica je prvič omenjen v urbarju 
salzburške nadškofije kot ‘castellum Liechtenwalde’.

1803 – Lastnik gradu je postal Janez Nepomuk Haendl, 
ki je bil kasneje povzdignjen v plemenitega Reben-
burga. Gradu je odvzel utrdbene lastnosti: znižal je 
njegovo obzidje, zasul grajske jarke in uredil park. Na 
južnem pobočju grajskega hriba pa je uredil kamnite 
terase ter jih zasadil z vinsko trto.

V prvi polovici 17. stoletja je dal baron Inocenc 
Moscon gradu njegov renesančni videz. Spremenil ga 
je v udobno bivališče, Lutrovsko klet pod gradom pa 
namenil za svojo grobno kapelo.

1573 – V času hrvaško-slovenskega kmečkega upora se 
je grad za razliko od mnogih drugih izognil uničenju. 
Tedanji oskrbnik gradu je vodjo upora Ilijo Gregorića in 
njegovih 600 puntarjev pogostil. 

V drugi polovici 16. stoletja je bila zgrajena Lutrovska 
klet. Postaviti naj bi jo dal tedanji zakupnik gradu 
baron Janez Khisl, vnet pristaš in mecen nove Lutrove 
vere.

1479 – Salzburška nadškofija je prepustila varstvo nad 
gradom hrvaško-ogrskem kralju Matiji Korvinu (znane-
mu kot kralj Matjaž). Po njegovi smrti leta 1491 je za 
kratek čas prišel v roke Habsburžanov, leta 1494 pa 
ga je cesar Maksimiljan I. Habsburški vrnil salzburški 
nadškofiji.

Po 2. svetovni vojni je nova oblast grad nacionalizirala 
in vanj naselila večinoma revne družine. Bogata grajska 
oprema, ki je dočakala konec vojne nedotaknjena, se 
je porazgubila, park in ostala okolica gradu pa je bila 
zanemarjena. 

2010 – Na gradu zaživi lutkovno gledališče.

2010 –  Odprtje grajske vinoteke.

2009 – Rojstvo animiranega programa ogleda gradu za 
otroke, ki otrokom skozi igro približa grajsko življenje 
v 17. stoletju.

2003 – 2005 Restavriranje stenskih in stropnih 
poslikav na hodniku 2. nadstropja gradu.

Od 90. let 20. stoletja vsako leto poteka tradicionalni 
festival Sevniško grajsko poletje.

1988 – 1992 Na gradu obratuje diskoteka.

1977 – 1979  Restavriranje fresk Štirje letni časi.

V sredini 60. let 20. stoletja se je na gradu začela 
obnova. V 2. nadstropju JV stolpa so odkrili baročne 
freske z motiviko štirih letnih časov nastale okrog leta 
1730.

2007 – Zasaditev grajskega vinograda s 500 trtami 
modre frankinje in odprtje grajske kavarne.

Doživite zgodovino...

...in kulturo

1987 – Prva poroka na gradu Sevnica.

2006 – 2007  Obnova grajskih fasad.

2008 – Odprtje baročnega salona in grajske kašče.

Sevniško grajsko poletje – tradicionalni festival kulture

Grad okoli leta 1680

Grajska kapela

Lutrovska klet

Grajski vinograd

Grajska kašča Mosconova galerija Grajska kavarna

Veličastna poroka v parku

Stara učilnica – animirani ogled

Grajsko lutkovno gledališče

Grajska vinoteka

2010 – 2012 Obnova fresk v Lutrovski kleti

»Vabljeni, da z edinstvenim doživetjem 
odkrijete zakladnico bogate ponudbe 

gradu – z baronom Mosconom in 
njegovim spremstvom popeljemo vas in 
vaše najmlajše v čas vitezov in princes, 

sprehodite se po bogatih grajskih 
sobanah, okusite odlična vina v grajski 

vinoteki, doživite veličastno poroko 
v grajskem parku in se oddahnite v 
objemu mogočnih dreves, lahko pa 
postanete tudi boter trtam grajske 

modre frankinje…«
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