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MOŽNOSTI TURISTIČNEGA RAZVOJA V OBČINI KRŠKO 

Povzetek 

Občina Krško je bila v preteklosti predvsem industrijsko in kmetijsko usmerjena. Po letu 1990 

pa je začel dobivati večjo veljavo tudi turizem. Naravne prvine, kulturna dediščina, turistična 

infrastruktura in superstruktura so glavni dejavniki, ki so začeli v občino privabljati turiste. 

Da bi se število gostov povečalo, so strokovnjaki za področje turizma izdelali več analiz in 

načrtov, ki bodo pripomogli k dvigu turističnega zanimanja za občino Krško. 

Številni griči, doline, ravnine, bujni gozdovi in vodotoki nam »pričarajo« pestro podobo 

pokrajine v občini Krško. Sama pokrajina je lahko za turizem zelo zanimiva, vendar pa je pri 

vsem tem potrebno upoštevati tudi turistično ponudbo. Skozi diplomsko nalogo je 

obravnavano vprašanje, kaj vse nam občina Krško nudi kot turistična destinacija in kaj vse so 

v občini storili za večjo atraktivnost in prepoznavnost območja. 

V občini so številni objekti, ki žal s svojim videzom več ne pripomorejo k turistični 

privlačnosti. Res, da občina trenutno doživlja velike spremembe – gradijo se nove ceste, 

hidroelektrarne, objekti, a na drugi strani vidimo tudi propad kulturne in zgodovinske 

dediščine. Nič nam ne pomaga, če so izdelani števili načrti za prihodnost, če niso realizirani. 

S sodelovanjem in usklajenim delovanjem bo potrebno storiti pravi korak k obnovi objektov v 

občini in jim dati prednost pred gradnjo ne tako potrebnih zgradb.  

Ključne besede: občina Krško, turizem, turistični razvoj 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POSSIBILITES OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE 

MUNICIPALITY OF KRŠKO  

Abstract 

In the past, the Municipality of Krško has been mainly industrial and agriculture oriented. 

Nevertheless, since 1990, it has become increasingly tourism oriented. Natural elements, 

heritage, tourist infrastructure and superstructure are the main factors which have been 

attracting more and more tourists. To increase the number of tourists in the following years, 

the experts in the field of tourism have carried out analyses and made plans, which will help 

to increase tourist interest of the Municipality of Krško.        

Numerous hills, valleys, plains, lush forests and watercourses conjure a diverse landscape 

image. The landscape itself can be very interesting for tourists, but there is also the tourist 

offer, which has to be taken into consideration. This thesis deals with the question what are 

the tourist development opportunities in the Municipality of Krško and what has been already 

done to increase the recognisability and attractiveness of the town.   

There are some buildings in the municipality which can hardly help the tourism attraction 

with their appearance. It is true that the municipality is going through some major changes – 

new roads, hydroelectric power plants and facilities are being built, but on the other hand, we 

can see the decay of cultural and historical heritage. Numerous future plans are useless if they 

are not realised.  It will take cooperation and concerted action to make the right step towards 

the construction of the buildings in the municipality and give priority over not-so-necessary 

construction of buildings.  

Key words: the Municipality of Krško, tourism, tourist development 
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1. UVOD 

 

Občina Krško leži v jugovzhodnem delu Slovenije. Za obravnavano območje je značilna 

pestra in razgibana pokrajina ter uravnan svet ob reki Savi in na njenih nanosih. V preteklosti 

je bila občina pretežno industrijsko in agrarno usmerjena, zadnja leta pa so se življenjski 

trendi močno spremenili in tudi v krški občini se je začel proces transformacije gospodarstva. 

S tem se je »odprl« popolnoma nov pogled na turizem in njegov pomen se vse bolj povečuje, 

saj ljudem predstavlja pomembno prioriteto v življenju tudi sprostitev, počitek, torej pobeg iz 

vsakdanjega življenja v tako imenovani svet »turističnih zanimivosti«. 
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 1.1 NAMEN IN CILJI  

 

Poglaviten namen diplomske naloge je predstavitev turizma v občini Krško. Naloga zajema 

dosedanji razvoj turizma, obstoječe stanje ter namere za povečanje turistične ponudbe v 

prihodnosti. 

Diplomska naloga je razdeljena v osem poglavij. V prvem poglavju naloge je uvod, namen in 

cilji ter metode dela. Drugo poglavje naloge zajema umestitev obravnavanega območja v 

prostor in predstavitev naravno-geografskih in družbeno-geografskih značilnosti pokrajine. V 

tretjem, najobsežnejšem delu, je zajet turistični potencial občine Krško, ki je razdeljen na 

naravne, kulturne, arheološke in sakralne znamenitosti. Pri turizmu je eden poglavitnih 

dejavnikov turistična opremljenost, ki jo v nalogi delim na infrastrukturo in superstrukturo, 

predstavljena pa je v četrtem delu. Ali se je turizem v krški občini dejansko povečal v 

primerjavi s preteklimi leti in ali je število obiskovalcev v občini na ravni, ko lahko govorimo 

o turističnem zanimanju za območje, je obravnavano v petem poglavju pri turističnem 

povpraševanju, kjer so predstavljeni podatki o turističnem obisku. V šestem delu naloge so 

predstavljeni poglavitni cilji, programi in načrti, ki bi naj v prihodnosti vplivali na večjo 

turistično ponudbo v občini. V tem poglavju je predstavljena tudi swot analiza, ki nam da 

hiter pregled prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki so možne pri turizmu na 

obravnavanem območju. Sedmo poglavje naloge predstavlja zaključek. V osmem poglavju pa 

je navedena vsa uporabljena literatura. 

Pri izdelavi diplomske naloge sem si zastavila več ciljev. 

 umestitev obravnavanega območja v prostor; 

 predstavitev naravnogeografskih značilnosti območja; 

 predstavitev družbeno-geografskih značilnosti območja; 

 predstavitev vpliva naravne in kulturne dediščine na turizem; 

 predstavitev druge turistične ponudbe;  

 predstavitev turističnih zmogljivosti in povpraševanja; 

 izdelava swot analize o razvoju turizma; 

 iskanje priložnosti, ki bi pripomogle k večji turistični razvitosti v prihodnosti.  
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1.2  METODE DELA 

 

Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila različne metode dela. Najprej sem poiskala 

strokovno literaturo na temo turizma in knjige, vodnike ter kartografsko gradivo za območje 

občine Krško. Pri svojem delu sem se posluževala tudi časopisnih člankov in internetnega 

gradiva. Na podlagi pregledane literature sem podatke analizirala ter izdelala grafikone in 

tabele.  

Na terenu sem dobila vpogled v dejansko stanje razvoja turizma v občini. Posamezne 

pomembne zanimivosti sem tudi fotografirala. Za analizo stanja turizma v občini, glede na 

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, je bila uporabljena swot analiza.  

Za proučevanje daljnega in bližnjega zgodovinskega dogajanja na nivoju opisovanja in 

vzročnega razlaganja, sem uporabila zgodovinsko metodo. S pomočjo deskriptivne metode so 

v diplomski nalogi opisana dejstva, odnosi in procesi brez vzročnega razlaganja. Uporaba 

komparativne metode mi je omogočila proučevanje na nivoju primerjanja dejstev, odnosov in 

procesov z namenom odkrivanja podobnosti in razlik. Z metodo analize in sinteze sem na eni 

strani proučevala na nivoju razčlenjevanja sestavljenih pojavov, sodb, zaključkov na njihove 

sestavne dele in obravnavala posamezne dele glede na druge oziroma celoto (analiza). Na 

drugi strani pa sem proučevala na nivoju združevanja enostavnih miselnih vsebin (kot so 

naprimer pojmi, sodbe) v sestavljene oziroma vzajemno povezane dele (snteza). S pomočjo 

statistične metode sem zbrala številne podatke, jih obdelala, izračunala in primerjala med 

seboj. 
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2. GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV OBČINE KRŠKO 

 

2.1 POSAVJE 

 

Posavje, ki ga imenujemo tudi Spodnje Posavje, leži v  jugovzhodnem delu Slovenije ob reki 

Savi. Zavzema območje savske doline, vzhodni del Krške kotline vse do reke Sotle, 

jugovzhodni del Posavskega hribovja, severovzhodni del Gorjancev ter Krško, Senovsko in 

Bizeljsko gričevje. Na severnem delu zajame območje do Lisce, Bohorja in Orlice, na zahodu 

pa ga omejita Jatna in Mirnska dolina. V jugozahodnem delu sega  do Raduljskega hribovja, 

na jugu pa do Gorjancev. Vzhodni del Posavja zaključi reka Sotla v občinah Brežice in 

Bistrica ob Sotli. (Posavje in Posotelje, 2006, stran 148) 

Karta 1: Območje Posavja 

 

Vir: Neviodunum. (9: 42, 2. 7. 2011) 

Gozd prekriva predvsem osojne lege posameznih gričevij in hribovja. Na prisojnih legah 

gričevij najdemo številne vinograde in sadovnjake, v dolinah in ravninskih predelih pa 

prevladujejo njive in travniki. (Posavje in Posotelje, 2006, stran 148) 

Leta 1862 so zgradili železniško progo Zidani Most – Zagreb, ki poteka vzdolž reke Save. 

Prometne povezave so spodbudile nastajanje mestnih in trških naselij, kot so Sevnica, 

Brestanica, Krško in Brežice. Na ravninskem območju so se vzdolž cest razvila obcestna 

naselja, najbolj pogosto srečamo na tem območju gručaste vasi, v gričevjih pa so nastali 

zaselki in razložena naselja. V najbolj hribovitih predelih so posamezne samotne kmetije in 
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zaselki. Naselja so precej majhna, saj jih ima več kot polovica manj kot 100 prebivalcev. 

(Posavje in Posotelje, 2006, stran 148) 

Posavje je gospodarsko zelo neenakomerno razvito. Najbolj razvita so območja nižavij in 

prometno lahko dostopni kraji ter nekatera omočja, ki ležijo ob hrvaški meji, saj je v bližini 

milijonsko mesto Zagreb s svojim obširnim predmestjem. Precej nerazviti so ostali predvsem 

hriboviti predeli, na kar je vplivala nedostopna lega in oddaljenost. Kljub opuščanju 

kmetovanja na širšem področju Slovenije, je ta v Posavju še vedno pomembna panoga. Na 

ravninah prevladuje poljedelstvo (sadijo predvsem koruzo, pšenico, krompir ter sladkorno 

peso) in živinoreja (mlečna in mesna govedoreja, prašičereja in perutninarstvo). Gričevja v 

Posavju poraščajo številni vinogradi, ki dajejo kraju značilen izgled. Na prisojnih pobočjih 

opazimo številne trte, medtem ko osojna in bolj hribovita področja poraščajo bujni gozdovi. 

(Posavje in Posotelje, 2006, stran 148) 

Gospodarsko razvita so predvsem občinska središča. Mesti z razvito industrijo sta Krško in 

Sevnica, ki sta kljub kriznim letom ohranila svojo gospodarstvo na nivoju. Kovinska 

industrija je v večji meri propadla. Prav tako se je kriza kazala v tekstilni industriji (propad 

Jutranjke v Sevnici), a je njen položaj popravila tovarna Lisca. Med pomembne gospodarske 

panoge v Posavju pa sodi tudi zdraviliško-turistična dejavnost Term Čatež in trgovina, ki se je 

po letu 1991 vse bolj okrepila. Ko se je Slovenija leta 1991 odločila za samostojnost, se je 

Jugoslavija odločila blokirati slovensko gospodarstvo. Krizna leta so pripeljala do tega, da so 

začela velika podjetja propadati, nastajati pa so začela manjša v zasebni lasti. Veliko ljudi se 

je zaposlilo pri samostojnih podjetnikih. (Posavje in Posotelje, 2006, stran 148, 149) 

Območje Posavja ima zgoščeno poselitev v območju občinskih središč. V teh središčih so tudi 

skoncentrirane vse poglavitne storitvene dejavnosti. V dolini reke Save sredi Posavskega 

hribovja leži Sevnica, ob izlivu Save na široko Brežiško-Krško polje je mesto Krško in nad 

sotočjem Krke in Save so Brežice. V Jugoslaviji je bil spodnji del Posavja precej navezan na 

Zagreb, nato pa so centralne in oskrbovalne funkcije prevzela posavska središča. (Posavje in 

Posotelje, 2006, stran 149) 
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2.2  OPREDELITEV OBČINE KRŠKO 

 

Karta 2: Prikaz občine Krško na zemljevidu Slovenije 

 
Vir: Wikipedia (8:50, 2. 7. 2011) 

 

Občina Krško leži v jugovzhodnem delu Slovenije. Skupaj z občinami Radeče, Sevnica,  

Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki  in Brežice sestavlja nekakšno neformalno slovensko 

pokrajino – Posavje. Od vseh naštetih občin »igra« občina Krško največjo vlogo, saj je mesto 

Krško dejansko središče Posavja, v njem pa se vse bolj postavlja v ospredje razvoj  

gospodarskih dejavnosti. Občina Krško se razprostira na površini 344, 2 km. Ozka dolina reke 

Save se pri mestu Krško odpre v veliko ravno polje (Krško polje), na katerem prevladuje 

predvsem poljedelstvo, po njegovem obrobju pa teče reka Krka. Območje občine obrobljata 

hribovji Bohor in Gorjanci. 

Karta 3:  Območje občine Krško 

 

Vir:  URSJV (9:23, 2. 7. 2011) 
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Občina je razdeljena na 16 krajevnih skupnosti: KS Brestanica, KS Dolenja vas pri Krškem, 

KS Gora, KS Koprivnica, KS mesta Krško, KS Krško polje, KS Leskovec pri Krškem, KS 

Podbočje, KS Rožno-Presladol, KS Raka, KS Senovo, KS Senuše, KS  Spodnji Stari Grad – 

Spodnja Libna, KS Veliki Podlog, KS Veliki Trn, KS  Zdole. Obsega kar 185 naselij, v 

katerih živi okoli 28.000 prebivalcev. (Občina Krško, 8:33, 1. 7. 2010) 

 

 2.3 PROMETNA LEGA 

 

Skozi zgodovino je Posavje predstavljalo zelo pomembno vlogo v prometu, saj je njegova 

lega ob reki Savi tvorila naravno pot, ki je povezovala osrednjo Evropo z Balkanom. Ob reki 

Savi so že Rimljani zgradili cesto, ki je povezovala nekdanjo Emono (Ljubljano) s Siscijo 

(Siskom na Hrvaškem). Prav tako je na tem območju nastala pomembna naselbina Neviodun 

(Drnovo), ki je bila prometna postojanka. Opazni so še vedno ostanki nekdanjega pristanišča, 

ki je imelo pomol in je delovalo vse do srednjega veka. Kasneje je na reki Savi zaživelo 

splavarjenje.  

Občina Krško se razprostira tik ob avtomobilski cesti, ki je del Panevropskega X. koridorja in 

povezuje srednjo Evropo z državami na jugu in jugovzhodu Evrope. Glavna trasa koridorja X 

poteka od Salzburga preko Karavank do Ljubljane, Zagreba, Beograda, Skopja in vse do 

Soluna. Prav tako skozi Krško poteka železniška proga, ki sestavlja panevropski koridor X. 

Železnica je speljana na Slovenskem od avstrijske meje, preko Jesenic, Ljubljane, Zidanega 

Mosta, Krškega, Dobove, Zagreba, Beograda in naprej do Soluna v Grčiji. 

Karta 4: Prikaz poteka Panevropskega  X. koridorja 

 

Vir: Cafemontenegro (20:29, 16. 7. 2011) 
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Občina ima zelo dobro prometno lego, pomanjkljivost predstavlja le povezava s Celjem in 

Mariborom. Cestišče Krško – Sevnica – Zidani Most – Celje je »ujeto« med reko Savo (od 

Zidanega Mostu naprej med reko Savinjo) ter strma hribovita gričevja ob njej. Kljub študijam 

in načrtom, da bi naj z avtomobilsko cesto povezali Koroško preko Celja z Dolenjsko, je 

verjetnost za izpeljavo tega načrta majhna. 

Tabela 1: Prikaz razdalj od  mesta Krško do večjih mest 

 

 

 

 

 

 

Vir: ViaMichelin (23:20, 20. 9. 2011) 

 

 

 2.4 ZGODOVINSKI PREGLED OBMOČJA 

 

Krška občina je bila že od prazgodovine naprej primerna za trajne poselitve. Na območju sicer 

ne srečamo paleolitskih ostankov – edini primerek, ki naj bi bil iz tega obdobja, je kameni 

artefakt pri samostanu v Kostanjevici. Ta naj bi bil po mnenju profesorja Srečka Brodarja star 

okoli 100.000 let in bi sodil v srednji paleolitik. (Turistični vodnik po občini Krško, leto 2003, 

stran 11) 

Obdobje neolitske, mlajše kamene dobe, ki je trajalo dve tisočletji in pol, prav tako ne 

»govori« izrazito o naselitvah na tem območju. Za ta čas so pomembne izkopanine iz jam, 

predvsem iz Levakove v Podbočju, Ajdovske pri Pijavškem ter Ajdovske jame pri Nemški 

vasi. (Turistični vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 11) 

Med arheološka najdišča iz mlajše kamene dobe, kjer so odkrili posamezne najdbe, se uvršča 

Dunaj nad Krškim, Drnovo na Krškem polju ter Ajdovska jama pri Kostanjevici. (Turistični 

vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 11) 

RAZDALJA KILOMETROV 

KRŠKO - LJUBLJANA 101 

KRŠKO - ZAGREB 57 

KRŠKO - MARIBOR 114 

KRŠKO - KOPER 201 

KRŠKO - DUNAJ 369 

KRŠKO - MÜNCHEN 510 

KRŠKO - TRST 189 

KRŠKO - BEOGRAD 452 
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Krško občino je močno zaznamovalo obdobje starejše železne dobe – halštata. Takrat se je na 

območje občine začelo priseljevati ilirsko ljudstvo iz Balkana, kar je močno povečalo število 

prebivalstva. Prišleki so poselili predvsem gričevnate predele in pobočja dolin. 

Najpomembnejše naselje iz tega časa je ilirsko gradišče na Libni. (Turistični vodnik po občini 

Krško, leto 2003, stran 11)  

Od tretjega stoletja p. n. š. dalje so si začeli staroselce podrejati Kelti. To obdobje se imenuje 

laten. Najdeni so posamezni predmeti na območju Krškega, Vidma, na Drnovem, Libni, 

Dunaju in Starem gradu pri Podbočju. (Turistični vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 12) 

Od prvega stoletja p. n. š. so na tem območju živeli Latobiki, ki so dočakali rimsko zasedbo. 

Rimljani so območje osvojili okoli leta 35 p. n. š., s tem pa je bilo vključeno v cesarsko 

provinco Ilirik. Najpomembnejši ostanek iz tistega časa je Neovidunom – današnje Drnovo. 

(Turistični vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 12) 

Iz obdobja, ko so se preseljevali narodi  pa na območju Krškega ni skoraj nobene najdbe. Iz 

tega obdobja so našli le bronasti našitek, ki ga pripisujejo Vzhodnim Gotom in vrček iz časov 

Langobardov (526 – 568). Prvi val slovenske selitve v prostor Vzhodnih Alp sodi v čas okoli 

leta 550. Arheoloških najdb za to obdobje žal ni. Naselbinske enote na območju današnje 

krške občine pa se pojavljajo že pred letom 1000. (Turistični vodnik po občini Krško, leto 

2003, stran 13) 

Ime Gurckeult naj bi bilo po odkritih virih prvič zapisano leta 895 in pomeni Krško. Takrat je 

nemški kralj Arnul to posest podaril Valtunu. Ali je grad v tistem času že stal ali ga je pozidal 

prav Valtun, ni znano. Kasneje so imeli grad v lasti Bogenski, ki so nato za denarno posojilo 

grad zastavili salzburškemu nadškofu. Kasneje so Bogenski na gradu ostali kot najemniki in 

upravljavci, pod gradom pa je začela nastajati naselbina, ki je po zgodovinskih podatkih leta 

1343 dobila naziv trg. Nato je grad prešel v roke Celjskih grofov in ko so leta 1456 v 

Beogradu umorili zadnjega od njih, Ulrika III., je lastnina Celjskih prešla v roke 

Habsburžanov. 5. maja 1477 je Friderik III. Krško povzdignil v mesto, ki je dobilo svoj grb in 

mestne pravice. (Turistični vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 14) 

Leta 1573 je Krško prizadel hrvaško-slovenski kmečki punt. Upornike, ki so prišli do 

Krškega, je vodil Ilija Gregorič. Krčani so z brodom pripeljali preko Save okrog 2500 

upornikov. Deželni stanovi so nadnje poslali plemiško vojsko z okoli 500 uskoki. V spopadu 

je bilo ubitih veliko kmetov, ogromno pa jih je tudi utonilo v reki Savi med samim umikom.  
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(Turistični vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 15) Leta 1640 so v mestu zgradili 

kapucinski samostan s cerkvijo. Glavni razlog za to so bila prizadevanja, da bi 

rimskokatoliška cerkev dokončno utrdila svojo zmago nad protestantizmom. Za to so bili 

najbolj primerni prav kapucini, ki so sloveli kot sposobni pridigarji. (Turistični vodnik po 

občini Krško, leto 2003, stran 16) 

Leta 1847 so začeli širiti cesto proti Zidanemu Mostu. V letu 1851 je bilo območje od 

Zidanega Mosta do Zagreba povezano s telegrafom. Leta 1862 je stekla po levem bregu Save 

železnica in leta 1866 je prevoz z brodom nadomestil čez reko zgrajen leseni most. Leta 1871 

so v Krškem ustanovili prostovoljno gasilsko društvo, eno prvih na Kranjskem, in leta 1877 

odprli meščansko šolo, drugo po vrsti v deželi. V Krškem je bila ladjedelnica, lastnik ladij pa 

Vincenc Coter. Že pred letom 1826 je tu deloval navigacijski urad. Na prehodu iz 19. v 20. 

stoletje je mesto Krško štelo skromnih 877 prebivalcev.  

Tudi 20. stoletje ni prineslo velikih sprememb. Po propadu avstro-ogrske monarhije je ostalo 

Krško v novi državi Kraljevini SHS in Jugoslaviji še naprej kranjsko mesto, ki mu položaj 

občinskega in okrajnega središča ni prinesel niti gospodarskega napredka niti teritorialne 

širitve in rasti števila prebivalstva. Do zadnjega štetja pred drugo svetovno vojno v mestu ni 

živelo niti 1000 prebivalcev. Leta 1905 je mesto dobilo pomembno zadružno tiskarno. Ob 

koncu leta 1938 zgrajena Bonačeva tovarna celuloze na Vidmu je oba rečna bregova začela 

tesneje povezovati šele po letu 1946. »Novo«  mesto Videm-Krško je nastalo po združitvi 

naselij na obeh savskih bregovih v letu 1953. Po izredno hitri industrializaciji, ki je slonela 

tudi na nekdanji obrti, je Krško z okolico postopno postajalo eno izmed pomembnih 

slovenskih in jugoslovanskih industrijskih središč. (Turistični vodnik po občini Krško, leto 

2003, stran 18, 19) 
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2.5 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

2.5.1 GEOLOŠKA ZGRABA IN RELIEF 

 

Posavje leži ob skrajnem jugovzhodnem delu Alp. Tam njihovi hriboviti predeli potonejo pod 

terciarne sedimente Panonske kotline. Za to območje je značilna pestra kamninska zgradba. 

Geološko so ravninski predeli zgrajeni predvsem iz nanosov rek ter usedlin iz njih. Po 

območju pa ne tečejo le reke, ampak tudi manjši vodotoki (številni potoki), katerih posledica 

so glinene usedline. Gričevja so v geološkem pogledu iz silikatnih terciarnih jezerskih in 

morskih usedlin – torej iz ilovice, laporja in gline.  

Karta 5: Osnovna geološka karta Slovenije (1:100.000) 

 

Vir: ZRC SAZU (13: 29, 28. 8. 2011) 
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Območje krške občine gradijo številna gričevja, doline, udornine, ravnine in tudi hribovja, ki 

jih v osnovi delimo na: 

- Senovsko gričevje; 

- Krško gričevje; 

- Bohor; 

- Gorjance in 

- Krško ravan. 

SENOVSKO GRIČEVJE 

Na območju Senovskega gričevja se je morje umaknilo ob koncu miocena pred približno 5 

milijoni let. (Slovenija, pokrajina in ljudje, 1999, stran 654) V Senovskem gričevju na 

miocenskih laporjih in peskih prevladujejo nizka in široka slemena, ki se razprostirajo v smeri 

sever – jug s povprečnimi nadmorskimi višinami okoli 300 – 500 metrov. Med gričevji se po 

dolinah vijejo posamezni potočki, ki so pritoki reke Save. (Posavje in Posotelje, 2006, stran 

116) Senovsko gričevje gradi senovška sinklinala. Na površju najdemo miocenske in 

pliocenske sedimente Panonskega morja. Med Sevnico in Bistrico ob Sotli je nastalo široko 

Senovsko podolje, ki je pri Podsredi stisnjeno na dober kilometer. Značilni so številni 

prelomi: žurkovdolski, pokleški, senovški, velikodolski in malokamenski. (Posavje in 

Posotelje, 2006, stran 45) 

KRŠKO GRIČEVJE 

Strokovnjaki predvidevajo, da je Krško gričevje postalo kopno pred približno 60 milijoni let, 

kar sodi v začetno obdobje terciarja. Sestavljajo ga tri tektonske enote:  

 mokronoška, ki je grajena iz nagubanih triasnih kamenin; 

 krška, ki predstavlja dobro polovico Krškega gričevja in jo na površju gradijo kredne 

usedline, pod njimi pa se nahajajo triasne usedline; 

 krška sinklinala, ki jo gradijo miocenske usedline. (Slovenija, pokrajina in ljudje, 

1999, stran 654) 

Na območju Krškega gričevja se pojavljajo najvišji vrhovi v višini okoli 500 metrov 

nadmorske višine. Noben vrh ne preseže višine 550 metrov, višinska razlika med dnom doline 

in vrhovi slemen ne presega 250 metrov. Gradijo ga predvsem karbonatne kamnine 

mezozojske starosti, zato bi mu po geološki zgradbi bolj ustrezala uvrstitev med hribovja, 
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vendar ga zaradi nizkih višin vrhov imenujemo gričevje. (Posavje in Posotelje, 2006, stran 

116 )V Krškem gričevju na površju prevladujejo raznovrstne kredne kamnine, od rdečkastih 

ploščastih apnencev do laporjev, v zahodnem delu pa triasni dolomiti. V apnencih je ponekod 

nastal kras. (Posavje in Posotelje, 2006, stran 45) 

BOHOR 

Bohor je grajen predvsem iz apnenca in dolomita. Njegov najvišji vrh je Javornik, z višino 

1023 metrov. Višje vzpetine na območju Bohorja so še: Mali Javornik (989 metrov), Veliki 

Koprivnik (982 metrov), Skalica (951 metrov), Debeli vrh (928 metrov), Vrh Možice (926 

metrov), Plešivec (915 metrov) in Oslica (860 metrov). Pestra kamninska podlaga se močno 

odraža v reliefu, v katerem so številne vrtače, osamelci, slapovi na potokih in naravno okno. 

(Posavje in Posotelje, 2006, stran 18) 

GORJANCI 

Med Krško in Karlovško kotlino se vzpenjajo Gorjanci, ki so po geološki zgradbi tektonski 

čok, ki je obtičal v sedanji višini, medtem ko se je površje na vseh straneh pogreznilo. 

Gorjanci so planotasto hribovje, geološke strukture so v največji meri usmerjene od 

jugozahoda proti severovzhodu.  Gradijo jih triasni dolomiti, jurski apnenci ter kredni laporji 

in lapornati apnenci. Vanje se z vseh strani zajedajo ozke doline potokov. Na območju 

severnih Gorjancev in pa tudi v najvišjih osrednjih delih so marsikje razviti kraški pojavi. 

(Posavje in Posotelje, 2006, stran 45) 

KRŠKA RAVAN 

Iz območja Krške ravni se je začelo morje odmikati pred približno 5 milijoni let. Zaradi 

tektonskega mirovanja v začetku pliocena so reke uravnale površje in z usedlinami napolnile 

ugreznjene dele. Ob koncu pliocena se je Krška ravan pogreznila, Gorjanci pa so se v tem 

času dvignili. Krška ravan se je še naprej ugrezala, reka Sava pa je oblikovala sedem 

pleistocenskih teras in tri holocenske terase. Na prehodu v holocen so se na območju Krške 

ravni pojavili številni prelomi. (Slovenija, pokrajina in ljudje, 1999, stran 664, 665) 

Krško ravan sestavljajo tri tektonske enote: krška udornina, savska udornina in bizeljska 

sinklinala. Ravan po večini prekriva pesek in prod. Značilne so nizke nadmorske višine od 

100 do 200 metrov. Povprečni naklon površja znaša 1, 6 stopinje. Stalno pogrezanje območja 
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je na svoje ozemlje pritegnilo številne vodne tokove. Po Krški ravni tečejo tri slovenske 

velike reke: Sava, Krka in Sotla. Težavo na tem območju predstavljajo poplave, ki so značilne 

za kar tretjino območja, vendar odvečna voda navadno odteče že v enem do treh dneh. 

(Slovenija, pokrajina in ljudje, 1999, stran 667) 

 

2.5.2 PRST IN VEGETACIJA 

 

Na območju Krškega in Senovega gričevja so potoki s seboj prinašali številni material. Na 

glinastih nanosih so se razvile oglejne prsti, na katerih prevladujejo predvsem mokrotni 

travniki. Na peščenih in prodnatih nanosih so nastale obrečne prsti, ki so predvsem ob reki 

Savi. Tod prevladujejo travniki in njive. (Slovenija, pokrajina in ljudje, 1999, stran 657) 

Na položnejših slemenih ob vznožju gričevij, ki so grajeni iz gline in melja, so se razvile 

pseodoglejne prsti. Na območjih, ki jih gradi pliocenski melj, pesek in glinasti lapor, pa so 

nastale kisle rjave prsti. Rjave prsti, ki so nastale na laporju, so značilne predvsem za 

Senovsko gričevje. Najdemo jih tudi v Krškem gričevju, kmetje pa so rjave prsti skoraj v 

celoti izkrčili za obdelovalne površine. (Slovenija, pokrajina in ljudje, 1999, stran 657) 

Na razvoj prsti v Krški ravni so najbolj vplivali rečni nanosi in talna ter padavinska voda. Na 

holocenskih in pleistocenskih glinastih nanosih je nastala oglejna prst. Območja ob reki Savi, 

Sotli in Krki imajo obrečne prsti, ki so nastale na holocenskem pesku in produ. Na 

pleistocenskem pesku pa so se razvile rjave prsti, ki so najbolj rodovitne v tem območju, zato 

na njih prevladujejo številne njive. (Slovenija, pokrajina in ljudje, 1999, stran 667,678) 

Na območju mokrotne pokrajine na Krški ravni, kjer so oglejne prsti, so obsežna območja 

mokrotnih travnikov. Ti travniki so primerni za košnjo le v času poletnih mesecev. Na 

območjih vodotokov rasejo predvsem vrbe, jelše in topoli, na območju glinastih nanosov pa 

hrast dob in beli gaber. (Slovenija, pokrajina in ljudje, 1999, stran 668) 
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Karta 6: Vegetacijska karta gozdnih združb 

 

 

ostalo (negozdna vegetacija, kmetijske površine, 
pozidane površine, komunikacije, vode, golo) 

 

gozd bukve in kresničevja 

 

gozd bukve in pravega kostanja 

 

gozd bukve in velike mrtve koprive 

 

gozd gradna in črnega grahorja 

 

gozd gradna in navadnega črnilca 

 

gozd jelke in zaveščka 

 

gozd bukve in črnega gabra 

 

gozd doba in smreke 

 

gozd doba in navadnega gabra z gomoljčico 

 

gozd navadne breze in orlove praproti 

 

gozd navadnega gabra in borovničevja 

 

gozd jelke in širokolistne grašice 

Vir: ZRC SAZU (17:34, 22. 9. 2011) 

Območje Krškega in Senovskega gričevja ter Bohorja predstavlja bogata gozdna združba. 

Predel ob desnem bregu reke Save zarašča bujni gozd bukve in pravega kostanja, ki na 

določenih mestih preide v gozd bukve in velike mrtve koprive. Prav tako na desnem bregu 

reke Save opazimo gozd gradna in navadnega črnilca, ki se proti Krškemu polju združi z 

gozdom doba in navadnega gabra z gomoljčico. 

Na levem bregu reke Save prevladujejo gozdovi bukve in črnega gabra ter bukve in pravega 

kostanja. Med temi gozdovi se razprostirajo velike travne površine, pašniki in njive ter 

pozidane površine. Na višjem območju proti Bohorju se začne pojavljati gozd jelke in 

širokolistne grašice. 

 



16 
 

2.5.3 KLIMATSKE ZNAČILNOSTI 

 

TEMPERATURA ZRAKA 

Karta 7: Povprečne letne temperature zraka v Sloveniji v časovnem obdobju 1971 – 2000 

 
Vir: ARSO (21:39, 3. 7. 2011) 

 

Na zgornji sliki vidimo prikaz povprečnih letnih temperatur v Sloveniji v časovnem obdobju 

med letoma 1971 do 2000. Krška občina je v primerjavi z preostalimi območji na Slovenskem 

v povprečju hladnejša le od obalnega območja in območja ob meji z Italijo in širšo okolico 

mesta Nova Gorica. Povprečna temperatura skozi 30-letno obdobje je znašala na območju 

Krške občine med 10 – 12 stopinj Celzija. Zaradi popolnih podatkov skozi obdobje let 1961  

do 1990 sem se pri vremenu odločila za prikaz  razmer iz vremenske postaje na Bizeljskem, 

ki se sicer nahaja v sosednji občini Brežice, na nadmorski višini 179 metrov. 

 

 Karta 8: Prikaz lokacije vremenske postaje Bizeljsko 

 

Vir: ARSO (10:37, 5. 7. 2011) 
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Tabela 2, Tabela 3: Prikaz povprečnih dnevnih, povprečnih dnevnih najvišjih in povprečnih 

dnevnih najnižjih temperatur na merilni postaji Bizeljsko, v časovnem obdobju od 1961 - 

1990 

  JAN. FEBR. MAR. APR. MAJ JUN. 

povpr. temperatura -1.3 1.5 5.6 10.2 14.7 17.8 

povpr. najvišja dnevna temperatura 2.2 5.8 11.1 16.2 21.0 24.0 

povpr. najnižja dnevna temperatura -4.8 -2.6 0.5 4.5 8.7 12.2 

 

 JUL. AVG. SEPT. OKT. NOV. DEC. LETO 

povpr. temperatura 19.4 18.7 15.3 10.2 4.7 0.2 9.7 

povpr. najvišja dnevna temperatura 26.2 25.4 21.9 16.0 8.9 3.4 15.2 

povpr. najnižja dnevna temperatura 13.5 13.2 10.1 5.6 1.1 -3.0 4.9 

 Vir: ARSO (10:44, 5. 7. 2011) 

Najhladnejši mesec v 30-letnem obdobju, v letih 1961 -1990, na merilni postaji Bizeljsko je 

bil januar s povprečno temperaturo – 1. 3 stopinje Celzija. Januar je edini mesec v tem  

obdobju, v katerem je bila zabeležena povprečna temperatura pod ničlo. Kot drugi 

najhladnejši mesec mu sledi december s povprečno temperaturo 0. 2 stopinje Celzija. 

Najtoplejša sta bila poletna meseca julij in avgust, prvi s povprečno temperaturo 19.4 stopinje 

Celzija in drugi z 18.7 stopinjami Celzija. 

 

Tabela 4, Tabela 5: Prikaz maksimalnih, minimalnih in povprečnih mesečnih temperatur 

ozračja na merilni postaji Leskovec pri Krškem v letih 2008 in 2010. 

Mesec Min. Maks. Povprečje 

 

Mesec Min. Maks. Povprečje 

2008-01 -5,1 12,2 3 

 
2010-01 -10,8 8 -0,9 

2008-02 -9 21,2 4,6 

 
2010-02 -9,3 18,4 1,9 

2008-03 -3,6 21,9 6,8 

 
2010-03 -5,9 21,7 7,2 

2008-04 2,8 23,4 11,9 

 
2010-04 0,5 29,2 12,3 

2008-05 5,7 33,6 17 

 
2010-05 5,3 31,2 16,4 

2008-06 10,6 33,9 20,5 

 
2010-06 7,9 34,2 20,5 

2008-07 11,3 33,5 21,2 

 
2010-07 11,9 38,5 23,8 

2008-08 11,3 32,9 20,9 

 
2010-08 7,2 33,7 20,9 

2008-09 2,8 31 15,7 

 
2010-09 6,8 26,9 15,4 

2008-10 1,2 24,1 12,7 

 
2010-10 -2 19,6 9,8 

2008-11 -5,3 22,4 7,4 

 
2010-11 -3 20,3 8,9 

2008-12 -6,8 13,3 2,3 

 
2010-12 -14,2 10,8 1,1 

Vir: Geostik (19:40, 8. 7. 2011) 
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Iz tabel lahko razberemo minimalne, maksimalne in povprečne temperature za posamezne 

mesece v letih 2008 in 2010 na merilni postaji Leskovec pri Krškem, ki je v neposredni 

bližini mesta Krško. Na podlagi teh podatkov lahko ugotovimo, da je bila klima v zadnjih 

dveh letih zelo podobna in ni prihajalo do posebnih ekstremov. Najbolj se razlikujeta 

predvsem meseca januar in februar, ki sta bila v letu 2010 v povprečju precej hladnejša, in 

sicer januar za slabe 4 stopinje in februar za približno 2,5 stopinj Celzija. Mesec januar je leta 

2008 zabeležil najnižjo temperaturo – 5,1 stopinj Celzija, leta 2010 pa – 10, 8, kar je več kot 

dvakrat manj kot dve leti prej. Ekstremni poskok v temperaturi predstavlja tudi julij 2010, ko 

je bila najvišja izmerjena temperatura 38,5 stopinj Celzija, v enakem obdobju leta 2008 pa 

»le« 33,5 stopinj Celzija. Ostali meseci se gibljejo s povprečno razliko za stopinjo, kar ne 

moremo ocenjevati kot spremembe, saj vreme ni konstantno in se nenehno spreminja.  

 

PADAVINE 

Tabela 6, Tabela 7: Prikaz maksimalnih in minimalnih mesečnih količin padavin (v mililitrih)  

na merilni postaji Leskovec pri Krškem v letih 2008 in 2010. 

Mesec Min. Maks. 

 

Mesec Min. Maks. 

2008-01 0 2 

 
2010-01 0 20 

2008-02 0 11 

 
2010-02 0 19 

2008-03 0 25 

 
2010-03 0 31 

2008-04 0 16 

 
2010-04 0 23 

2008-05 0 1 

 
2010-05 0 31 

2008-06 0 24 

 
2010-06 0 34 

2008-07 0 65 

 
2010-07 0 22 

2008-08 0 35 

 
2010-08 0 36 

2008-09 0 12 

 
2010-09 0 94 

2008-10 0 41 

 
2010-10 0 10 

2008-11 0 18 

 
2010-11 0 19 

2008-12 0 24 

 
2010-12 0 18 

Vir: Geostik (20: 59, 8. 7. 2011) 
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Graf 1: Prikaz minimalnih in maksimalnih mesečnih količin padavin za leto 2008 na področju 

merilne postaje Leskovec pri Krškem 

 

Vir: Geostik 

 

Graf 2: Prikaz minimalnih in maksimalnih mesečnih količin padavin za leto 2010 na področju 

merilne postaje Leskovec pri Krškem 

 

Vir: Geostik 

Iz tabel za leti 2008 in 2010 lahko razberemo, da na območju občine ni meseca, v katerem ne 

bi bilo vsaj enega deževnega dne oz. tudi ni meseca, v katerem bi lahko zabeležili dež vsak 

dan.  Maksimalna količina dežja v teh dveh letih je padla meseca septembra 2010 in je znašala 

93, 7 milimetra. V enakem obdobju leta 2008 je bila najvišja dosežena količina padavin 11, 9 

milimetrov. Najmanjša količina padavin je bila meseca maja 2008, ko je znašala 1 milimeter, 

v enakem obdobju leta 2010 pa je znašala 31, 3 milimetre. V letu 2008 so bili najbolj 
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namočeni meseci marec, julij, avgust ter jesenska meseca oktober in november. V letu 2010 je 

bilo največ padavin meseca maja, avgusta, septembra in novembra.  

 

VETER 

Enostavno lahko razložimo, da je veter gibanje zraka. Na njegov nastanek pa vpliva 

neenakomerna razporeditev zračnega pritiska, tako v vodoravni kakor tudi v navpični smeri. 

Veter ne piha direktno iz območja visokega zračnega pritiska v območje z nizkim, ampak je 

njegova smer pogojena z različnimi silami: centrifugalno,  odklonsko, gradientno in silo trenja 

zraka. 

Tabela 8, Tabela 9: Prikaz maksimalnih, minimalnih in povprečnih mesečnih vrednosti 

hitrosti vetra (v m/s)  na merilni postaji Leskovec pri Krškem v letu 2008 in 2010 

Mesec Min. Maks. 

 

Mesec Min. Maks. 

2008-01 0 22,0 

 
2010-01 0 18,4 

2008-02 0 27,0 

 
2010-02 0 36,7 

2008-03 0 29,5 

 
2010-03 0 33,1 

2008-04 0 24,1 

 
2010-04 0 25,6 

2008-05 0 20,5 

 
2010-05 0 26,3 

2008-06 0 18,4 

 
2010-06 0 27,0 

2008-07 0 22,7 

 
2010-07 0 29,5 

2008-08 0 34,6 

 
2010-08 0 27,0 

2008-09 0 18,4 

 
2010-09 0 18,4 

2008-10 0 24,8 

 
2010-10 0 22,0 

2008-11 0 28,8 

 
2010-11 0 23,4 

2008-12 0 28,8 

 
2010-12 0 27,4 

Vir: Geostik (21:34, 12. 7. 2011) 

 

Podatki, zabeleženi na merilni postaji Leskovec pri Krškem, nam pokažejo, da v letih 2008 in 

2010 ni bilo ekstremnih vetrovnih razmer. Veter v povprečju skozi vse leto piha približno 

med 3 – 5 m/s, kar nas uvršča med manj vetrovna območja v Sloveniji. V letu 2008 je bila 

maksimalna hitrost vetra zabeležena meseca avgusta in sicer 34,6 m/s, v letu 2010 pa 

februarja in je znašala 36,7 m/s. Najmanjša maksimalna hitrost vetra je bila v letu 2008 

zabeležena junija in septembra in je znašala 18,4 km/h, v letu 2010 pa meseca januarja in je 

prav tako znašala 18,4 m/s.  
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VLAŽNOST ZRAKA 

Tabela 10, Tabela 11: Prikaz minimalne in maksimalne mesečne vrednosti vlage ozračja (v 

%)  na merilni postaji Leskovec pri Krškem za leti 2008 in 2010 (vir: Geostik) 

Mesec Min. Maks. 

 

Mesec Min. Maks. 

2008-01 27 98 

 
2010-01 28 98 

2008-02 19 98 

 
2010-02 19 98 

2008-03 22 98 

 
2010-03 19 98 

2008-04 19 96 

 
2010-04 15 98 

2008-05 18 95 

 
2010-05 16 97 

2008-06 19 91 

 
2010-06 15 98 

2008-07 17 88 

 
2010-07 13 95 

2008-08 18 87 

 
2010-08 17 98 

2008-09 21 85 

 
2010-09 16 98 

2008-10 22 92 

 
2010-10 22 98 

2008-11 19 98 

 
2010-11 32 98 

2008-12 37 98 

 
2010-12 24 98 

Vir: Geostik. (6:19, 14. 7. 2011) 

Vlažnost zraka opredeljujemo kot količino vodne pare, ki se nahaja v zraku. (Osnove 

meteorologije, stran 54, 1998) Kot lahko razberemo iz zgornjih tabel, je bila najvišja vrednost 

vlage v zraku 98 procentov. Ta je bila v letu 2010  zabeležena vsaj en dan v vsakem mesecu, 

razen v maju in juliju, ko sta maksimalni vrednosti vlage v ozračju znašali 97% oziroma 95%. 

V letu 2008 je bila prav tako najvišja izmerjena vlaga 98%, zabeležena pa je bila v januarju, 

februarju, marcu, novembru in decembru. Najnižja maksimalna vrednost vlage je bila 

izmerjena meseca avgusta 2008 in je znašala 85%. Najnižja minimalna vlaga v letu 2008 je 

znašala 17% in je bila zabeležena v mesecu juliju, v letu 2010 pa je bila najnižja minimalna 

vrednost prav tako julija, znašala pa je 13%. Najvišja vrednost minimalne vlažnosti ozračja v 

letu 2008 je znašala 37% in je bila zabeležena v mesecu decembru, v letu 2010 pa je bila 

največja minimalna vrednost 32% in je bila izmerjena meseca novembra.  

2.5.4 HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI 

»Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji. Voda v naravi nenehno kroži. Z 

izhlapevanjem prehaja v ozračje in se s padavinami vrača na zemeljsko površje, kjer se del 

vode porabi za življenjske združbe (zelena voda), del odteče v reke in v podzemlje (modra 

voda), del vode izhlapi. Slovenija je bogata z vodami, čeprav niso enakomerno prostorsko 

razporejene. Vodne površine v Sloveniji pokrivajo okoli 272 km2, v geoloških enotah, ki 
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lahko prevajajo in akumulirajo podzemno vodo, pa je okoli 50 m3/s dinamičnih zalog.« 

(Arso, 2011) 

 

Na zemljevidu (karta 9) dobro vidimo, da skozi območje občine Krško teče naša najdaljša 

reka Sava. Le ta je območju pustila izjemen pečat že v zgodovini, ko je bila pomembna 

plovna pot, prav tako pa se je na njej razvilo brodarstvo, ki je povezalo desni in levi breg 

Save. Sava, ki je kasneje z mostovi združila oba bregova, pa je dejansko ločnica, ki še 

dandanes ljudi deli na tako imenovane »Štajerce« na levem bregu in »Kranjce« na desnem 

bregu reke. 

 

Karta 9: Prikaz vodnih površin v občini Krško 

 

Vir: Geopedia (23:21, 19. 7. 2011) 

Reko Savo napajata glavni tok Save Dolinke z izvirom v Zelencih pri Ratečah in stranski tok 

Save Bohinjke iz Bohinjskega jezera. Obe se nato pod Radovljico združita v Savo. Glavni tok 

reke Save do meje s Hrvaško meri v celoti 219 km.  (Savske elektrarne Ljubljana) 

»Rečni režim reke Save se vzdolž toka spreminja s spremembo podnebja in konfiguracije 

terena. V gornjem toku prevladuje snežno-deževni režim, ki preide v srednjem in spodnjem 

toku s pritoki z Notranjske v deževno-snežni režim. Letni maksimumi se pojavljajo v 

spomladanskih in jesenskih mesecih, minimumi pa v poletnih in zimskih mesecih. Sava s 

pritoki ima vzdolž celotnega toka izrazito hudourniški značaj. Razmerja pretočnih količin 
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med nizko in visoko vodo so do 1:100 – z ekstremi tudi do 1:250.« (Savske elektrarne 

Ljubljana, 10:05, 15. 7. 2011) 

Po območju krške občine pa teče tudi reka Krka. Zajame predel skrajnega obrobja in nato 

preide v Brežiško občino. Tako Krka kot Sava imata številne manjše pritoke, ki pritečejo iz 

hribovitih predelov in skupaj z rekama tvorijo obsežno rečno mrežo. Na levem bregu reke 

Save se vanjo zlivajo v vasi Rožno: Škocjanski potok, Presladolski potok in potok Štumberk. 

V Brestanici v reko Savo priteče Lokovški potok, v Krškem pa Potočnica. Na desnem bregu 

se v Savo v Gornjem Pijavškem zliva Pijavški potok, v Srednjem Pijavškem pa Ledinski 

graben. Do Krškega se v reko na desnem in levem bregu poleg naštetih potokov izlivajo še 

razni manjši potočki.  

Vodne površine na Slovenskem pa so spodbudile tudi k nastajanju hidroelektrarn. Izgradnja 

hidroelektrarn na spodnji Savi so projekt družbe HESS, predstavljajo pa pomemben vir 

električne energije s pomočjo obnovljivega vira. (Hess, 10:37, 15. 7. 2011) 

Slika 1: Gradnja HE Krško 

  

Vir: Infra (14:27, 23. 8. 2011) 

 

Krška hidroelektrarna v tem času predstavlja četrto hidroelektrarno v verigi šestih HE na 

spodnji Savi. Je pretočno akumulacijskega tipa in ima nameščene tri cevne agregate. Njena 

moč znaša 42 MW. (Hess, 10:37, 15. 7. 2011) 

Z izgradnjo hidroelektrarn na reki Savi pa skušajo na tem območju tudi zmanjšati stopnjo 

poplavne ogroženosti. Občino Krško namreč vsakih toliko let »presenetijo« poplave, ki ne 

uničujejo le narave, temveč voda v tem primeru seže do stanovanjskih hiš, poslovnih 

prostorov, do prometnic, itd. Sanacije, ki so potrebne za odpravo škode, so ogromne, prav 

tako pa so ob poplavah ogrožena tudi življenja. Z izgradnjo hidroelektrarn na reki Savi 
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spreminjajo tudi njeno strugo, ki postaja veliko širša, njene bregove pa utrjujejo z visokimi 

nasipi, ki bodo varovali okoliška naselja pred vdorom vode v primeru obilnega deževja. 

Slika 2: Poplavljen desni breg reke Save v Krškem, leta 2010 

 

Vir: Lion (21:44, 2. 9. 2011) 
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2.6  DRUŽBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
 

2.6.1 PREBIVALSTVO 
 

2.6.1.1 GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA 

 

Tabela 12:  Število prebivalcev v občini Krško v letih 1869, 1900, 1931, 1961, 1991,2002
1
 in 

2010
2
 

LETO 1896 1900 1931 1961 1991 2002 2010 

KRŠKO 21336 23264 25084 26549 28576 27586 25795 

 

 Vir: Posavje in Posotelje, 2006, stran 151 

 

V letu 1869 je v občini Krško živelo 21336 prebivalcev. Do leta 1900 se je število povečalo 

za 1928 prebivalcev, v naslednjih 30 letih pa še za 1820. V času med obema svetovnima 

vojnama, med 2. svetovno vojno in po njej - do leta 1961, je bilo obdobje, ko se je število 

povečalo za 1465 prebivalcev. Temu letu je sledilo obdobje, ko je bila Slovenija kot del 

Jugoslavije vključena v čas razvoja industrije. Ni bilo več toliko migracij in leta 1991 je bilo v 

občini že 28576 prebivalcev. Se pravi, v primerjavi z letom 1961 kar 2027 več, v primerjavi z 

letom 1869 pa se je število povečalo za 7240 prebivalcev.  

Občina Krško je imela bogato kovinarsko in papirno industrijo, zaradi katere je bila na 

gospodarskem področju primerna za poselitev. Številni vrtci, osnovne šole in v mestu Krško 

Srednja tehnična šola so omogočale izobrazbo otrokom in mladostnikom.  

Leto 1991 je prineslo odcepitev Slovenije od Jugoslavije. Prej razvita kovinarska industrija je 

začela vse bolj propadati, začela so se ustanavljati manjša zasebna podjetja. Tehnološki 

napredek je vse bolj zahteval delavce z visoko izobrazbo. Temu je sledil trend načrtovanja 

družin: odločanje za družine z enim otrokom, močno se je dvignila povprečna starost, ko se 

ženske odločajo za prvega otroka, kar je še danes posledica predvsem dolgotrajnega 

izobraževanja in ustvarjanja kariere. Vse to pa je pripeljalo do tega, da se je število rojstev 

zmanjšalo in leta 2002 je bilo v občini Krško 1008 prebivalcev manj kot leta 1991. 

                                                             
1 Število prebivalcev v občini Krško, ko je k njej pripadalo območje danes samostojne občine Kostanjevica na 

Krki. 
2 Število prebivalcev v občini Krško, brez območja občine Kostanjevica na Krki, ki se je leta 2007 odcepila od 

občine Krško. 
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Leta 2010 je v občini Krško živelo 25795 prebivalcev.( Potrebno je poudariti, da se je leta 

2006 od občine Krško odcepila občina Kostanjevica na Krki). V krški občini danes ni veliko 

podjetij, ki bi lahko privabljale potencialne prebivalce, ki bi se bili pripravljeni preseliti zaradi 

službe. Kraj zaradi neposredne bližine JEK
3
 pri mnogih ljudeh ni priljubljen. 

Tabela 13: Prikazuje števila prebivalcev v občini Krško po posameznih polletnih obdobjih, pri 

čemer je prva polovica določena od datuma 1. 1. dalje, druga polovica pa od 1. 7. dalje 

leto prebivalcev 

1. pol 2004 27950 

2. pol 2004 28013 

1. pol 2005 27992 

2. pol 2005 28091 

1. pol 2006 28057 

2. pol 2006 28146 

1. pol 2007 25699 

2. pol 2007 25808 

1. pol 2008 25933 

2. pol 2008 25565 

1. pol 2009 25600 

2. pol 2009 25702 

1. pol 2010 25795 

2. pol 2010 25838 

1. pol 2011 25867 

Vir: stat. si (23:11, 9. 8. 2011) 

 

V prvi polovici leta 2004 je bilo v občini 27950 prebivalcev. Število je nato do leta 2007 

nekako stagniralo z manjšim naraščanjem oz. upadanjem. Ko pa je bil nato sprejet odlog o 

nastanku občine Kostanjevica na Krki, je število prebivalcev upadlo za približno 2500. Ti 

ljudje so dejansko ostali na enakem območju, vendar niso bili več vključeni v občino Krško. 

V zadnjih letih opažamo rahlo povečevanje števila prebivalstva za približno 100 – 200 oseb 

na leto, vendar to ni le posledica večje rodnosti, temveč tudi višanje starostne dobe. Za 

prebivalstvo v občini Krško lahko rečemo, da stagnira. 

 

 

Tabela 14: Število živorojenih in umrlih oseb ter naravnega prirastka v občini Krško v letih 

1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 in 2010 

                                                             
3 JEK – Jederska Elektrarna Krško 
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občina Krško/leto 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

živorojeni 278 219 258 257 250 304 261 296 

umrli 279 306 283 297 280 271 264 275 

naravni prirastek -1 -87 -25 -40 -30 33 -3 21 

Vir: stat.si (9:23, 11. 8. 2011) 

 

Leta 1996 se je v občini Krško rodilo 278 otrok. Umrlo je 279 ljudi, torej je bil naravni 

prirastek negativen, njegova vrednost je znašala -1. Za ohranjanje prebivalstva v občini Krško 

je bilo v zadnjih petnajstih letih najslabše leto 1998. Takrat se je rodilo 219 otrok, umrlo pa je 

kar 306 oseb. Negativni naravni prirastek je bil tokrat največji in je znašal -87.  Čez dve leti je 

bila rodnost večja, rodilo se je 258 otrok, a naravni prirastek je bil kljub temu negativen in je 

znašal – 25, saj je umrlo 283 ljudi. V letih 2002 in 2004 je bil velik negativni naravni 

prirastek, ki je znašal – 40 oziroma – 30. Krivec takemu rezultatu je predvsem zelo nizka 

rodnost. Leta 2006 se je v občini Krško rodilo največ otrok in sicer kar 304, umrlo pa je 271 

oseb, torej je bil v tem času prvič zabeležen pozitivni naravni prirastek, ki je znašal 33. Že čez 

dve leti je bil zopet zabeležen negativni naravni prirastek, vendar število iz leta 2008 ni 

kritično, saj je bila rodnost le za 3 osebe manjša od umrljivosti. Leta 2010 se je rodilo 296 

oseb, umrlo pa jih je 275. Naravni prirastek je bil pozitiven in je znašal 25. 

 

Tabela 15: Število otrok v družini v letu 2011 

  skupaj 1 otrok 2 otroka 3 + otroci brez otrok 

Krško 7041 2777 2035 561 1668 

Vir: stat.si (21:33, 11. 8. 2011) 

Graf 3: Število otrok v družini v letu 2011 v občini Krško (v procentih) 

  
Vir: stat.si 

 

39% 
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Kakor je bilo že zgoraj navedeno, je leta 2006  nastala v Posavju nova občina Kostanjevica na 

Krki. Zaradi tega se je število prebivalcev v krški občini zmanjšalo in na račun tega je bilo 

leta 2011 zabeleženih 7041 družin, torej 622 manj kot leta 2002. Družin brez otrok je bilo 

1668, kar je predstavljalo 24% vseh družin. V primerjavi z letom 2002 se je to število 

povečalo za 2%. Družin z enim otrokom je bilo 2777, kar je 39%. Ta številka je kar za 4% 

večja od števila družin z enim otrokom iz leta 2002. Iz teh podatkov je razvidno, da je trend 

načrtovanja družin vse bolj okrepljen. Vse več družin se odloča za enega otroka oziroma so 

brez otrok. Velik problem predstavlja tudi dvigovanje starostnega povprečja, ko ženske prvič 

rodijo in je velikokrat že prepozno za naslednji naraščaj. Vsekakor pa je dandanes tudi vse 

več parov, ki se zavestno odločajo, da ne bodo imeli otrok, saj se tako počutijo brezskrbne in 

nimajo obveznosti. Število družin s tremi in več otroki se je v primerjavi z letom 2002 

zmanjšalo. Takih družin je bilo 561, kar je predstavljalo 9% vseh družin, torej odstotek manj 

kot pred osmimi leti. 

 

Tabela 16: Prikaz priselitev iz tujine, odselitev v tujino, priselitev iz druge občine in odselitve 

v druge občine v letih 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 in 2008 v občini Krško 

občina Krško/leto 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

priseljeni iz tujine 20 121 259 386 227 549 539 

odseljeni v tujino 16 182 99 271 167 422 174 

priseljeni iz druge občine 145 159 151 186 199 188 729 

odseljeni v druge občine 203 187 179 177 189 218 972 

Vir: stat.si (5:23, 29. 8. 2011) 

V letu 1996 se je v krško občino iz tujine preselilo 20 ljudi, v tujino pa jih je odšlo 16. V 

medobčinskih selitvah se je priselilo 145 oseb, odselile pa so se 203 osebe. Leta 1998  se je iz 

tujine v občino Krško priselilo 121 oseb, v tujino pa se jih je odselilo 182. Prav tako je bilo 

število selitev med občinami v prid odselitvam, katerih je bilo 187, priselilo pa se je le 159 

oseb. Leta 2000 se je iz tujine priselilo 259 oseb, v tujino pa jih je odšlo 99.  V drugo občino 

se je odselilo 179 oseb, iz druge občine pa se je priselilo 151 oseb. Leta 2002 so je v občino 

preselilo iz tujine 386 oseb, odselilo v tujino pa se je 271 ljudi. Pozitivni prirastek 

prebivalstva glede na selitve in priselitve v tujino oz. iz nje je znašal 115.  Tega leta se je v 

drugo občino odselilo 177 oseb, priselilo pa se jih je 186, torej je bilo število prebivalcev na 

račun medobčinskih selitev večje za 9. Leta 2004 se je priselilo 227 oseb, odselilo v tujino pa 

se jih je 167. V medobčinskih selitvah se je priselilo 10 oseb več (199 oseb), kot pa se jih je 
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izselilo (189 oseb). Leto 2006 je bilo v tem 12-letnem obravnavanem obdobju rekordno tako 

v priselitvah iz tujine, kakor tudi v odselitvah v tujino. Priselilo se je namreč 549 oseb, 

odselilo pa se jih je 422. Prirast prebivalstva je znašal 127 oseb. V medobčinskem 

preseljevanju se je v občino priselilo 188 oseb, odselilo pa se je 218 oseb. Leta 2008 se je iz 

tujine v občino priselilo 539 oseb, odselilo pa se jih je v tujino le 174. V medobčinskih 

selitvah se je preselilo v občino 729 oseb, odselilo pa se je 972 oseb.  

2.6.1.2 STAROSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA 

 
Tabela 17: Prebivalstvo po spolu in starostnih skupinah v letu 2010 

  SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE 

skupaj 25795 13203 12592 

0-4 let 1315 669 646 

5-9 let 1195 619 576 

10-14 let 1233 649 584 

15-19 let 1378 733 645 

20-24 let 1635 919 716 

25-29 let 1939 1056 883 

30-34 let 1978 1080 898 

35-39 let 1848 997 851 

40-44 let 1881 1003 878 

45-49 let 2050 1078 972 

50-54 let 2073 1083 990 

55-59 let 1798 965 833 

60-64 let 1321 690 631 

65-69 let 1116 557 559 

70-74 let 1077 463 614 

75-79 let 931 338 593 

80-84 let 594 184 410 

85-89 let 343 107 236 

90-94 let 69 12 57 

95-99 let 20 1 19 

100 + let 1 0 1 

Vir: stat.si (16:42, 17. 4. 2012) 
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Graf 4: Starostna piramida občine Krško v primerjavi s starostno piramido Slovenije (2009) 

                      
  Vir: stat.si (14:44, 1. 9. 2011) 

Leta 2010 je v občini Krško živelo 25795 prebivalcev. Od tega je bilo 13203 moških in 12592 

žensk. Največje število moških je bilo v starostnem obdobju od 50 do 54 let,  in sicer 1083, 

največ žensk je bilo v starostnem obdobju od 50 do 54 let (990). V prvem starostnem obdobju 

(od 0 – 4 let) je bilo 669 dečkov in 646 deklic, v starostnem obdobju (+85) pa je bilo 120 oseb 

moškega spola in 313 oseb ženskega spola. Vzrok temu je daljša povprečna življenjska doba 

žensk. V povprečju ženske namreč živijo kar 7 let več kot moški. Posledica manjše rodnosti v 

zadnjih letih se lepo vidi na starostni piramidi (graf 5 zgoraj). Piramida ima obliko žare, 

spodaj je ozka, v osrednjem delu se močno razširi, proti vrhu pa se zopet zoži. Problem se bo 

pojavil šele čez nekaj let, ko bo srednji sloj ostarel, mladih, ki bi s svojim delom prispevali v 

državno blagajno in s tem pripomogli k plačilu pokojnin, pa ne bo dovolj. Zaradi tega se 

mnogi ljudje upravičeno sprašujejo ali bodo, ko ostarijo, pokojnino dobili ali ne. Na račun 

tega se starostna meja za upokojitev viša.  

V primerjavi občine Krško s Slovenijo lahko ugotovimo, da ni drastičnih odstopanj. Obe 

imata starostno piramido v obliki žare. Največje odstopanje pri moških je v starostnem 

obdobju od 65 do 69 let in v starostnem obdobju od 70 do 74 let. V obeh primerih je bilo v 

Sloveniji za dobrega pol odstotka prebivalcev več kot v občini Krško (o. p. 100% pomeni 

celotno moško prebivalstvo v vseh starostnih obdobjih). Pri ženskah je bilo največje 

odstopanje v starostnem obdobju od 25 do 29 let, ko je bilo v občini Krško za približno po l 

procenta več žensk kot v Sloveniji in v starostnem obdobju od 65 do 69 let, ko je bilo za pol 

procenta več žensk v Sloveniji kot v občini Krško. (O. p. 100% pomeni celotno žensko 

prebivalstvo v vseh starostnih obdobjih). 
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2.6.1.3 IZOBRAZBENA SESTAVA PREBIVALSTVA 

 

Tabela 18: Prikaz izobrazbene sestave prebivalstva v občini Krško v primerjavi z Republiko 

Slovenijo (popis prebivalstva 2011) 

 

OBČINA 

KRŠKO 

REPUBLIKA 

SLOVENIJA 

Izobrazba - SKUPAJ 22080 1759336 

Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska 1428 77971 

Osnovnošolska 6079 435108 

Nižja poklicna, srednja poklicna 5519 406837 

Srednja strokovna, srednja splošna 5984 531751 

Visokošolska 1. stopnje ipd. 1644 142452 

Visokošolska 2. stopnje ipd. 1333 143029 

Visokošolska 3. stopnje ipd. 93 22188 

Vir: stat.si (16:59, 18. 4. 2012) 

 

Graf 5: Izobrazbena sestava v občini Krško leta 2011 

 

Vir: Stat.si 

 

Leta 2011 je bilo v krški občini brez izobrazbe oziroma z nepopolno osnovno šolo 1428 oseb, 

največ pa je bilo ljudi z osnovno šolo in sicer 6079. Prav tako sta visoki številki nižje in 

srednje poklicne šole (5519) ter srednje strokovne in splošne šole (5984). Višjo šolo je imelo 

1644 ljudi, visoko dodiplomsko 1333 in visoko podiplomsko 93 oseb. 
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2.6.1.4 ZAPOSLITVENA SESTAVA PREBIVALTSVA 

 

Tabela 19: Prikaz zaposlitvene sestave prebivalstva v občini Krško v primerjavi z Republiko 

Slovenijo (popis prebivalstva  2011) 

  OBČINA KRŠKO 

REPUBLIKA 

SLOVENIJA 

Zaposleni 10410 835776 

Brezposelni 1642 108793 

Neaktivni - Skupaj 10028 814767 

Učenci, dijaki in študenti 2157 182882 

Upokojenci 5925 501842 

Drugi neaktivni 1946 130043 

 Vir: Stat.si (16:50, 18. 4. 2012) 

Graf 6: Zaposlitvene sestave prebivalstva v občini Krško (popis prebivalstva 2011) 

 

Vir: Stat.si 

 

V krški občini je bilo po popisu prebivalstva leta 2011 zaposlenih 10.410 oseb, 1.641  pa je 

bilo brezposelnih.. Neaktivnega prebivalstva je bilo 10.028, od tega 5925 upokojencev in 

2157 učencev, dijakov in študentov. 
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2.6.2 POSELITEV 

Območje krške občine naj bi bilo po zgodovinskih pričanjih poseljeno že vse od 

prazgodovine. Ljudje so se sprva naseljevali na gričevnate predele, šele kasneje se je poselitev 

premaknila na ravninske predele ob reki Savi. Tako se je na ravnici vzdolž reke Save razvilo 

največje naselje – mesto Krško, ki je tudi občinsko središče. 

 

V občini je eno mesto – Krško, in več naselij. Ta naselja se po velikosti med seboj zelo 

razlikujejo, še vedno pa prevladujejo predvsem razložena naselja (vasi), ki se razprostirajo po 

bližnjih gričih. Med večja naselja se v občini poleg mesta Krško uvršča še Senovo, Leskovec 

pri Krškem in Brestanica. Poselitev je najbolj zgoščena v območju mesta Krško, kjer je leta 

2011 znašala 1.186 prebivalcev/km
2. 

V krški občini so se razvile skoraj vse oblike naselij. 

Tako srečamo obcestna naselja (primer: Stari Grad), razložena naselja (primer: vas Rožno), 

gručasta vas (prime:r Velika vas), trg (Brestanica). Najmanj poseljena so območja hribovitih 

predelov, to je Bohorja in Gorjancev, kjer »srečamo manjše« vasi, zaselke in samotne 

kmetije. 

 

Tabela 20: Prikaz gostote poseljenosti posameznih krajev v občini, glede na leta 2008, 2009, 

2010 in 2011 

KRAJ/LETO 2008 2009 2010 2011 

KRŠKO 1.172 1.174 1.179 1.186 

SENOVO 745 711 717 711 

LESKOVEC 213 215 213 215 

BRESTANICA 354 351 350 345 

Vir: Stat.si (6:33, 16. 8. 2011) 

 

Gostota prebivalstva v občini Krško je največja v mestu Krško. Leta 2008 je znašala 1172 

prebivalcev/km
2
, leta 2011 pa je bilo to število večje za 14 prebivalcev/km

2 
. Veliko gostoto 

beleži tudi naselje Senovo - gre pretežno za »blokovsko« naselje. Tu se je gostota v 

primerjavi med leti 2008 in 2011 zmanjšala. Leta 2008 je bilo 745 prebivalcev/km
2
, leta 2011 

pa 711 prebivalcev/km
2
. Med gosto naseljena območja se uvrščata tudi Brestanica in 

Leskovec pri Krškem. V Brestanici je leta 2011 znašala gostota 345 prebivalcev/km
2
, v 

Leskovcu pri Krškem pa 215 prebivalcev/km
2 

. 
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2.6.3 GOSPODARSTVO 

 

Gospodarstvo v krški občini je tako kot drugod po Sloveniji v zadnjih letih doživelo velike 

spremembe. Nekoč so bile v  občini v ospredju kovinska, tekstilna, papirniška, strojna in lesna 

industrija, a so le - te po letu 1990 začele izgubljati svoj pomen. Večina tovarn je svoje 

izdelke uvažala na jugoslovanski trg, ta pa je po osamosvojitvi Slovenije uvedel prepoved 

uvoza slovenskih izdelkov.  

 

Med obrate, ki so zaposlovali veliko ljudi, je v preteklosti sodila Tovarna papirja na Vidmu, 

ki je začela delovati v drugi polovici štiridesetih let dvajsetega stoletja in je kasneje prerasla v 

Tovarno celuloze. Pomemben obrat je predstavljala tudi tekstilna tovarna Labod na Vidmu in 

Imperial TOZD Žito iz Ljubljane. Ena glavnih tovarn na tem območju je postala tovarna 

Kovinarska, v katerem se je zaposlilo zelo veliko moške populacije, med zaposlenimi pa so 

bile tudi ženske. 

 

Danes so obrati z največ zaposlenimi Nuklearna elektrarna Krško (v katero pa ne prihaja na 

delo le domače prebivalstvo, ampak tudi zaposleni iz drugih občin, celo iz Hrvaške), Vipap 

Krško (ki se ukvarja s predelavo papirja) in Šumi Krško, ki je preselil svoje podjetje iz 

Ljubljane. Veliko ljudi zaposlujejo tudi znane trgovske verige, kot so npr. Spar, Tuš, Mercator 

itd. Vse več je srednje velikih in malih podjetij, ki so v zasebni lasti. Kot eden takih je najbolj 

znano podjetje Delta Team Yamaha, ki se ukvarja s prodajo motornih koles, gumenjakov, 

čolnov, vodnih skuterjev in dodatne opreme. 

 

V občini Krško je bilo konec leta 2010 registriranih 902 podjetnikov (leta 2009 je bilo 

registriranih 913 podjetnikov) in 436 gospodarskih družb (6% več kot leta 2009). (Analiza 

podjetništva za občino Krško, 2011, stran 5) 
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Graf 7: Delež posameznih dejavnosti v skupnih prihodkih gospodarskih družb v občini Krško 

v letu 2010 

 

Vir: Analiza podjetništva za občino Krško, 2010, stran 11 

 

Grafikon prikazuje strukturno dejavnost gospodarskih družb v občini Krško. Prevladujočo 

vlogo predstavlja energetski sektor. Gospodarske družbe iz te dejavnosti ustvarijo 56,6% vseh 

skupnih prihodkov občine. Če bi bile pri tem upoštevane še družbe, ki se ukvarjajo z oskrbo 

elektrike, plina in vode, potem bi znašala ta vrednost 69,3 odstotkov prihodkov občine. 

Gradbeništvo zavzema v strukturi prihodkov gospodarskih družb v občini Krško majhen 

obseg, ki je v primerjavi z letom 2009 še manjši in znaša 2 odstotka, vendar ima kljub temu 

velik pomen kot vzvod za nadaljnje investicijske aktivnosti. V gradbeništvu je bilo leta 2010 

doseženih le 53 odstotkov dobička v primerjavi z letom 2009, število zaposlenih pa se je 

zmanjšalo v povprečju za 2,2 odstotka. Povprečna mesečna plača je znašala 1.014 evrov.  

Podjetniki v občini Krško so leta 2010 zaposlovali največ delavcev v regiji in ustvarili največ 

prihodkov. Z gradbeništvom se v občini ukvarja 166 podjetnikov, kar predstavlja 18,4% vseh 

podjetnikov. (Analiza podjetništva za občino Krško, 2011, stran 11,12) 

 

Graf 8: Delež posameznih dejavnosti v skupnih prihodkih gospodarskih družb in s. p.-jev v 

občini Krško v letu 2010 (brez energetskega in finančnega sektorja) 

 

Vir: Analiza podjetništva za občino Krško, 2010, stran 13 
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V Analizi podjetništva za občino Krško je zapisano, da bi, če bi združili »prihodke 

gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Krško in izvzeli podjetja, katerih 

dejavnost se nanaša na energetski sektor in finančni sektor, dobili strukturo dejavnosti v 

občini Krško povsem drugačno.«  Iz grafa je razvidno, da največji delež v skupnih prihodkih 

zavzemajo predelovalne dejavnosti (ki imajo tudi največ zaposlenih), sledijo ji trgovina, 

gradbeništvo, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, promet in skladiščenje, ostale 

dejavnosti in z najmanjšim deležem gostinstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo. (Analiza 

podjetništva za občino Krško, 2011, stran 12) 

 

Graf 9: Skupni prihodki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Krško 2010 

(brez dejavnosti energetskega in finančnega sektorja) in primerjava s številom zaposlenih 

Vir: Analiza podjetništva za občino Krško, 2010, stran 13 

Iz zgornjega grafikona je razvidno, da v primeru izvzetja dejavnosti energetike in finančnega 

sektorja prevladujejo prihodki gospodarskih družb in s.p.-jev iz predelovalne dejavnosti, 

trgovine in gradbeništva. Najmanj prihodkov pride iz gostinstva in kmetijstva ter gozdarstva. 

Največ ljudi (1775) je zaposlenih v predelovalnih dejavnostih in v gradbeništvu (897). 

Najmanj jih je zaposlenih v gostinstvu (160) in v prometu in skladiščenju (136). (Analiza 

podjetništva za občino Krško, 2011, stran 12) 

RRA
4
 Posavje si je v strategiji razvoja območja zastavila tudi cilje pri razvoju gospodarstva, 

ki so jih razdelili v tri skupine, in sicer: 

Cilj 1: Razviti konkurenčno gospodarstvo, ki bo temeljilo na domačih visoko izobraženih 

kadrih, visoko tehnoloških produktih in storitvah. 

                                                             
4 RRA- Regionalna razvojna agencija Posavje. 
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Cilj 2: Omogočiti in spodbuditi povezovanje med razvojno in akademsko sfero ter 

gospodarstvom, da bi zagotovili trajni obstoj R&R v regiji. 

Cilj 3: Izkoristiti naravne potenciale regije na področju energetike, logistike in turizma.   

(Regionalni razvojni program regije Posavje, 2007, stran 72) 

 

Tabela 21, Tabela 22: Prikaz samozaposlenih oseb – kmetov, v letih 2007 in 2010 po 

posameznih mesecih v občini Krško 

Leto 2007/ 

mesec 

samozaposlene 

osebe -kmetje 

 

Leto 2010/ 

mesec 

samozaposlene 

osebe -kmetje 

 JAN. 610 

 
JAN. 434 

FEBR. 610 

 
FEBR. 431 

MAR. 610 

 
MAR. 431 

APR. 589 

 
APR. 483 

MAJ 589 

 
MAJ 483 

JUN. 589 

 
JUN. 480 

JUL. 575 

 
JUL. 430 

AVG. 575 

 
AVG. 427 

SEPT. 575 

 
SEPT. 419 

OKT. 565 

 
OKT. 417 

NOV. 565 

 
NOV. 417 

DEC. 565     DEC. 456 

Vir: stat.si (23:11, 15. 8. 2011) 

V preteklosti je bila občina Krško industrijsko in kmetijsko usmerjena. Kljub temu, da so 

ljudje hodili v službe, je večina teh doma skrbela tudi za kmetijo. Danes se je to spremenilo, 

saj prenatrpan tempo ljudem več ne dopušča dveh tako zahtevnih del. Na račun tega in zgolj 

zaradi večjega zaslužka so ljudje številne kmetije zapustili, travnike oddali v najem (nekateri 

jih kosijo, a nimajo krme za kaj porabiti), veliko pa je tudi območij, ki so ostala zapuščena. 

Januarja, leta  2007, je bilo v občini Krško registriranih 610 samozaposlenih oseb – kmetov. 

Ta številka je nato proti koncu leta upadala in decembra se je zmanjšala za 45 oseb, ko je 

znašala 565 samozaposlenih kmetov. V primerjavi z letom 2010 lahko trdimo, da je trend 

upadanja samozaposlenih kmetov v porastu, saj je število januarja 2010 znašalo le še 434, kar 

je 176 oseb manj kot januarja 2007. Leta 2010 je število samozaposlenih kmetov nenehno 

nihalo, največ jih je bilo meseca aprila in maja, ko jih je bilo registriranih 483. Najmanj 

registriranih je bilo meseca oktobra in novembra (417), a je to število v decembru 2010 

naraslo na 456. 
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3.  TURISTIČNI POTENCIAL OBČINE KRŠKO 

3.1  OPREDELITEV POJMA TURIZEM 

 

»Turizem in rekreacija sta postala v razvitih državah funkcija, ki je po svojem pomenu 

enakovredna drugim osnovnim funkcijam razvite družbe – torej delu, bivanju, oskrbovanju, 

izobraževanju in družbenemu življenju.« (Jeršič, 1985, stran 7) 

»Hunziker turizem pojmuje kot splet odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja 

ljudi v drugem kraju (izven kraja stalnega bivališča), če njihovo bivanje ni namenjeno stalni 

naselitvi in če ni vezano na njihovo zaposlitveno dejavnost.« (Jeršič, 1985, stran 7, 8) 

V tej univerzalni definiciji Hunzikerja prihaja do izraza ugotovitev, »da turizem ni samo 

potovanje ali bivanje ljudi v drugem kraju, niti le gospodarska dejavnost, temveč celovit splet 

odnosov in pojavov. »Splet odnosov in pojavov« pomeni oziroma zajema: potrebe in nagibe 

ljudi po turističnih potovanjih, možnosti za uresničitev potovanj, sama potovanja, dejavnosti, 

ki omogočajo potovanje, bivanje in udejstvovanje turistov v drugem kraju, dejavnike, ki 

vplivajo na turistično potovanje, bivanje in potrošnjo ter učinke na geografsko okolje.« 

(Jeršič, 1985, stran 8) 

V novejšem času se vse bolj v literaturi za razlago turizma uporablja definicija Kasperja, v 

kateri je pojem turizma razširjen s tem, da zajema tudi tako imenovana poslovna potovanja. 

Po Kasperju je namreč turizem »splet odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja 

oseb, ki jim občasni kraj bivanja ni niti glavni niti stalni kraj stanovanja in dela.« (Jeršič, 

1985, stran 8, 9) 

3.2 NARAVNE PRVINE 

Za turizem je atraktivno skoraj vse, kar je povezano z naravo, od posameznih območij, delov 

narave in naravnih pojavov. Posebno privlačne so različne geomorfološke oblike, izviri, 

slapovi, jezera, reke, gorski vrhovi, podzemni in površinski kraški svet, močvirja, barja, itd. 

Naravne prvine same po sebi ne ustvarjajo dohodka in nimajo cene, a je njihova privlačnost 

tako velika, da povečuje turistično povpraševanje in s tem omogoča višjo ceno blagu in 

storitvam, ki jih obiskovalci v tem kraju uporabijo oziroma porabijo. Najpomembnejša 

dejavnika med naravnimi prvinami sta podnebje in površje. (Uvod v turizem, 2005, stran 74) 
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Karta 10:  Naravne prvine v občini Krško 1 

                                                          BOHOR 

 

                                                                         REKA SAVA 

 

 KRŠKO 

 

 

                  

                           KRAKOVSKI GOZD 

 

 

                                     REKA KRKA       GGGOOORRRJJJAAANNNCCCIII 

 

 

vir: geopedia.si (podlaga) 

KRAKOVSKI GOZD 

Krakovski gozd, s svojimi 7.000 hektarji predstavlja edini tako imenovani »pragozd« na 

slovenskem ozemlju. V njem so rastišča redkih rastlinskih vrst, med njimi najdemo:  nožnične 

pasje čebulice močvirske logarice in dacijskega pljučnika. Močvirski trstenik in valenčevka 

sta pomembna življenjska prostora dvoživk, predvsem barjanske žabe. (Krško, leto 2006, 

stran 36) 

 

V osrednjem delu Krakovskega gozda je nekaj manj kot 50 hektarjev zavarovanih površin kot 

naravni rezervat z ohranjenimi pragozdnimi značilnostmi. Tu najdemo 300 let stara drevesa, 

ki so visoka do 40 metrov. Zavarovani del gozda je tudi ornitološko pomemben, saj v njem 

bivajo redke zaščitene ptice, med njimi tudi črna žolna. Tukaj še najdemo rečnega in trstnega 

kobiličarja, ki sta izraziti močvirski ptici. (Krško, leto 2006, stran 37) 

       

GORJANCI 

Gorjanci so zakraselo pogorje, s katerim južni del krške občine v celoti meji na republiko 

Hrvaško (tam ga imenujejo Žumberak). S svojo naravno vegetacijo predstavljajo obsežno 



40 
 

gozdno območje. V podboški krajevni skupnosti se dvigajo preko 800 metrov, v delu 

kostanjeviške pa še višje. Pogorje je v precejšnji meri  prepredeno z gozdnimi potmi pa tudi z 

boljšimi cestnimi povezavami na hrvaško stran in proti sosednji šentjernejski občini. 

(Turistični vodnik po krški občini, leto 2003, stran 68) 

 

Gozdne površine so že v preteklih stoletjih načrtno vzdrževali in obnavljali. Na Opatovi gori  

se razprostira 4 hektare velik rezervat visokih bukovih dreves. Gorjanci so dom številne 

divjadi, prav tako pa predstavljajo kraljestvo rjavega medveda. Pobočja pogorja so rastišča 

številnih zdravilnih rastlin in zelišč, predvsem arnike, naprstca, spomladanske rese, ženiklja in 

kranjske bunike. Tukaj pridejo na svoj račun številni gobarji, saj so obsežni gozdovi pravi raj 

zanje. Na območju je nekoč delovalo tudi smučišče Planina, ki danes žal sameva. Značilnost 

nižje ležečih predelov so številni vinogradi (Gadova peč – domovina cvička) ter z njimi 

povezani leseni in vse bolj prevladujoči zidani hrami. (Turistični vodnik po krški občini, leto 

2003, stran 69)  

BOHOR 

Bohor je bil v geološki preteklosti izpostavljen močnim pritiskom v zemeljski skorji, kar je 

povzročilo lomljenje zemeljskih plasti, gubanje in celo velika narivanja. Gre za pogorje, ki 

leži severno od reke Save, v osrednjem območju med izlivoma Savinje in Sotle v Savo. Tu se 

stikata dve geotektonski enoti: Dinaridi in Panonidi. Bohor je del Dinaridov. (Bogastvo 

podzemnega sveta – nekoč in danes, leto 2008) Območje med 300 in 1024 metri nadmorske 

višine v glavnem prekrivajo gozdovi. Vmes so na krčevinah manjši zaselki, med katerimi se 

najvišje nahajajo Stranje (820 metrov). Med običajnimi drevesnimi vrstami (bukev, gaber, 

javor, jelka) najdemo tudi na slovenskem zaščiteno tiso. Med poletno-jesenskimi plodovi 

(borovnice, maline, jagode, gobe) so nekatere strupene vrste (volčja češnja, volčja jagoda). 

Živalski svet je v  gozdovih težje zaznati. Kljub temu lahko opazimo srnjad, gozdnega jereba, 

veverice, kanje, krokarje in različne vrste dvoživk. Prav tako je možno videti gamsa, v 

številnih potokih postrvi in celo raka jelševca. (Turistični vodnik po krški občini, leto 2003, 

stran 70, 71) Bohorska pokrajina je prepredena s številnimi potoki, ki si proti jugu utirajo 

dokaj strmo pot v dolino. Na Stranjskem potoku, Blanščici, Dobrovškem in Dovškem potoku 

se nahajajo številni slapovi. (Turistični vodnik po krški občini, leto 2003, stran 71) 
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REKA SAVA  

Posavje prečka največja slovenska reka Sava. V celoti je dolga 947 km, površina porečja 

znaša 95,719 km2 (10.838 km2 v Sloveniji), povprečni pretok pri izlivu v Donavo znaša 1158 

m3/s. Pomembnejši desni pritoki reke Save so: Sora, Ljubljanica, Mirna in Krka, levi pa: 

Tržiška Bistrica, Kokra, Kamniška Bistrica, Savinja in Sotla. (Posavje in Posotelje, leto 2006, 

stran 160) Reka je vplivala na nastanek in razvoj Krškega. Med njo in hribom v zaledju se je 

razvila slaba 2 kilometra dolga glavna ulica. V preteklosti je po reki potekal promet, živelo je 

tudi brodarstvo. Kasneje sta se začela razvijati oba bregova reke Save. Obe strani reke sta se 

spojili v celoto, ko so zgradili most čez reko Savo. Še danes se v Krškem zaradi vpliva reke 

zrcali kot odsev razmer časa to, da je Krško edino mesto v državi, ki spada pod dve škofiji. 

(Krško, leto 2006, stran 4) Z gradnjo verige savskih elektrarn pa reka dobiva vse večji 

gospodarski pomen. 

 

Slika 3: Reka Sava skozi mesto Krško 

 

vir: slovenia.info (20.2. 2012, 17: 34) 

REKA KRKA 

Krka je »posavska« reka le v spodnjem toku, kjer se izliva v reko Savo. Izvira pri naselju 

Krka na severnem robu Suhe krajine, v celoti meri 94 kilometrov. V zgornjem toku so številni 

slikoviti lehnjakovi pragovi, v spodnjem ravninskem delu pa reka močno vijuga in pogosto 

poplavlja. Večji pritoki so: Višnjica, Prečna, Radulja, Radoščica, Težka voda in številni 

potoki z Gorjancev. Krka je privlačna za vodne športe in rekreativno turistične dejavnosti, 

vendar njihov razvoj močno ovira velika onesnaženost rečne vode. (Posavje in Posotelje, leto 

2006, stran 160) 
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Karta 11: Kartografski prikaz naravnih prvin v občini Krško 2 

                                                                   SLAPOVI 

                                                                                

                                  RUDNIK SVINCA IN CINKA                                                                     

RUDNIK RJAVEGA PREMOGA 

 

 

                                   ZAJEZITVENO JEZERO  V DRENOVCU                  RIBNIK MAČKOVCI                                        

AJDOVSKA JAMA 

                                                                               JAMA VELIKA PEČ V KOSTANJKU 

 

Vir podlage:geopedia.si (12:16, 19.4.2012) 
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SLAP BOJANCA NA STRANJSKEM POTOKU 

 

Lagodna pot do Bojance nas vodi po grapi Stranjskega potoka in po stezi zdaj na eni, zdaj na 

drugi strani. Tu že med potjo spoznavamo manjše slapiče in skočnike, čez katere »poskakuje« 

Stranjski potok. (Naravne znamenitosti južnega pobočja Bohorja – Slapovi, leto 2000, stran 7) 

Ko se spuščamo k slapu Bojanca, na poti spoznavamo tudi kamnino. Od vrha do vznožja 

slapa opazimo svetlo siv drobnozrnat dolomit v debelih gmotah brez razločnih skladov. Je 

zelo trd in od vrha do dna enak, brez kakršnih okamnin, ki bi povedale njegovo starost. 

(Naravne znamenitosti južnega pobočja Bohorja – Slapovi, leto 2000, stran 7) 

Slika 4: Slap Bojanca 

 

Vir: e-dnevnik (14:30, 1. 8. 2011) 

Nad Bojanco je Stranjski potok izdolbel 1,2 metra globok ledvičast tolmun, ki je širok 

približno dva metra in dolg okoli 1,2 metra. Iz tolmuna nato voda strmo pada preko skalne 

pregrade in ustvarja najvišji slap na tem območju, ki meri kar 14,8 metra. Pod njim potok 

poskakuje preko skalnih zajed, se nato za kratek čas umiri in zopet poskoči približno pet 

metrov globoko v novi tolmun. Medtem ko si potok utira pot naprej, po približno 50 metrih 

zopet ustvarja približno 4 metre visok slap. Nato si voda počasi utira pot naprej po skalni 

podlagi. Sledijo še manjši slapovi in kaskade, dokler se Stranjski potok počasi ne umiri. 

(Naravne znamenitosti južnega pobočja Bohorja – Slapovi, leto 2000, stran 8, 10) 

SLAP PEKEL NA BLANŠČICI 

Slap Pekel na reki Blanščici je sosed zgoraj omenjenemu slapu Bojanca. Leži  v sosednji 

grapi potoka Blanščice. Območje gradi temno sivi skladnati dolomit z roženčevimi gomolji. 

Njegove plasti so debele približno med 15 in 30 centimetrov. Ta kamnina je bila sprva 
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apnenec, ki se je odlagal v globokem Tetidnem morju. (Naravne znamenitosti južnega 

pobočja Bohorja – Slapovi, leto 2000, stran 11) 

 

Kmalu pa svetlo siv zrnati dolomit zamenjajo temni skladnati dolomiti. Voda s seboj prinaša 

in odlaga material. Steza in pobočje sta precej blatna. Apnenec, ki ga voda prinaša s seboj, se 

odlaga po rastlinah. Tu lahko tudi opazimo precej lehnjaka. (Naravne znamenitosti južnega 

pobočja Bohorja – Slapovi, leto 2000, stran 12) Slap Pekel ima precej razgibano pot. Najprej 

bomo na Blanščici opazili 2,5 metra globok potočni padec, kjer se zbira voda za naslednji 

slap, ki pada v globino kar 15 metrov. V nadaljevanju potok poskoči čez skalno pregrado 

nekaj manj kot 7 metrov globoko. Zaključek poti predstavlja 17 metrov visok strmo padajoč 

slap. Za njim se širi dolomitna stena, ki jo zarašča zeleni mah, pod seboj pa ima slap trdno 

skalo, v kateri ni mogel izdolbsti tolmuna, zato se voda odbija od skalne površine in prši na 

vse strani. (Turistični vodnik po krški občini, leto 2003, stran 71) 

SLAP UBIJAVNIK NA DOBROVSKEM POTOKU 

Pot, ki vodi do slapa Ubijavnik na Dobrovskem potoku je polna gozdne vlake, skalnih blokov 

in kamenja. (Naravne znamenitosti južnega pobočja Bohorja – Slapovi, leto 2000, stran 15) 

Dobravski potok je pritok potoka Blanščice. Voda najprej teče po mehkih kamninah, ko pa 

pride do tršega dolomita, se mora začeti prebijati in takrat pada slap v globino 6,8 metra. 

(Turistični vodnik po krški občini, leto 2003, stran 71) Na Dobrovskem potoku se razvrstijo 

štirje slapovi, med katerimi je omenjeni največji. Vendar potok si dolbe teren, ki narekuje, da 

bosta spodnja dva slapova izginila, ko bo s svojim dolbenjem pregrizel slapove stene. 

(Naravne znamenitosti južnega pobočja Bohorja – Slapovi, leto 2000, stran 16) 

SLAB BOJAVNIK NA GLOBOKEM GRABNU 

Dovški potok teče po območju težko dostopne grape. Ko voda priteče na kamnito polico, iz 

nje pada približno 2 metra globoko na drugo skalno polico, ki je dolga skoraj 5 metrov. Po 

njej zdrsi v vijugi približno 3 metre daleč, se potem zasuče za 90 stopinj in nato po 5 metrih 

priteče na zravnano območje brez tolmuna. (Naravne znamenitosti južnega pobočja Bohorja – 

Slapovi, leto 2000, stran 18) Potok se naprej spušča po pobočju v vijugah. Voda v tem 

območju v dveh stopnjah pade navpično v tolmun za približno vsakič po en meter. Nato se 

potok zopet obrne in že se pojavi takoj nov padec vode. Temu sledi 16,40 metrov visok slap 

Bojavnik, ki se spušča na polico in iz nje naprej v tolmun. Od tam naprej teče potok po 
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poševni grbini in se  zbere v ozkem dolgem žlebu. Od tam pada dva metra in pol v podnožje, 

kjer je tolmun zasut s prodom. (Naravne znamenitosti južnega pobočja Bohorja – Slapovi, 

leto 2000, stran 20) 

SLAP V ZAPEČJU 

Blizu naselja Poreber pri Senovem se nahaja slap Zapečje. Gre za naravno tvorbo, ki pa se 

zaradi tvorjenja lehnjaka daljša. Ob poševnem prelomu se voda spušča približno 9 metrov 

globoko in se zbere v dolgem tolmunu, ki meri 4 metre. (Turistični vodnik po občini Krško, 

leto 2003, stran 72) 

LEHNJAKOVO SKLAPIŠČE MLINARJEV UP 

Med Jablancami in Ložicami šumi slapišče Mlinarjev up. Kamnita osnova je iz lehnjaka, zato 

je območje vodnato le v nekaterih mesecih. V času deževja in taljenja snega se preko dela 

slapišča preliva voda potoka, ki izvira le 50 metrov višje. Slapišče zastirajo številna drevesa, 

zato ga v poletnih mesecih tudi težje opazimo. (Naravne znamenitosti južnega pobočja 

Bohorja – Slapovi, leto 2000, stran 23) Ko se območje napoji z vodo, lahko občudujemo 

slapov položni padec v 50 metrov široki in 10 metrov dolgi strugi. (Turistični vodnik po 

občini Krško, leto 2003, stran 72) 

AJDOVSKA JAMA 

Ajdovska jama je kraška votlina v nizkem Krškem hribovju, ki se razprostira nad veliko 

dolino Podjamo (Kartuševim dolom) pri Nemški vasi. Prvi raziskovalni obiski jame so bili že 

leta 1884, izkopavanja so se nadaljevala leta 1938, posebej intenzivno pa po letu 1967. 

Raziskave dokazujejo, da naj bi bilo to območje poseljeno že v mlajši kameni dobi, ko je jama 

služila za pokope okoliškega prebivalstva, poslovilni prostor in svetišče. Jama je v antiki in 

visokem srednjeveškem obdobju služila kot zatočišče pred raznimi nevarnostmi. (Turistični 

vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 55) 

 

Jama, ki je po ljudskem izročilu in mnenju nekaterih speleologov, le preddverje obsežnejšega 

podzemlja, je za obiskovalce še posebej vabljiva tudi zaradi svoje okolice, ki je polna 

različnih kraških pojavov. Izkopanine (deli človeškega okostja, ostanki lončevine, orodje, 

orožje) si je možno ogledati v Posavskem muzeju Brežice. (Turistični vodnik po občini 

Krško, leto 2003, stran 55) 
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RUDNIK RJAVEGA PREMOGA SENOVO 

Leta 1900 je kraj Senovo štel komaj 300 prebivalcev. Hitreje se je začel širiti in razvijati šele 

po 1. svetovni vojni, ko so začeli izkoriščati premog. (Krško, 2006, stran 43) 

 

Na Senovem je premog prvič omenjen leta 1796, ko ga je odkril kovač Grabnar.  Od leta 1904 

dalje, je Trboveljska premogokopna družba začela z načrtnim izkopavanjem in prodajo 

premoga. Do leta 1928 so delali na površinskem kopu, jamsko delo je bilo omejeno le na eno 

polje. Pozneje so zgradili rov Ravne ter naredili ozkotirno železnico do separacije. (Krško, 

2006, stran 43) 

 

Premogovno področje je zajemalo kraje: Šedem, Reštanj, Mrčna sela, Srobotno dolino, Veliki 

Kamen in Senovo. V kraju so začele nastajati tudi stanovanjske kolonije, in sicer Stara 

kolonija leta 1923 (za delavce), Uradniška kolonija leta 1925 (za uradnike) in Nova kolonija 

po letu 1945. (Krško, 2006, stran 43) 

 

Da je nekoč na Senovem deloval rudnik, nas danes spominjajo številni pomniki. Sodobna 

skulptura Kocka rudarjenja je delo akademskega kiparja Toneta Demšarja; Svetilka rudarske 

sreče je izdelana po zamisli arhitekta Mitje de Gleire; pred osnovno šolo je obnovljena 

vlakovna kompozicija, v šoli so uredili premogovniški rov. Tam je razstavljena tudi geološka 

zbirka kamnin, fosilov in mineralov. (Krško, 2006, stran 52) 

LEVAKOVA JAMA 

V Dolu pri Podbočju je Levakova jama, ki je neprimerna za oglede, saj jo v večini zapolnjuje 

voda. Gre namreč za divjo hudourniško jamo. V njej so odkrili arheološke najdbe, ki pričajo o 

neolitski in halštatski poselitvi. (Turistični vodnik po občini Krško, leto 2003) 

RUDNIK SVINCA IN CINKA, ZALOG PRI STRANJAH 

Prvi podatki o nahajališču svinca in cinka pri domačiji Žveglič segajo v leto 1861/62.  

Rudarske geološke karte iz leta 1874 in 1920 dokazujejo, da so ga tu zasledili že v prejšnjem 

stoletju. Podatkov o količini izkopane rude ni, predvidevajo pa, da je je bilo okoli sto ton. 

(Turistični vodnik po krški občini, leto 2003, stran 73) Muzejsko zbirko si lahko ogledamo v 

osnovni šoli na Senovem. 
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RIBNIK MAČKOVCI 

Prvič so ribnike v Mačkovcih uredili že brestaniški grofje. Kasneje so jih urejali trapisti, ki so 

živeli na gradu Rajhenburg. Celotno območje obsega več kot 15 hektarjev površine. Leta 

1961 so člani ribiške družine Brestanica-Krško odkupili ribnike. V njih živijo razne vrste rib, 

predvsem krapi, somi, amurji, rdečerepke in nekatere druge. Ob ribah lahko opazimo tudi 

želve, sive čaplje, ponirke ter redke žabje vrste. Ribniki »počivajo« v prečudoviti naravi sredi 

gozda in so privlačna izletniška točka, primerna za sproščujoče klepete. Ob ribniku je znano 

gostišče Dular, ki nudi obiskovalcem okusne jedi. (Turizem Krško, 7:22, 26. 7. 2011) 

Slika 5: Ribnik Mačkovci 

 

Vir: Kraji.eu (19:33, 5. 9. 2011) 

 

ZAJEZITVENO JEZERCE V DRENOVCU 

Do jezerca v Drenovcu pridemo po poti, ki nas vodi mimo Leskovca pri Krškem skozi 

Senuše. Tik pred krajem Drenovec se dva potoka združita v potok Drenovec, ki se kasneje po 

združitvi s potokom Kačkom v Senušah preimenuje v Senušo. (Turizem Krško) V dolini na 

zahodni strani Kurje vasi je leta 1934 zemeljski plaz zaprl odtok potoku Smolinščku. Nastalo 

je zajezitveno jezero Smolina. V njem so se zaredili krapi, linji in ščuke. Voda je vsako leto 

močno narasla, zato so domačini prekopali jez in tako odvedli naraslo vodo. Pred leti so 

jezero očistili in znova zajezili, kjer utegne postati po ureditvi kopališče. (Strategija razvoja 

turizma in strokovnih podlag, 2008, stran 17, 18) 

JAMA VELIKA PEČ V KOSTANJKU 

Vhod v jamo Veliko peč se odpira proti zahodu na robu kanjona Brestanice. Po 

pripovedovanju domačinov naj bi bila v jami (v letih od 1942 do 1945) partizanska tehnika.  
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Na površini so našli novoveško keramiko. V plasteh med 20 in 50 cm je moč najti kose 

železnodobnega posodja in kosti domačih živali. Med 150 in 160 cm se pojavijo kosti 

jamskega medveda in lesno oglje. Nedvomno je Velika peč človeku starejše kamene dobe 

vsaj občasno nudila zavetje, morda pa je bila celo naseljena. (Turizem Krško, 8:05, 27. 7. 

2011) 

 ANALIZA NARAVNIH PRVIN V OBČINI KRŠKO 

Po območju občine tečeta reki Sava in Krka. Sava je z nizom hidroelektrarn dobila novo 

podobo, izginila je neokrnjena narava ob strugi, prav tako je onemogočeno čolnarjenje. Reka 

danes privablja posamezne ribiče in sprehajalce, za večji obisk pa bi bilo potrebno urediti 

sprehajalne poti. Reka Krka velja za lenobno, počasno reko, zato se ljudje zelo radi po njej 

vozijo s kanuji. Na svoj račun pridejo tudi številni ribiči, sprehajalci, kolesarji, niz reke pa so 

urejeni tudi posamezni prostori za piknike, plavanje in športne igre. V primerjavi z reko Savo, 

reka Krka v svoje »okrilje« privablja več turistov. 

Slapovi na območju Bohorja se nahajajo v prelepi, neokrnjeni naravi, pot do njih pa je za 

starejše ljudi in otroke pogosto pretežka. V bližini pohodniške poti ni na voljo gostinske 

ponudbe, zato so obiskovalci primorani hrano in pijačo prinesti s seboj.  

Med najbolj priljubljeno in obiskano naravno prvino v občini Krško sodi ribnik Mačkovci. Le 

nekaj minut vožnje iz Krškega, mimo Brestanice, se nahajajo ribniki, ki jih obdaja bujen 

gozd. Ob največjem ribniku se nahaja Gostišče Dular, ki v krški občini predstavlja eno izmed 

najboljših gostinskih ponudb. Poleg hrane so obiskovalcem na voljo tudi prenočišča, možnost 

izposoje koles, čolnov in ribolov. 

Naravnim prvinam se v občini Krško namenja premalo pozornosti. Le nekateri domačini so že 

slišali za Ajdovsko in Levakovo jamo, prav tako je težko pričakovati turistični obisk v 

Stranjah nad Blanco (rudnik svinca in cinka), saj niti številni prebivalci občine ne vedo kje se 

kraj nahaja. 

Vsekakor bi bilo potrebno več dela na področju oglaševanja in organizaciji vodenih izletov, 

saj se individualni gostje pogosto ne odločijo za obisk določene lokacije zaradi prevelike 

razdalje ali ker ne vedo, kje se določena znamenitost nahaja. 
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3.3 KULTURNO ZGODOVINSKE PRVINE 

 

Kulturno zgodovinske prvine so iz preteklosti ohranjeni premični in nepremični predmeti, 

naselja, območja in različne zbirke. K njim sodijo cela mesta ali stara mestna jedra, trgi, 

sakralni spomeniki, umetniška dela itd. (Uvod v turizem, 2005, stran 78) 

Karta 12: Kartografski prikaz kulturnih prvin v starem delu mesta Krško 

 

 

 

 

 

 

1 – HOČEVARJEV TRG  2 –  MENCINGERJEVA HIŠA   3 –VALVASORJEV KOMPLEKS 4 – GALERIJA 

5 –  KRŠKI MESTNI PARK (DVORANA, PARK ZASLUŽNIH MEŠČANOV, HOČEVARJEV MAVZOLEJ) 

6 – VALVASORJEVA KNJIŽNICA 

Vir podlage : geopedia.si (14:45,19.4.2012) 
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VALVASORJEVA KNJIŽNICA 

Valvasorjeva knjižnica Krško je začela z delovanjem leta 1965. Od tedaj je prehodila dolgo 

razvojno pot, doživela številne spremembe in postala sodobno kulturno, izobraževalno, 

informacijsko in socialno središče v lokalnem okolju, katere cilji so usmerjeni v zagotavljanje 

in uresničevanje knjižnične dejavnosti za vse generacije. (Knjižnica Krško, 22:02, 30. 7. 

2011) 

Valvasorjeva knjižnica Krško deluje kot osrednja knjižnica za občini Krško in Kostanjevica 

na Krki. Poleg osrednje knjižnice na Cesti krških žrtev 26 v Krškem ima še mladinski oddelek 

na Cesti krških žrtev 47 in tri izposojevališča: na Vidmu, v Kostanjevici na Krki in na 

Senovem. V Krškem deluje od leta 1988 v prostorih kapucinskega samostana in ima v 

upravljanju baročno kapucinsko knjižnico. (Knjižnica Krško 22:02, 30. 7. 2011) 

 

Slika 6: Valvasorjeva knjižnica Krško 

 
Vir: Martina Sluga 

KAPUCINSKA KNJIŽNICA S SAMOSTANOM  IN CERKVIJO 

 

Že leta 1634 so prebivalci Krškega poslali vodstvu kapucinske province prošnjo, da bi v 

mestu naselili redovnike, ki bi bili v pomoč domačim župnikom, ki so bili pogosto odsotni. 

Prišli naj bi tudi kot pomoč za utrditev katoliške vere po umiku protestantizma. Temeljni 

kamen za samostan so položili junija 1640, že 4 leta kasneje pa je bila gradnja samostana 

končana. Zraven so pozidali tudi cerkev, v čast Materi Božji. Cerkev je leta 1718 s prezidavo 

dobila današnjo podobo. Freske v cerkvi so delo Ivana Gosarja (celjski podobar), njegove 

slike pa krasijo tudi stene stranskih oltarjev. Samostansko dvorišče je majhno, na zahodni 

steni ga krasi velika sončna ura. (Krško, 2009, stran 15, 16) 
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Kapucinska knjižnica se nahaja v zgornjem nadstropju samostanske stavbe, kjer so danes 

prostori Valvasorjeve knjižnice. Samostanska knjižnica šteje 300 let, od leta 1988 pa jo 

upravlja Valvasorjeva knjižnica. V njej je 1344 knjig, ki so dobro ohranjene, z značilno 

kapucinsko oziroma frančiškansko vezavo. Še vedno lahko vidimo leta 1695 narejen knjižni 

katalog oziroma kodeks, ki sodi med najstarejše ohranjene na Slovenskem. Med knjigami 

prevladuje nabožna literatura v latinskem, nemškem in italijanskem jeziku. Najstarejša 

ohranjena knjiga v knjižnici je Calepinov latinski slovar iz leta 1502, ki ima poleg 

zgodovinske, danes še povsem uporabno vrednost. Veliko avtorjev ni znanih, boljša dela pa 

pripisujejo Mencingerju, Herrleinu in Potočniku. Kapucini hranijo tudi zbirko nabožnih 

oprav. (Krško, 2009, stran 16) 

 

KRŠKI GRAD 

Kot utrdba je morda nastal že v letu 895, zanesljivo pa je bil v letu 1154 v lasti grofov 

Bogenskih. Ta grad je bil sprva v lasti rodu Heme Krške s Koroškega. Med poznejšimi 

lastniki so bili grofje Bogenski, Celjski grofje in Habsburžani. Pomen gradu je sčasoma tako 

nazadoval, da je bil že v Valvasorjevih časih opuščen in je začel propadati. Že v začetku 19. 

stoletja je bil v razvalinah, danes pa se še tu in tam vidi kak kamen. Nekdanja grajska lokacija 

je kljub temu še vedno dominantna razgledna točka ob vstopu v mesto Krško. (Turizem 

Krško, 8:12, 7. 9. 2011) 

VALVASORJEV KOMPLEKS Z MESTNIM MUZEJEM 

Valvasorjeva hiša je bila zgrajena na območju današnjega Valvasorjevega nabrežja daljnega 

leta 1609. Gre za edini primer poznorenesančne meščanske stavbe. Stavbo je Janez Vajkard 

Valvasor kupil leta 1693, ko je bil že  močno obubožan. Še istega leta je v njej tudi umrl. 

Poslopje so v naslednjih letih uporabljali predvsem za hiralnico, v času pred drugo svetovno 

vojno je v njej Auman hranil bogato muzejsko zbirko. Leto kasneje so jo prenesli v brežiški 

muzej. Na pročelje hiše so leta 1894 vzidali spominsko ploščo, 72 let kasneje (1966 leta) pa 

so pred hišo postavili še spomenik, ki ga je naredil kipar Vladimir Štovička. (Turistični 

vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 22) 

 

Valvasorjev kompleks je bil obnovljen in slovesno odprt leta 2010. Sestavljen je iz treh hiš: 

Kaplanove, Valvasorjeve in Jarnovičeve. Ta kompleks skupaj s Hočevarjevim trgom, na 

katerem sta fakulteti,  predstavlja upravno in izobraževalno središče mesta.   
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Slika 7: Valvasorjev kompleks v Krškem 

 

Vir: Martina Sluga 

 

GALERIJA V KRŠKEM 

Galerija Krško se nahaja v nekdanji cerkvi sv. Duha, ki jo je dala zgraditi rodbina Auersperg. 

Gre za delo arhitekta Johanna Fuchsa. Na tem mestu je že prej stala špitalska cerkev sv. Duha, 

ki po 2. svetovni vojni ni več služila svojemu namenu. Od leta 1939 je tu deloval Muzej 

Krško, od leta 1966 pa Galerija Krško. V razstavnem prostoru se prirejajo začasne likovne 

razstave kontinuirano od leta 1998 pod organizacijskim okriljem JSKD-OI Krško, od 2010 

dalje pa pod upravljanjem Kulturnega doma Krško. (Galerija Krško, 12:19, 17. 8. 2011) 

Razstavišče je izjemno, ne samo v slovenskem, temveč tudi v širšem evropskem prostoru. 

Odlikuje ga poznobaročna arhitektura, ki kljub desakralizaciji še vedno vsebuje močne 

sakralne reminiscence. Kot takšno razstavišče ustvarjalcem nudi izjemne možnosti 

konceptualnih in posebej za ta prostor pripravljenih razstav. Na leto pripravijo približno do 6 

razstav. (Galerija Krško, 12:19, 17. 8. 2011) 

Slika 8: Galerija Krško 

 

Vir: Martina Sluga 
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MENCINGERJEVA HIŠA  
 

Na Cesti krških žrtev je med leti 1882 in 1912 živel slovenski pisatelj Janez Mencinger. Hiša 

je grajena iz dveh delov in predstavlja primerek baročne arhitekture. Na hiši (pročelje) je 

vzidana spominska plošča z napisom: »V tej hiši je živel od leta 1882 do 1912 slovenski 

pisatelj dr. Janez Mencinger.« V parku zaslužnih meščanov je njegov nagrobnik. (Turistični 

vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 24) 

 

KRŠKI MESTNI PARK – DVORANA V PARKU 

 

V parku je bilo nekdaj pokopališče. Cerkvica sv. Križa stoji še danes, vendar svojemu 

verskemu namenu ne služi že od prvih let po drugi svetovni vojni. Zgrajena je bila leta1891, 

ko so podrli prejšnjo cerkev sv. Florjana, obe pa sta bili pokopališki cerkvi. Danes se 

nekdanja cerkev imenuje Dvorana v parku, v njej pa potekajo kulturne prireditve in drugi 

dogodki. (Turizem Krško) 

 

Slika 9: Dvorana v parku 

 

Vir: Martina Sluga 

 

KRŠKI MESTNI PARK – HOČEVARJEV MAVZOLEJ 

 

Hočevarjev mavzolej stoji v delu parka, kjer se stikata Gasilska in Bohoričeva ulica. Gre za 

osmerokotno novogotsko kapelo, ki ima piramidno streho, zgrajena pa je iz belega kamna. V 

notranjosti kapele je Kristusov kip, zaradi česar spada med najstarejše psevdogotske kipe na 

Slovenskem. (Turistični vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 25) 
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Slika 10: Hočevarjev mavzolej v parku 

 

Vir: Martina Sluga 

 

KRŠKI MESTNI PARK – PARK ZASLUŽNIH MEŠČANOV 

 

Park zaslužnih meščanov občina ureja že kar nekaj let. Sestavlja del parkovega kompleksa, v 

njem pa sta nagrobni plošči pisatelja in advokata Janeza Mencingerja in Ivana Lapajneta, ki je 

prvi vodil krško meščansko šolo in ustanovil okrajno posojilnico. (Turistični vodnik po občini 

Krško, leto 2003, stran 25) V tem delu parka so tudi postavili doprsne kipe Vladimirja 

Štovička, slovničarja Adama Bohoriča, pisatelja Jurija Dalmatina, botanika Franca Vardjana 

in mecenke Jospine Hočevar. (Turizem Krško, 6:22. 10. 9. 2011) 

 

Slika 11: Park zaslužnih meščanov 

 

Vir: Martina Sluga  
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Karta 13: Kartografski prikaz kulturnih prvin v občini Krško 

 
vir podlage: geopedia.si (19: 33, 18.4.2012) 
 

1 – LESKOVŠKI GRAD 2 – GRAD BRESTANICA 3 – GRAD TURN 4 – GRAD V VELIKI VASI 5 – GRAD 

REŠTANJ 6 – GRAD RAKA 7 – SRAMOTILNI KAMEN V LESKOVCU 8 – GALERIJA VLADIMIRJA 

STOVIČKA 9- MAVZOLEJ ANASTAZIJA GRÜNA 10 – PARTIZANSKA TISKARNA NA BOHORJU 11 – 
ETNOLOŠKA ZBIRKA ŠRIBAR 12 – RAZSTAVA LESENIH SKULPTUR 13 – ZBIRKA FOSILOV IN 

MINERALOV 

 

LESKOVŠKI GRAD 
 

Leta 1515 so takratni stolp zavzeli kmečki uporniki in ga tudi izropali. Domnevajo, da naj bi v 

drugi polovici 16. stoletja poslopje predelali v grad. Kot njegov lastnik se omenja Valvasor, 

nato pa Auerspergi, ki so ga imeli v lasti z manjšimi presledki vse do leta 1903. (Turistični 

vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 35) 

 

Grad ima nadstropno arkadno dvorišče, nad vhodnimi vrati pa je Auerspergov grb. Grad ima 

središčno zasnovo obrambne arhitekture z ogelnimi stolpi. Grajski park so nekdaj krasila 

številna eksotična drevesa, vendar je danes žal precej zanemarjen. (Turistični vodnik po 

občini Krško, leto 2003, stran 35) 
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GALERIJA VLADIMIRJA STOVIČKA 
 

Galerija je v delu nekdanje grajske pristave, kjer je imel akademski kipar in znameniti 

medaljer Vladimir Štoviček (1896–1989) svoj atelje. Že v času njegovega življenja je krška 

občina v večjem delu prostora uredila stalno zbirko umetnin, ki jih je poklonil domači občini. 

Danes je to za obiskovalce odprta galerija, ki jo upravlja njegova hčerka, prav tako 

akademska kiparka Vladimira Štoviček, in v njej tudi ustvarja. (Turizem Krško, 10:01, 10. 9. 

2011) 

 

MAVZOLEJ ANASTAZIJA GRÜNA  
 

Mavzolej Antona Auersperga se nahaja v neposredni bližini gradu Leskovec. Od tu je lep 

razgled na bližnjo in daljno okolico. Je zadnje počivališče grofa Auersperga, pesnika in 

politika. Postaviti ga je dala njegova vdova, Marija Auersperg, rojena Attems, ki je v gradu 

Leskovec preživljala poletne mesece. Pesniško ime grofa je bilo Anastazij Grün. Mavzolej je 

izdelan iz kamna, v klasicistično historiziranem duhu. Načrt za kapelo je leta 1877 naredil 

graški arhitekt Kondrad Lueff. Grobnica družine Auersperg je danes kulturni spomenik 

državnega pomena. (Kraji EU, 11:02, 10. 9. 2011) 

GRAD V VELIKI VASI 

Grad v Veliki vasi je iz obdobja pred Valvasorjem. Njegovi najbolj znani lastniki so bili 

grofje Auerspergi. Leta 1915 ga je kupil domačin Franc Pirc, med prvo svetovno vojno pa je 

bila v njem vojaška bolnica. V tistih časih je bilo uničeno ali odneseno veliko starinske 

opreme in drugih predmetov. (Turizem Krško, 11:29, 10. 9. 2011) 

GRAD BRESTANICA 

Grad Rajhenburg je bil prvič pisno omenjen leta 895. Prvotni grad je bil porušen, v začetku 

12. stoletja pa so ga na novo pozidali. Grad je skozi zgodovino zamenjal številne lastnike, 

največji pečat pa so gradu pustili trapisti. Ti so v gradu živeli med leti 1881 do 1941. Znani so 

postali po svoji izdelavi čokolad, likerjev, kakava in sirov. Trapisti so skušali zabrisati sledi 

zgodovine gradu, a so kasnejše dolgo let potekajoče sistematične stavbno-zgodovinske 

raziskave odkrile marsikaj izredno pomembnega. Brestaniški grad je bil v letih 1941-1942 

nemško zbirno taborišče izgnancev, ki so jih nato z vlaki odpeljali v izgnanstvo. Danes si na 
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gradu lahko ogledamo stalno razstavo o življenju trapistov, prav tako pa skozi leto prirejajo 

različne kulturne in zabavne dogodke. (Turizem Krško, 12: 49, 10. 9. 2011) 

Slika 12, Slika 13: Grad Brestanica nekoč in danes. 

 

Vir: Gradovi.jesenice (19:23, 10. 9. 2011) 

 

GRAD REICHENSTEIN - REŠTANJ 

Ta grad leži na slemenu strme vzpetine v naselju Reštanj pri Senovem. Grad je v preteklosti 

sodil h salzburški posesti, na njem pa so kot njihovi ministeriali gospodovali vitezi Reštanjski. 

Na začetku 15. stoletja je rod reštanjskih vitezov izumrl, grad pa je dobil salzburškega 

oskrbnika. Leta 1479  so grad zavzeli Ogri, v letu 1494 pa je bil ponovno v lasti salzburških. 

Verjetno je bil že takrat v razvalinah, a ga niso obnovili in leta 1629 je ostalo le še nekaj 

zidovja. Njegovi ostanki še kažejo tehniko grajske oskrbe s pitno vodo. (Turizem Krško, 

19:40, 10. 9. 2011) 

PARTIZANSKA TISKARNA NA BOHORJU 

Partizansko tiskarno na Bohorju so postavili avgusta 1944. Lokacija je nudila primerno 

zavetje, saj jo je obdajalo gosto grmovje, naravna konfiguracija terena pa je skrivala dostop 

do nje. Objekt je bil zgrajen kot brunarica, prekrita s krajniki in vejevjem. Imel je dva izhoda, 

da je bil mogoč umik v primeru presenečenja. Pod objektom je padal slap, ki je s svojim 

šumenjem preglasil hrup pisalnih in rotacijskih strojev. Ker so bila tla večinoma skalnata, ni 

bilo mogoče izslediti stopinj kurirjev. V tehniki so trikrat tedensko izdajali Radijski vestnik, 

ki je vseboval vsa aktualna poročila. Tiskali so tudi časopis Novi glas, Mladino, Slovenskega 

poročevalca, Ljudsko pravico ter razne brošure in priložnostno literaturo. 26. 2. 1945 je bila 

tiskarna izdana, sovražnik jo je požgal, a so jo v celoti obnovili. (Turizem Krško, 20:34, 10. 9. 

2011) 
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GRAD RAKA 
 

Prvotni grad, ki je stal na tem območju, se uvršča med najstarejše gradove na Slovenskem. 

Prvič ga omenijo leta 1248. Takrat je bil v lasti Raških gospodov. Leta 1515 so kmečki 

uporniki grad izropali in požgali. Grad so nato v 17. stoletju obnovili. Poslopje je 

enonadstropno, četvero-kotne oblike in ima dvorišče s številnimi arkadami. (Turistični vodnik 

po občini Krško, leto 2003, stran 51) 

  

GRAŠČINA TURN 

 
V sotočju Brestanice in Save, pod grajskim gričem, stoji grad Turn. Gre za  trinadstropno 

stolpasto stavbo, v kateri je še razvidna romanska zidava. Grad so pozidali in upravljali vitezi 

Brestaniški. Prvič je omenjen leta 1346, ko ga je od salzburškega nadškofa dobil v fevd 

Viljem Brestaniški. Lastniki gradu so se skozi stoletja menjavali, spreminjala pa se je tudi 

njegova podoba. Nastanek graščine ni raziskan, a so bili njeni prvotni lastniki nedvomno 

grofje Brestaniški. Današnja podoba poslopja je iz 17. stoletja, ko se je njen stavbni razvoj 

zaključil. Žal je danes grad ne-obnovljen (pred leti so zamenjali le streho), zato ga je že 

močno načel zob časa. V njem so uredili stanovanja, zunanja podoba gradu pa vse bolj 

spominja na zapuščeno zgradbo. (Turizem Krško, 10:09, 12. 9. 2011) 

SRAMOTILNI KAMEN V LESKOVCU 

Rimski miljnik, ki so ga uporabljali kot sramotilni kamen v fevdalni dobi, stoji na vogalu hiše 

in je skoraj v celoti popolnoma ohranjen. Kasneje je bil uporabljen kot zbiralnik cerkvenih 

darov. Za ta namen so vanj izdolbli jamico, ki so jo pokrili z železnim pokrovom. (Slovenija 

info, 10:20, 12. 9. 2011) 

 

ETNOLOŠKA ZBIRKA ŠRIBAR 

 

Etnološko zbirko si lahko ogledamo v Kobilah, v vzhodnem delu Krškega hribovja, in sicer v 

bližini kraja Leskovec pri Krškem. Zbirka je bila za javnost odprta leta 2003, material pa so 

zbirali kar 30 let. Zbirka je razstavljena v originalnih prostorih stare bogate kmečke hiše, ki je 

v osnovi ostala nespremenjena, njene prostore so le očistili in pobelili stene. (E podeželje, 

5:59, 13. 9. 2011) 
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STALNA RAZSTAVA LESENIH SKULPTUR  NA ZDOLAH 

 
Nad Krškim leži vasica Pleterje pri Zdolah. Tam je Jože Kramžar na prostem postavil  

razstavo lesenih skulptur in zbirko rezbarij, ki so na ogled skozi vse leto.  

 

ZBIRKA MINERALOV IN FOSILOV 
 

Da bi delček rudarjenja prikazali tudi rodovom, ki še prihajajo, je v prostorih osnovnem šole 

na Senovem urejen premogovniški rov, ki so ga uredili delavci rudnika. Na avtentičen način 

so predstavljena jamska podporja, orodja in oprema rudarjev, jamska razsvetljava, stroji in 

ostala oprema. Zbirko sestavljajo vzorci kamnin, fosilov in mineralov. Kamnine so iz zbirke, 

ki so jo pred več kot dvajsetimi leti zbrali učenci z medsebojno izmenjavo med slovenskimi 

šolami. V njej je 192 vzorcev iz vseh treh skupin – magmatske, sedimentne in metamorfne. 

Večina fosilov je iz nekdanje rudniške zbirke (170 vzorcev). Glede na kemično sistematiko 

mineralov je predstavljenih vseh devet skupin z 210 vzorci. (Posavje, 17: 46,  4. 9. 2011) 

 

ANALIZA KULTURNIH PRVIN V OBČINI KRŠKO 

Občina Krško ima zelo bogato kulturno dediščino. V prvi vrsti so nosilci razvoja turizma 

predvsem zgodovinski objekti. Velik del kulturne dediščine v občini Krško se nahaja v starem 

mestnem jedru Krškega, ki ga lahko prehodimo v nekaj minutah. Tu so pečat pustile 

predvsem pomembne osebe – Valvasor, Mencinger, zakonca Hočevar in drugi. V spomin na 

njih si lahko ogledamo prenovljeni Valvasorjev kompleks, Valvasorjevo knjižnico, 

Hočevarjev mavzolej, park zaslužnih meščanov ter Mencingerjevo hišo. 

 

Eden izmed najbolj znanih gradov na Slovenskem - grad Rajhenburg, s svojo bogato 

zgodovino privablja številne obiskovalce iz bližnje in daljne okolice. Občina gradu namenja 

veliko skrb, v zadnjih letih je bil deležen številnih prenov (nova streha, fasada, ..). V gradu se 

nahaja stalna razstava o Trapistih, ki so nekoč živeli v njem, prav tako se skozi leto 

izmenjujejo številne druge razstave, grad pa postaja vse bolj priljubljen tudi zaradi 

tradicionalne prireditve -  tekmovanja harmonikark. Leskovški grad in grad Turn sta zaradi 

svoje zgodovinske vrednosti potencialno zelo zanimiva, a jima njuna zunanja podoba daje 

pečat razvaline. Občina v prihodnosti ne načrtuje prenove teh dveh objektov. Grad Leskovec 

danes »išče« novega lastnika in investitorja, medtem ko je v delu grada Turn urejen 

stanovanjski objekt,  drugi del gradu pa je v večji meri porušen. 
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Občina se vse bolj zaveda ohranjanja kulturne dediščine, zato so sprejeli številne načrte o 

prenovi objektov, ki bi lahko potencialno vplivali na večje število obiskovalcev. Valvasorjev 

kompleks je bil v celoti prenovljen leta 2010, načrtuje pa se tudi izgradnja nove sodobne 

knjižnice, ki bi naj stala v bližini Hočevarjevega trga, kjer se nahaja fakulteta, cerkev, galerija, 

Valvasorjev kompleks in turistična agencija Boom.  

 

Ker kulturne prvine kljub svoji zanimivosti ne privabljajo v občino velikega števila 

obiskovalcev, so v občini izdelali privlačen turistični material »Sprehod po mestu Krško« in 

»Turistično spoznavanje kulturnozgodovinskih dragocenosti občine« v katerih so opisane vse 

pomembnejše kulturne prvine v občini ter pot do njih. 
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3.3.1ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA 

 

Karta 14:  Kartografski prikaz Arheoloških najdišč v občini Krško   

 

1- DRNOVO 

2- LIBNA 

3- BRESTANICA 

4- GRAD 

RAJHENBURG 

5- AJDOVSKA 

JAMA 

6- STARA VAS 

7- DUNAJ NAD 

KRŠKIM 

 

 

 

Vir podlage:geopedia.si (12: 33, 19.4.2012) 

 

DRNOVO – NEVIODUNUM 

Najstarejše najdbe na območju Drnovega so iz mlajše bronaste dobe. V mlajši železni dobi so 

tu živeli Kelti. Oblikovalo se je naselje Neviodunum. Na ostalinah naselja se je kasneje razvil 

rimski municipij Flavium Lotobicorum Neviodunum. Njegov konec je zaznamovalo 4. 

stoletja n. š., ko so se začeli priseljevati Slovani in druga ljudstva. Izkopavanja na tem 

območju so pripomogla k ugotovitvi takratne poselitve na tem območju. Obseg Neviodunuma 

je bil podoben današnji vasi Drnovo. Na severnem delu je segal do stare savske struge, kjer je 

bilo zidano rečno pristanišče. Ob glavni cesti proti Emoni sta bila forum in terme. Sprva so se 

Rimljani oskrbovali z vodo iz vodnjakov, v 2. stoletju pa so napeljali vodovod izpod 

Gorjancev. Izven mestnega jedra so bili opekarski in lončarski obrati. Grobišča so bila ob 

cestah, ki so vodila v mesto. Posebnost Neviodunuma so zidane grobnice s freskami –

mavzoleji. (Finder, 6:40, 13. 9. 2011) 
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LIBNA 
 

Arheološko naselbino sestavlja osrednji del, ki ga obdaja obrambni nasip, prostor z vhodom 

in nižje ležeča terasa. Notranjost ni raziskana, raziskave na nasipih pa so bile opravljene leta 

1977. Te so pokazale na tem območju šest naselbinskih faz iz različnih časovnih obdobij, od 

starejše železne dobe do antike. Po ugotovitvah naj bi naselbino prvič postavili okrog leta 650 

pr. n. š. in jo utrdili le s preprostim nasipom. Pozneje so nasipu dodali kamnito konstrukcijo, 

do konca starejše železne dobe pa so v sistem obrambnega obzidja vključili še en zid. Proti 

koncu 5. stol. pr. n. š. pomembnost naselbine počasi zamira, kar sovpada  z zatonom 

halštatske družbe nasploh. Pripadajoče gomilno grobišče so arheologi odkrili na vzhodnih 

terasah pod vrhom in na jugozahodni terasi nad Staro vasjo. Do danes je odkritih okrog 70 

gomil, ki so večinoma vsebovale do 10 grobov. V grobove bogatejših bojevnikov so poleg 

bojne opreme, kot so čelade, sulice, bojne sekire in puščice, našli priloženo tudi konjsko 

opremo in v bližini pokopanega konja. Med pridatki v ženskih grobovih prevladuje nakit – 

bronaste, steklene in jantarne zapestnice in ogrlice. Na najdišču so bili odkriti tudi sledovi 

keltske poselitve iz časa konca mlajše železne dobe (1. stol. pr. n. š.). V času rimske zasedbe 

naših krajev je bila naselbina opuščena, nova obrambna konstrukcija se je pojavila šele v 3. 

stol. n. št., v nevarnih časih spopadov za oblast v rimskem imperiju. Na Libni danes stojijo 

cerkvica sv. Marjete, ki je bila zgrajena v 16. stoletju, Lovski dom in poslopja dveh kmečkih 

gospodarstev. Arheološke najdbe z Libne hranijo Prirodoslovno-zgodovinski muzej na 

Dunaju, Joanneum v Gradcu, Narodni muzej v Ljubljani in Posavski muzej Brežice (Dolenja 

vas, 23:33, 19. 9. 2011) 

 

BRESTANICA 
 

Kot arheološko najdišče je pomembno tudi naselje Brestanica, saj je v rimskem času tod 

mimo potekala cestna povezava med Neviodunumom in Celeio. V Brestanici je bil na tej cesti 

preko Save most, kar je dajalo območju še poseben strateški pomen. O rimski magistralni 

cesti priča najdba treh rimskih miljnikov na desnem savskem bregu. (Turizem Krško, 5:33,  

20. 8. 2011) 

 

BRESTANICA – GRAD RAJHENBURG 
 

Začetki poselitve Brestanice segajo že v prazgodovino, ko je bilo na grajskem hribu gradišče 

iz starejše železne dobe. Grad Rajhenburg je najstarejši grad v krški občini, saj ga viri 
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omenjajo že leta 895.  Uničen je bil v času ogrskih vpadov v dolino Save in nato leta 1141 

ponovno pozidan. Pri arheoloških izkopavanjih na grajskem dvorišču so poleg romanskih 

zidov našli tudi ostanke najzgodnejše faze gradu. (Turizem Krško, 5: 33, 20. 8. 2011) 

AJDOVSKA JAMA – NEMŠKA VAS 

Ajdovska ali Kartuševa jama je na kraškem območju Krškega gričevja pri Nemški vasi. Danes 

jo kakor oazo obdajajo vinogradi žlahtne kapljice, v njej pa še danes prebivajo duše 

preteklosti in njeni zvesti čuvaji – netopirji južni podkovnjaki, ki so v Evropi še posebej 

ogroženi. Zaradi največje porodne kolonije te vrste netopirjev pri nas, je Ajdovska jama 

uvrščena v omrežje Nature 2000 in je z okolico vred razglašena tudi za naravno vrednoto. 

Jama je v preteklosti služila kot svetišče in zadnje počivališče umrlih. To potrjujejo 

arheološka odkritja, ki jamo uvrščajo med pomembnejša neolitska najdišča v Evropi. Zaradi 

varstva netopirjev je Ajdovska jama med 15. aprilom in 31. oktobrom zaprta, zato sta možni 

dve različici obiska. V zimskem času je obisk jame neomejen, v poletnem času pa obisk ni 

možen. (Turizem Krško, 5:33, 3. 8. 2011) 

STARA VAS 
 

Na vzpetini pri Stari vasi je prazgodovinska gomila, ki jo je okrog leta 1890 izkopal Hoernes. 

V njej so bili halštatski grobovi, med njimi konjenik s čelado. Pri vasi omenjajo tudi keltske 

in rimske grobove. (Slovenia info, 8:14, 3. 8. 2011) 

 

DUNAJ NAD KRŠKIM 

Pri zaselku Dunaj je gradišče, v katerem je med leti 1889-1892 izkopaval Pečnik. Domačini 

del naselja imenujejo Mladevine. Razkopavanja so odkrila pozno neolitsko naselje, sledi 

bronastodobne in halštatske poselitve, najdeni so tudi keltski novec, opeke in orožje. 

(Turizem Krško, 5: 33, 24. 7. 2011) 

ANALIZA ARHEOLOŠKIH NAJDIŠČ 

Drnovo, v rimskem času Neviodunum predstavlja eno najpomembnejših arheoloških najdišč 

na slovenskem. Ob Drnovem je pomembno tudi arheološko najdišče na gradu v Brestanici. 

Kljub veliki zgodovinski vrednosti pa arheološka najdišča v občini Krško ne predstavljajo  

turističnega potenciala. Najdišča (razen Drnovo) so zelo redko obiskana, predvsem zaradi 

nezanimanja, slabe označbe in slabega oglaševanja. 
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3.3.2 SAKRALNA DEDIŠČINA 

 
Občino Krško je reka Sava razdelila med dve škofiji: Novomeško in Celjsko. Pred njunim 

nastankom, leta 2006, je celotno območje krške občine spadalo pod Mariborsko škofijo. Da je 

Slovenija zelo katoliška država, nam pove že sam podatek, da je v krški občini 10 župnij, ki 

imajo številne podružnice.  

 

ŽUPNIJE V KRŠKI OBČINI: 

Župnija Brestanica 

- Bazilika Lurške Marije, župnijska cerkev.  

     Podružnice:  

-    Cerkev sv. Petra v Brestanici 

- Cerkev sv. Mohorja v Brestanici 

- Cerkev sv. Križa v Armeškem 

- Cerkev sv. Kancijana na Rožnem  

- Cerkev sv. Duha na Gorici 

- Cerkev sv. Boštjana v Brestanici 

- Cerkev sv. Ahaca v Stranjah 

- Cerkev sv. Antona v Gorenjem Leskovcu 

-    Nekdanji samostan trapistov na gradu Rajhenburg, romanska in gotska kapela.  

 

Župnija Koprivnica 

- Cerkev sv. Marije Vnebovzete, župnijska cerkev  

     Podružnice: 

- Cerkev sv. Jožefa na Malem Kamnu 

- Kapela Lurške Matere božje v Koprivnici 

- Cerkev sv. Jošta na Reštanju 

- Cerkev sv. Martina na Velikem Kamnu 

- Kapela sv. Jožefa na Malem Kamnu. 

 

Župnija Krško – Videm ob Savi 

- Cerkev sv. Ruperta, župnijska cerkev  

     Podružnice: 

- Cerkev sv. Mihaela v Stari vasi  
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- Cerkev sv. Marjete na Libni 

- Cerkev sv. Miklavža v Starem Gradu 

- Cerkev sv. Matere Božje v Dolenji vasi 

- Cerkev sv. Primoža in Felicijana na Kremenu 

- Samostan sester frančiškank Krško na Resi s kapelo sv. Jožefa.  

 

Župnija Senovo 

- Cerkev Kristusa iz groba vstalega: župnijska cerkev  

     Podružnice: 

- Cerkev sv. Jakoba na Šedmu 

- Cerkev sv. Pavla v Brezju 

- Cerkev sv. Janeza Krstnika na Senovem – pokopališče. 

 

Župnija Zdole 

- Cerkev sv. Jurija na Zdolah: župnijska cerkev  

     Podružnica: 

- Cerkev sv. Vida v Kostanjku. 

 

Župnija Krško 

- Cerkev sv. Janeza Evangelista, župnijska cerkev  

     Podružnice: 

- Cerkev sv. Jožefa na Trški Gori 

- Cerkev sv. Lovrenca na Gori 

- Cerkev sv. Rozalije nad Krškim 

- Kapela sv. Jožefa 

- Kapucinski samostan s cerkvijo Brezmadežnega spočetja Device Marije.  

 

Župnija Leskovec pri Krškem 

- Cerkev Žalostne matere božje: župnijska cerkev  

     Podružnice: 

- Cerkev sv. Ane v Leskovcu pri Krškem 

      - Cerkev sv. Janeza Krstnika na Drnovem 

- Cerkev sv. Pavla na Gorici 

- Cerkev sv. Miklavža Velikem Podlogu 
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- Cerkev sv. Martina v Veliki vasi 

- Cerkev sv. Valentina na Straži 

- Cerkev sv. Lucije na Senušah 

- Cerkev sv. Urha na Vihrah 

- Cerkev sv. Štefana v Nemški vasi. 

 

Župnija Sveti Križ Podbočje 

- Cerkev sv. Križa,  župnijska cerkev  

     Podružnice: 

- Cerkev sv. Petra in Pavla v Velikem Mraševem 

- Cerkev sv. Katarine na Frlugi 

- Cerkev sv. Miklavža na Gradcu 

- Kapela Lurške Matere Božje v Malem Mraševem. 

 

Župnija Raka 

- Cerkev sv. Lovrenca Raka: župnijska cerkev  

     Podružnice: 

- Cerkev sv. Lenarta v Gornjem Ravnem 

- Cerkev sv. Petra v Koritnici  

- Cerkev sv. Neže na Vrhu 

- Cerkev sv. Marjete v Podulcah. 

 

Župnija Sveti Duh Veliki Trn 

- Cerkev sv. Duha: župnijska cerkev  

      Podružnice:  

- Cerkev sv. Andreja v Dalcah 

- Cerkev sv. Primoža in Felicijana v Gornji Lepi vasi 

-    Cerkev sv. Vida v Ravneh. 

(Strategija razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega načrta v 

občini Krško – strateški in izvedbeni del., 2008, stran 28)  

 

Če bi opisovala vsako sakralno dediščino posebej, bi nastal zapis resnično preveč obsežen, 

zato se bom osredotočila le na tiste objekte, ki so dejansko najpomembnejši za ohranjanje 

in razvoj turizma. 
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Karta 15: Kartografski prikaz najpomembnejših sakralnih objektov v občini Krško  

 

Vir podlage: geopedia.si (19: 46, 19.4.2012) 

 

1 – CERKEV SVETEGA JANEZA EVANGELISTA, KRŠKO 

2 – BAZILIKA LURŠKE MATERE BOŽJE, BRESTANICA 

3 – SAMOSTAN TRAPISTOV Z GOTSKO KAPELICO 

 

CERKEV SVETEGA JANEZA EVANGELISTA V KRŠKEM 
 

Cerkev sv. Janeza Evangelista stoji na Hočevarjevem trgu v Krškem. Zgrajena je bila že pred 

letom 1477.  Da je dobil svoje mesto v Krškem, se mora Janez Evangelist zahvaliti bližini 

vinske trte in prometnemu položaju kraja. V Krškem je postal varuh vina, popotnikov in 

gostišč. Leta 1984 je bila cerkev povzdignjena v župnijsko cerkev. Takrat so tudi cerkev z 

obsežnimi prezidavami preuredili, kar je denarno omogočala Josipina Hočevar. Notranjost 

ladje je banjasto obokana in slogovno neopredeljiva, le prostor pod pevskim korom je ohranil 

še nekaj baročnega značaja. Tu je nagrobnik iz belega marmorja, posvečen mestnemu 

svetniku in trgovcu Andreju Koprivi. Drugi nagrobnik je iz črnega kamna. Postavil ga je 

župnik Gašper Thunkhelsteiner svojim staršem, bratom in sestram. Oba nagrobnika sta 

kvalitetna predstavnika zgodnjega baroka. V cerkvi so številne umetnine. Pod korom je na 

desni strani slika Oznanjenja. Gre za umetnino iz poznega 16. ali zgodnjega 17. stoletja.  

Zanimiva je tudi oljna podoba v Marijinem oltarju. Nastala je leta 1904, naslikal pa jo je Fran 
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Klemenčič. Spoštovanja vredna umetniška dela je Krško dobilo s plastikama na pročelju 

cerkve. Plastike so izklesane iz istrskega kamna in so delo kiparja Ivana Zajca. Plastike v 

Krškem so bile končane leta 1899. V čelu stoji v niši kip Brezmadežne, nad portaloma sta 

velika okrogla reliefna medaljona in tudi timpanona sta reliefno okrašena. (Cerkve, vodnik po 

cerkvah v občini Krško, stran 26, 27) 

 

BAZILIKA LURŠKE MATERE BOŽJE V BRESTANICI 
 

Bazilika Lurške Matere Božje zavzema prečudovito mesto v samem središču naselja 

Brestanica. Cerkev stoji na gričku in že od daleč opazimo njeno mogočno podobo. Zaradi 

svoje velikosti in arhitekture zbuja občudovanje domačinov in turistov. Cerkev so zgradili 

med leti 1908 in 1914, gre pa za  mogočno triladijsko cerkev v neoromanskem slogu, ki spada 

med najlepše sakralne objekte na Slovenskem. Cerkev je bila razglašena za baziliko leta 1929 

in že istega leta so v njej zadonele nove orgle. Posebna pozornost je namenjena sočutni Materi 

Božji, z mrtvim sinom v naročju (kip iz prve polovice 15. stoletja). Zdaj stoji povsem 

obnovljena v krstni kapeli. Glavni shodi so na lurško nedeljo po godu Lurške Matere Božje in 

na obletnico posvetitve. Praznuje se prvo nedeljo v juliju ter ob Marijinih praznikih. Posebej 

je obiskano vsakoletno srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih na prvo nedeljo v septembru. 

(Brestanica, 16:30, 21. 7. 2011) 

 

Slika 14: Bazilika Lurške Matere Božje 

 

Vir: Rtv.slo (18:44, 10. 9. 2011) 

 

javascript:void(photos.show(5));
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SAMOSTAN TRAPISTOV Z GOTSKO KAPELICO NAD BRESTANICO 

 
Zgodovino krške občine so močno zaznamovali trapisti. Njihova dediščina je danes 

pomembna turistična zanimivost, saj se lahko na gradu Rajhenburg seznanimo z njihovim 

načinom življenja. Na gradu je namreč stalna razstava, kjer lahko vidimo, kaj vse so 

izdelovali – ohranjene so originalne embalaže posameznih izdelkov, ogledamo si lahko kake 

bivalne prostore so imeli, kje so molili itd. 

 

Red reformiranih cistercijancev je bil ustanovljen leta 1664 v Franciji. Ko so leta 1881 

francoske oblasti razpustile samostan Dumb v bližini Lyona, so menihi tega samostana iskali 

nov dom. Takrat je bil grad Rajhenburg na prodaj in trapisti so ga kupili ter ga preuredili v 

samostan Marije Rešiteljice. Trapisti so znani kot zelo strog red. Težili so k krščanski popolnosti. 

Molitev, delo, pokora, premišljevanje in učenje so sestavljali njihov 16-urni delovni dan. 

Poleti in ob praznikih so vstajali ob enih zjutraj, pozimi pa ob dveh. Cel dan so bili skupaj kot 

družina, a se med seboj niso smeli pogovarjati. Bili so zelo delovni, naredili so vse, kar se je 

dalo narediti z rokami. 1896 so začeli s pravo industrijsko proizvodnjo čokolade in likerjev. 

Izdelki so bili zelo kvalitetni. Te izdelke je pri njih kupoval sam cesar Franc Jožef, ki jim je 

1912 podelil priznanje za kvaliteto. Imeli so svojo elektrarno in že 1896 telefon ter tiskarno. 

Tiskali so knjige, brošure, razglednice, ovitke za čokolade in nalepke za likerje. Red trapistov 

je bil  leta 1947 razformiran, grad pa nacionaliziran. (Brestanica, 16:59, 21. 7. 2011) 

 

ANALIZA SAKRALNE DEDIŠČINE 

Območje občine Krško ima zelo bogato sakralno dediščino. V občini je 10 župnij, le – te pa 

imajo veliko število podružničnih cerkva. Vse cerkve v sebi nosijo zgodovinsko vrednost, po 

turističnem obisku pa močno izstopa Bazilika Lurške Matere Božje v Brestanici, ki velja za 

eno najlepših cerkev na Slovenskem. Cerkev letno obišče zelo veliko romarjev, tradicionalno 

je postalo srečanje bolnikov, ki z molitvijo prosijo k ozdravljenju. Cerkev, ki stoji na gričku 

sredi Brestanice omogoča dostop z avtom in  avtobusom, v neposredni bližini pa se nahajajo 

številne gostilne, trgovina in pošta. 

Za večji turistični obisk sakralne dediščine v občini, bi bilo potrebno narediti program, ki bi 

obiskovalcem nudil voden ogled, saj se številne cerkve nahajajo v odročnejših krajih, kar 

mnoge odvrne od obiska. 
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3.4 POMEMBNE OSEBE  V OBČINI KRŠKO 

 

ADAM BOHORIČ (1520 – 1598) 

Adam Bohorič se je rodil leta 1520 v okolici Brestanice. V letih 1551 – 1563 je vodil šolo za 

plemiško mladino, od leta 1566 dalje pa je vodil stanovsko šolo v Ljubljani. Bil je 

protestantski pisec in šolnik, napisal je prvo slovensko slovnico. (Turizem Krško, 21:33, 25. 

7. 2011) 

 JURIJ DALMATIN  (1547 – 1589) 

Rodil se je leta 1547 v Krškem. Svoje izobraževanje je začel pri Adamu Bohoriču, nato pa ga 

je Primož Trubar popeljal na Wittenberško, kjer je nadaljeval s šolanjem. Bil je protestantski 

teolog, prevajalec in pisatelj, ki je leta 1578 dokončal prevod celotnega Svetega pisma in 

objavil 1. del Biblije. Iz njenega prevoda so leta 1580 posebej izšle »Salamonove pripovesti«. 

(Turizem Krško, 21:33, 25. 7. 2011) 

JANEZ VAJKARD VALVASOR (1641 – 1693) 

Rodil se je leta 1641 v Ljubljani. Njegovo življenjsko polihistoriografsko delo je Slava 

Vojvodine Kranjske. Zanjo in druga dela je porabil skoraj vse svoje premoženje, iz ostanka pa 

je februarja 1693 kupil hišo v Krškem in v njej domnevno sredi septembra istega leta tudi 

umrl. (Turizem Krško, 21:33, 25. 7. 2011) 

MARTIN  HOČEVAR (1810 – 1886) IN JOSIPINA HOČEVAR (1824 – 1910) 

Martin Hočevar  je obogatel s posli ob izgradnji železniške proge. Zakonca Hočevar sta bila v 

tistem času redka slovenska premožneža in za mesto Krško je bil to pravi blagoslov, saj sta s 

svojim denarjem zgradila krško meščansko šolo in bolnico, občinsko stavbo in vrsto drugih 

manj pomembnih objektov. Oba sta umrla v Krškem, kjer sta pokopana v lastnem mavzoleju. 

(Turizem Krško, 21:33, 25. 7. 2011) 

JANEZ WOLF (1825 – 1884) 

Rojen je bil leta 1825 v Leskovcu pri Krškem. Znan je predvsem po risanju cerkvenih fresk.  

Njegove freske so v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem, čeprav so se porajali dvomi, da so 

bile freske narisane že prej in da jih je samo preslikal in pobarval. Na steno je naslikal tudi 
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ozadje glavnega oltarja kot iluzionistično arhitekturo iz tretje četrtine 18. stoletja, ki jo 

dopolnjuje oljna slika sv. Ane. (Turizem Krško, 21:33, 25. 7. 2011) 

 

JANEZ MENCINGER (1838 – 1912) 

Janez Mencinger se je rodil leta 1838, od leta 1882 pa je živel v Krškem kot advokat, kjer je 

leta 1912 umrl. V času življenja v Krškem je bil tudi nekaj časa krški župan, več let pa je bil 

član okrajnega šolskega sveta in krajevni šolski nadzornik. Ustvarjal je tudi pisna dela,  

njegovi najboljši deli sta utopični roman »Abadon« in potopisni esej »Moja hoja na 

Triglav«. Mestu Krško je posvetil  nedokončane »Meniške spomine«. ( Turizem Krško, 

21:33, 25. 7. 2011) 

 

VILJEM PFEIFER  (1842-1917) 

Viljem Pfeifer se je rodil leta 1842 v Kočevju. Kasneje je živel v Krškem, kjer je leta 1917  tudi 

umrl. Bil je izrazito protinemško usmerjen - pripadal je k napredni mladoslovenski politiki. Bil 

je poslanec v avstrijskem državnem parlamentu in tudi v kranjskem deželnem zboru. (Turizem 

Krško, 21:33, 25. 7. 2011) 

 

IVAN LAPAJNE (1849-1931) 

Ivan Lapajne se je rodil leta 1849. Leta 1878 je bil premeščen na meščansko šolo v Krškem, 

od leta 1883 je bil njen stalni ravnatelj. Njegova prva zasluga je bila, da so na šoli začeli vse 

bolj pogosto poučevati v slovenščini. Leta 1872 je začel izdajati »Slovenskega učitelja«, 1886 

pa je bil soustanovitelj prvega slovenskega pedagoškega društva. Umrl je leta 1931 v Krškem, 

kjer je tudi pokopan. (Turizem Krško, 21:33, 25. 7. 2011) 

 

ALFONZ PAULIN (1853 – 1942) 

Rodil se je leta 1853 na gradu Turnu v Leskovcu pri Krškem.  Dosegel je mednarodni sloves 

kot raziskovalec, znanstvenik in pedagog. Bil je zelo zavzet botanik, odkril je več kot 200 še 

neznanih rastlinskih vrst in tipov v kranjski in drugi flori. Bil je tudi predstojnik ljubljanskega 

botaničnega vrta in univerzitetni profesor botanike. Napisal je številna strokovna dela. Umrl 

je v starosti 89 let. (Turizem Krško, 21:33, 25. 7. 2011) 
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MIHAJLO ROSTOHAR (1878 – 1966) 

Rodil se je leta 1878, umrl pa je leta 1966 v starosti 88 let na svojem domu na Goleku, ki leži 

na desnem bregu reke Save nad Krškim. Več let je bil predsednik Slovenske sekcije 

Združenja psihologov FLRJ in predsednik Združenja psihologov Jugoslavije. Zadnja leta je 

živel na Goleku, kjer je pripravil za tisk »Osnove obče psihologije«, »Osnove socialne 

psihologije« in »Psihologijo«. (Turizem Krško, 21:33, 25. 7. 2011) 

 

VLADIMIR ŠTOVIČEK (1896 – 1989) 

Vladimir Štoviček se je rodil leta 1896. Bil je akademski slikar, ki danes sodi med vodilne 

slovenske medaljerje in je začetnik te kiparske zvrsti pri nas. Večino svojega dela je zapustil 

občini Krško, ki je že za časa njegovega življenja, v njegovem ateljeju v pristavi leskovškega 

gradu uredila galerijo. (Turizem Krško, 21:33, 25. 7. 2011) 

 

FRANCE VARDIJAN (1900 – 1955) 

France Vardijan se je rodil leta 1900. Od leta 1938 je živel v Leskovcu pri Krškem. Bil  je 

profesor, kmetijski inženir, pisec strokovnih in poljudno znanstvenih knjig. Umrl je leta 1955. 

(Turizem Krško, 21:33, 25. 7. 2011) 

 

GITICA JAKOPIN (1928 – 1996) 

Gitica Jakopin se je rodila leta 1928, v trgovski družini Vahčičevih v Leskovcu pri Krškem. 

Osnovno šolo je obiskovala v Leskovcu, klasično gimnazijo v Ljubljani, nato pa je bila leta 

1941 izgnana v Nemčijo. Odlikovala se je kot prevajalka, pisateljica in pesnica. Njeno lastno 

književno delo je bilo razpeto med prozo in poezijo. Znani so romani »Žarometi«, »Devet 

fantov in eno dekle« in »Veronika«. Umrla je leta 1996, stara 68 let. (Turizem Krško, 21:33, 

25. 7. 2011) 

 

FRANCE FILIPČIČ 

Bil je eden najvidnejših arhitektov Posavja. V Krškem je projektiral novo osnovno šolo Jurija 

Dalmatina in ob 500-letnici mesta Kulturni dom. (Turizem Krško, 21:33, 25. 7. 2011) 

 

 

 



73 
 

4.  TURISTIČNA OPREMLJENOST 

Pojem turistična opremljenost zajema vse tiste objekte, ki so namenjeni za zadovoljevanje 

turističnih potreb. Njihov nastanek, uporaba, obratovanje in vzdrževanje je posledica zgolj 

zadovoljevanja potreb prebivalstva v turističnem smislu. V nasprotju s splošno infrastrukturo, 

ki ne nastaja samo zaradi potreb turizma, razlikujemo pri turizmu turistično infrastrukturo in 

superstrukturo. (Jeršič, 1985, stran 32) 

 4.1 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA 

Pod turistično infrastrukturo se uvršča dodatna splošna infrastruktura, ki je bila zgrajena pod 

vplivom turizma. Gre za splošno infrastrukturo, ki je pogojena s povečano potrebo zaradi 

turističnih obiskov. Pomembna je tudi turistična infrastruktura v ožjem smislu. Ta predstavlja 

naprave za šport (igrišča, igralnice, smučarske proge), kongresna središča, informacijske 

urade in prometne naprave (na primer gondole, žičnice). (Jeršič, 1985, stran 32) 

 

Karta 16: Kartografski prikaz osnovne turistične infrastrukture v občini Krško  

 

                                                                                                                                                LEGENDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: geopedia.si (14:30, 19.4.2012) 
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4.1.1 TURISTIČNE KMETIJE 

VINOTOČ KLET JELENIČ  

Vinotoč klet Jelenič se nahaja v Zavodah nad Kostanjevico. Poslopje sestavlja obnovljena 

zidanica, ob njej pa je v zemljo vkopana sto petdeset let stara obokana vinska klet. Nad kletjo 

si je družina Jelenič zgradila turistično kmetijo. Od domačije se na obeh straneh grebena 

spuščajo vinogradi, ob lepem vremenu pa je možno videti vse do Triglava. Na prvem mestu 

pridelujejo cviček in tudi bela sortna vina, kot so laški in renski rizling ter stare avtohtone 

sorte: lipna, štajerske beline, in rumeni plavec. Nudijo možnost nakupa vina in tudi 

degustacijo. Gostom postrežejo še z izvrstno domačo hrano, ki se prileže ob kozarčku cvička. 

To so različne vrste domačih, Jeleničevih mesnin, race, goske, mlinci, sirova potica –  

“potvica”, in sirovi štruklji. Prav tako nudijo možnost pogostitve večjih družb pozno v noč. (E 

podeželje, 12:01, 1. 8. 2011) 

TURISTIČNA KMETIJA COLARIČ  

Turistična kmetija Colarič je v zaselku Jablance. Kraj leži nad Kostanjevico na Krki, ob 

podgorjanski vinsko-turistični cesti. Ob domačiji je travnik za družabne igre ter otroško 

igrišče. Gostje na kmetiji lahko jezdijo konje, se sprehajajo, gobarijo, nabirajo zdravilne 

rastline ter se spoznavajo z različnimi opravili na kmetiji. Pri njih se ustavijo izletniki, 

posamezniki in skupine, ki praznujejo najrazličnejše obletnice in druge veličastne dogodke. 

Gostom postrežejo z doma pridelano hrano in pijačo s poudarkom na domačih jedeh, z 

dobrotami iz krušne peči s pridihom babičine kuhinje, s suhomesnatimi izdelki, s sladicami in 

drugim. Imajo svojo vinsko klet, v kateri hranijo predvsem cviček. Za skupine pripravljajo 

tudi vodene izlete po Posavju, Dolenjski in Beli krajini z ogledi bogate naravne, kulturne in 

zgodovinske dediščine. (E podeželje, 12:01, 1. 8. 2011) 

IZLETNIŠKA KMETIJA STIPIČ  

V vasi Planina pri Podbočju je izletniška kmetija Stipič. Leži na nadmorski višini 684 m. Od 

tod se nam odpre lep razgled na Krško-brežiško polje, Hrvaško Zagorje, ob jasnem vremenu 

pa pogled sega vse do Zagreba. Na kmetiji je tudi informacijska točka turistične cone, kjer so 

na voljo informacije in zloženke o prehajanju državne meje, pešpoti in znamenitosti 

Gorjancev in Posavja. Pri njih vam postrežejo z domačim narezkom, potico in jedmi iz krušne 

http://www.e-podezelje.com/index.php?page_id=132&master_page=5
http://www.e-podezelje.com/index.php?page_id=135&master_page=5
http://www.e-podezelje.com/index.php?page_id=137&master_page=5
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peči (jagenjček, odojek). K tem jedem se odlično poda tudi domači cviček. (E podeželje, 

12:01, 1. 8. 2011) 

IZLETNIŠKA KMETIJA VERTOVŠEK  

Na gričku, v kraju Zajčji kot, leži izletniška kmetija Vertovšek. Imajo govedo, prašiče, 

kokoši, pava, psa, mačke. Prostora okrog hiše je veliko. Na urejenem delu za piknike, v 

prijetni senci dreves, se lahko naenkrat zbere tudi do 1000 ljudi. Prostor je osvetljen, ima 

plesišče in kotiček za manjšo glasbeno skupino. Vertovškovi pripravijo odojke, jagenjčke, 

kozliče, jedi, kuhane v kotlu, čevapčiče ... Gostom ponudijo tudi možnost, da meso pečejo 

sami. Njihova posebnost so poleg naštetega tudi domač kruh, različne juhe, zavitki, ajdovi in 

koruzni žganci. Tudi za vegetarijance poskrbijo. V urejeni sobi, kjer je prostora za 60 ljudi, 

postrežejo različna kosila, tudi slavnostna, in pripravijo praznovanja. K hrani ponudijo 

domače rdeče in belo vino. Ljubiteljem športa in rekreacije je namenjeno travnato igrišče, 

drugi pa si lahko privoščijo krajši ali daljši sprehod v naravo. (E podeželje, 12:01, 1. 8. 2011) 

TURISTIČNA KMETIJA RADEJ 

Ta kmetija stoji na vinorodnem griču Sremič nad Krškim. Ponuja vam domačo hrano in 

vinski pridelek ter žganje z dodatki različnih zelišč. Posebna ponudba je sremiška rolanka, 

sadni kruh in umetniško oblikovani velikonočni pirhi. Po sremiških poteh vas popeljejo v 

zapravljivčku s konjsko vprego, za prijetno razpoloženje gostov pa poskrbi gospodar, ki 

zaigra na harmoniko. (E podeželje, 12:01, 1. 8. 2011) 

IZLETNIŠKA KMETIJA PLAHUTA 

Izletniška kmetija Plahuta stoji na Kališovcu ob bizeljsko-sremiški vinsko-turistični cesti in je 

usmerjena v ekološko pridelavo hrane. Pri vhodu nanjo je zanimiva vinska pipa velikanka. 

Hišne kulinarične posebnosti so: divjačinska salama, jelenov golaž, ajdovi žganci, ajdov kruh 

in prosjača. Seveda vam pripravijo tudi druge jedi, vse pa lahko zalijete z domačim vinom. Na 

kmetiji si lahko ogledate jelene damjake in druge živali ter se sprehajate po pohodniških 

poteh. Lahko kupite kruh iz krušne peči, divjačinske izdelke in doma pridelana vina. (E 

podeželje, 12:01, 1. 8. 2011) 

 

 

http://www.e-podezelje.com/index.php?page_id=138&master_page=5
http://www.e-podezelje.com/index.php?page_id=152&master_page=5
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IZLETNIŠKA KMETIJA GLAS  

Ta izletniška kmetija leži na desni strani cestišča, ki vodi proti Sremiču. Leži le kilometer od 

mesta Krško. V njeni bližini poteka sremiška vinsko-turistična cesta. Gostom pripravljajo 

domače jedi, v ponudbo vključujejo tudi doma pripravljeni jabolčni in grozdni sok ter vina, 

saj je gojenje trte in kletarjenje dolgoletna družinska tradicija. Prodajajo ustekleničeno vino, 

ki ga tudi degustirajo v njihovi kleti. V bližnji prihodnosti načrtujejo izgradnjo terase in igral 

za otroke. (E podeželje, 12:01,  1. 8. 2011) 

IZLETNIŠKA KMETIJA DULAR – KOSTANJEK   

Izletniška kmetija Dular leži v vasi Kostanjek. Pot do nje je možna iz treh smeri: iz Krškega 

preko Zdol ali pa iz Brestanice. Razpolagajo z dvema lokaloma. Manjši razpolaga s 70 sedeži, 

večji, pod katerim je sodobna vinska klet, pa z 220 sedeži. Vsako leto prirejajo tudi 

martinovanje, silvestrovanje in pustovanje. Njihova vinska klet je sodobna, kjer degustirajo 

vino, obiskovalcem pa omogočajo tudi sprehode po njihovih vinogradih. Nudijo odlična vina 

značilnih zvrsti (beli in rdeči sremičan, sortna vina modre frankinje, chardonnay in laški 

rizling) iz domače kleti, ki izvrstno dopolnjujejo bogato ponudbo kulinaričnih dobrot. Njihove 

specialitete so ajdovi in sirovi štruklji, goveja in golaževa juha. (E podeželje, 12:01, 1. 8. 

2011) 

IZLETNIŠKA KMETIJA ŠPILER 

Izletniško kmetijo Špiler v Kostanjku mnogi imenujejo tudi »Umetniška kmetija«, saj vsako 

leto organizirajo umetniške kolonije (do sedaj so jih že dvanajst). Na koloniji se zberejo 

umetniki, ki tam v času trgatve ustvarjajo. Zaključenim in napovedanim skupinam postrežejo 

z domačo hrano iz krušne peči ali pripravljeno po starih navadah, v vinoteki pa lahko 

poskusite vino lastnih blagovnih znamk: Vidovo rdečo vino in Vidovo belo vino, ki je na 28. 

ocenjevanju slovenskih vin v Gornji Radgoni prejelo srebrno medaljo. Nad spodnjima 

prostoroma na kmetiji, kjer sta prijetna jedilnica s krušno pečjo in domiselno urejena vinoteka 

za pokušino domačih vin, nameravajo zgraditi še ateljeje za umetnike. (E podeželje, 12:01, 1. 

8. 2011) 

 

http://www.e-podezelje.com/index.php?page_id=154&master_page=5
http://www.e-podezelje.com/index.php?page_id=158&master_page=5
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4.1.2 VINSKE CESTE 

Na območje krške občine sežejo 3 vinsko-turistične ceste: Bizeljsko-Sremiška, Podgorjanska  

in Gornjedolenjska. Prva je speljana po občinah Krško, Sevnica in Brežice. Vinorodno 

območje Sremič nad Krškim seže do nadmorske višine 490 metrov. Tu pridelujejo 

tradicionalno rdeče in belo vino sremičan, vse bolj pa se uveljavljajo tudi vrhunske sorte vin 

kot so modra frankinja, laški rizling, beli pinot, kerner, rizvanec in druge. Vsa omenjena vina 

je možno kupiti vzdolž turistične ceste na vinogradniških kmetijah in domačijah. (Turistični 

vodnik po občini Krško, leto 2003, stran 77) 

BIZELJSKO-SREMIŠKA VINSKO TURISTIČNA CESTA 

Bizeljsko-sremiška vinska cesta se vije po treh posavskih občinah – Sevniški, Krški in 

Brežiški. Okolje Bizeljskega in Sremiča zaradi klimatskih razmer in sestave tal uvrščamo v 

eno najboljših vinorodnih območij na slovenskem. Strokovnjaki na tem območju poskrbijo, 

da uspevajo tako bele kot rdeče sorte grozdnih jagod. Ljudje na tem območju so zelo 

gostoljubni. Vinogradniki radi povabijo v svoj hram, kjer zorijo njihova vina, za katera so 

mnogi prejeli že številna domača, pa tudi tuja priznanja in odličja. Med tradicionalna vina se 

uvrščata rdeči in beli bizeljčan ter sremičan. Vse bolj cenjena postajajo tudi sortna in 

vrhunska vina, kot so modra frankinja, laški rizling, beli pinot, sauvignon, chardonnay, 

kerner, zeleni silvanec, rizvanec ter vina poznih trgatev. (Slovenia info,19:56, 20. 9. 2011) 

Karta 17: Potek Bizeljsko-Sremiške vinske ceste 

 

Vir: Visitbrezice (20:55, 20. 9. 2011) 
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PODGORJANSKA VINSKA TURISTIČNA CESTA 

Podgorjanska vinska turistična cesta povezuje kraje petih občin (Krško, Brežice, Šentjernej, 

Novo mesto in Dolenjske Toplice). Prisojna stran te pokrajine pod Gorjanci je »posuta« z 

vinogradi, kjer pridelujejo različne sorte grozdnih jagod za različne vrste vina. Za dolenjski 

vinorodni okoliš je najbolj značilen cviček, ki velja za slovenskega posebneža. Cviček je 

kiselkasto rdeče vino, ki je svojevrstno zato, ker je narejeno iz rdečih in belih sort grozdja. 

(Slovenia info, 19:56, 20. 9. 2011) 

Karta 18: Potek Podgorjanske vinske ceste 

 

Vir: Visitbrezice (20:57, 20. 9. 2011) 

 

GORNJEDOLENJSKA VINSKA TURISTIČNA CESTA 
 

Gornjedolenjska vinska cesta je ena najdaljših slovenskih vinskih cest, saj meri kar 64 

kilometrov. Speljana je od trebanjskega okoliša skozi sevniško in krško občino, vse do občine 

Škocjan. Sončne strani te razgibane pokrajine so bogate z vinogradi in sadovnjaki. Ob vinski 

cesti se nahajajo številne turistične kmetije, vinski hrami, vinotoči, okrepčevalnice in gostilne. 

(sloveniainfo,19:59, 20. 9. 2011) 

Karta 19: Potek Gornjedolenjske vinske turistične ceste 

 

Vir: Posavjeonbike (21:14, 20. 9. 2011) 
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4.1.2.1 VINSKE KLETI 

 

VINSKA KLET PIRC 

V vasici Ravni najdemo domačijo družine Pirc. Od tod nam seže pogled vse do Gorjancev in 

do Krškega polja. V bližini uzremo številne vinograde, ki so poglavitna dejavnost Pirčevih. 

Ugodni pogoji jim omogočajo pridelavo žametne črnine, modre frankinje, laškega rizlinga, 

rumenega plavca in kraljevine. (Klet Pirc, 6:33, 21. 9. 2011) 

Njihovi vinogradi se razprostirajo na približno 12 hektarjih, letno pa pridelajo okoli 140.000 

litrov vina. Njihova želja je, da bi povečali površine vinogradov, saj njihove kleti premorejo 

kapaciteto 270.000 litrov. Njihova glavna dejavnost je pridelava slovenske avtohtone vrste 

vina - cvička. Da je njihovo vino kvalitetno, kažejo številna priznanja z različnih ocenjevanj. 

Od leta 1992 cviček tudi stekleničijo in ga prodajajo po vsej Sloveniji. (Klet Pirc, 6:33, 21. 9. 

2011) 

Na domačiji Pirc nudijo ogled vinske kleti in degustacijo vina. Možen pa je tudi nakup 

cvička, modre frankinje in dolenjskega belega vina. (Klet Pirc, 6:33, 21. 9. 2011) 

VINSKA KLET KRŠKO 

Vinska klet Krško že od leta 1928 navdušuje s kakovostnimi in vrhunskimi vini. Deluje v 

okviru Kmečke zadruge Krško z. o. o. Njihov cilj je upoštevanje tradicionalnosti in napredka, 

kar vpliva, da je Vinska klet Krško opazen ponudnik vin visoke kakovosti in hkrati vodilni 

proizvajalec najboljšega cvička PTP. Na lastnih vinogradniških površinah na Sremiču 

pridelujejo vrhunska vina, kot so: modra frankinja, zeleni silvanec, beli pinot, chardonnay, 

sauvignon in laški rizling. Dokaz, da je njihovo vino vrhunsko, so številna priznanja in 

nagrade. (KZ Krško, 6:59, 21. 9. 2011) 

 

Vino je shranjeno v starem grajskem poslopju, v grajskih kleteh, kjer so nekoč živeli 

Auerspergi. V starem delu grajske kleti je osrednja cvičkova klet in arhiv, v posodobljeni 

zgornji kleti pa zorijo bela vina. V vinski kleti Krško vas bodo z veseljem popeljali skozi 

staro grajsko klet. Organizirane imajo oglede kleti z degustacijo vina. (KZ Krško, 6:59, 21. 9. 

2011) 
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Slika 15, Slika 16, Slika 17: Vinska klet Krško 

 

Vir: Kz-krsko (7:33, 21. 9. 2011) 

 

KLET KUNEJ 

 

S pridelavo vina se ukvarja tudi družina Kunej, ki je v zadnjih letih razvila moderno klet z 

intenzivnimi posodabljanji in visoko tehnološko opremo. S tem se jim je odprla možnost za 

pridelavo grozdja ne samo iz lastnega pridelka, ampak tudi iz skrbno izbranih vinogradov iz 

okoliša. Od belih sort prevladujejo sauvignon, chardonnay, laški rizling, medtem ko sta modra 

frankinja in žametna črnina glavni rdeči sorti. Zadnjima se pridružujejo tudi sorte modri pinot, 

zweigelt in nekatere nove rdeče sorte. Posebnost hiše Kunej je hišna vinska specialiteta levin, 

ki v temno rdečih vijoličastih barvah odkriva povsem nov okus - tako imenovano novo vinsko 

zgodbo. (Kunej, 10:14, 21. 9. 2011) 

 

KLET ŽAREN 

Klet Žaren ima bogato zgodovino in tradicijo. Po podatkih, ki so na razpolago, naj bi bila 

stara preko 300 let. Odlikuje pa jo tudi edinstvena gradbena struktura. Celotna je v zemlji, 

strop pa krasi zelo nizek obok. Zaradi potreb po višji kapaciteti so dozidali novo klet, ki je 

etažo višje, a kljub temu še vedno delno v zemlji. Skupno imata obe kleti kapaciteto 200.000 

litrov. Vino hranijo v cisternah iz nerjavečega jekla in v hrastovih sodih. Vino tudi 

stekleničijo, večjim uporabnikom pa nudijo možnost nakupa v 25-litrskih INOX sodih. 

(Žaren, 10:30, 21. 9. 2011) 

VINSKA KLET JARKOVIČ 

Vinska klet in Vinska knjižnica Jarkovič domujeta v vasi Brod v Podbočju, v bližini reke 

Krke. Na jugovzhodnem delu ju obdaja Krška kotlina, na obrobju pa se razprostira Krakovski 

gozd. Vino negujejo s posebno pozornostjo in z veliko ljubezni, saj verjamejo, da sta to tudi 

eni glavnih sestavin, ki pripomorejo k vrhunskemu  izdelku. (Jarkovič, 10:41, 21. 9. 2011) 

http://www.kz-krsko.si/images/vinska-klet/vinska-klet04_velika.jpg
http://www.kz-krsko.si/images/vinska-klet/vinska-klet05_velika.jpg
http://www.kz-krsko.si/images/vinska-klet/vinska-klet03_velika.jpg
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Sortiment vinske kleti predstavljajo  predvsem rdeča vina, kot so cviček, modra frankinja, 

modri pinot, gamay ter bela, zlasti laški rizling in laški rizling – izbor. Vsa njihova vina so na 

voljo za pokušino in  nakup v  njihovi vinski knjižnici v vasi Brod. (Jarkovič, 10:41, 21. 9. 

2011) 

 4.1.2.2 TURIZEM V ZIDANICAH 

V regiji Posavje, katere del je tudi krška občina, so se lotili projekta in razvoja novega, 

inovativnega in atraktivnega turističnega proizvoda. Gre za unikaten vinski turizem – turizem 

v zidanicah, ki je namenjen predvsem krajšemu bivanju turistov, ki iščejo avtentičnost, 

sprostitev, mir, predvsem pa zanimiv in razgiban pobeg iz vsakodnevnega življenja v svet 

vinorodne kulturne krajine. (Turizem v zidanicah, 2010, stran 3) 

Zidanice so posebnost vinorodnega območja v Posavju, saj nikjer na svetu ne najdemo na 

tako majhnem območju toliko zidanic, lesenih hramov in kleti kot prav na področju  

vinorodnega območja Dolenjske, Bele Krajine in Bizeljskega – sremiškega vinorodnega 

območja. Kljub nenehnim posegom v naravo, je ta na območju vinorodne dežele Posavje še 

marsikje ohranila svojo prvinskost. To je »avantura« za vse ljudi, ki želijo bivati v naravnem 

okolju, biti fizično aktivni, želijo izkusiti karakter dežele, njeno kulinariko in vina, življenjski 

stil, kulturne znamenitosti in si odpočiti. (Turizem v zidanicah, 2010, stran 4) 

 

V okviru  projekta so izdelali tudi številne programe oziroma pakete, ki jih lahko kupite. 

Programov je sicer več, spodaj pa so opisani le tisti, ki se izvajajo na področju občine Krško.  

 
VINOGRADNIŠKA POT RAKA 

 

Dolžina poti je 9,81 kilometrov, čas hoje s postanki pa je približno 4 ure. Zaželena je športna 

oprema, težavnost pa je srednja dvakrat se pojavita močnejši vzpetini, sicer pa gre za lahko 

hojo, ki poteka deloma po gozdu, deloma po kolovozu.  Na poti lahko obiščete oz. si ogledate: 

 Cvičkov hram Raka; 

 pranger (sramotilni steber) pri raškem gradu; 

 Cvičkovo vilo;  

 domačije bratov Humek; 

 zidanico Češnovar; 

 klet Urško na Celinah; 

http://www.vina-jarkovic.si/ponudba#cvicek
http://www.vina-jarkovic.si/ponudba#modra-frankinja
http://www.vina-jarkovic.si/ponudba#modri-pinot
http://www.vina-jarkovic.si/ponudba#gamay
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  kleti Žibert in zidanico Ratajc, 

 zidanico Kralj; 

 razgledno točko Vinji vrh (s pogledom na dolino Krke in Gorjance vse do Kočevskega 

roga in na Sleme že na hrvaški strani); 

 zidanico Pečarič;  

  na koncu pa je v restavraciji Silvester kosilo, od koder pot vodi nazaj do Cvičkovega 

hrama. (Turizem v zidanicah, 17:44, 26. 9. 2011) 

 

VINORODNA DEŽELA POSAVJE »GADOVA PEČ« 

 

Vsako  tretjo nedeljo v mesecu maju, juniju in septembru se lahko odpravite v zibelko cvička. 

Gadova peč je slikovita vinska pokrajina, tak naziv ji je podelil tudi Janez Trdina, ki je 

zapisal, da je kraljica vseh kranjskih goric prav Gadova peč. (Turizemvzidanicah) 

 

Zbirno mesto je ob 10. uri pred OŠ Podbočje.  Temu sledi: 

 voden ogled  trga Podbočja z levom, župnijske cerkve sv. Križa in tročelnega 

kamnitega mostu; 

 pohod , imenovan Starograjska pot (čas hoje 1 uro, lahka zahtevnost);  

 ogled ribogojnice turistične kmetije Hribar, kjer je kosilo;  

 obisk  (z lastnim avtom) Vinske kleti Jarkovič ali  Komatar; 

 popoldansko pohajkovanje po vinorodnih gričih Gadove peči. (Turizemvzidanicah.si, 

17:44, 26. 9. 2011) 

 

S KOLESOM OD ZIDANICE DO ZIDANICE 

 

Program s kolesom od zidanice do zidanice po Posavju si lahko razdelite na več dni. Prvi dan 

se kolesarji zberejo ob 9:30 uri na trgu v Raki, kjer jih pričaka turistični vodič.  Program se 

odvija vsako prvo  soboto v maju, juniju in septembru. Po kratkem govoru turističnega 

vodiča, se kolesarji odpeljejo do Zidanice Pečarič, kjer sledi okrepčilo in ogled notranjosti 

zidanice. Nato se kolesarji razdelijo v dve skupini: 

 počasnejši kolesarji si izberejo lažjo pot skozi Veliko vas, Podlog, Križaj do 

Kostanjevice na Krki; 

 hitrejša skupina se lahko odloči za težjo pot, ki vodi skozi Zameško, Šentjernej, do 

naselja Veliki ban, čez naselje Velike Vodenice do zidanice Sirk, nato do Ledeče vasi, 

kjer se kolesarji združijo s počasnejšo skupino v Kostanjevici. 
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Nato skupaj nadaljujejo pot čez Oštrc, Črnečo vas do Zidanice Haralovič, kjer goste pričakata 

gospodar in gospodinja, ponudita okrepčilo in razkažeta zidanico ter njihovo ponudbo. 

Naslednja postaja je Zidanica Žolnir, kjer kolesarje čaka tudi kosilo in ogled kleti. Po kosilu 

se odpravijo nazaj na Rako (mimo Krakovskega gozda ter drugega najdebelejšega hrasta v 

Sloveniji) . Tam se zberejo v Cvičkovem hramu Raka, kjer je Društvo vinogradnikov Raka. 

Osnovna cena programa je 12.80 evrov, vendar ni nujno, da se tukaj raziskovanje vinorodnih 

območij konča. Vsi, ki bi  želi bivati v zidanicah, si lahko namestitev rezervirajo na spletni 

strani www.turizemvzidanicah.si ali na e-naslovu info@turizemvzidanicah.si. V tem primeru 

pridejo lastniki zidanic po turiste na Rako ob dogovorjeni uri in jih popeljejo do zidanic. Tako 

lahko naslednje dni samostojno raziskujejo okolico, po dogovoru pa jim pripravijo tudi 

večdnevni program. (Turizem v zidanicah, 17:44, 26. 9. 2011) 

4.1.3 ŠPORT IN REKREACIJA 

 

Karta 20: Kartografski prikaz možnosti športa in rekreacije v občini Krško 

 

Vir: geopedia.si (11: 19, 20.4.2012)                                  

BAZEN BRESTANICA      SPEEDWAY PROGA KRŠKO      LOV     ČOLNARJENJE  

RACELAND KRŠKO    TENIŠKA IGRIŠČA MOŽNOST RIBOLOVA  

http://www.turizemvzidanicah.si/
mailto:info@turizemvzidanicah.si
http://www.google.si/imgres?q=riba&hl=sl&biw=1440&bih=817&tbm=isch&tbnid=lunPV_sg1dZ2SM:&imgrefurl=http://childcoloring.blogspot.com/2011_07_01_archive.html&docid=_xDHOwi1Fv0nYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-BB0pxCFwdWQ/TjIjBIl896I/AAAAAAAAEuo/heFNL6O0OME/s1600/riba.jpg&w=900&h=539&ei=pDCRT-KsOO7E4gTTmPWtBA&zoom=1&iact=hc&vpx=160&vpy=191&dur=49&hovh=174&hovw=290&tx=156&ty=123&sig=106371387404683526757&page=1&tbnh=104&tbnw=173&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:87
http://www.google.si/imgres?q=riba&hl=sl&biw=1440&bih=817&tbm=isch&tbnid=lunPV_sg1dZ2SM:&imgrefurl=http://childcoloring.blogspot.com/2011_07_01_archive.html&docid=_xDHOwi1Fv0nYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-BB0pxCFwdWQ/TjIjBIl896I/AAAAAAAAEuo/heFNL6O0OME/s1600/riba.jpg&w=900&h=539&ei=pDCRT-KsOO7E4gTTmPWtBA&zoom=1&iact=hc&vpx=160&vpy=191&dur=49&hovh=174&hovw=290&tx=156&ty=123&sig=106371387404683526757&page=1&tbnh=104&tbnw=173&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:87
http://www.google.si/imgres?q=riba&hl=sl&biw=1440&bih=817&tbm=isch&tbnid=lunPV_sg1dZ2SM:&imgrefurl=http://childcoloring.blogspot.com/2011_07_01_archive.html&docid=_xDHOwi1Fv0nYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-BB0pxCFwdWQ/TjIjBIl896I/AAAAAAAAEuo/heFNL6O0OME/s1600/riba.jpg&w=900&h=539&ei=pDCRT-KsOO7E4gTTmPWtBA&zoom=1&iact=hc&vpx=160&vpy=191&dur=49&hovh=174&hovw=290&tx=156&ty=123&sig=106371387404683526757&page=1&tbnh=104&tbnw=173&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:87
http://www.google.si/imgres?q=riba&hl=sl&biw=1440&bih=817&tbm=isch&tbnid=lunPV_sg1dZ2SM:&imgrefurl=http://childcoloring.blogspot.com/2011_07_01_archive.html&docid=_xDHOwi1Fv0nYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-BB0pxCFwdWQ/TjIjBIl896I/AAAAAAAAEuo/heFNL6O0OME/s1600/riba.jpg&w=900&h=539&ei=pDCRT-KsOO7E4gTTmPWtBA&zoom=1&iact=hc&vpx=160&vpy=191&dur=49&hovh=174&hovw=290&tx=156&ty=123&sig=106371387404683526757&page=1&tbnh=104&tbnw=173&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:87
http://www.google.si/imgres?q=riba&hl=sl&biw=1440&bih=817&tbm=isch&tbnid=lunPV_sg1dZ2SM:&imgrefurl=http://childcoloring.blogspot.com/2011_07_01_archive.html&docid=_xDHOwi1Fv0nYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-BB0pxCFwdWQ/TjIjBIl896I/AAAAAAAAEuo/heFNL6O0OME/s1600/riba.jpg&w=900&h=539&ei=pDCRT-KsOO7E4gTTmPWtBA&zoom=1&iact=hc&vpx=160&vpy=191&dur=49&hovh=174&hovw=290&tx=156&ty=123&sig=106371387404683526757&page=1&tbnh=104&tbnw=173&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:87
http://www.google.si/imgres?q=riba&hl=sl&biw=1440&bih=817&tbm=isch&tbnid=lunPV_sg1dZ2SM:&imgrefurl=http://childcoloring.blogspot.com/2011_07_01_archive.html&docid=_xDHOwi1Fv0nYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-BB0pxCFwdWQ/TjIjBIl896I/AAAAAAAAEuo/heFNL6O0OME/s1600/riba.jpg&w=900&h=539&ei=pDCRT-KsOO7E4gTTmPWtBA&zoom=1&iact=hc&vpx=160&vpy=191&dur=49&hovh=174&hovw=290&tx=156&ty=123&sig=106371387404683526757&page=1&tbnh=104&tbnw=173&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:87
http://www.google.si/imgres?q=riba&hl=sl&biw=1440&bih=817&tbm=isch&tbnid=lunPV_sg1dZ2SM:&imgrefurl=http://childcoloring.blogspot.com/2011_07_01_archive.html&docid=_xDHOwi1Fv0nYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-BB0pxCFwdWQ/TjIjBIl896I/AAAAAAAAEuo/heFNL6O0OME/s1600/riba.jpg&w=900&h=539&ei=pDCRT-KsOO7E4gTTmPWtBA&zoom=1&iact=hc&vpx=160&vpy=191&dur=49&hovh=174&hovw=290&tx=156&ty=123&sig=106371387404683526757&page=1&tbnh=104&tbnw=173&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:87
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PLAVANJE IN KOPANJE 

Slika 18: Bazen Brestanica 

 

Vir: Radio1, ( 23:10, 23. 7. 2011) 

 

Bazen Brestanica je v svoji novi »luči zasijal« junija 2010. Bazenski kompleks je bil 

popolnoma prenovljen, sestavlja pa ga bazen v velikosti 50 x 25 metrov ter otroški bazen s 

100m2. Ob bazenu so urejeni prostori z ležalniki in senčniki, prav tako so popolnoma 

prenovljene sanitarije in del z garderobami. Vzporedno s tem so uredili tudi okolico, 

kopališko ploščad in zelenice. (Bazen Brestanica, 21:40, 23. 7. 2010) 

Na bazenu v Brestanici nudijo vstopnice po privlačnih cenah in svojo atraktivnost  povečujejo 

s številnimi programi, ki so zanimivi za mlade in tudi tiste, ki so mladi po srcu. Z  aktivnostmi 

skušajo predvsem omogočiti obiskovalcem, da svoj prosti čas preživijo aktivno in združijo 

zabavo, šport, druženje in spoznavanje novih ljudi. (Bazen Brestanica, 21:40, 23. 7. 2010) 

Na bazenu se tedensko odvijajo različne aktivnosti: 

- nočno kopanje; 

- aerobika; 

- jutranja telovadba za starejše občane; 

- športno praznovanje rojstnih dnevov; 

- rekreacija v vodi; 

- tematski dnevi (mednarodni, eko dan …). (Bazen Brestanica, 21:40, 23. 7. 2010) 

Na bazenskem kompleksu se odvijajo tudi številne kulturne dejavnosti: 

- tradicionalni Festival Šrot s številnimi glasbenimi skupinami; 

- literarni večeri (občanom prikazujejo literaturo z recitacijo avtorskih in drugih pesmi); 

- filmski večeri (ob nedeljah); 
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- nastopi glasbenikov in kantavtorjev (izvajanje nastopov lokalnih glasbenih skupin in 

kantavtorjev); 

- nastopi plesnih skupin;. 

- Jam session (druženje glasbenikov z namenom, da bodo sproti sestavljali 

improvizirane glasbene zasedbe ter igrali improvizirano glasbo);  

- nastopi stand’up komikov;  

- delavnice za otroke; 

- Pool party-ji (osvežilni koktajli in DJ-i); 

- turnirji v družabnih igrah (ročni nogomet, poker, tarok, šah, človek ne jezi se, enka in 

drugo);  

- športno-zabavne panoge (igre brez meja, funball, vodni nogomet, košarka v bazenu, 

tekmovanje v vlečenju vrvi itd.). (Bazen Brestanica, 21: 40, 23. 7. 2011) 

ČOLNARJENJE 

Za čolnarjenje so največje možnosti na reki Krki. Ker na vodni površini ni večjih padcev vode 

in tudi sam tok reke je počasen, je reka primerna za vožnjo z različnimi kanuji in kajaki. Prav 

tako ljudje za čolnarjenje uporabljajo jezera, v katerih pa je potrebno dovoljenje upravljavcev. 

(Turizem Krško, 23:15, 23. 7. 2011) 

RIBOLOV 

Ribiči v občini Krško pridejo na svoj račun tako v tekočih kakor v stoječih vodah. V reki Krki 

najdemo velike divje krape, linje, ploščiče in platnice. Ribiči priporočajo lov soma, ščuke in 

smuča iz čolna. Ribiške družine skrbijo za ribnike, bogate s številnimi vrstami rib. (Turizem 

Krško, 23:15, 23. 7. 2010) 

Za ribolov so najprimernejši potoki: 

- STUDENA (potočna postrv, klen, zelenka, podust); 

- OBRH (potočna postrv, klern); 

- SENUŠA (potočnica, klen, ščuka); 

- LAČNI POTOK (postrv, klen); 

- SUŠICA (potočna postrv, klen, podust). 
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V bližini Brestanice (na Mačkovcih) ležijo zelo znani ribniki, ki so pod nadzorom Brestaniške 

ribiške družine, v njih pa je možen ribolov od aprila do oktobra. Ti ribniki so bogati s krapi, v 

njih pa najdemo tudi amura, tolstolobiko, linja, soma, babuške, šarenke, rdečeoke, rdečeperke 

pa tudi velike postrvi. (Turizem Krško, 23:15, 23. 7. 2011) 

LOV 

Prostrani gozdovi v občini Krško so raj za lovce. Del lovišč leži na severnih pobočjih 

Gorjancev, ki se preko reke Krke nadaljujejo v Krakovski gozd, sežejo preko Trške gore na 

levi breg Save in tod naprej vse do Bohorja. Lovske družine na tem območju obstajajo že kar 

nekaj let in njihov cilj je živeti v sožitju z naravo in živalmi. Poleg strelskih tekmovanj 

prirejajo tudi lovske prireditve za članstvo in širše prebivalstvo. (Turizem Krško, 23:15, 23. 7. 

2011) 

Živali, ki jih srečamo na območju občine Krško so: navadna jelenjad, srnjad, damjaki, divji 

prašiči, poljski zajci, fazani, race mlakarice; od ostale divjadi pa: lisice, gozdni jerebi, 

krokarji, polhi. Občasni obiskovalci naših gozdov so tudi: rjavi medved, volk, poljska 

jerebica, jazbec, divja mačka, kuna, podlasica, pižmovka, kragulj, kanja, skobec, golob glivar 

in duplar, divja grlica, kljunač, siva čaplja, gos, ribji orel, vodna kokoška, črna liska, kozica, 

regeljc, kreheljc. (Turizem Krško, 23:15, 23. 7. 2011) 

KONJENIŠTVO 

V kraju Brege pri Drnovem (le nekaj kilometrov od občinskega središča (Krško)) stoji 

hipodrom Brege. Na njem se odvijajo kasaške in galopske dirke. (Turizem Krško, 23:15, 23. 

7. 2011) 

Ob tekmovanjih je poskrbljeno tudi za zabavo, saj v času dirke potekajo tudi vzporedne 

dejavnosti (predvsem sklepanje stav, ki na takih prireditvah ne smejo manjkati). Na 

hipodromu se skozi leto odvijajo razne razstave, ocenjevanja in žigosanja konj in žrebet. 

(Turizem Krško, 23:15, 23. 7. 2011) 

TENIS 

Teniški klub Krško so ustanovili leta 1986. Takrat v Krškem še ni bilo teniških igrišč, 

možnost za igranje so imeli tenisači v Brestanici in na Senovem. Leta 1988 pa je mesto Krško 
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dobilo šest teniških igrišč, od tega štiri peščena in dve asfaltni. Klub je v času svojega 

delovanja prešel v organizacijo, ki razpolaga s šestimi zunanjimi igrišči, tremi pokritimi 

igrišči, z lastnim usposobljenim trenerskim kadrom ter z zavidljivim številom članov iz 

celotne regije Posavje. (Tenis klub Krško, 00: 33, 24. 7. 2011) 

Prav tako so možnosti za igranja tenisa v Leskovcu pri Krškem, na Senovem, v Brestanici pri 

osnovni šoli in pri gostišču Pohle v Brestanici. 

ZMAJARSTVO IN JADRALNO PADALSTVO 

Na območju Krške občine delujoča društva organizirajo tečaje jadralnega padalstva in letenja 

v paru. Urejene so vzletne steze, ki so na voljo tudi nečlanom, zato bodo ljubitelji teh 

adrenalinskih športov dobili možnost, da se z njimi seznanijo in se priučijo veščin upravljanja. 

(Turistični vodnik po krški občini, 2003) 

AVTOMOBILIZEM - RACELAND KRŠKO 

V bližini mesta Krško imajo avtomobilski navdušenci pravi raj za svojo dejavnost. Imenuje se   

Raceland. Dirkališče je na samem, v neposredni bližini reke Save. Do nje se da najlažje priti, 

tako da na regionalni cesti Krško – Brežice v vasi Stari Grad zaviješ desno proti reki Savi. 

Smerokaz te pripelje do dirkalne steze, katere značilnosti so naslednje: 

 DOLŽINA PROGE: 1050 m 

 ŠIRINA PROGE: 8 - 9 m 

 NAGIB ZAVOJEV: cca. 2 % 

 VIŠINASKA RAZLIKA: cca 2 m 

 ŠTEVILO ZAVOJEV: 16  

 MAKADAMSKI VLOŽKI: cca. 250 m 

 POVRŠINA BOXOV: 5500 M2 

 TELEMETRIJA: registracija časa na treh mestnih z magnetnimi vložki. (Raceland, 

16:00, 7. 10. 2011) 
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Slika 19: Raceland dirkališče Krško 

 

Vir: Raceland (16:16, 7. 10. 2011) 

 

Na dirkališču Raceland je možna vožnja z lastnim vozilom oziroma z izposojo njihovih 

kartov. Prav tako pa se na dirkališču odvijajo različni dogodki, povezani z motornim športom. 

V prvi polovici leta 2011 so bili na dirkališču naslednji dogodki: 

- Time attack 1 (marec 2011). 

(Time attack so serije zaporednih dirk na dirkališču Raceland, ki jih izvajajo vsaj 

enkrat mesečno. Namenjene so vsem amaterskim voznikom, ki se s svojim 

avtomobilom raje dokažejo na stezi kot na cestišču.) 

- Time attack 2 (april 2011). 

- Sportstilcup (maj 2011). 

(Karting dirka za pokal ROK in DP.) 

- Rokart cup & Raceland cup 1 (maj 2011). 

(Karting dirka za pokal ROK.  Karting dirka za amaterski pokal Raceland.) 

- Time attack 3 (maj 2011). 

- Sportstil cup (junij 2011). 

(Karting dirka za pokal Sportstil in DP.)  

(Raceland, 16:00, 7. 10. 2011) 

SPEEDWAY KRŠKO 

Stadion Matije Gubca v Krškem leži na desnem bregu reke Save tik ob glavni prometnici 

skozi mesto, zato je prepoznaven že na daleč. Mestu daje izjemen pečat, saj s svetovnim 

pokalom v speedwayu privablja številne športne navdušence tako iz Slovenije kot iz tujine. 
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Slika 20: Stadion Matije Gubca 

 

Vir: Vidfootie (22:29, 30. 9. 2011) 

 

Steza je dolga 387.7 metra, njen rekord pa je 10. junija  2006 s časom 64,75 sekund dosegel 

Matej Žagar. Tribuna je sestavljena iz treh sektorjev A, B, C, katerih kapaciteta je 1.728 

sedežev. Stojišče se sestoji iz sektorjev D in E, katerih kapaciteta znaša 12.000. V letu 2011 

so bile na stadionu Matije Gubca predvidene naslednje tekme: 

- 10. april 2011, ob 15.00 h, DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV; 

- 7. maj 2011, ob 19.00 h, KVALIFIKACIJE ZA GP – ČETRT FINALE; 

- 4. junij 2011, ob 19.00 h,  ZLATI ZNAK OBČINE KRŠKO IN POKAL FRANCA 

BABIČA; 

- 10. september 2011, ob 19.00 h , DRŽAVNO PRVENSTVO POSAMEZNIKOV – 

FINALE. 

(Speedway Krško, 21:45, 30. 9. 2011) 
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4.1.3.1  POHODNIŠKE POTI 

EVROPSKA PEŠPOT (E7) 

Evropska pešpot prečka celotno Krško občino v smeri severovzhod – jugovzhod in je 

najdaljša med vsemi pešpoti na tem območju. Začetek poti je v Veliki vasi pri Krškem. Pot je 

označena z okroglimi rumeno rdečimi markacijami. (Turistični vodnik po krški občini, str. 

94)  

Karta 21: Potek pešpoti E7 skozi občino Krško 

 

Vir: geopedia.si (8:23, 20.4.2012) 

OBKRAKOVA (RESSLOVA) POT 

To je nižinska pot, ki poteka ob levem bregu reke Krke. Začne se v Kostanjevici pri gostilni 

Žolnir, nato se nadaljuje do skupine debelih vrb pri Trsteniku, skozi Krakovski pragozd do 

naselja Malence (tu lahko vidimo tretji najdebelejši hrast v Sloveniji). (Turistični vodnik po 

krški občini, str. 94) Pot je dolga 8 kilometrov, čas pohoda je približno 2 do 3 ure. 

Težavnostna stopnja poti je lahka. (Kostanjevica, 18: 32, 2. 9. 2011) 
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TRDINOVA POT PO GORJANCIH 

Začetek poti je pri nekdanjem cistercijanskem samostanu v Kostanjevici na Krki. Do 

končnega cilja na Trdinovem vrhu lahko uberemo dve smeri. Prva, ki je težja, poteka čez vas 

Orehovec, nato preko strmine Riegel do jame Čestitke. Pot nadaljuje po cestišču do 

planinskega doma na Polomu. Sledi vzpon po Jeseneovem jarku do meje s Hrvaško in tu 

naprej na Trdinov vrh po grebenu Gorjancev. (Turistični vodnik po občini Krško, stran 94, 

95) Dolžina poti je 23 kilometrov, čas trajanja pa znaša približno 6 ur. Pot je sicer lahka, 

vendar fizično kar precej zahtevna. (kostanjevica.si) Če se odločimo za drugo smer, nas pot 

vodi mimo zaselka Grič in Ivanjše do Malih Vodenic. Stopamo po gozdnem območju Krče in 

se vzpenjamo na jug, kjer pri Mirčevem križu pridemo do križišča. Od tam se začne popisana 

pot do Trdinovega vrha. (Turistični vodnik po krški občini, 2003, stran 95) 

RESSLOVA GORJANSKA POT  I 

Resslova gorjanska pot I se začne pri kostanjeviški galeriji Jakac. Nadaljuje se mimo Griča, 

Ivanjš in Podstrma do Malih Vodenic, kjer nato zavije proti zahodu. Od zaselka Mali Ban se 

spusti proti samostanu Pleterje. Nadaljuje se po soteski potoka Globoko do Javorovice in 

naprej proti jugu do Špilerjeve špice. Tu se odpre prelep pogled na dolenjsko gričevje, ob 

jasnem vremenu pa lahko vidiš vse do Kamniških in Julijskih Alp. Najvišja točka poti znaša 

901 meter. Pot vodi naprej skozi bukov pragozd Ravne gore in se spusti ob Opatovi gori do 

lovskega bivaka. Sledi spust skozi Rigle do Orehovca in Kostanjevice. (Turistični vodnik po 

krški občini, 2003,  stran 95) 

RESSLOVA GORJANSKA POT II 

Ta pot nas popelje od Galerije Jakec v Kostanjevici do Globočic in naprej do Avguštin. 

Vzpnemo se do cerkve sv. Mohorja, kjer se nam odpre prelep razgled, ki seže vse do 

Kamniških in Julijskih Alp. Pot se nadaljuje do Črneče vasi, mimo Strašnega jarka. Nad njim 

se proti jugu povzpnemo na Opatovo Goro. Pri Bosanski bajti dosežemo najvišjo točko (768 

metrov), od tod pa se spustimo do Rdeče koče. (Turistični vodnik po krški občini, 2003, stran 

95) 
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PLANINSKA POT PODBOČJE – PLANINA 

Ta pot ima svoj začetek v Podbočju. Do njenega konca v vasi Planina (670m) vodi sicer 

asfaltna cesta, vendar bo ljubiteljem pohodništva zagotovo ljubša ena izmed številnih pešpoti, 

ki so od nekdaj pomenile bližnjice s hribov v dolino. Možen je sprehod po neokrnjeni naravi 

mimo vinogradov, travnikov in gozdnih zaplat, starih kmečkih stanovanjskih in gospodarskih 

poslopij ter značilnih kmečkih znamenj. (Turistični vodnik po krški občini, 2003, stran 95) 

KRŠKA POT NAŠIH PREDNIKOV 

Pot se začne pri gasilskem domu na desnem bregu reke Save. Od tod vodi na vzpetino, na 

kateri je nad rečno strugo stoletja bdel krški grad, ki je bil v času svoje zgodovine  tudi v lasti 

Celjskih grofov. Od  gasilskega doma je pot speljana po Bohoričevi ulici, mimo mestnega 

parka do poslopja krške občine. Ko prispemo na Hočevarjev trg, se usmerimo na ulico Pod 

goro in po njej nadaljujemo na grajski grič. Zavita stezica nas popelje do vrha, od koder je lep 

razgled na del starega Krškega ter na sever proti Brestanici. Do gasilskega doma se nato lahko 

vrnemo po že opisani poti ali pa se z grajskega griča po nekdanji grajski poti spustimo proti  

Guntam do regionalne ceste Zidani Most-Krško. (Turistični vodnik po krški občini, 2003, 

stran 96) 

POHODNIŠKA POT KRŠKO – SREMIČ                      

Začetek poti je pri City hotelu v Krškem, to je na levem bregu reke Save, pot pa se zaključi 

pri Gostišču tri lučke, v vasi Sremič nad Krškim. Pot ni zahtevna, priporočljiva je pohodniška 

oprema, čas hoje pa je predvidoma 2 – 3 ure, vključno s povratkom. Od City hotela  se 

usmerimo proti nasprotnemu toku reke Save in tako prispemo do cerkve sv. Ruperta na 

Vidmu. 300 metrov  naprej od cerkve, v smeri Brestanice, stoji 10 m od ceste kmetija 

Bogovič, tu pa zavijemo desno in strma pot nas privede do gostišča Tri lučke na Sremiču. 

(Turizem Krško, 16:03, 3. 9. 2011) 

VESELOVA POT ZDRAVJA 

Pot se začne pri osnovni šoli v Leskovcu.  Po vzponu do župne cerkve se spustimo v dolino 

Pašnik do Kranjčevičeve domačije, kjer zavijemo levo in že kmalu dosežemo leskovški grad. 

Možen je ogled gradu, vinske kleti ali galerije Vladimirja Štovička. Z Rostoharjeve ulice se 

spustimo do Graščinskega studenca, od tod pa krenemo nazaj proti osnovni šoli v Leskovcu, 
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lahko pa se usmerimo tudi proti krški Trški gori. (Turistični vodnik po krški občini, 2003, 

stran 96) 

AJDOVSKA POT 

Pot se začne pri osnovni šoli v Leskovcu. Od tod nas vodi do trga v Leskovcu mimo romarske 

cerkve sv. Ane nad Venišami. Sprehodimo se mimo hramov  in vikendov, ob tem pa 

občudujemo lep razgled na Krško polje in Gorjance. Pot nadaljujemo skozi gozd Dobrava do 

kraja Senuše, kjer se lahko tiho ustavimo ob gnezdišču rac in nato nadaljujemo pot proti 

Brezovski Gori, kjer se odpre pogled na kraško polje Podjama, ki vodi do vhoda v Ajdovsko 

jamo. (Vrbov log, 16:29, 3. 9. 2011) 

POTOČE – RAVNE PRI ZDOLAH ALI POT »PO GRABNU« 

Pot se začne pri zaselku Potoče nad Vidmom (levi breg reke Save v mestu Krško).  

Vzpenjamo se ob potoku Potočnica, na katerem lahko opazimo zapuščene mline. Po gozdu 

Graben se povzpnemo do izvira potoka, na naslednjem križpotju pa lahko uberemo dve smeri, 

in sicer desno na Pleterje, levo proti zaselku Loke. Glavna smer proti severu nas pripelje do 

križišča v Gošah, od tod pa se spustimo proti Starim travnikom. Nad njimi leži posestvo Urek 

in domačija Župevc. Mimo njiju nadaljujemo pot proti severu. Prispemo do Planinčevega 

križa in kleti ter okrepčevalnice Ogorevc. Tu nadaljujemo pot do cilja – Ravne pri Zdolah. 

(Turistični vodnik po krški občini, 2003, stran 98) 

 

RAVNE PRI ZDOLAH – KOSTANJEK ALI »VIDOVA POT« 

Iz vasi Ravne pri Zdolah krenemo mimo kmetije Debeljak do Ruteža. Sprehodimo se skozi 

mešani gozd do skalne gmote Vroče peči ali Lisičjih jam. Pešpot nas vodi do glavne ceste 

Ravne-Kostanjek. Tu iz gozda prispemo med travnike in njive do Kosovega križa. V 

nadaljevanju dosežemo končni cilj – Kostanjek. Od tod pa se lahko odpravimo še naprej v 

dveh smereh. Če krenemo na desno, se povzpnemo mimo cerkvice sv. Vida in vinogradov do 

domačije Mlinar in Gore na nadmorski višini 492 metrov. Od tod se nam odpre prelep pogled 

na Donačko goro, Lisco, Kum, Gorjance in Julijske Alpe. Druga pot nas vodi od kapelice 

levo, od koder prispemo do Gore po njeni zahodni strani. Pot je dolga približno pol ure. 

(Turistični vodnik po krški občini, 2003, stran 98, 99) 
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 ZDOLE – DOLENJA VAS ALI »GOBARSKO-DNINARSKA POT« 

Izhodiščna točka je središče Zdol, od koder krenemo mimo doma Bena Zupančiča in pri 

Robekovem križu zavijemo na levo. Mimo domačij Špiler in Molan pridemo v mešani gozd 

Rujek. Ta se nadaljuje v Črno mlako, ki je bogata z akacijo. Pomladi, v času cvetenja,  nudi 

izdatno pašo čebelam. Prestopimo potok Sečnik in nadaljujemo pohod po vzdrževani gozdni 

poti. Ko izstopimo iz gozda, naletimo na prve domačije in čez nekaj minut pridemo v Dolenjo 

vas. Predviden čas poti je ena ura. (Turistični vodnik po krški občini, 2003, stran 99) 

DOLENJA VAS – ZDOLE ALI »ČEBELARSKO-VINOGRADNIŠKA POT« 

Pot začnemo v središču Dolenje vasi. Že kmalu zavijemo  v gozdno območje Črne mlake, kjer 

opazimo ostanke strelskih jarkov in bunkerjev iz časov 2. svetovne vojne. Pot nas  vodi naprej 

med vinogradi in zidanicami. Po krajšem spustu se začnemo ponovno dvigati na območje 

vinorodnih Čel. Gremo mimo Godlerjevega hrama in kmetij Molan in Župevc ter zavijemo na 

levo.  Tod je območje pretežno gozdnato, asfaltna pot pa nas pripelje do zaselka Lopate. Pri 

domačiji Pleterski zavijemo levo in se povzpnemo do domačije Špiler, kjer pri kapelici 

stopimo na cesto, ki nas pripelje nazaj v Zdole. (Turistični vodnik po občini Krško, 2003, 

stran 99) 

POHODNIŠKE PEŠPOTI PO BOHORJU  

Bohor je za pohodnike pravi vir rekreacije, saj s svojimi številnimi pešpotmi omogoča pestro 

izbiro pohodništva. Osnovna pot (klasična), ki vodi na Bohor je markirana planinska pot, ki 

vodi od Srebotnega, Jablance do Dobrove, po njej pa planinsko kočo dosežemo v dobrih dveh 

urah. Jablance, ki se nahajajo na nadmorski višini 470 metrov so izhodiščna točka za kar 

nekaj dostopov do koče:  

 Grabenska pot; z makadamske ceste skrenemo po gozdni poti mimo slapa Ubijalnik in 

po nekaj minutah zavijemo na desno po dobro uhojeni poti, pri čemer nas usmerjajo 

smerne puščice. 

 Druga pot nas vodi po asfaltu do prvega mostička čez Dobravski potok. Pot 

nadaljujemo do slapa Ubijalnik, pred katerim je izhod iz grape po poti, ki nas pripelje 

na gozdno cesto. Tu zavijemo levo in po nekaj minutah zavijemo na desno po uhojeni, 

a ne markirani Grabenski poti do koče.      
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 Tretja možnost pa je pot iz Jablanc čez Lošče, ki pa je nekoliko daljša od predhodnih 

poti, je pa za pohodnike toliko bolj zanimiva, saj vodi čez srebrni park in mimo 

nekdanje partizanske bolnišnice, ki je danes obnovljena. (Turistični vodnik po občini 

Krško, 2003, stran 101) 

Na Bohor se lahko odpravimo tudi z Reštanja. Do planinske koče na Bohorju vodita dve daljši 

poti. Prva je dolga približno 3 ure, druga, ki poteka vzhodneje, pa je še za pol ure daljša. Do 

koče na Bohorju vodi tudi pot z Malega Kamna. Vzpnemo se  mimo svetega Jošta ter 

nadaljujemo pot po Ravnem logu proti Jevši in naprej mimo Debelega hriba do končnega 

cilja. Iz Bohorja se nato lahko odpravimo na krajše oziroma daljše obhode. Pet minut od koče 

stoji Petrova skala, od katere se najhitreje pride do nekdanje partizanske bolnišnice in do 

bohorskega naravnega okna v triadnem dolomitu. Vzpon na Veliki Koprivnik zahteva 

približno pol ure, če pa želimo do najvišjega vrha Bohorja (1023) metrov, moramo od 

Velikega Koprivnika naprej hoditi še 15 minut. (Turistični vodnik po občini Krško, 2003, 

stran 101, 102) 

Karta 22: Kartografski prikaz pohodniških poti v občini Krško 

 

Vir: geopedia. si (11:59, 20.4.2012)                                        pohodniške poti            vrhovi 
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4.1.3.2 KOLESARSKE POTI PO OBČINI KRŠKO 

ŠTAJERSKA PENTLJA (65 km) 

Karta 23: Kolesarska pot (Štajerska pentlja) 

 
Vir: Sloveniainfo. (11:20, 30. 7. 2011) 

 

Odhod je izpred Hotela City (KT1) in se nadaljuje skozi Staro vas proti mestu Brežice. V 

Spodnji Libni se lahko odločite za pot preko Libne. Tako prikolesarite do cerkve sv. Marjete, 

ob lovskem domu. Tu so ostanki keltskih izkopanin. Potem se po strmini spustite do prvega 

križišča na ravnini. Po kilometru prispete na asfaltno cesto, ki se spušča do Starega Gradu, 

kjer zavijete na cesto Krško – Brežice. Tu je odcep levo proti baru Marjanca v Dolenji vasi 

(KT2). Pot vodi v smeri Brežic skozi Dolenjo vas do Pohance. V križišču sledite smerokazu 

za Zdole in se po dolini pripeljete do okrepčevalnice Sever v Zgornji Pohanci. (KT3). Pred 

gostilno lahko na križišču zapeljete desno po vinski turistični cesti na Brežiško kolesarsko 

pot. Krška kolesarska pot pa se nadaljuje strmo v klanec na Zdole. Iz tega kraja se lahko po 

glavni cesti spustimo proti Krškemu, toda kolesarska steza se pri kapelici usmeri desno proti 

Kostanjku. Tam vas tabla usmeri levo. Na desni vidite turistično kmetijo Dular ((KT4). Strmo 

se spustite do vasi Gorica pri Raztezu, na mostu zavijete desno na makadam. Vozite 3 

kilometre do Velikega Dola, kjer pridete na cesto Senovo – Koprivnica in zavijete levo v 

klanec. Pot nadaljujete po cesti do Velikega Kamna, kjer je pred mostom na desni strani bar 

Kamen (KT5). Od tod nadaljujete po glavni cesti proti Malemu Kamnu (varianta preko 

Bohorja) ali pa v prvem križišču zavijete levo in se skozi Armeško pripeljete do glavne ceste 

Senovo – Brestanica. Na Malem Kamnu lahko zavijete proti Belemu ali nadaljujete 

kolesarjenje proti Senovemu. (Zemljevid Krška kolesarska pot) 
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Če izberete Varianto Belo z nadaljevanjem preko Bohorja, zavijete pri smerokazu desno in se 

spustite v dolino Belskega potoka. V dolini krenete levo ter na križišču zavijete proti 

Reštanju, ki se omenja že leta 1235 kot last gospodov Reštanjskih. Do nekdanje zapihovalne 

postaje v Zaklu vozite po asfaltni cesti. Od tod naprej se pot nadaljuje po dobro utrjeni gozdni 

poti na Ravni Log. Od tod lahko pot nadaljujete v dveh smereh. Prva poteka mimo spomenika 

padlim partizanom navkreber in ob tem sledite lepi gozdni poti do Brsta. Tu krenete levo ter 

prikolesarite do glavne ceste Senovo – Bohor. Usmerite se navkreber in prikolesarite do Koče 

na Bohorju (KT6). Druga pot vas spusti v Globoko do glavne ceste in ponovno do koče na 

Bohorju. Lažja varianta poti vas vodi skozi Senovo. (Zemljevid Krška kolesarska pot) Če 

nadaljujete pot po naši pentlji, odpeljete za smernimi puščicami do Presladola in Rožnega, 

kjer se lahko osvežite v okrepčevalnici Erna (KT7). Vožnjo nadaljujete proti Brestanici. Pri 

gostilni Pod lipo zavijete desno proti Ribniku. 150 metrov od križišča je gostilna Pohle (KT8). 

(Zemljevid Krška kolesarska pot) 

KRANJSKA PENTLJA (38.2 km) 

Karta 24: Kolesarska por (Kranjska pentlja) 

 

Vir: Sloveniainfo (11:45, 30. 7. 2011) 
 

Savo prečkate po brestaniškem mostu. Tu pridete na glavno cesto Krško – Sevnica, kjer 

zavijete desno. Po glavni cesti vozite do Artega, pod mostom zavijete levo in takoj še enkrat 

strmo v breg do vasi Lomno. Nadaljujete skozi vas in po nekoliko milejšem klancu do 

Velikega Trna z gostiščem Lekše (KT9). V križišču zavijete desno in se spustite proti Raki. V 

vasi Planina pridete na glavno cesto Impoljca – Studenec – Raka, kjer zavijete levo. Sledi 
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razgibana cesta in strm spust do vasi Raka z restavracijo Silvester (KT10). Spust nadaljujete 

proti dolgi raki in Smedniku. V Smedniku, kjer je CE bar (KT11), lahko nadaljujete čez 

avtocesto proti Kostanjevici na Krki, glavna smer pa pri kapelici zavije levo proti Veliki vasi. 

Pot vas nato vodi skozi Kržišče, Zaloke, Rimš do Velike vasi, kjer je okrepčevalnica pri 

Gorencu (KT12). V Veliki vasi na mostu zavijete levo in po 300 metrih pri igrišču spet levo v 

smeri Gorenja vas. Nadaljujete skozi Veniše in Leskovec proti Krškemu. (Zemljevid Krška 

kolesarska pot) 

 

RESSLJEVA (29km), CVIČKOVA (29 km), PANORAMSKA IN TRDINOVA 

KOLESARSKA POT (64,6 km) 

Resljeva, Cvičkova, Panoramska in Trdinova kolesarska pot se začno le nekaj kilometrov iz 

Krškega v Kostanjevici na Krki. Kljub temu za domačine in turiste predstavljajo pomembne 

poti, zato jih bom na kratko predstavila.  

Trdinova kolesarska pot se začne v Kostanjevici pri Kmečkem hramu Herakovič (KT1). 

Mimo cerkve sv. Miklavža zavijemo na levi breg Krke in nadaljujemo skozi Malence po 

obrobju Krakovega gozda mimo Koprivnika do Zameškega. Po Šentjakobskem polju 

kolesarimo do Šentjerneja (KT15). Od tu naprej nadaljujemo še nekaj časa po ravnini proti 

jugu in pod Javorovico znova na vzhod do kapelice Mirčev križ pod Opatovo goro (KT16). 

Po dolgem spustu proti jugovzhodu kolesarimo do vasi Oštrc (298 m), nadaljujemo proti 

vzhodu do Črneče vasi (380 m) in nad Strašnim jarkom ob potoku Sušica na jug. Od tam 

naprej se vzpenjamo proti severu mimo Vrtače in Vrbja, kjer začnemo daljši spust do Prušnje 

vasi. Nadaljujemo desno po vzponu do Brezja (536 m). Po vasi Gradec zavijemo na desno, na 

jug, na strmi vzpon do Planine (670 m, KT17). Po kratki vožnji na vzhod zavijemo na jug 

mimo Premagovc do Gadove Peči (353 m). Tu privozimo na ozemlje brežiške občine. 

Kolesarimo skozi Stojanski vrh in Pošteno vas, kjer zavijemo v levo do Bušeče vasi. Po 

ravnini ob desnem bregu reke Krke nadaljujemo do Podbočja (KT19). Do cilja v Kostanjevici 

kolesarimo še mimo Žabjeka, Slivja in Slinovc. (Turistični vodnik po krški občini, leto 2003, 

stran 92) 

Cvičkova kolesarska pot je speljana znotraj že popisane Trdinove kolesarske poti, med 

desnim bregom reke Krke in severnimi pobočji Gorjancev. Začne se v Kostanjevici (KT13) in 

se mimo cerkve sv. Miklavža in poslopja osnovne šole, skozi Globočice, usmerimo na vzhod 

proti Slinovcam. Po ostrem ovinku na jug in krajšem nadaljevanju na vzhod, se vzpnemo 

skozi Jablance do zidanice Žolnir (KT18) pri Zavodah. Mimo vinotoča Jelenič se spustimo 
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pod Stari grad, kjer zavijemo proti vinorodnemu Bočju in ob njem nadaljujemo do Šutne. Po 

vzponu do prave domovine cvička, do Gadove peči, se priključimo že opisanemu delu 

Trdinove kolesarske poti: Vinji vrh – Stojanski vrh – Bušeča vas – Dobrava ob Krki – 

Podbočje, po kateri prispemo do Kostanjevice, kjer se pot konča. (Turistični vodnik po krški 

občini, leto 2003, stran 92) 

Panoramska kolesarska pot je prav tako speljana po delu ozemlja, ki ga obkroža Trdinova 

kolesarska pot. Po začetku pri kostanjeviškem Kmečkem hramu (KT13) nadaljujemo vožnjo 

čez most do šole, kjer zavijemo desno in čez potok Studeno pripeljemo do nekdanjega 

cistercijanskega samostana. Po ostrem zasuku v levo se vzpnemo do Kočarije in po obratu na 

jug do Malih Vodenic (KT20 – cerkev sv. Marije). Od tam naprej se proti vzhodu, po 

makadamu in kolovozu, spustimo do Orehovca. Po poldrugi kilometer dolgem makadamskem 

vzponu skozi gozd zavijemo na asfalt in se ustavimo zaradi prelepega razgleda po Brežiško- 

Krškem polju. Od tam se vidi do Zasavskih gora. Po spustu mimo Avguštin kolesarimo po 

kolovozu skozi gozd. Po makadamu se zahodno od Jablanc pripeljemo na asfaltiran zahodni 

del že popisane Cvičkove kolesarske poti in se po njej vrnemo v Kostanjevico. (Turistični 

vodnik po krški občini, leto 2003, stran 92, 93) 

ANALIZA ŠPORTNE PONUDBE V OBČINI KRŠKO 

Športna ponudba v občini Krško je pestra, a njena kvaliteta ni na visokem nivoju. V prvi vrsti 

močno primanjkuje objektov za vodne športne - edini razpoložljivi bazen je na voljo v 

Brestanici, ta pa obratuje le v času poletne sezone. 

Največ turistov v občino privabijo speedway dirke na stadionu Matije Gubca ter dirkališče 

Raceland, na katerem pridejo na svoj račun avtomobilski navdušenci. 

Vsekakor občini močno primanjkuje rekreacijski center, center s kopališčem, welnessom, itd. 

Ljudje danes dajejo velik poudarek zdravemu načinu življenja in rekreaciji, zato je potreba po 

teh objektih zelo velika. 

Občina ima na »mizi« številne načrte za izgradnjo centra, ki bi zadovoljil še tako zahtevnega 

gosta, ki bi si želel športne in sprostitvene ponudbe, a so realizacije načrtov pod vprašajem 

zaradi velikih finančnih investicij. 
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4.1.4  KONGRESNA PONUDBA 

 

V Krškem so na razpolago dvorane, ki nudijo možnost organizacije seminarjev, poslovnih 

srečanj, kongresov, konferenc, delavnic in drugih dogodkov.  

 Hotel Pacific  razpolaga z večnamensko Kristalno dvorano, ki sprejme do 120 oseb.  

 

 Hotel City ima Oranžno dvorano, ki sprejme do 30 oseb. 

 

 Kulturni dom Krško ima na voljo več dvoran. Veliko kongresno dvorano, ki je 

namenjena predvsem gledališkim  in  plesnim predstavam, koncertom, predavanjem in 

drugim dogodkom. V veliki dvorani je prostora za 579 obiskovalcev. Mala dvorana, ki 

ima oder in je primerna za scensko manj zahtevne kulturne prireditve, sprejme do 110 

oseb. Sejna soba je primerna za približno 100 ljudi, prostor pa je lahko urejen v stilu 

klubskega ambienta, lahko pa ga uredijo tudi za različne delavnice, predavanja itd. 

Projektno sobo uporabljajo predvsem za različne sestanke, v njej je prostora za 30 

oseb. V avli se odvijajo različni koncerti, prireditve, literarni večeri itd., nudi pa 

prostor za 100 sedežev. V enoti Mestni muzej Krško imajo večnamensko dvorano v 

Valvasorjevem kompleksu, kjer je prostora za 70 oseb. 

 Dvorana v parku je v mestnem parku in ima prostora za 60 oseb. 

 

 Občina Krško razpolaga s sejno sobo, ki ima kapaciteto do 135 oseb. 

 

 V gasilskem domu Krško imajo prostor za 80 oseb. 
           (Analiza stanja turizma v občini Krško, 2010, stran 13) 

Karta 25: Kartografski prikaz kongresne ponudbe v občini Krško 

                                                                                                                                             OBČINA KRŠKO 

                                                                                                                                             DVORANA V PARKU 

 

                                                                                                                  KULTURNI DOM KRŠKO 

                                                                                                                    HOTEL CITY 

 

 

                                                                                                                   GASILSKI DOM KRŠKO 

 

                                                                                                                      HOTEL PACIFIC 

Vir: geopedia. si (16:34, 20.4.2012) 
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4.1.5  NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 

 

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) deluje že trideset let. V teh letih so se odvile velike 

družbene spremembe in tudi tehnološki napredek, ki je vplival na delovanje jedrske 

elektrarne. Kakor lahko preberemo na strani jedrske elektrarne so pred tridesetimi leti 

razmišljali predvsem o visokih strokovno-tehničnih standardih jedrske tehnologije, danes pa 

so enakovredno prisotne še tržne zakonitosti in družbena sprejemljivost. Na podlagi znanja, 

neprestanega usposabljanja, varnosti obratovanja in obratovalne učinkovitosti uresničujejo 

optimističen pogled v prihodnost NEK. NEK dnevno organizira obiske elektrarne s 

predstavitvijo svojega delovanja. Vsako leto obišče elektrarno približno 5000 obiskovalcev, 

od katerih je več kot polovica osnovnošolcev, dijakov in študentov. Različna društva in 

strokovna združenja ter tudi skupine občanov prihajajo k njim na strokovne ekskurzije.  

Zaradi upoštevanja postopkov in boljše organizacije obiskov, se morajo vsi obiskovalci 

predhodno najaviti in uskladiti dan obiska s službo za odnose z javnostjo. (NEK, 22:40, 30. 9. 

2011) 

4.1.6 TURISTIČNE ORGANIZACIJE 

 

  TURISTIČNA DRUŠTVA 

 Občinska turistična zveza Krško 

 Turistično hortikulturno društvo Zdole 

 Turistično društvo Krško 

 Turistično društvo Koprivnica 

 Turistično društvo Senovo 

 Turistično društvo Podbočje 

 Turistično društvo Brestanica 

 Turistično društvo Lovrenc Raka 

 Športno turistično društvo Šutna (ŠTD Šutna) 

 Športno turistično društvo Krško (ŠTD Krško) 

 ŠTKD Neviodunum 

 

TURISTIČNE AGENCIJE 

 Turistična agencija Relax 

 Turistična agencija Kompas 
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 Turistična agencija Boom 

 Izletnikova turistična agencija 

 Turistična agencija Karantanija 

 

TURISTIČNE INSTITUCIJE: 

 Informacijska pisarna za področje turizma (turistična agencija Boom); 

 

Turistična agencija Boom se nahaja na Hočevarjevem trgu, v neposredni bližini 

Valvasorjevega kompleksa. Njena dejavnost je usmerjena v organiziranje in ponudbo 

različnih turističnih aranžmajev po Sloveniji in tujini.  

 

Vsem, ki prihajajo v Krško in Posavje pripravljajo zanimive programe s konkurenčno 

cenovno in kvalitetno ponudbo. Njihovi vodniki vam Krško in Posavje predstavijo 

kompetentno in zanimivo. V njihovi poslovalnici je na voljo različen reklamni material 

(brošure, letaki, zgibanke itd.) o možnostih preživetja prostega časa na področju občine 

Krško. 

 

 Strokovno razvojna institucija (Center za podjetništvo in turizem Krško) 

Podjetniški center Krško (po preimenovanju v oktobru 2008 v Center za podjetništvo in 

turizem Krško) je bil ustanovljen kot javni zavod leta 1998 . 

 

Dejavnosti, ki jih opravlja zavod na področju turizma kot javno službo:  

 priprava in izvajanje strategije razvoja turizma, 

 zbiranje in ažuriranje baze podatkov o turistični ponudbi,  

 oblikovanje in izvajanje razvojnih programov iz področja turizma, 

 spodbujanje razvoja in oblikovanje celovitih turističnih proizvodov in turistične 

ponudbe, 

 organiziranje, vodenje, koordiniranje dela ter izvajanje nadzora nad lokalnimi 

turističnimi vodniki, 

 organiziranje in izvajanje izobraževanj, delavnic in tečajev za akterje iz področja 

turizma, 

 organiziranje, izvajanje, vodenje ter nadzor nad dejavnostjo Turistično informacijskih 

centrov na območju občine Krško, 
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 spodbujanje povezovanja in sodelovanja z nosilci turistične ponudbe na lokalnem 

nivoju, 

 spodbujanje in organiziranje skupnih prireditvenih dejavnosti in drugih dogodkov,  

 koordiniranje in izdelava letnega/obdobnega koledarja prireditev, 

 urejanje vsebin turističnega spletnega portala in drugih elektronskih medijev,  

 statistično obdelovanje in analiziranje podatkov o turističnem prometu, o kakovosti 

ponudbe in zadovoljstvu gostov, 

 izdajanje informacijskega in promocijskega gradiva na področju turizma, 

 načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih aktivnosti in stikov z javnostjo na 

področju turizma,  

 organiziranje in izvajanje skupnih promocijskih nastopov na sejmih ali drugih 

predstavitvah doma in v tujini, 

 spodbujanje razvoja in raziskovanj z namenom razvijanja inovativne in atraktivne 

turistične ponudbe za ciljne skupine in trge, 

 upravljanje javne turistične infrastrukture, ki jo na zavod v upravljanje prenese 

ustanovitelj, 

 urejanje in vzdrževanje neprometne turistične signalizacije, 

 sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi, državnimi in mednarodnimi 

institucijami javnega, zasebnega in društvenega sektorja na področju turizma. 

 

Dejavnosti, ki jih opravlja zavod na področju podjetništva in turizma kot tržno dejavnost: 

 specializirana svetovanja in tehnična priprava investicijske dokumentacije, poslovnih 

načrtov, prijav na razpise itd. po naročilih podjetij in ostalih naročnikov, 

 izvajanje drugih storitev  za naročnike, 

 prodaja turističnih storitev in proizvodov, ki niso brezplačni (spominki, literatura, 

promocijski izdelki itd.), 

 trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja.  

 

(Vir: Center za podjetništvo in turizem (www.pckrsko.si), 14:29, 20.4.2012) 

 

 

 

http://www.pckrsko.si/
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4.2 TURISTIČNA SUPERSTRUKTURA 

Pojem turistična superstruktura zajame objekte, ki so namenjeni za prehranjevanje in bivanje 

turistov oziroma gostov v nekem kraju. To so kampi, hoteli, gostišča, moteli, penzioni, gorske 

koče in drugo. (Jeršič, 1985, stran 32) 

Tabela 23: Prikaz zmogljivosti nastanitve v občini Krško leta 2009 

VRSTA OBJEKTA Število sob 

Zmogljivosti – 

 ležišča – skupaj 

Zmogljivosti –  

ležišča – stalna 

Vrste objektov - SKUPAJ 101 239 237 

Hoteli 76 156 156 

Moteli - - - 

Penzioni - - - 

Gostišča 13 33 31 

Prenočišča 5 12 12 

Kampi - - - 

Turistične kmetije z 

nastanitvenimi 

zmogljivostmi - - - 

Sobe - - - 

Počitniška stanovanja - - - 

Stanovanja in počitniške 

hiše - - - 

Sobe, apartmaji, oddani 

prek recepcije - - - 

Planinski domovi in koče 7 38 38 

Delavski počitniški domovi - - - 

Otroški in mladinski 

počitniški domovi - - - 

Drugi domovi - - - 

Drugi gostinski 

nastanitveni objekti - - - 

Začasne nastanitvene 

zmogljivosti - - - 

Marine - - - 

Vir: Stat.si. (12:13, 20. 9. 2011) 

 

Leta 2009 je bilo v Krški občini na razpolago skupaj 239 postelj v 101 sobi. Najvišja 

kategorija objekta, ki nudi možnost nastanitve v občini ima tri zvezdice. To kategorijo 

premoreta hotel City in hotel Pacific. V obeh objektih je skupaj tudi največje število sob, 

hotel City namreč danes razpolaga kar z 150 ležišči. Prav tako nudijo prenočišča posamezna 

gostišča in prenočišča ter planinski domovi oziroma koče. Na območju občine Krško ni 
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stalnega prostora za kampiranje, prav tako ni prenočitvenih zmogljivosti na turističnih 

kmetijah, našli pa ne bomo tudi počitniških stanovanj, raznih apartmajev in sob, ki bi bile 

oddane preko recepcije. 

HOTELI V OBČINI KRŠKO 

HOTEL PACIFIC 

Hotel Pacific je družinski hotel, ki stoji v središču poslovno nakupovalnega centra. Če 

pridemo iz smeri Drnovega, se nahaja na začetku mesta na levi strani. Na razpolago je 26 

ležišč v eno- ali dvoposteljnih sobah ter dveh apartmajih. Hotelska restavracija dnevno 

pripravlja poslovna, nedeljska in druga kosila, malice ter ostale jedi po naročilu. V okviru 

hotela je tudi večnamenska kristalna dvorana, ki sprejme do 120 gostov in je primerna za 

kongrese, delovne sestanke, bankete, poroke in razna druga družabna srečanja. V kletnih 

prostorih je tudi pub, z mini igralnico. (Turizem Krško, 20:11, 30. 9. 2011) 

HOTEL CITY 

Hotel City je v samem mestnem jedru, ob trgu Matije Gubca. Nudi 72 eno- ali dvoposteljnih 

sob ter 4 apartmaje, skupno torej 150 ležišč. Hotel ima veliko, sodobno opremljeno 

restavracijo in prostore za storitvene dejavnosti, kot so: night club, frizerski salon, lokalna TV 

in drugo. Ima urejeno veliko brezplačno parkirišče, kjer je poskrbljeno tudi za avtobuse. 

(Turizem Krško, 20:11, 30. 9. 2011) 

HOSTEL MC HOTEL 

MC hotel je namenjen tako mladim kot tudi starejšim, kar pomeni, da je odprt za vse starostne 

skupine. Na voljo ima naslednje namestitvene kapacitete: 9-posteljno sobo, 8-posteljno sobo, 

3-posteljno sobo in apartma s 4 enoposteljnimi sobami. Skupaj je tako na voljo 24 ležišč, kar 

omogoča bivanje večjih skupin. Vsi prostori so klimatizirani. Objekt je prilagojen za invalide 

in ljudi s posebnimi potrebami, saj je v njem tudi dvigalo. (Turizem Krško, 20:11, 30. 9. 

2011) 
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HOSTEL PRIMOŽ KOZMUS 

Hostel je v Brestanici, v nekdanji gostilni Pod Lipo in nudi kar 50 ležišč. Uredil ga je naš 

olimpijski prvak Primož Kozmus. (Turizem Krško, 20:11, 30. 9. 2011) 

GOSTIŠČA IN PRENOČIŠČA 

GOSTIŠČE SENICA 

Gostišče Senica stoji ob glavni cesti na Senovem. Tradicija se prenaša iz roda v rod že od leta 

1878, ko so njihovi predniki preko kmetijstva začeli razvijati tudi gostinsko dejavnost. 

Družinsko gostinsko podjetje trenutno vodi že peta generacija. Razpolagajo z 22 ležišči. 

(Turizem Krško, 20:11, 30. 9. 2011) 

GOSTIŠČE POHLE 

Gostišče Pohle je v središču Brestanice, pod gričem, na katerem stoji cerkev Lurške Marije. 

Nudijo 16 ležišč v osmih dvoposteljnih sobah. (Turizem Krško, 20:11, 30. 9. 2011) 

GOSTIŠČE ALLEGRO 

Gostišče Allegro najdete v Brestanici, ob glavni cesti proti Senovemu. Na razpolago imajo 15 

ležišč. (Turizem Krško, 20:11, 30. 9. 2011) 

PRENOČIŠČA BOŠTJAN SENICA 

Prenočišča Boštjan Senica so na Senovem in ponujajo 30 ležišč. (Turizem Krško, 20:11, 30. 

9. 2011) 

B-A-Z DEJANOVIĆ 

B-A-Z Dejanović nudijo prenočišča v Krškem (42 ležišč v 14 triposteljnih sobah). (Turizem 

Krško, 20:11, 30. 9. 2011) 
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TURISTIČNA KMETIJA HRIBAR 

Turistična kmetija Hribar leži v Podbočju in razpolaga z 12 ležišči. (Turizem Krško, 20:11, 

30. 9. 2011) 

OKREPČEVALNICA SARA 

Okrepčevalnica Sara v Leskovcu pri Krškem nudi 12 ležišč. (Turizem Krško, 20:11, 30. 9. 

2011) 

APARTMAJI IN KOČE 

KOČA NA BOHORJU 

Koča stoji na jasi pod Plešivcem, 925 m visokem vrhu v pogorju Bohor. Nudi 14 ležišč v 

manjših spalnicah in 23 ležišč na pogradih. (Turizem Krško, 20:11, 30. 9. 2011) 

APARTMAJI SPODNJE DULE 

V spodnjih  Dulah pri Krškem lahko najamete apartma, ki ima lastno kopalnico, kuhinjo in 

spalnico. (Turizem Krško, 20:11, 30. 9. 2011) 

GOSTINSKI LOKALI V OBČINI KRŠKO 

Na dan 15. 10. 2007 je bilo v občini Krško registriranih 127 gostinskih lokalov. Med njih 

uvrščamo gostilne, bare, kafetarije, pube, okrepčevalnice, pizzerije itd. 

Tabela 24: Gostinski lokali v občini Krško leta 2007 

Zap. 

št. 

Naziv 

gostinskega 

obrata 

Naslov 

gostinskega 

obrata 
 

Zap. 

št. 

Naziv gostinskega 

obrata 

Naslov 

gostinskega 

obrata 

1. AYRMIC Vrbina 

 
64. Gostilna Pečnik Gunte 8 

2. Bar Arh Veliki Podlog 

 
65. Gostilna Pod Lipo Šolska c. 1 

3. Bar Balkan Pub Krško 
 

66. Gostilna pri Luki Smednik 12 

4. Bar Buršič Krško 
 

67. Gostilna Tratnik Raka 46 

5. Bar DADA Krško 
 

68. Gostilna Tri lučke Sremič 23 

6. Bar Dioniz Krško 
 

69. Gostilna Zinka Lekše Veliki Trn 21 

7. Bar Eny time MDB 1 
 

70. Gostišče Allegro CPB 47 
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8. Bar Grič Krško 
 

71. Gostišče Ribnik Dular Raztez 1 

9. Bar HIP HOP Zaloke 
 

72. Havana bar 

Pristava pri 

Leskovcu 20 

10. Bar Jeruzalem Podbočje 
 

73. HIP HOP bar Zaloke 15 

11. 

Bar Klanšek - 

strelski klub Krško 
 

74. Hotel Pacific MDB 1 

12. Bar Klavžar Krško 
 

75. Karizma lounge bar CKŽ 69 

13. Bar M Krško 
 

76. Kava bar Ana Mrtvice 43 

14. Bar Menza Krško 
 

77. Kava bar Point CKŽ 134d 

15. Bar Mojca Krško 
 

78. Kava bar Senovčan Titova 80 

16. Bar na igrišču 

Spodnji Stari 

grad 
 

79. Kavarna & klub Zvezda CKŽ 36 

17. Bar na Kamnu Veliki Kamen 
 

80. Keglban club - bar 

Bohorska cesta 

11 

18. Bar Nektar Trg borcev 4 

 
81. Nočni bar Inn klub 

Trg Matije Gubca 

3 

19. Bar Oblaček Brege 41 
 

82. Nova Kitajska CKŽ 97 

20. Bar Palma Dolga Raka 2 
 

83. Okrepč. AP-Kava bar Kolodvorska 5 

21. Bar pri Lovcu Libna 25 

 
84. Okrepč. Arh 

Ulica 11. 

novembra 16 

22. 

Bar pri Plavi 

laguni 

Apnenik pri 

Velikem Trnu 1a 
 

85. Okrepč. Bon Božidar Raka 44 

23. Bar Rajhenburg CPB 47 
 

86. Okrepč. Dvor CPB 20 

24. Bar Rimljanček Drnovo 30 
 

87. Okrepč. Grand Prix Drnovo 69 

25. Bar Rudar Trg rudarjev 1 
 

88. 

Okrepč. in trgovina 

Olga Dimic Javornik Velika vas 10 

26. Bar Senuše Senuše 51 
 

89. Okrepč. Karimani Kolodvorska 5 

27. Bar Sodček Raka 44 
 

90. Okrepč. Križaj Malo Mraševo 7 

28. Bar Sonček Kolodvorska 1 
 

91. Okrepč. Majolka Žadovinek 38 

29. Bar Sonček CKŽ 141 
 

92. Okrepč. Marina Armeško 26 

30. 

Bar Stadion cafe 

pub CKŽ 130 
 

93. Okrepč. pivnica Zvezda Dolenja vas 81 

31. Bar Štiblc Cesta 4. julija 47 
 

94. Okrepč. Polc Trg borcev 6 

32. Bar Teja CKŽ 50 
 

95. Okrepč. pri Gorencu Velika vas 33 

33. 

Bar Teniški klub 

Krško CKŽ 130b 
 

96. Okrepč. pri Knapu Armeško 26 

34. Bar Velentina II 

Sp. Stari Grad 

42a 
 

97. Okrepč. pri Tišlarju Zdole 29a 

35. Bar Veliki Trn Veliki Trn 1 
 

98. Okrepč. Resa Sremiška 9 

36. Bar Videm C. 4. julija 46 
 

99. Okrepč. Sara 

Ul. 11. novembra 

41 

37. Bar Zdole Zdole 29c 
 

100. Okrepč. Saša Bistro CKŽ 17 

38. Bar Zmajček CKŽ 135c 
 

101. Okrepč. Sever Zdole 68 
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39. Bazen Brestanica Jetrno selo 2 
 

102. 

Okrepč. Slašč. HIRA 

GRIL Titova 86 

40. Borovnička bar Titova 4 

 
103. Okrepč. Tanja 

Ulica 11. 

novembra 3 

41. C Bar Smednik 1 
 

104. Okrepč. Terpinc Ernesta Rožno 33 

42. 

Caffe bar 

Cappucciner Hočevarjev trg 8 

 
105. Okrepč. Viva bar Krško CKŽ 131a 

43. Caffe bar Derby Tovarniška 6 

 
106. 

Okrepčevalnica/Bar 

ASS Drnovo 23 

44. Caffe Lurd CPB 10 

 
107. Orange bar CKŽ 137 

45. Cantry pub bar Veliki Podlog 1a 

 
108. Oštarija Margareta C. 4. julija 22 

46. Cekin bar CKŽ 132b 

 
109. 

PE VIPAP Krško, 

menza Tovarniška 18 

47. Center cafe bar CKŽ 141 

 
110. Peronospora Titova cesta 4 

48. CIAO AGIP bar Velika vas 69 

 
111. Pivnica Apolon Dalmatinova 3 

49. Dnevni bar Božič Spodnje Dule 17 

 
112. Pizzerija Fontana Dalmatinova 7 

50. 

Dnevni bar 

Laguna Tovarniška 8 

 
113. Pizzerija Račko CKŽ 44a 

51. 

Dnevni bar 

Marjanca Dolenja vas 1 

 
114. Planinska koča Bohor Dobrava 59 

52. 

Dnevni bar 

Marjanca CPB 25a 
 

115. POP bar CKŽ 77 

53. 

Društvo 

upokojencev 

Senovo Titova c. 99 

 
116. 

Portos restavr. in 

kavarna C. 4. julija 44 

54. Fast food  CKŽ 137 

 
117. Rest. CITY 

Trg Matije Gubca 

3 

55. Whisky bar Sremiška 3 

 
118. Rest. Silvester Raka 113 

56. 

Gostilna Bistro 

Štirica CKŽ 132a 

 
119. Sara bar 

Apnenik pri 

Velikem Trnu 11 

57. 

Gostilna Gadova 

peč Podbočje 11 
 

120. Slaščičarna Jagoda CKŽ 15a 

58. 

Gostilna in 

prenoč. Pohle Cesta na ribnik 3 
 

121. Stara Pizzerija CKŽ 59 

59. 

Gostilna in 

prenoč. Senica Titova c. 89 
 

122. Stil bar 

Cesta 4. julija 

104 

60. Gostilna Majolka Dol. Prekopa 26 
 

123. Šalko bar Cesta 12 

61. Gostilna Kosar Trg 7 
 

124. Teak lounge club MDB 2 

62. 

Gostilna 

Medvedji brlog Zasavska cesta 12 
 

125. Vrtni bar Šutna 31 

63. Gostilna Murko CKŽ 16 
    

(Vir: Strategija razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega 

načrta v občini Krško – strateški in izvedbeni del, 2008, stran 113 – 119) 
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4.3 TRADICIONALNE PRIREDITVE V OBČINI KRŠKO 

JURJEVANJE  NA ZDOLAH 

Sveti Jurij je farni zaščitnik na Zdolah in domačini so si jurjevo izbrali za praznik krajevne 

skupnosti. (lokalno.si) Na dan praznika se odvije bogat kulturni in zabavni program s 

folkloro, ljudskimi pevci itd. Po cesti pride povorka z zelenim Jurijem, značilna je tudi 

budnica, potrkavanje, pečenje jajc in cvrtje. Jurjevanje na Zdolah se odvija že 26 let, letno pa 

se ga udeleži približno do 1500 obiskovalcev. (Analiza stanja turizma, 2010, stran 8) 

JEZIKOVA NEDELJA 

Jezikova nedelja poteka že 34 let. Organizira jo PD Bohor. Na razstavi jezike razvrstijo v tri 

kategorije, in sicer: v najbolj domiselno aranžiran, najtežji in najdaljši jezik. Vsako leto se 

dogodka udeleži približno 1000 obiskovalcev. (Analiza stanja turizma, 2010, stran 8) 

VIDOVANJE 

Vidovanje ima 16-letno tradicijo, vsako leto pa se ga udeleži približno 200 ljudi. Gre za 

praznik oziroma veselico, ki jo spremlja bogat kulturni program in kulinarika. Sočasno s tem 

poteka žegnanje v cerkvici sv. Vida in pohod po poti Potoče – Ravne – Kostanjek. (Analiza 

stanja turizma, 2010, stran 8) 

JURIŠ NA BOHOR 

Je tradicionalni pohod na Bohor, ki se odvija že 9 let. Vsako leto izberejo drugo pot, po kateri 

se povzpnejo do vrha Bohorja. Navadno se juriša udeleži okoli 50 ljudi. (Analiza stanja 

turizma, 2010, stran 8) 

VELIKI ŠMAREN 

Gre za tradicionalne vaške igre, ki se odvijajo že 14 let in imajo vsako leto okoli 500 

obiskovalcev. Najprej je ob 10. uri slovesna maša, ob cerkvi pa so stojnice z domačo obrtjo. 

Popoldne sledi druženje na turistični kmetiji, kjer se obiskovalci pomerijo v vaških igrah, ki 

so zaznamovane s starimi običaji. Temu sledijo tudi podelitve priznanj krajanom. (Analiza 

stanja turizma, 2010, stran 8) 
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GOZDARSKE IGRE IN PERICE 

Gozdarske igre in perice imajo 6-letno tradicijo. Vsako leto se jih udeleži okoli 200 ljudi. 

Peče se kostanj, ljudje prinesejo s sabo različne vrste mošta, sledi žegnanje in nato sekanje ter 

ocenjevanje debeline dreves. Pomerijo se tudi v zabijanju žebljev, ocenjevanju višine dreves 

in tako imenovanem »pajsanju hlodov«. Ob tem se pomirijo tudi perice. Njihove igre potekajo 

na perišču. (Analiza stanja turizma, 2010, stran 8) 

ZELENI FESTIVAL 

Zeleni festival je tradicionalni festival, ki traja več dni. Vsebina festivala je 

naravovarstveno/okoljevarstvena in poteka v pomladanskem času. Na festivalu se zvrstijo 

številne delavnice, predavanja, pohodi in kulturni dogodki. (Analiza stanja turizma, 2010, 

stran 8, 9) 

SPEEDWAY V KRŠKEM 

Speedway v Krškem ima dolgoletno tradicijo. Dirke potekajo na stadionu Matija Gubca, na 

desnem bregu reke Save. V času od aprila do septembra prirejajo državna prvenstva, 

kvalifikacije za svetovno prvenstvo, pokalna tekmovanja ter prvenstva klubov in 

posameznikov. (Analiza stanja turizma, 2010, stran 9) 

SVETOVNO PRVENSTVO HARMONIKARK 

Svetovno prvenstvo imajo harmonikarke v krški občini že 14 let. Letno se ga udeleži 

približno 500 obiskovalcev. Prvenstvo organizirajo vsako drugo leto. (Analiza stanja turizma, 

2010, stran 9) 

PETROV SEJEM 

Stari del trga Brestanica zaživi vsako leto v času Petrovega sejma. V preteklosti 

najpomembnejša obrtna ulica v naselju, je danes le še niz starejših hiš, ki se vrne v svoj 

zgodovinski čar vsako leto s pripravo sejma. Postavljene so stojnice, na katerih kmečke 

ženske prodajajo doma pripravljeno hrano, prav tako pa je pripravljen vsako leto zanimiv 

kulturen in zabavni program. Sejem ima 13-letno tradicijo, udeleži pa se ga okoli 1000 

obiskovalcev. (Analiza stanja turizma, 2010, stran 9) 
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KASAŠKE DIRKE 

Na hipodromu Brege, ki leži nekaj kilometrov od mestnega središča Krško, se vsako leto 

odvijajo kasaške dirke, ob tem pa poteka tudi ocenjevanje konj in obvezne stavnice. (Analiza 

stanja turizma, 2010, stran 9) 

MIKLAVŽEV SEJEM 

Center za razvoj podeželja v Posavju organizira v Dvorani v parku Miklavžev sejem. Na njem 

so razstavljeni številni izdelki rokodelske dediščine, ustvarjalnosti posameznikov in sadovi 

podeželja. Kupite lahko parklje, pecivo, izdelke iz lecta, čaje, zelišča, suho sadje, med, 

izdelke iz blaga, lesa, usnja in drugo. (Analiza stanja turizma, 2010, stran 9) 

ŽIVE JASLICE 

Žive jaslice v občini Krško imajo petletno tradicijo. Domačini se preoblečejo v sveto družino, 

pastirje, angele in druge like, domači pevski zbori pa prepevajo božične pesmi. Žive jaslice je 

možno videti na Velikem Kamnu ali v Krškem. V Krškem si jih vsako leto ogleda okoli 1000, 

na Velikem Kamnu pa 500 obiskovalcev. (Analiza stanja turizma, 2010, stran 9) 

POHOD Z BAKLAMI 

Pohod z baklami ima 14 let tradicije, udeleži pa se ga okoli 150 obiskovalcev. Na predbožični 

večer se zberejo krajani in drugi obiskovalci, ki se odpravijo k polnočnici. (Analiza stanja 

turizma, 2010, stran 9) 
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5. TURISTIČNO POVPRAŠEVANJE 

 

Ko se pri ljudeh pojavi turistična potreba in ko sta zadovoljena pogoja časa in denarja, 

pravimo, da se potreba preobrazi v turistično povpraševanje. (Uvod v turizem, 2005, stran 32) 

Na turistično povpraševanje vplivajo objektivni (ekonomski, demografski, politični, 

geografski) in subjektivni dejavniki (pridobljene navade, znanja, kulturno okolje, v katerem 

človek živi kot duhovno in fizično bitje). (Uvod v turizem, 2005, stran 51) 

 

Turistične potrebe so po Maslowi hierarhiji razdeljene v: osnovne eksistenčne potrebe (gre 

za potovanja, kjer zadovoljujemo predvsem lastne potrebe, potovanja do mest zaposlitve in 

trgovsko – poslovna potovanja), varnostne potrebe (potovanja, kjer regeneriramo življenjske 

moči, poslovna potovanja in potovanja iz zdravstvenih razlogov), socialne potrebe 

(samostojna oziroma skupinska potovanja z namenom druženja, komuniciranja), potrebe po 

dostojanstvu, spoštovanju in samospoštovanju (prestižne počitnice in potovanja, ki pomenijo 

družbeno priznanje) in razvojno ustvarjalne potrebe (potovanja in počitnice, ki nam 

zagotavljajo osebno zadovoljstvo). (Uvod v turizem, 2005, stran 52) 

 

Turistične motive sprožijo turistične potrebe. Gre za notranje vzpodbude in nagibe, zaradi 

katerih človek zapusti v določenem času kraj stalnega bivanja in se odloči za določeno obliko 

turistične ponudbe. Turistične motive pogosto ločujejo na prirojene in pridobljene motive. H 

prvim prištevamo notranjo nujo po gibanju, igri, počitku in samoohranitvi. Med pridobljene 

sodijo: želja po spremembi okolja, rekreacija, posnemanje, moderno oblačenje, težnja po 

kulturnem oziroma športnem udejstvovanju, utrjevanje zdravja itd. (Uvod v turizem, 2005, 

stran 54) 

 

Strokovna literatura najpogosteje razdeli turistične motive v pet skupin: 

 motive, ki jih pogojuje človeška duševnost (primer: popolna duševna sprostitev, 

uživanje, pomirjanje itd.); 

 motive, ki jih pogojuje telo (primer: tek, hoja, smučanje itd.); 

 motive, ki se izražajo z željo po komuniciranju, druženju, prijateljevanju (primer: 

spoznavanje novih ljudi, srečanja s sorodniki itd.); 

 motive, ki se izražajo kot želja po raziskovanju, spremembah, pustolovščinah, 

izobraževanju, nakupovanju (primer: spoznavanje novih kultur, navad, običajev, 

učenje, česa novega itd.); 
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 motive, ki so povezani z naravo in vremenom (doživljanje narave, beg pred 

onesnaženim zrakom itd.).  (Uvod v turizem, 2005, stran 54) 

 

Tabela 25: Število sob in ležišč v občini Krško leta 2010 

MESEC Število sob 

Zmogljivosti –  

ležišča – SKUPAJ 

Zmogljivosti –  

ležišča – stalna 

JANUAR 106 249 247 

FEBRUAR 91 225 208 

MAREC 93 229 212 

APRIL 88 218 201 

MAJ 87 216 199 

JUNIJ 86 215 198 

JULIJ 76 186 171 

AVGUST 88 211 209 

SEPTEMBER 101 237 235 

OKTOBER 104 236 236 

NOVEMBER 104 236 236 

DECEMBER 109 248 248 

Vir: Stat.si. (12:49, 20. 9. 2011) 

Graf 10: Število sob in ležišč v občini Krško leta 2010 

 

Vir: Stat.si 
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Eden glavnih odsevov turističnega povpraševanja na določenem območju je tudi razpolaganje 

tega območja s številom sob oz. ležišč za turiste. Kakor je že navedeno v četrti točki, občina 

Krško razpolaga z objekti, ki imajo dodeljene največ tri zvezdice. Vsekakor lahko iz tega 

sklepamo, da območje ni cilj gostov, ki bi si želeli višjega standarda. 

V občini je bilo v povprečju leta 2010  na razpolago 94 sob. Največ sob je bilo na razpolago 

meseca decembra (109), najmanj pa meseca julija (76). Če gledamo podatke skozi vse leto, je 

bilo največ sob na razpolago v jesenskih in zimskih mesecih, v času spomladanskih in 

poletnih mesecev pa se je število sob zmanjšalo za 20 – 30. Prav tako se je s poletnimi meseci 

močno zmanjšalo število stalnih ležišč. Julija jih je bilo 171, meseca decembra pa jih je bilo 

kar 76 več (247).  Na splošno lahko rečemo, da bi bilo  pričakovati, da se bo število sob 

povečalo v času spomladanskih in poletnih dni, ko je območje krške občine primerno za 

pohode, športne aktivnosti, oglede znamenitosti. Krška občina pa tudi leži v bližini Brežiške 

občine, kjer so zelo znane Terme Čatež.  Kljub temu, da je občina Krško v zimskem času 

prelepa in da so sprehodi po zasneženi pokrajini čudoviti, ne razpolaga z nikakršno 

infrastrukturo, ki bi zadovoljila potrebe obiskovalcev po zimskih aktivnostih. Zato je tudi 

nerazumljiv tak upad sob v poletnem času. 

 

Tabela 26: Prihodi turistov v občino Krško po posameznih mesecih leta 2010 

MESEC 

Prihodi turistov –  

 SKUPAJ 

Prihodi turistov –  

domači 

Prihodi turistov –  

tuji 

JANUAR 258 102 156 

FEBRUAR 564 122 442 

MAREC 658 195 463 

APRIL 709 343 366 

MAJ 913 144 769 

JUNIJ 861 362 499 

JULIJ
5
 /  /  /  

AVGUST 479 113 366 

SEPTEMBER 2103 294 1809 

OKTOBER 2955 1129 1826 

NOVEMBER 429 206 223 

DECEMBER 341 130 211 

Vir: Stat.si (12:49, 20. 9. 2011) 

 

 

                                                             
5 Julij – ni podatka. 
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Graf 11:Prihodi turistov v občino Krško po posameznih mesecih leta 2010. 

 

Vir: Stat.si 

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je občino Krško leta 2010 obiskalo 

skupaj 10270 turistov. Od tega jih je bilo 3140 iz Slovenije, 7130 pa je bilo tujih gostov. 

Potrebno je poudariti, da gre za podatek, ki ne vsebuje števila turistov za mesec julija 2010, 

saj za ta mesec ni bilo razpoložljivih podatkov. Vsekakor bi bilo pričakovati, da bi bila 

skupna številka turistov za približno 500 do 1000 turistov višja, če sodimo glede na meseca 

junij in avgust. 

 

Največ domačih in tujih gostov je bilo meseca oktobra, ko so se na območju krške občine 

odvijale številne trgatve, kar je privabljalo mnogo ljubiteljev tovrstne dejavnosti. Takrat je 

bilo zabeleženih skupaj 2955 gostov, od tega je bilo 1129  domačih in 1826 tujih. Najmanj 

gostov je bilo meseca januarja, ko je občino skupno obiskalo le 258  ljudi, od tega 102 

domača in 156 tujih gostov. 
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Tabela 27: Prenočitve turistov v občini Krško po mesecih v letu 2010 

MESEC 

Prenočitve turistov –  

SKUPAJ 

Prenočitve turistov   

–  domači 

Prenočitve turistov 

– tuji 

JANUAR 488 193 295 

FEBRUAR 1770 377 1393 

MAREC 1873 558 1315 

APRIL 1905 917 988 

MAJ 2404 371 2033 

JUNIJ 2401 1009 1392 

JULIJ
6
 /  /  /  

AVGUST 1085 268 817 

SEPTEMBER 2250 347 1903 

OKTOBER 3295 1164 2131 

NOVEMBER 1459 567 892 

DECEMBER 899 371 528 

Vir: Stat.si (12:49, 20. 9. 2011) 

Graf 12:  Prenočitve turistov v občini Krško po mesecih v letu 2010 

 

Vir: Stat.si. 

 

Leta 2010 je bilo v občini Krško skupno 19829 prenočitev. Poudariti je potrebno, da je ta 

podatek brez nočitev v mesecu juliju, za katerega ni bilo razpoložljivih podatkov. Največje 

število prenočitev je bilo zabeleženo meseca oktobra (3295), od tega je bilo 1164 domačih in 

2131 tujih prenočitev. Po številu prenočitev močno izstopa mesec januar, ko so jih zabeležili 

                                                             
6 Julij – ni podatka. 
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le 488, od tega 193 domačih in 295 tujih. V povprečju se število nočitev v občini Krško giblje 

med 1700 –  2000 nočitev na mesec. 

 

Tabela 28: Prihodi in prenočitve turistov glede na države v letu 2008 

Države 

Prihodi turistov –  

SKUPAJ 

Prenočitve turistov –  

SKUPAJ 

DRŽAVE – SKUPAJ 8950 26488 

DOMAČI 2339 6566 

TUJI 6611 19922 

Avstrija 562 1590 

Belgija 114 350 

Bolgarija 142 411 

Bosna in Hercegovina 216 626 

Ciper 2 4 

Češka republika 183 529 

Črna gora 84 236 

Danska 33 96 

Estonija - - 

Finska 13 37 

Francija 111 326 

Grčija 18 48 

Hrvaška 504 2067 

Irska 13 33 

Islandija - - 

Italija 1183 3518 

Latvija 18 54 

Litva 11 32 

Luksemburg 1 2 

Madžarska 211 602 

Republika Makedonija 68 195 

Malta 1 2 

Nemčija 645 1832 

Nizozemska 76 223 

Norveška 23 72 

Poljska 342 1045 

Portugalska 18 50 

Romunija 260 779 

Ruska federacija 83 232 

Slovaška 107 259 

Srbija 796 2484 

Španija 112 328 

Švedska 55 153 

Švica 74 214 
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Turčija 26 69 

Ukrajina 35 102 

Združeno kraljestvo 153 424 

Druge evropske države 31 87 

Južna Afrika - - 

Druge afriške države 5 15 

Avstralija 18 51 

Nova Zelandija - - 

Druge države in ozemlja 

Oceanije - - 

Izrael 50 163 

Japonska 33 88 

Kitajska (Ljudska republika) 10 26 

Koreja (Republika) 24 67 

Druge azijske države 27 78 

Brazilija 7 20 

Druge države Južne in Srednje 

Amerike 10 28 

Kanada 26 73 

Združene države (ZDA) 64 170 

Druge države in ozemlja 

Severne Amerike 13 32 

Vir: Stat.si (13:33, 20. 9. 2011) 

 

Leta 2008 je skupno obiskalo občino Krško 8950 turistov. Od tega je bilo 2339  domačih in 

6611 tujih gostov. Največ tujih turistov je prišlo iz Italije (1183), sledijo jim turisti iz Srbije 

(796) in Nemčije (645). Najmanjše število ljudi je prišlo iz Cipra (2), Luksemburga(1) in 

Malte (1). Iz države Estonije, Islandije, Južne Afrike in Nove Zelandije ter drugih držav in 

držav Oceanije v občini Krško ne beležijo nobenega obiska. 

 

Turisti so leta 2008 v občini Krško skupno ustvarili 26488 nočitev. Zabeleženih je bilo 6566 

nočitev domačih gostov in 19922 nočitev tujih gostov. Največ nočitev so ustvarili državljani 

Italije (3518), sledijo jim državljani Srbije (2484) in Hrvaške (2067). Od turistov, ki so 

obiskali krško občino, so najmanj nočitev zabeležili turisti iz Cipra (4), Malte (2) in 

Luksemburga (2). 
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Tabela 29: Prihodi in prenočitve turistov glede na države v letu 2009 

Države 
Prihodi turistov –  

SKUPAJ 
Prenočitve turistov –  

SKUPAJ 

DRŽAVE - SKUPAJ 6620 18663 

DOMAČI 2147 6000 

TUJI 4473 12663 

Avstrija 362 902 

Belgija 82 255 

Bolgarija 168 314 

Bosna in Hercegovina 177 709 

Ciper 1 2 

Češka republika 70 1202 

Črna gora 48 133 

Danska 29 74 

Estonija - - 

Finska 17 43 

Francija 72 173 

Grčija 5 12 

Hrvaška 341 1139 

Irska 3 7 

Islandija - - 

Italija 927 2701 

Latvija 1 1 

Litva 2 5 

Luksemburg - - 

Madžarska 82 199 

Republika Makedonija 58 124 

Malta 1 2 

Nemčija 368 957 

Nizozemska 35 81 

Norveška 16 43 

Poljska 133 257 

Portugalska 5 7 

Romunija 71 191 

Ruska federacija 55 145 

Slovaška 77 204 

Srbija 759 2355 

Španija 69 198 

Švedska 37 95 

Švica 57 182 

Turčija 12 26 

Ukrajina 9 22 

Združeno kraljestvo 85 235 

Druge evropske države 18 61 
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Južna Afrika - - 

Druge afriške države 5 15 

Avstralija 8 23 

Nova Zelandija 2 2 

Druge države in ozemlja 

Oceanije - - 

Izrael 35 115 

Japonska 34 93 

Kitajska (Ljudska republika) 5 14 

Koreja (Republika) 21 56 

Druge azijske države 36 91 

Brazilija 3 9 

Druge države Južne in Srednje 
Amerike 7 19 

Kanada 12 34 

Združene države (ZDA) 52 134 

Druge države in ozemlja Severne 

Amerike 1 2 

Vir: Stat.si (13:33, 20. 9. 2011) 

Leta 2009 je občino Krško obiskalo skupaj 6620 turistov. Od tega je bilo 2147 domačih in 

4473 tujih gostov. Največ tujih turistov je prišlo iz države Italije (927), Srbije (759) in 

Nemčije (368). Najmanj tujih gostov je bilo iz Cipra (1), Latvije (1) in Severne Amerike (1). 

Iz držav Estonije, Islandije, Južne Afrike in ozemlja Oceanije v krški občini leta 2009 ne 

beležijo nobenega gosta.  

 

Skupno so turisti leta 2009 v občini Krško ustvarili 18663 nočitev. Zabeleženih je bilo 6000 

domačih prenočitev in 12663 tujih prenočitev. Največkrat so prespali državljani Italije (2701), 

Srbije (2355) in Hrvaške (1139). Od turistov, ki so obiskali občino Krško, so najmanj nočitev 

ustvarili državljani Cipra (2), Latvije (1), Malte (2), Nove Zelandije (2) in Severne Amerike 

(2). 
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Graf 13: Struktura prihoda tujih gostov v letih 2008 in 2009  

 

Vir: Analiza stanja turizma v občini Krško, 2010 

 

Graf 14: Struktura nočitev tujih gostov v letih 2008 in 2009 v občini Krško 

 

Vir: Analiza stanja turizma v občini Krško, 2010 
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Graf 15: Struktura prihodov in nočitev turistov v letih 2008 in 2009 glede na razmerje domači 

/ tuji turisti 

 

Vir: Analiza stanja turizma v občini Krško, 2010 

 

V primerjavi med letoma 2008 in 2009 ugotovimo, da je bilo leta 2008 v občini Krško 

zabeleženih 2330 turistov več kot leta 2009. Prav tako so turisti leta 2008 skupno ustvarili 

7825 prenočitev več kot leta 2009. Leta 2009 se je zmanjšalo število tujih in domačih turistov. 

Število domačih se je zmanjšalo za 192 oseb, tujih turistov pa je bilo kar 2138 manj. Manjši 

obisk pa je imel za posledico tudi manjše število prenočitev. Domači turisti so v letu 2009 

imeli 566 nočitev manj kot leta 2008, tuji turisti pa kar 7259 nočitev manj. 

 

Graf 16: Število evidentiranih nočitev v letih 1999 – 2009 po podatkih o pobrani turistični 

taksi 

 

Vir: Analiza stanja turizma v občini Krško, 2010 
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Zgornji grafikon nam prikazuje število evidentiranih nočitev po pobrani turistični taksi v 

občini Krško v letih 1999 do 2009. V občini Krško je bilo leta 1999 zabeleženih nekaj manj 

kot 20.000 prenočitev. Število je bilo naslednje leto malce višje, a je leta 2001 zopet sledil 

upad. Velika porast turističnega povpraševanja je zabeležena v letih 2002, 2003, z vrhuncem 

v letu 2004, ko je bilo zabeleženih 36.000 nočitev. Temu je nato sledil strm upad (leta 2006 je  

v občini zabeleženih le 15.000 prenočitev), ki je dosegel minimum leta 2007, ko je bilo v 

občini le dobrih 11.000 prenočitev. Zagotovo je treba zmanjšanje števila prenočitev iskati tudi 

v odcepitvi občine Kostanjevica na Krki od občine Krško, saj vsi nočitveni objekti niso več 

evidentirani v občini Krško.  Leta 2008 je nato sledil porast prenočitev, a so bile le – te v letu 

2009 zopet v upadu. 

 

Tabela 30: Povprečna doba bivanja gostov v letu 2008 

  POVPREČNA DOBA BIVANJA GOSTOV 

DOMAČI 2, 8 dni 

TUJI 3 dni 

 

Tabela 31: Povprečna doba bivanja gostov v letu 2009 

  POVPREČNA DOBA BIVANJA GOSTOV 

DOMAČI 2,8 dni 

TUJI 2,8 dni 

 

Leta 2008 je občino Krško obiskalo 2.339 domačih gostov, ti pa so v povprečju bivali v 

občini 2,8 dni. Tujih gostov je bilo 19.922 in so v povprečju preživeli v občini Krško 3 dni.  

Leto dni kasneje je bil zabeležen manjši turistični obisk. Domačih gostov je bilo 2.147, tujih 

pa 6.000. Tako domači kot tuji gosti so v povprečju bivali v občini 2, 8 dni.  

ANALIZA OBSEGA STACIONARNEGA TURIZMA V OBČINI KRŠKO 

V občini Krško sta dva  hotela: Hotel Pacific in Hotel City ter dva hostela: MC Hotel in 

Hostel Kozmus. Prenočišča nudijo tudi različna gostišča, planinski dom na Bohorju ter 

zasebniki. 

Hotela Pacific in City sodita v kategorijo treh zvezdic. Ponujata eno in dvoposteljne sobe ter 

apartmaje. Sta objekta najvišje kategorije v občini, na podlagi česar lahko zaključimo, da 

primanjkuje prenočitvenih kapacitet za zahtevnejše goste. Sobe v obeh hotelih vsekakor ne 
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zagotavljata visokega standarda, saj je oprema preprostejša, vsekakor pa moram poudariti, da 

v obeh objektih lepo skrbijo za red in čistočo. 

V središču mesta Krško se nahaja hostel MC hotel, ki ima svoje prostore v mansardnem delu 

Mladinskega centra Krško. Namenjen je tako mladim kot tudi starejšim, kar pomeni, da je 

odprt za vse starostne skupine. Na voljo so naslednje namestitvene kapacitete: 9-posteljna 

soba, 8-posteljna soba, tri posteljna soba, apartma s štirimi enoposteljnimi sobami. Skupaj je 

tako na voljo 24 ležišč, kar omogoča bivanje večjih skupin. V MC Hotelu so na voljo 

pripadajoči sanitarni prostori, kopalnica s tuši, manjša kuhinja s kuhinjskimi pripomočki, 

dnevni prostor s TV-jem, računalnikom in seveda brezplačnim dostopom do interneta. Vse 

sobe so moderno in zelo lepo opremljene. Tako lahko prenočite v občini Krško po zelo 

ugodni ceni (cena eno – posteljne sobe je 20 eurov na noč, cena 3 ali več posteljnih sob znaša 

16 eurov na noč), v zelo sproščenem okolju in lepem objektu. 

V Brestanici, le nekaj kilometrov iz Krškega se nahaja Hostel Kozmus, katerega lastnik je naš 

olimpionik Primož Kozmus. Na tem mestu je bila nekoč znana gostilna Pod Lipo, katero je 

popolnoma prenovil v hostel, ki je namenjen individualnim gostom, skupinam in šolarjem. 

Prostori so sodobno opremljeni in nudijo kvalitetno nastanitev po zelo ugodni ceni (15 eurov 

na noč). Za doplačilo treh eurov obstaja tudi možnost zajtrka. 

Sobe v gostiščih, pri zasebnikih in v planinskem domu so skromneje opremljene in imajo 

manjše nočitvene kapacitete. 

V občini Krško je malo objektov, ki nudijo možnost prenočitve. Kljub vsemu pa ti objekti 

nikoli niso polno zasedeni, saj občino obišče zelo malo turistov. Za večji obisk turistov bi 

morala občina vsekakor razviti strategijo, ki bi privabljala goste za daljše obdobje, jim nudila 

različne programe in s tem tudi možnost graditve prenočitvenega objekta, ki bi privabljal v 

kraj tudi bolj zahtevne goste. 
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6. PRIHODNOST TURIZMA V OBČINI KRŠKO 

6.1  SWOT ANALIZA 

 

Občina Krško je leta 2008 naročila izdelavo Strategije razvoja turizma in strokovnih podlag 

za pripravo občinskega prostorskega načrta. V njenem okviru je bila izdelana tudi swot 

analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti občine. Pristojne institucije in organi se 

bodo skušali zavzemati, da bi identificirane slabosti presegli z ustrezno politiko in 

aktivnostmi ter bi jih spremenili v prednosti. Identificirane nevarnosti pa naj bi spremenili v 

priložnosti. 

Tabela 32: Swot analiza turizma v občini Krško 

PREDNOSTI SLABOSTI 

geostrateška lega; 

tradicija in raznolikost ponudbe na majhnem 

mestu; 

bogata zgodovinska in kulturna dediščina ter 

etnološke posebnosti; 

naravne danosti za razvoj turist. dejavnosti, 

tudi z deležem območij »Natura 2000«; 

sakralni objekti; 

obstoječi turistični produkti in infrastruktura; 

aktivno društveno delovanje; 

uveljavljene mednarodne športne in druge 

prireditve; 

pestra ponudba kulinarike in vin; 

gostoljubnost ponudnikov in prebivalstva; 

varno območje; 

delovanje turističnih podmladkov; 

mednarodno uveljavljena prireditev 

speedwaya; 

znane osebnosti; 

pristna domača kulinarika in cviček PTP; 

Ni strokovne institucije, ki bi usmerjala in 

vodila razvoj turizma; 

neorganiziranost turizma na ravni turistične 

destinacije; 

pomanjkanje strokovnega kadra in znanja za 

management v turizmu; 

razdrobljenost in nepovezanost turističnih 

ponudnikov in ponudbe; 

neoblikovani integralni turistični produkti; 

pomanjkanje športno turistične infrastrukture; 

pomanjkanje parkirnih prostorov;  

ni ustrezne  koordinacije, kooperativnosti in 

povezanosti turist. ponudnikov na trgu;  

premalo razvojne klime/predolgo čakanje na 

rešitve »od zgoraj«; 

pomanjkljiva usmerjevalna, obvestilna  in druga 

signalizacija ob glavnih in lokalnih 

prometnicah, pomanjkanje iniciative in 

vztrajnosti pri turističnih akterjih; 

slaba osveščenost prebivalstva o pomenu 

turizma in lastnih možnostih razvoja; 
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možnost izobraževanja mladih;  

možnost lova, ribolova; 

povezovanje z organiz. na regionalnem nivoju 

za razvoj skupnih tur. produktov. 

neorganizirana promocija in trženje;  

pomanjkanje finančnih sredstev za razvoj; 

premajhna motiviranost in neaktivnost 

prebivalcev ob vinsko-turističnih cestah in 

drugih poteh za ustvarjanje ponudbe; 

neurejene razmere na področju prostorskega 

urejanja;  

pomanjkanje nočitvenih kapacitet in kratko 

bivanje turistov na območju; 

slabe povezave z javnimi prevoznimi sredstvi; 

nedorečene vsebine v starem mestnem jedru in 

neurejene zunanje podobe;  

nedorečenost primernih lokacij za organiziranje 

množičnih in tradicionalnih prireditev; 

neprepoznavnost turistične destinacije; 

ni atraktivnih prostorov za kampiranje in za 

avtodome; 

neizkoriščenost kulturno-zgodovinske dediščine 

za turistične namene; 

preskromno investiranje in vlaganje v ustrezne 

kadre ob povečanih vlaganjih v turistično 

infrastrukturo; 

ni urejena infrastruktura za postajališča 

namenjena avtodomov. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Lahko dostopno območje; 

raznolika ponudba in ponudba zunaj sezone;  

kratke, ponavljajoče se počitnice; 

vključevanje novih trendov v turizmu; 

povezovanje turističnih ponudnikov na lokalni, 

regionalni in medobčinski ravni in njihovo 

Neustrezna organiziranost turizma v okolju, 

premalo vlaganja v obveščanje; 

nezadostna povezanost (individualizem) 

različnih akterjev na področju turizma; 

pomanjkanje specifičnih znanj ter 

nepripravljenost sledenja in končne realizacije 
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motiviranje za vključevanje v javno-zasebno 

partnerstvo ter poudarek na čezmejnem 

sodelovanju; 

alternativne oblike turizma; 

mladinski turizem; 

možnost za nove podjetniške ideje v povezavi 

s turizmom; 

razvoj tržne blagovne znamke za trženje 

destinacije; 

razvoj lokalne tradicionalne kulinarike; 

ohranjena tradicionalna kulturna krajina in 

velika krajinska pestrost; 

povezovanje z organizacijami na lokalnem in 

regionalnem nivoju za razvoj skupnih 

turističnih produktov; 

razvoj športno-rekreativnih in tematskih poti; 

zidaniški turizem; 

vzpostavitev in razvoj tematskih poti in 

ponudbe na temelju zgodb in legend;  

avtentičnost ponudbe; 

učinkovito koriščenje spodbud EU, 

nacionalnih, občinskih in drugih virov; 

destinacija z individualno ponudbo; 

destinacija z oživljanjem domače in 

umetnostne obrti; 

razvitost turistične društvene organizacije; 

razvoj novih turističnih produktov in 

oblikovanje integralnih turističnih produktov; 

razvoj turizma na kmetijah, EKO turizma in 

turizma na podeželju; 

muzej speedwaya (opreme); 

dogovorjenih ciljev; 

pomanjkanje tržne naravnanosti destinacije in 

premalo podjetniškega pristopa; 

prepozno prepoznavanje sprememb v trendih in 

prepočasno reagiranje ponudbe; 

nedorečen pravni sistem in zakonodaja s 

področja posameznih segmentov turizma, 

neprimerna davčna politika, prostorska 

problematika; 

neizkoriščene možnosti materialnih virov; 

togost posameznih institucij, služb in zavodov, 

administrativne ovire ter problemi družbenih 

planov; 

nerazumevanje in pasivnost posameznikov 

(prebivalcev) za razvoj turistične dejavnosti in 

nekaterih turističnih ponudnikov; 

neupoštevanje trajnostnega razvoja; 

cenejše destinacije s podobno ponudbo; 

neizpolnjevanje pričakovanj turistov; 

ni kakovostnih lokalnih turističnih vodnikov, ki 

bi prodajali zgodbe in ni animatorjev; 

prepočasen odziv na dogajanje na turističnem 

trgu v različnih organizacijskih oblikah (javni 

zavodi, zavodi …); 

prevelika obremenitev okolja;  

morebitne prevelike omejitve razvojnih pobud 

zaradi varovanja narave in kulturne dediščine; 

nesodelovanje javnega, privatnega sektorja in 

civilne družbe; 

preskromno investiranje v turistično 

infrastrukturo; 

pasivnost in čakanje zgolj na zunanje razvojne 
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Nuklearna elektrarna Krško; 

črpanje razvojnih finančnih virov za obnovo 

kulturno-zgodovinske dediščine in turistične 

infrastrukture; 

sodelovanje s sosednjimi razvitimi turističnimi 

destinacijami; 

razvoj družinskih objektov na podeželju – 

nočitvene kapacitete; 

razvoj poslovnega turizma; 

vključitev reke Krke in Save; 

obnova in oživitev starega mestnega jedra; 

oživitev in nove vsebine za ohranjanje kulturne 

dediščine; 

animacija lokalnega prebivalstva;  

izobraževanje za ohranjanje tradicionalnih 

vsebin dediščine. 

in investicijske vire. 

 

Vir: Strategija razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega 

načrta v občini Krško – strateški in izvedbeni del, 2008 
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6.2  SANIRANI OBJEKTI V OBČINI KRŠKO, KI BODO VPLIVALI NA 

RAZVOJ TURIZMA 

FAKULTETA ZA LOGISTIKO IN ENERGETIKO 

Leta 2005 so začeli prenavljati stavbo na Hočevarjevem trgu 1 v Krškem, ki je nekoč služila 

kot Srednja tehniška šola. Srednja šola je dobila nov prostor v novo zgrajeni stavbi, vprašanja, 

čemu bo služila stara stavba, pa so si sledila iz dneva v dan. Občina je vse bolj razmišljala o 

študijskem središču tudi v Krškem. 

Ko se vprašam ali je izobraževalno središče pomembno za turizem, je moj odgovor vsekakor 

da. S tem se v občino pritegnejo strokovnjaki iz različnih področij, delov države in tudi tujine. 

Na študij pridejo študentje iz bližnje in širše okolice, pomembna pa ja tudi izmenjava 

študentov, ko za daljše časovno obdobje pridejo na študij tuji študentje. Študentje, ki se bodo 

izobrazili na fakulteti, pa bodo s svojimi idejami in znanjem ter s položaji na delovnih mestih, 

lahko pripomogli k novostim, ki bi pritegnile ljudi v občino. 

Obnova stare srednje šole je stala 1,9 milijonov evrov. Za postopek in aktivnost pri 

ustanavljanju obeh fakultet pa je bilo porabljenih še 1,6 milijona evrov, torej skupno 3,5 

milijonov. (V kakšni občini želimo živeti, 2010, stran 18) 

Slika 21: Hočevarjev trg s fakulteto v ozadju 

 

Vir: Kraji.eu (5:39, 6. 10. 2011) 
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STADION MATIJE GUBCA 

Stadion Matije Gubca je bil zgrajen že leta 1980. Najv investicij za njegovo obnovo so se 

zgodile leta 2009, ko so posodobili tribune in uredili odtekanje vode iz nogometnega igrišča, 

ki leži v sredini speedway proge. V tem času so obnovili tudi progo za speedway in s tem 

zagotovili organizacijo velikih športnih prireditev. (V kakšni občini želimo živeti, 2010, stran 

19) 

 

Že pred tem, leta 2004, je občina odkupila in uredila prostore pod tribuno in s tem omogočila 

optimalne pogoje za delovanje nogometnega kluba. Še leto kasneje so odkupili ostale prostore 

v bližini, ki so jih preuredili v garderobe, sanitarije in druge prostore. Obnova tega objekta je 

bila v letih 2002 do 2009. Občina je v tem času v objekt vložila 974.561 evrov. (V kakšni 

občini želimo živeti, 2010, stran 19) 

BAZEN BRESTANICA 

Slika 22, Slika 23, Slika 24: Bazen Brestanica nekoč, v času prenove in danes 

 

Vir: Dolenjskilist (19:32, 5. 10. 2011)                                        

Vir: Krsko.si (19:37, 5. 10. 2011) 

 

Občina Krško je za sanacije na bazenskem kompleksu v Brestanici namenila v letih 2004 do 

2009 skupno 233.997 evrov. Ta denar je bil porabljen za vzdrževalna dela in sanacije, da je 

bazen v poletnih mesecih obratoval. Vendar je bilo potrebno za zagotovilo obstoja bazena 

celoten kompleks obnoviti, saj je bil stari bazen že precej zastarel. Popolnoma so obnovili 

plavalni bazen, otroški bazen, površine ob kopališču, garderobe, gostinske objekte, postavili 

so novo strojnico in bazensko tehniko, poskrbeli pa so tudi za igrala. Investicija je stala 2,1 

milijon evrov. (V kakšni občini želimo živeti, 2010, stran 20) 

SPOMINSKI PARK JURIJA DALMATINA 

Spominski park na levem bregu reke Save je urejen v čast pomembnima zgodovinskima 

osebama – Juriju Dalmatinu in Adamu Bohoriču. V bližini parka stoji OŠ Jurija Dalmatina, 
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kar tudi učencem omogoča pouk v naravi in neposreden stik s kulturno dediščino. Skupno je 

prenova stala 291.650 evrov. S tem denarjem so uredili sprehajalne poti, tlakovanje, 

razsvetljavo, hortikularno ureditev in postavili skulpture. (V kakšni občini želimo živeti, 

2010, stran 21) 

Slika 25, Slika 26: Park Jurija Dalmatina 

  
Vir: Genspot (18:00, 15. 9. 2011) 

 

PARK KRŠKO IN DVORANA V PARKU 

 

Krško je mesto, ki se razprostira sredi bujnih zelenih gozdov. A kljub temu je nepogrešljiv 

Park Krško, ki so ga temeljito prenavljali. V letih 2000 – 2003 je dobil prelepo cvetočo 

podobo, v sklop prenove pa je bila vključena tudi obnova nekdanje cerkvice sv. Križa. Za 

obnovo zunanjosti (fasada in nova streha) in notranjosti 100 kvadratnih metrov velike 

dvorane, je občina namenila 130.000 evrov. Celovita obnova parka je stala 291.000 evrov. (V 

kakšni občini želimo živeti, 2010, stran 21) 

 
Slika 27, Slika 28: Dvorana v parku  in njena okolica 

 

Vir: Kraji.eu (17:11, 15. 9. 2011) 

 

VALVASORJEV KOMPLEKS 

30. marca 2010 so v Krškem slovesno odprli prenovljeni kompleks stare Valvasorjeve hiše. 

Hiša stoji ob glavni cesti, ki nas iz smeri Brestanice pripelje v Krško. Dolga leta je samevala 

in bila prepuščena času, ki jo je že dobro načel. Stavba leži v sklopu Hočevarjevega trga, kjer 
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sta tudi fakulteti in cerkev sv. Janeza Evangelista, ob njej pa galerija. Vse zgradbe skupaj 

nekako tvorijo izobraževalno in kulturno središče občine. 

Slika 29: Valvasorjev kompleks pred prenovo 

 

Vir: E-posavje (15:39, 15. 9. 2011) 

Že leta 1993 je občina Krško območje Valvasorjeve hiše razglasila za kulturni in zgodovinski 

spomenik in ob tem poskrbela za vso potrebno dokumentacijo in prenovo vseh treh hiš, ki so 

jih poimenovali Valvasorjev kompleks. Skromna finančna sredstva pa so onemogočala, da bi 

sanacija  hitro stekla. Prva dela so se začela v letih 1998 do 2001, ko so delno sanirali temelje 

in zidove, v letu 2004 pa so zamenjali strešno kritino, da bi preprečili nadaljnje propadanje 

objekta. (Občina Krško, 17:12, 8. 10. 2011) 

Intenzivno obnovo objekta so začeli leta 2008, trajala pa je kar leto in pol. Investicija je bila 

vredna 2,5 milijonov evrov in večina sredstev je bila pridobljena s pomočjo sofinanciranja iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. (Občina 

Krško, 17:12,  8. 10. 2011) 

Prenova kompleksa je močno izboljšala zunanjo podobo hiše in s svojo edinstveno 

arhitekturno  dediščino pripomogla k turistični obogatitvi občine. V prostorih so uredili 

Mestni muzej Krško, v katerem so del prostorov namenili kulturnim dejavnostim, del pa 

storitvenim. K slednjim sodijo mestna kavarna, Mladinski center, informacijska pisarna 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pisarna Javnega sklada za kulturne dejavnosti, prostori 

društev s področja likovnega ustvarjanja in turistično-informacijski center. Nadstropje in 

podstrešje sta namenjena Mestnemu muzeju Krško. Muzej bo postopoma napolnil prostore s 

stalnimi zbirkami, kot prva pa je v Valvasorjevi hiši svoje mesto dobila zbirka akademskega 

kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička. (Občina Krško, 17:12, 8. 10. 2011) 
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Slika 30, Slika 31: Prenovljeni Valvasorjev kompleks 

 

Vir: Krsko.si (8:44, 24. 9. 2011 )                      Vir: Radio1 (8:52, 24. 9. 2011) 

TRG MATIJE GUBCA 

Trg Matije Gubca se odpira na levem bregu reke Save, na  predelu, imenovanem Videm. Leži 

neposredno ob glavni cesti, ki mesto Krško povezuje z Brežicami. Omejujeta ga Ljubljanska 

banka in pošta na levi strani, v središču zadaj stoji Kulturni dom Krško s kinodvorano, na 

desni strani pa hotel City.  

Slika 32, Slika 33 : Trg Matije Gubca pred prenovo s kulturnim domom Krško (slika 32) in 

Trg Matije Gubca s kipom in hotelom City (slika33) 

Vir: Kraji.eu (10:33, 18. 9. 2011) 

 

Kot lahko vidimo na zgornjih slikah je bil Trg Matije Gubca pred začetkom prenove le 

ploščad, grajena iz betonskih blokov, na skrajnem levem delu, v bližini cestišča, pa ga je 

zaznamoval kip Matije Gubca. 

Ideja  o prenovi trga je bila izbrana v skladu z Zakonom o javnem naročanju z zbiranjem 

ponudb, projekt pa usklajen tudi z vsemi bližnjimi poslovnimi objekti, ki mejijo na Trg Matije 
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Gubca. V sklopu zunanje ureditve je potekala tudi celovita obnova sanitarij za obiskovalce v 

pritličju Kulturnega doma. Za izvedbo 410.000 evrov vredne investicije je Občina Krško 

pridobila sredstva Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki je 

investicijo sofinancirala v višini 332.000 evrov. (Občina Krško, 19:00, 5. 10. 2011) 

Občina Krško je najprej želela pristopiti le k rekonstrukciji dotrajane ploščadi, kasneje pa se 

je občinska uprava odločila za celovito prenovo. Tako sedaj urejena ploščad obsega 823 

kvadratnih metrov površin. Osrednji del trga krasi fontana (6 x 6 metrov), ki vključuje tudi 

osvetlitev in vodne efekte. Otvoritev parka je bila izpeljana 4. 11. 2009, ko je župan Franc 

Bogovič simbolno prižgal osvetlitev fontane. (Občina Krško, 19:00, 5. 10. 2011) 

Slika 34, Slika 35: Prenovljeni Trg Matije Gubca 

  

Vir: Krsko.si (19:15, 5. 10. 2011) 

 

OBNOVA GRADU BRESTANICA 

Grad Brestanica (Rajhenburg) ima zelo velik pomen tako v lokalnem kot tudi v nacionalnem 

pogledu. Ima izjemno arhitekturno in zgodovinsko vrednost, zato je občina Krško ves čas 

iskala možnost za prenovo gradu. Na razpisu ji je uspelo pridobiti najvišji možen delež 

razpisanih sredstev v višini treh milijonov evrov, ki so bila povod za takojšnji pričetek del na 

gradu Rajhenburg. Po predvidevanju bi naj bila končana do konca junija 2012. (Občina 

Krško, 18:35, 10. 10. 2011) 

Grad pa ne bodo obnovili le na zunaj, ampak tudi v notranjosti. Preoblikovana bo tudi vsebina 

na podlagi zgodb, ki so se odvijale v gradu in na tem območju skozi stoletja. Najstarejši še 

ohranjeni grad na Slovenskem je bil prizorišče veselih in žalostnih dogodkov, ki so 

zaznamovali stavbo, in prav je, da so tudi naslednji rodovi seznanjeni z njimi. Vse zgodbe 
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stoletij bodo predstavljene v razstavnih prostorih, ki so del Muzeja novejše zgodovine 

Slovenije, Enote Brestanica. Razstavo, ki jo delno imenujemo »Brestanica skozi čas« pa 

pripravljata Mestni muzej Krško in Posavski muzej Brežice. Prav poseben ponos bosta 

obnovljeni romanska in gotska kapela, ki bosta osrednja arhitekturna »bisera« gradu. Celovito 

ponudbo gradu bodo sestavljale tudi čokoladnica, kavarna, rokodelska muzejska trgovina in 

galerija vin. Številne prireditve bodo na dvorišču, v dvorani v drugem nadstropju, ki je tudi 

zimsko in rezervno prizorišče, v komorni dvorani, v renesančni dvorani in tudi v drugih 

prostorih. (Občina Krško, 18:35, 10. 10. 2011) 

Slika 36,Slika 37: Obnova gradu Rajhenburg 

Vir: Krsko.si (14:23, 1. 10. 2011) 

OBNOVA RIBNIKA V RESI 

Septembra 2011 so začeli obnavljati ribnik v Resi. Ribnik leži na levem bregu reke Save nad 

Vidmom, ob cesti, ki vodi na Zdole. Območje je že od nekdaj priljubljeno sprehajališče 

Krčanov. V poletnih mesecih se je pogosto zgodilo, da je gladina vode močno upadla in 

jezero se je presušilo, kar je imelo za posledico pogin velikega števila rib. V zimskem času 

jezero pogosto zamrzne in takrat postane led uporaben za drsališče. 

Območje ob ribniku so do sedaj prekrivali trava in posamezna drevesa ter klopce, ki sta jih  

čas in človeški vandalizem že dodobra načela. Zato so sprejeli odlok o preureditvi območja. 
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Slika 38, Slika 39, Slika 40 : Obnova ribnika v Resi 

   
Vir: Ks-krsko (20:20, 2. 10. 2011) 

 

Slavnostna otvoritev prenove območja ob ribniku je bila 6. 10. 2011. Uredili so zelene 

površine, utrdili obrežje ribnika, utrjena je cesta, klopi, zgradili so tudi mostiček čez potok, ki 

napaja ribnik. S tem je mesto Krško dobilo pomembno območje za sprehode in aktivno 

preživljanje prostega časa. 

 

 

OBVOZNICA MESTA  KRŠKO 

 
Skozi mesto Krško danes poteka ves promet, ki se odvija na regionalni cesti med Sevnico in 

Drnovim. Z izgradnjo hidroelektrarne na reki Savi, se je začela tudi gradnja obvoznice, ki bo 

sprva priključena na lokalno cesto pod obstoječim mostom pri Vipapu, z izgradnjo mostu pri 

Žadovinku  pa bo sledila izgradnja odseka od križišča Vipapa do Žadovinka. (V kakšni občini 

želimo živeti, 2010, stran 25) 

Predvsem pomembno je, da se bodo s področja mesta umaknili tovornjaki, zmanjšala pa se 

bosta tudi hrup in onesnaženost. 

Slika 41: Obvoznica Krško 

 

Vir: Dnevnik.si (17:00, 3. 10. 2011) 

http://www.ks-krsko.si/images/ureditev-ribnika/ureditev-ribnika-krsko-03.jpg
http://www.ks-krsko.si/images/ureditev-ribnika/ureditev-ribnika-krsko-07.jpg
http://www.ks-krsko.si/images/ureditev-ribnika/ureditev-ribnika-krsko-05.jpg
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6.3 OBJEKTI  V OBČINI KRŠKO, KI BI BILI POTREBNI OBNOVE  

GRAD TURN BRESTANICA 

Grad Turn je pomembna zgodovinska in arheološka zgradba v Brestanici. Upira se času ob 

sotočju Brestanice in reke Save. Prvič je bil grad omenjen že leta 1346, ko ga je od 

salzburškega nadškofa dobil v fevd Viljem Brestaniški. Lastniki gradu so se skozi stoletja 

menjavali, spreminjala pa se je tudi njegova podoba. Danes se grad ne blešči več v svoji 

nekdanji podobi. Postal je le dom posameznih ljudi, njegova vez z zgodovino in turizmom pa 

počasi usiha. Ko se človek pelje mimo njega, ga spominja na propadajočo stavbo in mnogi 

naključni mimoidoči ne vedo, da gre dejansko za pomemben zgodovinski objekt. Pred leti so 

na njem zamenjali streho in tako preprečili nadaljnje propadanje. Razvojni načrti občine žal 

ne predvidevajo drugih obnovitvenih del, čeprav bi bila lahko ob gradu Rajhenburg 

pomembna turistična točka. 

 

Slika 42, Slika 43: Grad Turn v Brestanici 

  
Vir: Gradovijesenice (11:19, 2. 8. 2010) 

 

GRAD ŠRAJBARSKI TURN – LESKOVEC 

Šrajbarski Turn je grad v neposredni bližini kraja Leskovec pri Krškem. Zgrajen naj bi bil v 

drugi polovici 16. stoletja. V sredini, med stavbnimi trakti, je čudovito arkadno dvorišče. 

Grad ima zelo pestro zgodovino. Njegovi lastniki so bili baron Janez Vajkard Valvasor, grofje 

Mosconi, Auerspergi, baron Gagern, ki je bil zadnji lastnik s plemiškim poreklom in krški 

zdravnik Trenz. (Kraji EU, 21:10, 3. 10. 2011) 

 

http://www.gradovi.jesenice.net/turn-b.html
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Slika 44: Grad Šrajbarski turn 

 

Vir: Kraji.eu (20:05, 3. 10. 2011) 

Zaradi zgodovinske vrednosti je propadanje, ki ga doživlja grad, še toliko bolj nedopustno. 

Kljub temu da si je Krška občina že dlje časa prizadevala za njegovo obnovo, nekako ni prišlo 

do pravilnih dogovorov z Ministrstvom za kulturo, ki je lastnik objekta. Kasneje je bil 

sklenjen dogovor, da se vzpostavi funkcionalno stanje in da se grad ponovno oživi. Ko je 

ključe vrnil še zadnji v gradu živeči najemnik, so začeli z izdelavo konservatorskega načrta, ki 

pa nekako ni bila realizirana. Najverjetneje bo grad dobil novega lastnika, saj je Ministrstvo 

za kulturo izdalo odlok o prodaji kulturnih spomenikov na Slovenskem. V krški občini temu 

močno nasprotujejo, vendar je v javnosti že ponudba s ceno 1.400.000 evrov za Šrajbarski 

turn. 

Tabela 33: Kulturni spomeniki v Sloveniji, ki so predvideni za prodajo 

            

Vir: Dossierkorupcija (23:21, 4. 10. 2010) 
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BAZEN KRŠKO 

V občini Krško je predvidena izgradnja bazena. Po prvotnih načrtovanjih naj bi dobil mesto 

na današnjem območju propadlega bazena, to je pri tovarni Vipap. Bilo pa je tudi govora o 

novi lokaciji, in sicer ob reki Savi v bližini stadiona Matije Gubca. 

Kljub številnim uspehom plavalnega kluba Krško pa ta ostaja brez svojega plavalnega bazena. 

Poleg novega športno-rekreacijskega centra s pokritim bazenom v občini načrtujejo tudi 

izgradnjo nove knjižnice. Na podlagi tega, kateri investiciji bi bilo potrebno dati prednost, je 

bila izvedena anketa med prebivalstvom. Kakor lahko preberemo na uradni strani bazena 

Krško, daje kar dve tretjini vprašanih prednost športno-rekreacijskemu centru s pokritim 

bazenom pred knjižnico, ki je prioriteta za 26 odstotkov anketirancev. 6 odstotkov 

anketirancev se ni moglo odločiti v prid ene oziroma druge investicije. 

 

Slika 45: Bazen Krško pri tovarni Vipap 

 

Vir: Eposavje (17:18, 6. 10. 2011) 

Po mnenju prebivalstva vsekakor z izgubo bazena nekaj manjka. Tudi sama se dobro 

spominjam dni, ko smo se kot otroci brezskrbno igrali v vodi in ob bazenu, že od daleč pa se 

je slišal otroški glas in smeh. Namesto tega pa nas danes pozdravi modra luknja brez vode, 

naokoli pa ležijo kupi gradbenega materiala in odpadnih snovi. 
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SMUČIŠČE PLANINA 

Smučišče Planina se razprostira nad krajem Podbočje na nadmorski višini 684 metrov in je 

tudi najvišje ležeče naselje v občini Krško. Leta in leta je bilo priljubljeno med posavskimi 

smučarji. To smučišče je +brežiškim in krškim smučarjem omogočalo enodnevno smuko,  

šolarjem pa je predstavljalo možnost preživljanja športnih dnevov in jim nudilo smučarske 

tečaje. (Lokalno, 15:34, 19. 9. 2010) 

Tabela 34: Število dni s snegom na smučišču Planina (zima 2005/2006) 

VIŠINA SNEGA > 1 cm > 5 cm >10 cm  > 20 cm  > 50 cm 

ŠTEVILO DNI 113 95 79 63 10 

Vir: arso.si (21:23, 21.4.2012) 

Žal je danes slika smučišča popolnoma drugačna. Naprave na njem samevajo in propadajo, že 

leta pa tudi ne potekajo nikakršne aktivnosti, da bi smučišče na Planini zopet zaživelo. Občina 

Krško je sicer leta 1996 s sklepom občinskega sveta imenovala projektni odbor za oživitev 

Športno-rekreacijskega centra Podbočje – Planina, a lastniki zemljišča za ureditev takega 

centra žal niso imeli razumevanja. Leta 2000 pa je prenehal delovati tudi Smučarski klub 

Krško, ki je bil predstavnik razvoja smučanja v občini in projekt za izgradnjo centra oz. 

smučišča se je popolnoma ustavil.  (Lokalno, 15:34, 19. 9. 2010) 

Slika 46: Osamljeno smučišče Planina 

 

Vir: Lokalno.si (15:45, 19. 9. 2010) 
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KNJIŽNICA KRŠKO 

Mesto Krško se je v zadnjih letih vse bolj širilo proti Leskovcu in na levi breg reke Save 

(Videm), stari del mesta pa je začel vse bolj propadati. Iz njegovega območja sta se umaknila 

še Srednja šola Krško in zdravstveni dom, ki sta tu delovala že desetletja. V občini so se 

začeli zavedati, da lahko nezanimanje za stari del mesta dejansko privede do njegovega 

popolnega propada. Tako so začeli s prenovami, ki že dajejo staremu jedru veliko boljši 

videz. Prenovljen je bil Valvasorjev kompleks, v nekdanji stari srednji šoli so nastali 

obnovljeni prostori fakultete, občina pa je tudi lastnikom hiš v starem delu mesta, ki so bili 

pripravljeni narediti nove fasade, pomagala z denarnimi sredstvi. 

Slika 47: Valvasorjeva knjižnica Krško 

 

Vir: Rtv.slo (19:22, 5. 10. 2011) 

V starem mestnem jedru je tudi Valvasorjeva knjižnica, in to v kapucinskem samostanu. Žal ti 

prostori ne omogočajo zadostne prostorske kapacitete in že leta zori ideja o izgradnji nove, 

sodobne, tehnološko opremljene knjižnice, ki bo v ponos meščanom in bo dejansko za seboj 

potegnila tudi splošno prebujanje kraja. Knjižnica naj bi bila velika 3100.00  kvadratnih 

metrov, imela bi tri etaže, njena investicijska vrednost pa znaša 3.496.800,00  evrov. 

Knjižnica bi dobila novo lokacijo, a bi bila od prejšnje odmaknjena le nekaj minut hoje. Na 

priloženi sliki, ki prikazuje načrt prenove, je knjižnica obarvana z rdečo barvo. Stala bi tik za 

fakulteto in bi skupaj z Valvasorjevim kompleksom in cerkvijo ter galerijo zaključevala 

kulturno-izobraževalno središče Krškega.  
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Slika 48, Slika 49: Projekt nove knjižnice v Krškem 

                                                                            KNJIŽNICA                     FAKULTETA 

 

Vir: Ravnikar-potokar.si (12:23, 25. 9. 2011)                                        

                                                                           VALVASORJEV KOMPLEKS                   GALERIJA 

                                                                                                                              CERKEV 

NEKDANJI ZDRAVSTVENI DOM IN TRGOVINA BABY CENTER 

Stavba nekdanjega zdravstvenega doma stoji v starem delu Krškega. Nekoč polno parkirišče 

danes več ali manj sameva. V tem delu ni več čutiti gneče in hitenja. Zdravstveni dom je res 

potreboval večje prostore, zato je bila gradnja nove stavbe nujna. Stara stavba je v lasti 

zasebnikov, občina pa se je želela že pred časom dogovoriti o ureditvi stanovanjskih bivališč, 

a med lastniki ni prišlo do ključnega dogovora. Nekaj časa so govorili o možnosti selitve 

Valvasorjeve knjižnice v stari zdravstveni dom, a je tudi ta ideja propadla. Danes ima sedež v 

stavbi Društvo invalidov občine Krško, številni ostali prostori pa ostajajo prazni. 

Predlagana rešitev: Stavba bi bila potrebna osnovne obnove, primerna pa bi bila za ureditev 

različnih prostorov (na primer delavnic) ali morda za preureditev v manjši vrtec. 

 

 

 

 

 

 

javascript:popUpImage(document.getElementById('bigImage').src.replace('s_',''));
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Slika 50, Slika 51, Slika 52: Stavba nekdanjega zdravstvenega doma Krško 

                                       

 

  

Vir: Tanja Sluga 

 

Slika 53, Slika 54: Nekdanja trgovina Baby center 

  
Vir: Tanja Sluga                                    Zapuščena stavba 

                                                   

                                Parkirišče pred nekdanjim                                      Stavba, v kateri je bila 

                                   zdravstvenim domom                                           trgovina Baby center 

V neposredni bližini nekdanjega zdravstvenega doma obstaja tudi prazen prostor, kjer je bila 

nekoč trgovina Baby center. Z izgradnjo nakupovalnega centra se je trgovina preselila v nove 

prostore, tu pa je ostal ogromen, neizkoriščen objekt, ki je prepuščen času. Na eni strani se 

vidi napredek in razvoj, na drugi strani pa stare stavbe propadajo in uničujejo podobo 

napredka in privlačnosti.  

Predlagana rešitev: V stavbi nekdanjega Baby centra bi bilo mogoče urediti otroški park v 

zaprtem prostoru (različni igralni kotički, tobogani, igralne površine itd.), saj v krški občini ni 

takšnih površin.  
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NAKUPOVALNI CENTER KRŠKO 

Vse več ljudi svoj prosti čas na dopustu preživlja tudi v nakupovalnih centrih, bodisi zaradi 

nujnih potreb po nakupovanju ali samo iz radovednosti. Na podlagi tega in zaradi potreb 

domačinov je leta 2010 v Krškem zrasel nov nakupovalni center. Vendar, ko sem ga obiskala, 

sem bila zelo razočarana. V pogovoru z domačini sem ugotovila, da delijo mnenje z menoj, le 

peščica ljudi nima nikakršnega mnenja ali pa jim je vseeno in o tem sploh niso razmišljali 

oziroma niso opazili pomanjkljivosti. 

Na sliki je zasnovna ideja (vizualizacija) trgovskega centra. Kot lahko vidimo, se razprostira v 

dveh delih, na levi in na desni strani. Oba dela med seboj ločuje parkirni prostor. Vsekakor se 

mi zdi neprimerno, da niso vsi deli nakupovalnega centra v eni stavbi. Še večji minus pa daje 

sam kompleks. Ta bi bil po mojem mnenju potreben obnove, kajti zasnovan je tako, da v 

vsako trgovino vstopamo posebej in ni enotnega hodnika. Tako v zimskem času, ko je zunaj 

mrzlo, stopamo v ogrete trgovine in v prehodu iz ene v drugo hodimo nazaj ven na mrzel 

zrak. Podobna situacija je v poletnih mesecih, ko je zunaj vroče, v trgovinah pa so vključene 

klimatske naprave.  

        Slika 55: Nakupovalni center Krško 

 
Vir: Posavje.info (16:20, 2. 10. 2011) 

 

        Slika 56: Ideja prenove v nakupovalnem centru Krško 

 
Vir podlage: Posavje.info (16:20, 2. 10. 2011) 
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Predlagana rešitev: Po mojem mnenju bi bila vsekakor najprimernejša rešitev dograditev 

steklenega hodnika, kakor je označeno na drugi sliki. S tem bi najlažje rešili problem prehoda 

med posameznimi trgovinami. 

6.4  VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO 

Spodaj je prikazan projekt, ki je vizija družbe Sava projekt Krško. Ta družba ima svoje 

prostore v Krškem na Cesti krških žrtev in zaposluje 54 ljudi. Njena skrb je razvoj, 

projektiranje, konzalting in inženiring. 

Osnovni koncept vizije razvoja Krško je zastavljen v okviru treh časovnih obdobij – trideset, 

šestdeset in sto let – ob predpostavki enakomernega gospodarskega razvoja ter na temelju 

obstoječih znanj in razvoja tehnologije. Glavni cilj te vizije je, da bi mesto uspeli povezati v 

celoto in bi odmaknili glavne prometnice iz območja med reko Savo in bivališči, da bi 

odmaknili industrijo na obrobje mesta, povezali mesto z reko in ponovno oživeli močno 

meščansko strukturo. 

Karta 26: Obstoječe stanje mesta Krško 

 :  

Vir: Savaprojekt (19:27, 5. 10. 2011) 
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MESTO KRŠKO ČEZ 30 LET 

 

Karta 27: Širitev mesta Krško čez 30 let 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Savaprojekt (19:27, 5. 10. 2011) 

 

Slika 57, Slika 58: Obstoječe stanje poslovne cone Drnovo in širitev poslovne cone Drnovo 

                             

Vir: Savaprojekt (19:27, 5. 10. 2011) 
 

Poslovna cona naj bi se razširila predvsem na območju Drnovega, z njo pa bi bilo Krško še 

vedno povezano z industrijo, saj ga od Drnovega ločuje kratka razdalja. Drnovo pa bi 

pomenilo tudi prednost pred sedanjimi lokacijami, saj leži v bližini avtomobilske ceste in s 

tem bi se zmanjšalo število tovornjakov v mestnem središču. 

Prav tako se v viziji čez 30 let predvideva širitev Žadovinka – to je naselja tik ob Krškem (na 

relaciji Krško – Drnovo). Na ravnini naj bi nastalo naselje v skupini zgrajenih hiš, zgrajena  

pa naj bi bila tudi obvoznica, ki je definirana že v obstoječem planskem aktu občine, vendar v 

viziji ne predstavlja končnega stanja. 

Prva razvojna vizija zavzame časovno obdobje 30 let. To 

naj bi bilo obdobje, ko bi sledila pospešena selitev 

industrije iz območja mesta v njegove obrobne predele. 

Industrija naj bi se pomaknila predvsem v območje 

bližnje avtoceste in železnice in s tem omogočala hitrejši 

in lažji transport ter umik kamionov iz mestnega predela. 
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Slika 59, Slika 60: Obstoječe stanje v Žadovinku in širitev Žadovinka z obvoznico 

                                  

Vir: Savaprojekt (19:27, 5.10.2011) 

V Črnilah, kraju blizu Leskovca pri Krškem, obstaja tako imenovana oaza sredi pozidanih 

površin. Na tem območju naj bi zgradili kompleks, ki bi bil namenjen za sprostitev, šport in 

rekreacijo. V tem začetnem obdobju naj bi bila na območju krške občine zgrajena tudi nova 

tovarna zdravil Krka, ki ima sedež v Novem mestu. 

V tem prvem obdobju razvoja, torej čez 30 let, strokovnjaki načrtujejo tudi takšen razvoj, ki 

bo omogočil ponovno oživitev mestnega jedra. Ključnega pomena pri tem pa predstavljajo 

ljudje. Zavedajo se, da je potrebno narediti mladini prijazno mesto, z gradnjo novih obvoznic 

pa predvidevajo prekategorizacijo glavne ceste v cono za pešce in kolesarje ter motorni 

promet do 30 km/h. Kulturo in z njo povezane dejavnosti želijo usmeriti v mestno jedro, 

mesto pa s stopnicami, kolesarskimi potmi, pešpotmi, mostovi in lokali povezati z vodo. 

IDEJNI PROJEKT ROMANA ABRAMA 

 

V času hitrega tempa, se vse bolj pojavlja povečana skrb za kvalitetno življenje in čim boljše 

preživljanje prostega časa. Na tej osnovi je nastal tudi inovativen projekt, katerega avtor je 

44-letni Roman Abram, ki že vrsto let dela v tovarni Vipap v Krškem. Predvsem je bil do 

sedaj domačinom znan tudi kot glasbenik, zadnja leta pa je vse bolj zaplul v poslovne vode in 

se začel ukvarjati z logistiko. (Posavski obzornik, številka 2, 2009, stran 12) 

 

Tako je prišla na dan popolnoma nova ideja o izgradnji turistično-poslovnega centra velikih 

razsežnosti. Po njegovi zamisli naj bi bilo Krško v začetku naslednjega desetletja vsesplošno 

urejeno, v njem pa bi posebno razpoznavna turistična točka poosebljala moderno poslovno 
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območje, kar bo Krško z okolico zanesljivo postalo že v bližnji prihodnosti. (Posavski 

obzornik, številka 2, 2009, stran 12) 

 

Vsekakor gre v tem primeru za kompleks, ki je vreden občudovanja. Na regionalni razvojni 

agenciji in v Centru za podjetništvo in turizem so prisluhnili ideji in jo tudi zelo pozitivno 

sprejeli, vendar je potrebno poudariti, da gre za objekt velikih razsežnosti in je ideja zelo 

sprejemljiva dokler je vse na »papirju«, ko pa naj bi prišlo do realizacije načrtov, se vse 

skupaj pogosto zaustavi zaradi denarnih sredstev. Kljub temu, da naj bi investicija stala okoli 

10 milijonov evrov, Roman Abram ne dvomi o njeni realizaciji v prihodnosti. (Posavski 

obzornik, številka 2, 2009, stran 13) 

Slika 61, Slika 62, Slika 63, Slika 64: Idejni projekt Romana Abrama – turistično kulturni 

kompleks v Krškem 

 

 

Vir: Savaprojekt (19:27, 5. 10. 2011) 

 

Njegova ideja v okviru kompleksa zavzema: 

- razgledni stolp; 

- koncertno dvorano; 
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- poslovni center in tehnološki park; 

- bowling center; 

- hotel, prenočišča, info točko; 

- restavracije, slaščičarno, pizzerijo; 

- diskoteko; 

- kinodvorani; 

- plesno šolo, fitness, squash, badminton; 

- razstavni prostor, galerijo, atelje; 

- otroško hišo; 

- konferenčne dvorane; 

- atrij – Muzej mesta Krško; 

- športni park; 

- repliko starega krškega gradu; 

- odprt družabni prostor; 

- odprt koncertni in prireditveni prostor; 

- pokrito promenado (steklena streha); 

- sončno elektrarno; 

- odprt bazenski kompleks; 

- zaprt bazenski kompleks z wellness centrom; 

- parkirišča. 

 

MESTO KRŠKO ČEZ 60 LET 

Karta 28: Širitev mesta Krško čez 60 let   

 

Vir: Savaprojektkrsko (19:27, 5. 10. 2011) 

Vizija obdobja čez 60 let je po mnenju 

strokovnjakov, ki so jo oblikovali še čas, ko 

lahko objektivno načrtujejo in še nekako »znajo« 

napovedati tehnologijo. Še vedno gre za obdobje, 

ki je povezano z vizijo 30 let, saj naj bi se tudi v 

tem času nadaljeval umik obrti, poslovnih 

dejavnosti oziroma obrti iz področja mesta. 
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Območje Žadovinka pri Krškem je danes trgovska cona. Razvoj v prihodnjih 60 letih 

predvideva, da bi se naj počasi razvil v stanovanjsko območje s centralnimi dejavnostmi, 

mimo naj bi stekla nova trasa obvoznice, ki razširjenega Žadovinka ne bi ločevala od ostalega 

dela mesta, obstoječa cesta pa naj bi se prekategorizirala v cesto mestnega ranga.  

 

V tem času se predvideva povečana gradnja stanovanjskih objektov  tudi na območju Zdolske 

ceste, proti Leskovcu in na Polšci. V smeri Leskovca proti Senušam naj bi sedanje zelene 

površine (travnike in njive) (glej sliko) zamenjala velika gruča stanovanjskih hiš. 

 

Slika 65, Slika 66: Obstoječe stanje v Leskovcu, v smeri proti Senšum in vizija razvoja 

                    

Vir: Savaprojekt (19:27, 5. 10. 2011) 

 

Za območje današnjega Vipapa je izdelano več idejnih projektov, ki naj bi današnjo 

industrijsko cono spremenili bodisi v športno-rekreacijski oziroma stanovanjsko urejeni 

kompleks. Vizija čez 60 let je v to obdobje vključila urejen kompleks bivalnih površin s 

sprehajališčem ob reki Savi. Stanovanjske površine bi bile v središču današnjega 

industrijskega območja celuloze, obdajale pa bi jih centralne dejavnosti in tovarna Krka. 

 

Slika 67, Slika 68: Območje Vipapa danes in predvidena stanovanjska gradnja

               

Vir: Savaprojekt (19:27, 5. 10. 2011) 
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MESTO KRŠKO ČEZ 100 LET 

 

Karta 30, 31 in 32: Mesto Krško leta 1900, mesto Krško danes in mesto Krško leta 2100 

 

Vir: Savaprojekt (19:27, 5. 10. 2011) 

V preteklosti so bile na območju Krškega razvite predvsem kmetijska dejavnost in stare obrti 

(kot je na primer čevljarstvo, kovaštvo itd.), čez reko Savo so se prevažali z brodom, po 

cestah pa so odzvanjala konjska kopita. 

Z leti je mesto postalo industrijsko razvito. Danes v njem živi približno 8.000 prebivalcev, vse 

večji problem pa predstavlja veliko število točkovnih onesnaževalcev, med katere sodijo 

industrija in odpadne komunalne vode. Prav tako močno onesnažuje podtalnico in reko Savo 

intenzivno kmetijstvo na Krškem polju. (Vizija razvoja mesto Krško, 2009, stran 8) 

Vizija za prihodnost predvideva predvsem usmerjanje v ekstenzivno kmetijstvo, pri čemer je 

glavni pomen varovanje vode. Izboljšati je potrebno javni promet in omogočiti stalne 

povezave ter spodbuditi ljudi k uporabi javnih prevoznih sredstev in s tem varovati zrak. 

Izkoristiti bi bilo potrebno naravne vire za pridobivanje energije (Krško polje, reka Sava) in 

uvesti tudi njeno racionalnejšo rabo. Pomembno je, da se industrija prestavi na obrobje mesta, 

mesto Krško pa postane kvalitetno bivalno okolje s čistim zrakom, vodo in tlemi.  
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6.5 CILJI IN USMERITVE ZA PRIHODNJE OBDOBJE 

V Analizi stanja turizma v občini Krško so strokovnjaki za prihodnost napisali, da bo za 

razvoj turizma potrebno ustvari visoko tržno zanimivost območja s specifičnimi produkti, 

posledica tega pa bo večji turistični obisk, večje število prenočitev, povečana potrošnja 

obiskovalcev in povečana poslovna uspešnost ponudnikov. Vsekakor se zavedajo, da je 

potrebno ustvariti privlačne programe in ponudbe, kvalitetne turistične pakete, vzpostaviti 

sisteme trženja in zagotoviti razvoj nove turistične infrastrukture. Konkurenčnost pred 

drugimi kraji naj bi zagotovili z raznolikostjo produktov, oblikovanih glede na motiv prihoda 

v vseh letnih časih. (Analiza stanja turizma v občini Krško, stran 24) 

Po njihovi teoriji naj bi trajnostni razvoj in razvoj turizma dosegli: 

 S kakovostno integralnimi turističnimi proizvodi, pri čemer je potrebno povzeti 

najboljšo ponudbo, ki se v tem trenutku da tržiti ter oblikovati kakovostne integralne 

turistične produkte glede na ciljne skupine ter geo-prometno lego kot eno glavnih 

povezav s Hrvaško in možnostjo oblikovanja čezmejnih turističnih produktov ter 

produktov širše regije JV Slovenije. 

 

 Z razvojem avtentične in kakovostne ponudbe, ki bi zagotavljala standard. Pri 

tem bi razvijali avtentično ponudbo, ki izvira iz tradicije in regionalnih posebnosti ter 

ponudbo edinstvenih doživetij, vključujoč stik z naravo in kulturo ter gastronomijo, 

torej oblikovanje privlačnih, konkurenčnih in doživljajskih turističnih produktov. 

Zviševali  bi ravan in zagotavljali standarde kakovostne turistične ponudbe, ob tem 

ohranjali dobro razmerje med kakovostjo in ceno – s pomočjo izobraževanja na vseh 

ravneh in s spremljanjem kakovosti turistične ponudbe. Dvigniti bi bilo potrebno 

kakovost izvajanja turističnih storitev z izvajanjem teoretičnega in praktičnega 

usposabljanja. V ponudbo bi bilo potrebno intenzivneje vključiti turistične kmetije, 

zidanice, vinske kleti in druge turistično privlačne objekte, ki zagotavljajo pristnost, 

domačnost, avtentičnost.  

 

 Z vzpostavitvijo sistema zadovoljstva gostov na destinaciji.  To bi dosegli s 

spremljanjem potreb gostov, z vzpostavitvijo CALL centra in turističnega infomata – 

24 urna asistenca na destinaciji, potrebno pa bi bilo spodbujati tudi ponudnike h 

gostoljubnosti. 
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 S ponudbo finančne pomoči turističnim ponudnikom. Za nadaljnji razvoj 

trajnostnega turizma bi morala tudi lokalna skupnost spodbujati razvoj in investicije v 

turistično infrastrukturo – predvsem malih ponudnikov turističnih produktov (npr. 

preko razpisov). Takšni finančni instrumenti bi v okviru sistematične investicijske 

politike trajnostnega razvoja turizma spodbudili razvoj spremljajočih dejavnosti in 

vodili k razvoju celotnega gospodarstva v občini. (Analiza stanja turizma v občini Krško, 

stran 25) 

Cilje, ki so zastavljeni pri realizaciji razvoja turizma v Krškem, pa so v ožjem smislu razdelili 

v  tri skupine: ekonomsko tržne, sociološke in okoljske cilje. 

Ekonomsko tržni cilji: 

 Povečati je treba število gostov in nočitev v občini. Potrebno je zasnovati  turistične 

programe, ki bodo pri ljudeh »zbudili« zanimanje. Velikega pomena je gradnja 

turistične infrastrukture, ki bo omogočala različne dejavnosti. Število gostov bi bilo 

potrebno povečati za približno 20% – 25% in število nočitev za 20% – 30%. Le to pa 

bo mogoče doseči v prihodnosti, če bodo idejni načrti gradnje turističnih objektov 

realizirani. S tem bi se povečal tudi prihodek od turizma, kar bi spodbudilo nadaljnji 

razvoj in nastajanje potrebne turistične opremljenosti. 

 Zvišati je potrebno dohodke od turizma na enega gosta in na celoto. 

 Zvišati je potrebno prihodke turistične takse. 

 Potrebno je vzpodbuditi sodelovanje med zainteresiranimi partnerji za razvoj turizma 

in bližnjimi turističnimi destinacijami. 

 Podaljšati je treba časovno dobo bivanja gostov z novo in atraktivno turistično 

ponudbo. 

 Spodbuditi moramo investiranje za nastajanje nove turistične infrastrukture in 

superstrukture. 

 Odpirati moramo nova delovna mesta v okviru povečane turistične ponudbe. 

 Z oglaševanjem moramo povečati prepoznavnost območja. 

 Pritegniti moramo mlad, šolan kader nazaj v občino.  

 Zagotoviti si moramo sredstva na državnih, evropskih in drugih razpisih. 

 Za razvoj turizma je potrebno medsebojno sodelovanje, trženje turizma kot enotne 

blagovne znamke. 
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Sociološki cilji 

Sociološki cilji se povezujejo z interesi domačega prebivalstva in koristmi, ki jih bodo imeli 

od povečanega razvoja turizma. Težijo predvsem k: 

  dvigu kakovosti življenja; 

  miselnosti pozitivnega sprejemanja turizma; 

  zaposlenosti domačega prebivalstva; 

 gostoljubju in pozitivnosti do tujcev; 

 usmerjenosti k razvoju, izobraževanju za dvig kakovosti ponudbe. 

Okoljski cilji 

Okolje je prostor, ki nas obdaja. Vsi težimo k temu, da bi bila naša okolica lepa in čista, 

premalo pa je ljudi, ki dejansko za to tudi nekaj naredijo. Za uspešen turistični razvoj si je 

potrebno zastaviti tudi okoljske cilje, katerih poglavitna naloga je skrb za ohranitev biotske 

pestrosti, pristne kulturne krajine in naravnega okolja. Okoljski cilji se bodo odražali: 

 v ekološkem razvoju (naravnem, sociološkem, turističnem); 

 z valorizacijo naravne in kulturne dediščine v turistični dejavnosti; 

 z omejitvijo masovnega turizma na določenih občutljivih mestih; 

 z oblikovanjem sonaravnih integralnih turističnih produktov. 
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7. ZAKLJUČEK 
 

V nenehnem hitenju, ki danes spremlja človekov vsakdan, je začel v občini Krško dobivati 

vse večjo veljavo turizem. Kljub temu, da se občina nahaja v neposredni bližini avtocestnega 

kraka Zagreb – Ljubljana, da skoznjo poteka glavna železniška proga, ki povezuje osrednjo 

Evropo z Balkanom in bi ji lahko lahka dostopnost do območja predstavljala eno od prioritet, 

ki so pomembne pri potencialnih obiskovalcih, pa je za turiste poglavitno predvsem vprašanje 

kaj vse lahko vidijo in doživijo v posameznem kraju. 

 

Po območju občine tečeta reki Sava in Krka. Sava z nizom hidroelektrarn je dobila novo 

podobo, izginila je neokrnjena narava ob strugi, prav tako je onemogočeno čolnarjenje. Reka 

danes privablja posamezne ribiče in sprehajalce, za večji obisk pa bi bilo potrebno urediti 

sprehajalne poti. Reka Krka velja za lenobno, počasno reko, zato se ljudje zelo radi po njej 

vozijo s kanuji. Na svoj račun pridejo tudi številni ribiči, sprehajalci, kolesarji, niz reke pa so 

urejeni posamezni prostori za piknike, plavanje in športne igre. V primerjavi z reko Savo, reka 

Krka v svoje »okrilje« privablja več turistov. Slapovi na območju Bohorja se nahajajo v 

prelepi, neokrnjeni naravi, pot do njih pa je za starejše ljudi in otroke pogosto pretežka. V 

bližini pohodniške poti ni na voljo gostinske ponudbe, zato so obiskovalci primorani hrano in 

pijačo prinesti s seboj.  Med najbolj priljubljeno in obiskano naravno prvino v občini Krško 

sodi Ribnik Mačkovci. Le nekaj minut vožnje iz Krškega, mimo Brestanice, se nahajajo 

ribniki, ki jih obdaja bujen gozd. Ob največjem ribniku se nahaja Gostišče Dular, ki v krški 

občini predstavlja eno najboljših gostinskih ponudb. Poleg hrane so obiskovalcem na voljo 

tudi prenočišča, možnost izposoje koles, čolnov in ribolov. Naravnim prvinam se v občini 

Krško namenja premalo pozornosti. Le nekateri domačini so že slišali za Ajdovsko in 

Levakovo jamo, prav tako je težko pričakovati turistični obisk v Stranjah nad Blanco (rudnik 

svinca in cinka), saj niti številni prebivalci občine ne vedo kje se kraj nahaja. Vsekakor bi bilo 

potrebno več dela na področju oglaševanja in organizaciji vodenih izletov, saj se individualni 

gostje pogosto ne odločijo za obisk določene lokacije, saj so razdalje med posameznimi 

znamenitostmi prevelike ali ker ne vedo, kje se določena znamenitost nahaja. 

 

Občina Krško ima zelo bogato kulturno dediščino. Velik del se je nahaja v starem mestnem 

jedru Krškega, ki ga lahko prehodimo v nekaj minutah. Tu so pečat pustile predvsem 

pomembne osebe – Valvasor, Mencinger, zakonca Hočevar in drugi. V spomin na njih si 
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lahko ogledamo prenovljeni Valvasorjev kompleks, Valvasorjevo knjižnico, Hočevarjev 

mavzolej, park zaslužnih meščanov ter Mencingerjevo hišo. Eden izmed najbolj znanih 

gradov na Slovenskem - grad Rajhenburg, s svojo bogato zgodovino privablja številne 

obiskovalce iz bližnje in daljne okolice. Občina gradu namenja veliko skrb, v zadnjih letih je 

bil deležen številnih prenov (nova streha, fasada, ..). V gradu se nahaja stalna razstava o 

Trapistih, ki so nekoč živeli v njem, prav tako se skozi leto izmenjujejo številne druge 

razstave, grad pa postaja vse bolj priljubljen tudi zaradi tradicionalne prireditve -  tekmovanja 

harmonikark. Leskovški grad in grad Turn sta zaradi svoje zgodovinske vrednosti potencialno 

zelo zanimiva, a jima njuna zunanja podoba daje pečat razvaline. Občina v prihodnosti ne 

načrtuje prenove teh dveh objektov. Grad Leskovec danes »išče« novega lastnika in 

investitorja, medtem ko je v delu grada Turn urejen stanovanjski objekt,  drugi del gradu pa je 

v večji meri porušen. Občina se vse bolj zaveda ohranjanja kulturne dediščine, zato so sprejeli 

številne načrte o prenovi objektov, ki bi lahko potencialno vplivali na večje število 

obiskovalcev. Valvasorjev kompleks je bil v celoti prenovljen leta 2010, načrtuje pa se tudi 

izgradnja nove sodobne knjižnice, ki bi naj stala v bližini Hočevarjevega trga, kjer se nahaja 

fakulteta, cerkev, galerija, Valvasorjev kompleks in turistična agencija Boom. Ker kulturne 

prvine kljub svoji zanimivosti ne privabljajo v občino velikega števila obiskovalcev, so v 

občini izdelali privlačen turistični material »Sprehod po mestu Krško« in »Turistično 

spoznavanje kulturnozgodovinskih dragocenosti občine« v katerem so opisane vse 

pomembnejše kulturne prvine v občini ter pot do njih. 

Drnovo, v rimskem času Neviodunum predstavlja eno najpomembnejših arheoloških najdišč 

na Slovenskem. Ob Drnovem je pomembno tudi arheološko najdišče  na gradu v Brestanici. 

Kljub veliki zgodovinski vrednosti pa arheološka najdišča v občini Krško ne predstavljajo 

turističnega potenciala, saj so najdišča (razen Drnovo)  zelo redko obiskana, bodisi zaradi 

nezanimanja, slabe označbe in slabega oglaševanja. 

Območje občine Krško ima zelo bogato sakralno dediščino. V občini je 10 župnij, le – te pa 

imajo veliko število podružničnih cerkva. Vse cerkve v sebi nosijo zgodovinsko vrednost, po 

turističnem obisku pa močno izstopa Bazilika Lurške Matere Božje v Brestanici, ki velja za 

eno najlepših cerkev na Slovenskem. Cerkev letno obišče zelo veliko romarjev, tradicionalno 

je postalo srečanje bolnikov, ki z molitvijo prosijo k ozdravljenju. Cerkev, ki stoji na gričku 

sredi Brestanice omogoča dostop z avtom in  avtobusom, v neposredni bližini pa se nahajajo 

številne gostilne, trgovina in pošta. Za večji turistični obisk sakralne dediščine v občini, bi 
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bilo potrebno narediti program, ki bi obiskovalcem nudil voden ogled, saj se številne cerkve 

nahajajo v odročnejših krajih, kar mnoge odvrne od obiska 

 

Športna ponudba v občini Krško je pestra, a njena kvaliteta ni na visokem nivoju. V prvi vrsti 

močno primanjkuje objektov za vodne športne - edini razpoložljivi bazen je na voljo v 

Brestanici, ta pa obratuje le v času poletne sezone. Največ turistov v občino privabijo 

speedway dirke na stadionu Matije Gubca ter dirkališče Raceland, na katerem pridejo na svoj 

račun avtomobilski navdušenci. Vsekakor občini močno primanjkuje rekreacijski center, 

center s kopališčem, welnessom, itd. Ljudje danes dajejo velik poudarek zdravemu načinu 

življenja in rekreaciji, zato je potreba po teh objektih zelo velika. Občina ima na »mizi« 

številne načrte za izgradnjo centra, ki bi zadovoljil še tako zahtevnega gosta, ki bi si želel 

športne in sprostitvene ponudbe, a so realizacije načrtov pod vprašajem zaradi velikih 

finančnih investicij 

Objektov, ki nudijo nočitvene zmogljivosti je v občini malo, skupaj pa razpolagajo s 109 

sobami (december 2010).  Najvišja kategorija hotela ima tri zvezdice, objektov za turiste, 

željne višjega standarda, pa ni na voljo. Hotel City je bil pred kratkim obnovljen, na splošno 

pa so vsi objekti za bivanje turistov v dobrem stanju. Gostinska ponudba na območju je zelo 

pestra in raznolika. Najdemo številne restavracije, pizzerije, gostilne, bare, okrepčevalnice 

itd., ki bodo zadovoljile še tako zahtevne goste. 

 

Na območju občine za razvoj turizma skrbi predvsem strokovno razvojna institucija – Center 

za podjetništvo in turizem Krško. Njihovo delo v zadnjem času je zelo aktivno, narejenih je 

bilo več programov in analiz, ki bi naj izboljšale turistično ponudbo. Potrebno je poudariti, da 

so v zadnjih letih naredili tudi številne zgibanke, ki so na voljo potencialnim turistom, a v tem 

času turizem še ne predstavlja pomembne gospodarske dejavnosti v občini.  

 

Vsekakor ne more občina Krško kar čez noč postati turistično atraktivna, saj ta panoga v njej 

nima tradicije. Potrebno bo ogromno dela pri oblikovanju ustrezne turistične ponudbe, večji 

promociji, kvalificirani delovni sili, obnovi številnih objektov in povezavi turističnih 

ponudnikov med seboj, da se bo turizem v občini predstavljal kot celota in nudil tudi večje 

možnosti obiskovalcem. 

Prednosti, ki omogočajo razvoj občini so: geostrateška lega; bogata zgodovinska in kulturna 

dediščina,  naravne danosti za razvoj turističnih dejavnosti, sakralni objekti,  obstoječi 
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turistični produkti in infrastruktura, aktivno društveno delovanje, uveljavljene mednarodne 

športne in druge prireditve, pestra ponudba kulinarike in vin, gostoljubnost ponudnikov in 

prebivalstva, varno območje, mednarodno uveljavljena prireditev speedwaya, pristna domača 

kulinarika in cviček PTP, možnost lova, ribolova. 

 

Slabosti občine, ki zavirajo razvoj turizma: ni strokovne institucije, ki bi usmerjala in vodila 

razvoj turizma; neorganiziranost turizma na ravni turistične destinacije; pomanjkanje 

strokovnega kadra in znanja za management v turizmu; razdrobljenost in nepovezanost 

turističnih ponudnikov in ponudbe; neoblikovani integralni turistični produkti; pomanjkanje 

športno turistične infrastrukture; pomanjkanje parkirnih prostorov;  slaba osveščenost 

prebivalstva o pomenu turizma in lastnih možnostih razvoja; neorganizirana promocija in 

trženje;  pomanjkanje finančnih sredstev za razvoj; premajhna motiviranost in neaktivnost 

prebivalcev ob vinsko-turističnih cestah in drugih poteh za ustvarjanje ponudbe; pomanjkanje 

nočitvenih kapacitet in kratko bivanje turistov na območju; slabe povezave z javnimi 

prevoznimi sredstvi; neprepoznavnost turistične destinacije; ni atraktivnih prostorov za 

kampiranje in za avtodome; neizkoriščenost kulturno-zgodovinske dediščine za turistične 

namene. 

 

Priložnosti, ki bi jih morala občina  »izkoristiti« pri načrtovanju turističnega razvoja: lahko 

dostopno območje; raznolika ponudba in ponudba zunaj sezone;  kratke, ponavljajoče se 

počitnice; vključevanje novih trendov v turizmu; povezovanje turističnih ponudnikov na 

lokalni, regionalni in medobčinski ravni in njihovo motiviranje za vključevanje v javno-

zasebno partnerstvo ter poudarek na čezmejnem sodelovanju; alternativne oblike turizma; 

mladinski turizem; možnost za nove podjetniške ideje v povezavi s turizmom; razvoj tržne 

blagovne znamke za trženje destinacije; razvoj lokalne tradicionalne kulinarike; ohranjena 

tradicionalna kulturna krajina in velika krajinska pestrost; povezovanje z organizacijami na 

lokalnem in regionalnem nivoju za razvoj skupnih turističnih produktov; razvoj športno-

rekreativnih in tematskih poti; zidaniški turizem; vzpostavitev in razvoj tematskih poti in 

ponudbe na temelju zgodb in legend;  avtentičnost ponudbe; učinkovito koriščenje spodbud 

EU, nacionalnih, občinskih in drugih virov; destinacija z individualno ponudbo; destinacija z 

oživljanjem domače in umetnostne obrti; razvitost turistične društvene organizacije; razvoj 

novih turističnih produktov in oblikovanje integralnih turističnih produktov; razvoj turizma na 

kmetijah, EKO turizma in turizma na podeželju. 
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Pri načrtovanju turističnega razvoja pa se morajo strokovnjaki v občini zavedati, da ima 

občina tudi slabosti, na katere morajo biti pozorni pri oblikovanju načrtov za turistični razvoj. 

Nevarnost predstavljajo: neustrezna organiziranost turizma v okolju, premalo vlaganja v 

obveščanje; nezadostna povezanost (individualizem) različnih akterjev na področju turizma; 

pomanjkanje specifičnih znanj ter nepripravljenost sledenja in končne realizacije 

dogovorjenih ciljev; pomanjkanje tržne naravnanosti destinacije in premalo podjetniškega 

pristopa; prepozno prepoznavanje sprememb v trendih in prepočasno reagiranje 

ponudbe;togost posameznih institucij, služb in zavodov; nerazumevanje in pasivnost 

posameznikov (prebivalcev) za razvoj turistične dejavnosti in nekaterih turističnih 

ponudnikov; neupoštevanje trajnostnega razvoja; cenejše destinacije s podobno ponudbo; 

neizpolnjevanje pričakovanj turistov; ni kakovostnih lokalnih turističnih vodnikov, ki bi 

prodajali zgodbe in ni animatorjev; prepočasen odziv na dogajanje na turističnem trgu v 

različnih organizacijskih oblikah (javni zavodi, zavodi …);  prevelika obremenitev okolja;  

morebitne prevelike omejitve razvojnih pobud zaradi varovanja narave in kulturne dediščine; 

nesodelovanje javnega, privatnega sektorja in civilne družbe; preskromno investiranje v 

turistično infrastrukturo; pasivnost in čakanje zgolj na zunanje razvojne in investicijske vire. 
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