Sevniška
planinska
pot
Pot Lojza Motoreta
Seznam žigov in čas hoje:
Sevnica - Okič (žig 1)..................1h 45 min
Okič - Leskovec (žig 2)..............3h 30 min
Leskovec - Murnice (žig 3).............30 min
Murnice - Šentjanž..............................45 min
Šentjanž - Stražberk (žig 4).....1h 45 min
Stražberk - Tržišče........................1h 20 min
Tržišče - Malkovec (žig 5)...............40 min
Malkovec - Pijana Gora (žig 6)..1h 40 min
Pijana Gora - Bučka.......................1h 30 min
Bučka - Križe (žig 7).......................................1h
Križe - Sevnica.................................2h 20 min
Sevnica - Šetenje (žig 8)...................45 min
Šetenje - Ajdovski gradec (žig 9)..1h 20 min
Ajdovski gradec - Zabukovje......................1h
Zabukovje - Skalica (žig 10).........1h 45 min
Skalica - Planina pri Sevnici........1h 45 min
Planina pri Sevnici - Rudenik (žig 11).....2h
Rudenik - Ješivc (žig 12)...................1h 20 min
Ješivc - Lisca (žig 13)..............................45 min
Lisca - Lovrenc (žig 14)......................1h 10 min
Lovrenc - Loka.....................................1h 20 min

Grad Sevnica

Sevniška planinska pot je bila urejena leta 1974.
Namen poti je bolje povezati našo bližnjo okolico.
Pot obide skoraj vse grebene na desni in levi strani
Save v okolici Sevnice. Na poti je 14 žigov. Za pot je
pripravljen dnevnik, ki ga dobite na sedežu društva.
Ob zaključku poti društvo pohodnikom z zbranimi
vsemi žigi podeli značko in praktično nagrado. Za
celo pot potrebujemo 30 ur hoje, dolga je 107 km.
Pot lahko prehodimo v 4 etapah:
Sevnica - Šentjanž.......6 ur 30 min hoje (23 km)
Šentjanž - Sevnica.......10 ur hoje (37 km)
Sevnica - Planina pri Sevnici...7 ur hoje (22 km)
Planina pri Sevnici - Loka.....6 ur 30 min hoje
(25 km)
Na poti lahko občudujemo številne zanimive in
zaščitene rastline. Na grebenih in vrhovih uživamo
v čudovitih razgledih. Na poti skozi gozdove se
sproščamo, v gostiščih in prijaznih domačijah smo
vedno prijazno sprejeti in se okrepčamo. Ob poti in
v njeni bližnji okolici najdemo bogato naravno in
kulturno dediščino: gozdove, Lisco, rastišča azaleje in Clusijevega svišča, grad Sevnica, arheološki
park Ajdovski gradec, cerkve, znamenja, dvorce in
obeležja, vinograde ter druge zanimivosti.
Več podrobnosti o Sevniški planinski poti najdete
na spletni strani www.pd-lisca.si.
Turistične informacije lahko dobite na Turistično informacijski pisarni Sevnica ter TA Doživljaj Posavje
- tel. 07 81 65 462 ali 051 680 287 ali spl. strani
www.visit-sevnica.com.
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Založnik: Planinsko društvo Lisca Sevnica, Taborniška ulica
14, 8290 Sevnica. E-pošta: info@pd-lisca.si, tel. 041 481 697
spl. stran: www.pd-lisca.si. Foto: Dušan Klenovšek, Vinko
Šeško, Tanja Urek, Bojan Kostevc, Judith Zgonec.
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Clusijev svišč
na Lovrencu
Lovrenc, s suhimi travniki sredi gozdne krajine
poraščen 722 m visok vrh s cerkvijo sv. Lovrenca,
se nahaja ob Sevniški planinski poti (žig 14) med
Velikim Kozjem in Lisco. Najbolj je Lovrenc poznan
po naravnem rastišču enega od rastlinskih simbolov
planinstva - Clusijevega svišča (Gentiana clusii). Z
oddaljenostjo od alpskih nahajališč in s številčnostjo
primerkov, ki običajno v aprilu pomodrijo travnike
pod cerkvijo, je Lovrenc izjemna botanična lokaliteta.

Lisca
Na Lisci (947 m), (žig 13) najbolj priljubljeni pohodniški
in izletniški točki v Posavju, stoji Tončkov dom s
pestro gostinsko ponudbo in prenočišči. V bližini
doma je Jurkova koča (možen najem, prenočišča),
otroško, košarkarsko, nogometno igrišče, vzletišče
za jadralce in zmajarje, piknik prostori, PZA... Lisco
lahko obiščemo v vseh letnih časih. Neokrnjena
narava ponuja možnosti sprehodov, nabiranja
gozdnih sadežev in zdravilnih rastlin.

Nad starim mestnim jedrom Sevnice se mogočno
dviga Grad Sevnica z Lutrovsko kletjo, eden najlepših,
najbolj ohranjenih in oživljenih srednjeveških gradov
pri nas. V njem si lahko ogledate številne zanimivosti: baročni salon, slavnostne prostore s freskami,
staro šolsko učilnico, gasilsko zbirko, kapelo, lutkovno gledališče, zbirko krasilne umetnosti, razstavne
galerije, zbirko Kamni govorijo, grajsko vinoteko, vinograd, grajski park, tematsko pot, Lutrovsko klet...
Več info: www.visit-sevnica.com.

Ajdovski gradec
Ob Sevniški planinski poti (žig 9) se nahaja arheološki park Ajdovski gradec, eden
največjih starokrščanskih središč na območju
Alp in Podonavja. Tu je najbolj celovito raziskano
naselje iz obdobja preseljevanja ljudstev pri nas in
jo lahko primerjamo z naselbinami kot so Rifnik pri
Šentjurju, Ajdna nad Potoki in Veliki Korinj. Skupaj
z njimi je zadnji glasnik rimske civilizacije na slovenskem ozemlju. Več info: www.visit-sevnica.com.
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