SEVNICA
POVABLJENI V ZELENI OBJEM
www.visit-sevnica.com
Obiskali ste zeleno Sevnico, ki se je z vstopom v Zeleno shemo slovenskega turizma zavezala, da bo prijazna naravi,
obiskovalcem, domačemu okolju in prebivalcem. V okviru tega nacionalnega programa in pridobljenega znaka
Slovenia Green se skupaj z vami trudimo ohranjati in razvijati našo deželo zeleno.

OHRANJAMO NARAVO IN POKRAJINO
Sevnica je del Biosfernega območja Kozjanski park. Kot del tega območja varujemo in ohranjamo naravno in kulturno
krajino.
Prostrani gozd je vir številnih dobrin in je hkrati dom. Je dom živalim ter rastlinam in je naš dom. Kot v vsakem domu in
tudi v gozdu poznamo pravila obnašanja in jih upoštevamo.
Vse zelene odtenke razgibane pokrajine, prepredene s hribi, griči, dolinami in planjavami najbolje doživimo na kolesu,
konju ali peš. Naj po našem mimohodu zelena narava ne posivi.
Do zaščitenih območij narave hodimo in se vozimo po označenih planinskih in kolesarskih poteh. Tako se ne izgubimo in
tudi cvetice kot so clusijev svišč, opojna zlatica, kranjska lilija in azaleja pontica ne bodo izgubljeni.
Turistične znamenitosti in izhodišča za v hribe so blizu postajališčem javnega prevoza. Vlak, ki vozi v daljave, pripelje k
nam vsakogar, tudi če ima s seboj kolo.

VARUJEMO OKOLJE IN PODNEBJE
Podarjeni so nam številni izviri, studenci, potoki, reke. Ta dar ohranjamo, z vodo ravnamo varčno tako pri osebni higieni ali
higieni naše opreme ali vozil.
Naša voda iz pipe je odlična! Svoje steklenice in bidone lahko napolnimo skoraj na vsakem koraku. Tudi pri ponudnikih
namesto vode iz plastenk povprašamo za vodo iz pipe.
Odpadke zbiramo in odlagamo ločeno na za to namenjenih ekoloških otokih. Poleg vtisov in doživetij iz potepanja v naravi
s seboj v dolino in do ekoloških otokov odnesemo tudi smeti.
Narava nam daje energijo v različnih oblikah. Zato se, če le mogoče, odklopimo, in iz vtičnic odklopimo vse elektronske in
druge naprave.

SPOŠTUJEMO KULTURO IN TRADICIJO
Grad Sevnica, arheološko najdišče Ajdovski gradec, podeželski dvorci, cerkve, kapele, zgodovinska obeležja, kužna
znamenja in druge zanimivosti so del bogate kulturne dediščine naših prednikov, ki jo spoštujemo, varujemo in
ohranjamo.
Kozolec in zidanica sta dve značilni krajinski arhitekturni posebnosti in predstavljata naš podeželsko-vinogradniški značaj,
na katerega smo ponosni.
Kupujemo lokalno ter tako podpiramo lokalne proizvajalce, pridelovalce in obrtnike. Zavedamo se, da je lokalno tudi okolju
bolj prijazno.
Značaj naših krajev okusimo v lokalni kulinariki. Poskusimo tradicionalno sevniško salamo ali slanino iz avtohtonega
pujsa krškopoljca, ocvirkovo potico ali ocvirkovo puhlo, štruklje in potico s pregreto smetano. Moč nam daje vino
avtohtone sorte modra frankinja, vinski posebnež cviček, jabolčno vino ali pa se posladkamo z jabolčnim sokom
visokodebelnih travniških sort jablan.
Tradicionalni lokalni dogodki, kot so Sevniška salamijada, Festival modre frankinje, Tradicionalna ročna košnja na Lisci,
Telška žetev, Žive jaslice na Šmarčni, Martinovanje na Studencu ali Vencember v Loki pri Zidanem ostu, so obraz
kulturnega prepleta preteklosti in sedanjosti.
Zelene navade ponotranjimo in jih uresničujmo povsod, drugje in doma!
Hvala, da smo se srečali v zeleni Sevnici, ki je del zelene pokrajine Posavje,
dežele gradov, vinogradov in kulinarike.
Pripovedujmo prijateljem o naših zelenih kolesarskih, konjeniških in pohodniških doživetjih!

