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RAZVOJ TURIZMA V OBČINI KRŠKO

Izvleček
Občina Krško je razmeroma velika občina, ki leži na jugovzhodnem delu Slovenije. Iz
različnih vidikov je že od nekdaj tesno povezana z reko Savo. Za obravnavano območje je
značilno raznoliko površje, ravninski del se razprostira ob reki Savi in na njenih nanosih,
okoli njega se vije gričevnat svet, skrajni severni del občine pa sega tudi v Posavsko hribovje.
V diplomskem delu so obravnavani različni vidiki turistične dejavnosti v občini. Turizem na
obravnavanem območju nima tradicije, saj je bila v preteklosti tu najbolj razvita industrija.
Nekoliko bolj se je začel razvijati šele v bližnji preteklosti. Diplomsko delo obsega
predstavitev turistične ponudbe v občini, tako naravnih in kulturno zgodovinskih
znamenitosti, ki so na območju občine zelo bogate in pestre, kot tudi obstoječe turistične
superstrukture. Na območju se vijejo kar tri vinsko turistične ceste, ob katerih številni
ponudniki nudijo obiskovalcem svoje produkte. Nastanitvenih zmogljivosti v občini
primanjkuje, zaradi česar je še toliko bolj pomembno povezovanje in sodelovanje z bližnjimi
občinami in dopolnjevanje lastne turistične ponudbe s ponudbo v okolici.
Ključne besede: turistična geografija, občina Krško, naravne znamenitosti, kulturno
zgodovinske znamenitosti, turistična ponudba

THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE MUNICIPALTY OF KRŠKO

Abstract
The municipality of Krško covers a relatively large area in the southeast of Slovenia. The
town has always been closely connected with the river Sava. This area is characterized by a
varied countryside with its plains stretching along the banks of the Sava and surrounded by
gentle hills. In the far north the municipality reaches the Posavje hills. The diploma work
deals with different aspects of tourism in the area. Tourism has no tradition. Other industries
had a dominating role in the past. Tourism started to develop only recently. In my diploma
work I explain what tourism has to offer in terms of natural, cultural, and historic places of
interests and attractions which are so abundant around here and I describe the existent tourist
superstructures. The Krško region boasts no less than three wine roads along which our
renowned winemakers welcome the visitors with good wines and other homemade products.
Accommodation can be a bit of a problem, therefore it is of great importance to promote close
connection and cooperation with the neighbouring municipalities which will enrich the local
tourism offer.
Key words: tourism, Municipality of Krško, natural, historic and cultural places of interest,
tourism offer
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1. UVOD

1.1. Namen in cilji
V diplomskem delu se bomo osredotočili na turistično dejavnost v občini Krško. Turizem na
tem območju bomo obravnavali z več vidikov. Predstavili bomo naravnogeografske in
družbenogeografske značilnosti in njihovo vlogo pri razvoju turistične dejavnosti. V
diplomskem delu bodo predstavljene dobrine primarne turistične ponudbe in določene dobrine
sekundarne turistične ponudbe na območju občine Krško. Preučili in ovrednotili bomo stanje
turizma v občini in predstavili glavne razvojne načrte v prihodnosti.

Glavni cilji diplomskega dela so:
• predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti območja;
• predstaviti naravne znamenitosti in kulturno dediščino v občini Krško z vidika
turizma;
• opredeliti turistično vlogo vinorodne dežele Posavje, dveh vinorodnih okolišev in treh
vinsko turističnih cest na območju občine;
• analizirati stanje turizma, tako turistične ponudbe kot tudi turističnega obiska v občini;
• opredeliti vlogo turizma v občini Krško glede na celotno regijo Posavje z analizo
stanja turizma v celotni regiji;
• predstaviti glavne usmeritve pri razvoju turizma v občini v prihodnosti.

1.2. Metode dela
Pri izdelavi diplomskega dela smo kombinirali kabinetno in terensko delo. Kabinetno delo je
obsegalo predvsem pregled različne literature. Diplomsko delo je tako nastalo na podlagi
študije literature, ki se nanaša tako na obravnavano območje kot tudi na izbrano dejavnost.
Uporabili smo različne geografske vire, strokovne publikacije in publikacije občine,
enciklopedije in leksikone ter različne internetne vire. Mnoge pridobljene podatke smo ob
analizi prenesli v tabele in grafe, ki pripomorejo k večji preglednosti.
Terensko delo je obsegalo pregled stanja in razmer na terenu. Obiskali smo in s
fotografiranjem evidentirali različne naravne in kulturne znamenitosti na področju občine. Pri
tem smo ugotavljali v kakšnem stanju so, ali so primerno označene in podobno. Terensko delo
je obsegalo tudi razgovore s pristojnimi za področje turizma na Občini in v Centru za
podjetništvo in turizem Krško. Na tem mestu gre velika zahvala magistri Lei-Mariji ColaričJakše, ki nam je bila z gradivom in številnimi podatki v veliko pomoč pri izdelavi
diplomskega dela.
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2. OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV TURISTIČNE GEOGRAFIJE

2.1. Definicije turizma
Turizem je pojav, ki ga je težko opredeliti tako, da bi v definicijo zajeli vse prvine in celotno
pojmovanje turizma. Zato so tudi nastale številne definicije, ki različno opredeljujejo turizem.
Za prva teoretika turizma veljata Švicarja Walter Hunziker in Kurt Krapf. Njuna definicija
turizma se glasi: »Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in
bivanja tujcev v nekem kraju, če to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s
pridobitno dejavnostjo«.
Sama definicija poudarja, da je turizem širok splet odnosov in pojavov, in se ne nanaša samo
na bivanje ljudi zunaj stalnega kraja bivanja pa tudi, da turizem ni le gospodarska dejavnost.
Slabost te definicije je, da je izločila poslovna potovanja, saj se v praksi pokaže, da so
poslovneži mnogokrat hkrati turisti, ki poleg poslovnega delovanja zadovoljujejo tudi številne
druge potrebe (potreba po športu, rekreaciji, kulturnem udejstvovanju …).
Slabost so poskusili odpraviti z novo definicijo, ki jo je sprejel Institut für Tourismus und
Verkehrswirtschaft v St. Gallenu, ki opredeljuje turizem kot »celoto odnosov in pojavov, ki
nastanejo zaradi potovanja in bivanja oseb, za katere kraj zadrževanja ni niti stalni niti
kraj bivanja ali zaposlitve«. (Zorko, 1999, str. 18, 19; Jeršič, 1987, str. 10).
Besedo turist pojmujemo v širšem in v ožjem smislu. »Turisti v širšem smislu so tisti, ki
potujejo in se začasno mudijo ali bivajo v drugem kraju svoje ali druge države. Ta kraj ni niti
kraj njihovega stalnega bivanja, niti kraj dela. Turisti v širšem smislu so tako vse osebe, ki se
začasno mudijo v drugem kraju, ne glede na namen obiska in uporabljajo različne turistične
storitve. Ožji smisel besede turist pa pomeni tiste obiskovalce nekega kraja, pri katerih sta
rekreacijski in kulturni motiv poglavitna« (Jeršič, 1987, str. 10, 11).

2.2. Turistične potrebe
Turistične potrebe in motivi ljudi so tisti, ki vzbujajo in oblikujejo turistično povpraševanje.
Po Jeršiču ločimo tri potrebe ljudi, ki so pomembne za turistična potovanja:
-

potreba po rekreaciji (to je poglavitna potreba, ki vzpodbuja turistično potovanje in
je lahko aktivna rekreacija – človek aktivno sodeluje (pohodništvo, ples …), ali pa
pasivna rekreacija – človek se sprošča od gledanju dejavnosti drugih (ogled filma,
gledališke igre, športne prireditve pa tudi branje knjige, gledanje televizije …);

-

kulturne potrebe (sem spada spoznavanje neznanih pokrajin in dežel ter seznanjanje
z naravnimi in kulturnimi značilnostmi, spoznavanje različnih kultur in načina
življenja, običajev);

-

želja in potreba po stikih z drugimi ljudmi (potreba ljudi po druženju, spoznavanju
novih ljudi in stikih z njimi) (Jeršič, 1987, str. 13-14).
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2.3. Turistični motivi
K zadovoljevanju turističnih potreb ljudi ženejo turistični motivi. To so »želje in pričakovanja
turistov, ki jih usmerjajo in vzpodbujajo k turističnim potovanjem« (Jeršič, 1987, str. 15).
Da bi lahko razložili navade turistov in jim ustrezno prilagodili turistične storitve in ponudbo,
je poznavanje turističnih motivov zelo pomembno. Največkrat se pri turistih ob odločanju za
potovanje pojavlja več motivov hkrati, kar je potrebno upoštevati pri razvoju turistične
ponudbe.
Po Kasperju so pomembni naslednji turistični motivi, ki jih navaja Jeršič v Osnovah turizma
(1987):
-

telesni motivi (sem spadajo želje po ohranitvi telesnega zdravja, zmogljivosti, želja po
športni aktivnosti in jih turisti zadovoljujejo z zdravljenjem, z obnavljanjem telesnih
moči, s športnimi dejavnostmi …);

-

duševni motivi (temeljijo na želji po duševni sprostitvi in obnovi duševnih moči, želji
po doživetjih ter zabavi, ki jih turisti poskušajo doseči z bivanjem v krogu znancev
izven okvirov vsakodnevnega urnika, opazovanjem sončnih zahodov, z veselim
vzdušjem na različnih zabavah …);

-

kulturni motivi (izhajajo iz želje po spremembi okolja zaradi spoznavanja drugih
pokrajin in dežel, njihovih ljudi, kulturnih in umetniških dragocenosti in jih turisti
uresničijo z ogledovanjem naravnih posebnosti in pokrajinskih značilnosti, z
ogledovanjem kulturnih spomenikov, muzejev, galerij in umetniških zbirk, pa tudi z
obiskovanjem raznih strokovnih prireditev);

-

medsebojni stiki (vzpodbujajo jih želja po srečanju z prijatelji in sorodniki pa tudi
želja po spoznavanju novih ljudi in sklepanju prijateljstev, ki jih realizirajo z obiskom
sorodnikov in prijateljev, potovanji, kjer se srečajo z ljudmi, ki imajo enake interese in
zanimanja …);

-

želja po izkazovanju (sem sodijo želje po osebnem razvoju, po uveljavljanju in
ugledu, ki jih turisti lahko uresničijo z udeležbo na simpozijih, kongresih, prireditvah,
pa tudi s potovanji na kakšne nenavadne destinacije in podobno).
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2.4. Dejavniki turistične ponudbe: dobrine primarne in dobrine sekundarne turistične
ponudbe
Dobrine in storitve turistične ponudbe privlačijo turiste in omogočajo zadovoljevanje njihovih
potreb. »Turistična ponudba je tako količina turističnih dobrin, storitev in blaga, ki so
ponujene turistom« (Jeršič, 1987, str. 30).
Jeršič v Osnovah turizma (1987) opredeljuje dejavnike turistične ponudbe na dobrine
primarne turistične ponudbe in dobrine sekundarne turistične ponudbe. Turistične dobrine
primarne turistične ponudbe so tiste, ki niso nastale zaradi turizma, vendar so za turiste
zanimive in jih privlačijo. Sem Jeršič uvršča:
- naravne pokrajinske lastnosti in naravne prvine (podnebje, površje, vodovje,
rastlinstvo, živalstvo in celotna podoba pokrajine);
- družbene in kulturne značilnosti (kulturni in zgodovinski spomeniki, kulturne
ustanove, izobraževalne ustanove, prireditve in druge družbene zanimivosti).
Med prvine primarne turistične ponudbe se uvršča po Jeršiču tudi »splošna infrastruktura«,
to so objekti in naprave v javni rabi, ki omogočajo delovanje vseh družbenih in gospodarskih
dejavnosti (transportni, energetski, vodooskrbni, komunalne naprave …)«. Splošna
infrastruktura tudi pogojuje nadaljnje dobrine sekundarne turistične ponudbe.

Dobrine sekundarne turistične ponudbe so po Jeršiču vse tiste, ki so »proizvod
človekovega dela in omogočajo ali olajšujejo uporabo turističnih dobrin primarne ponudbe«.
Šele dobrine sekundarne turistične ponudbe praviloma omogočijo turistično vrednotenje in
tudi uporabo primarnih dobrin, saj omogočajo dostop do njih, razne oblike rekreacije,
prehranjevanje in bivanje na njihovem območju. Turistične dobrine sekundarne turistične
ponudbe je mogoče kadarkoli proizvesti ponovno v enakem obsegu in kakovosti. Turistične
dobrine sekundarne ponudbe deli Jeršič v dve skupini, v turistično infrastrukturo in turistično
superstrukturo.
Turistična infrastruktura po Jeršiču zajema:
- turistične transportne objekte in prometne zmogljivosti (žičnice, turistična
letališča, turistična pristanišča …);
- objekte za posredovanje turističnih informacij (turistične agencije, turistična
društva in druge organizacije, ki delujejo na področju turizma);
- objekte in naprave v turističnih krajih, ki omogočajo izvajanje rekreacijskih
dejavnosti – pasivna in aktivna rekreacija (sprehajalne poti, planinske poti, bazeni,
parkirišča, teniška in golf igrišča, hipodromi, smučarske proge, gledališča …);
- objekte za zdravstvene storitve, ki omogočajo rabo naravnih zdravilnih sredstev
(bazeni za kopanje v zdravilni vodi v zdraviliščih, objekte za fizioterapijo, za razne
tretmane z zdravilnimi učinkovinami, parke, dvorane za pitje mineralne vode, objekte
za inhalacijo …)
- objekte za gospodarske dejavnosti, kot so kongresna, izobraževalna in trgovska
dejavnost (kongresne dvorane, dvorane za izobraževanje …).
Turistična superstruktura pa zajema predvsem objekte za bivanje turistov (hoteli,
pensioni, kampi, počitniški domovi, moteli …) in objekte za prehrano (restavracije,
okrepčevalnice …).
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3. OPREDELITEV OBČINE KRŠKO

3.1. Lega in glavne značilnosti
Občina Krško se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije ob spodnjem toku reke Save,
imenovanem Posavje, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje, preko katerega
se na južnem obrobju vije reka Krka. Občina Krško je tudi ena večjih občin v Republiki
Sloveniji, ki v svojih mejah zavzema 286,5 km² površine kar predstavlja 1,4 % površine
celotne države. V njej živi okrog 25.600 prebivalcev, in sicer v 157 naseljih in 15 krajevnih
skupnostih (Brestanica, Dolenja vas pri Krškem, Gora, Koprivnica, Krško polje, Krajevna
skupnost mesta Krško, Leskovec pri Krškem, Podbočje, Rožno-Presladol, Raka, Senovo,
Senuše, Veliki Podlog, Veliki trn, Zdole). Občinsko središče, mesto Krško, ima pomembno
vlogo tudi v sami regiji Posavje (Občina Krško 1, 2009).
Karta 1: Občina Krško

Vir: Valvasorjev raziskovalni center, 2009.
Slika 1: Občinsko središče, mesto Krško z bližnjo okolico

Vir: Medved, 2007.
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3.2. Umestitev občine Krško v regijo Posavje
Občina Krško spada v razvojno regijo Posavje. Regijo Posavje sestavlja šest občin: Krško,
Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki (postala občina 01. 01. 2007 z odcepitvijo od občine
Krško) ter občini Radeče in Bistrica ob Sotli, ki sicer spadata v savinjsko statistično regijo in
sta bili v posavsko razvojno regijo vključeni naknadno. Razvojna regija Posavje je po površini
druga najmanjša regija v Sloveniji saj meri 968,1 km² in pokriva 4,77 % površine Slovenije.
Leta 2003 je v regiji živelo 70.262 prebivalcev, kar je predstavljalo 3,5 % vsega prebivalstva
Slovenije. Število prebivalcev se je povečalo z novima občinama na 76.338 in znaša 3,8 %
slovenskega prebivalstva (Dodatek k Regionalnem razvojnem programu regije Posavje za
obdobje 2007-2013, 2007.).
Za regijo je značilno šibko gravitacijsko zaledje zaradi majhnega teritorialnega obsega in
števila prebivalstva. V regiji se tako ni razvilo večje regionalno središče, temveč si to funkcijo
delita občinski središči Krško in Brežice (Regionalni razvojni program Posavje 2007-1013,
2007).

Karta 2: Regija Posavje

Vir: Dodatek k Regionalnem razvojnem programu regije Posavje, 2007.
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3.3. Dostopnost in promet
Celotna razvojna regija Posavje ima 2.766 km cest, kar predstavlja 7,2 % vseh javnih cest v
Sloveniji. Cestno omrežje je najbolje razvito v ravninskem delu med Krškim in Brežicami ter
v Kostanjevici, slabše pa so pokriti predeli Gorjancev in sevniško območje, hribovit svet
Posavskega hribovja in Bizeljsko ter kozjanski del občine Bistrica ob Sotli. Najbolj
pomembne so regionalne ceste Bizeljsko-Brežice, Senovo-Bistrica ob Sotli, Radeče-Sevnica,
Sevnica-Krško in Krško-Kostanjevica na Krki. Te ceste omogočajo povezanost občinskih
središč in neovirano povezavo z upravnimi in industrijskimi središči (Dodatek k Regionalnem
razvojnem programu regije Posavje za obdobje 2007-2013, 2007).
Občina Krško je dokaj dostopna iz različnih smeri in prometno povezana za avtomobilski
promet, razvito pa je tudi železniško omrežje. Za avtomobilski promet je pomembna avtocesta
Ljubljana-Zagreb, ki poteka ob obrobju mesta Krško. Skozi samo mesto Krško pa poteka
regionalna cesta v smeri Celja in Maribora. V občini je bilo po podatkih za leto 2005
(vključeni tudi podatki za občino Kostanjevica na Krki) 107,5 km državnih cest, 834,2 km
občinskih in 229,8 km lokalnih cest.
Cestne razdalje od Krškega do:
- Ljubljane 107 km
- Celja 57 km
- Maribora 108 km
- Obrežja 23 km

Dostopnost preko železniške proge z urejenimi povezavami je v smeri Ljubljane, Maribora in
Zagreba. V občini so tri železniške postaje – Brestanica, Krško in Libna.
Najbližji večji letališči sta Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je oddaljeno približno 130
km in pa Letališče Zagreb, oddaljeno okoli 40 km (Avto-moto zveza Slovenije, 2009).

7

4. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA

4.1. Geološke, geomorfološke in reliefne značilnosti
4.1.1. Posavsko hribovje
To je največja slovenska pokrajina, ki v širokem pasu ob reki Savi sega od Ljubljanskega
polja do Sevniške kotlinice. Na južnem delu, s katerim Posavsko hribovje sega tudi v območje
občine Krško, ga omejujejo Krško, Senovško in Bizeljsko gričevje. Po izraziti skupini gub, ki
potekajo v smeri zahod-vzhod in se jasno kažejo v reliefu, sledi poimenovanje Posavske gube.
Nastale so v srednjem miocenu ob gubanju in narivanju. Različni geomorfološki procesi,
predvsem erozija, denudacija in zakrasevanje, so preoblikovali hribovje v pliocenu in
kvartarju. Kamninska sestava Posavskih gub je zelo pestra. Tretjino ozemlja pokrivajo
skrilavi glinovci, kremenovi peščenjaki in konglomerati, ki segajo v obdobje karbona in
perma. To so kamnine, ki sestavljajo jedra antiklinal. Zaradi njihove nepropustnosti za vodo
prevladuje tu denudacijsko-erozijski relief. Približno polovico Posavskega hribovja pa
sestavljajo mezozoiske, v večji meri karbonatne kamnine (dolomit in apnenec), zato je tam
značilno fluviokraško in kraško površje.
Posavsko hribovje je del obravnavane krške občine na njenem skrajnem severnem delu. Ta
del sestavlja hribovit svet Bohorja (najvišji vrh Bohorja je Veliki Javornik z 1023 m n. v.).
Bohor skupaj z Orlico predstavlja najbolj vzhodni podaljšek Posavskih gub. Območje
sestavljajo predvsem nekarbonatne kamnine, zato se je tu razvil fluvialni relief s posameznimi
vmesnimi dolinami in hudourniškimi grapami. Nadmorske višine so v tem delu od 400 – 1000
m, ravnega sveta je malo. Nakloni se gibljejo v Posavskem hribovju med 12 in 30°, na
območju Bohorja nad 20°. To pomeni, da večine zemljišč ni možno intenzivno kmetijsko
obdelovati. Prevladujejo pašniki in gozd (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Ramovš, A. e
tal, 2000).
4.1.2. Krško, Senovsko in Bizeljsko gričevje
Krško in Senovsko gričevje ležita na jugu slovenskega panonskega sveta in na severni strani
Krške kotline. Meja s Posavskim hribovjem teče na območju občine Krško po hribovitem
Bohorju. Regija je gričevnata na večjem delu, v severnem in zahodnem obrobju pa hribovita.
Krško gričevje meri dobrih 250 km², Senovsko gričevje 90 km², Bizeljsko, ki ga od
Senovskega loči potok Brestanica, pa 120 km². Krško gričevje je kopno postalo že v začetku
terciarja pred kakimi 60 milijoni let, s Senovskega in Bizeljskega gričevja pa se je morje
umaknilo šele konec miocena, pred okoli 5 milijoni let. Reke so zaradi tektonskega mirovanja
na začetku pliocena uravnale površje in z usedlinami zapolnile sladkovodne kotanje, ki so
ostale od Panonskega morja. Na karbonatnih kamninah se je začelo zakrasevanje.
Neotektonski prelomi so sredi pliocena razkosali nekatere dele ozemlja na več blokov. Ob
njih se je na jugu ugreznila krška udorina, ki so jo v pleistocenu s prodom zapolnili Sava in
potoki s Krškega gričevja, ki so jo zapolnili z ilovico in glino (Slovenija: pokrajine in ljudje,
1999; Gams, 1996).
Krško gričevje sestavljajo tri tektonske enote. Mokronoška tektonska enota na severozahodu
je zgrajena iz močno nagubanih triasnih kamnin. Prelomi in slemena imajo alpsko smer, torej
od zahoda proti vzhodu, razen na južnem robu, kjer so kredne kamnine in imajo nekatere gube
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že dinarsko smer, to je od severozahoda proti jugovzhodu. Druga tektonska enota, ki gradi
Krško gričevje, je krška tektonska enota, ki gradi kar dobro polovico gričevja. Na njenem
površju so kredne usedline, nagubane v alpski smeri, pod njimi pa triasne usedline, nagubane
v dinarski smeri. Ob južnem robu krške tektonske enote se v smeri od zahoda proti vzhodu
vleče tretja tektonska enota, in sicer krška sinklinala, ki jo sestavljajo miocenske usedline.
Krška sinklinala je zaradi ugrezanja Krške kotline v pliocenu in pleistocenu tektonsko
porušena in večinoma prekrita s pleistocenskimi nanosi.
Senovsko gričevje gradi senovska sinklinala, ki jo sestavljajo mlajši miocenski nanosi, kateri
so rahlo nagubani v alpski smeri. Senovsko sinklinalo sekajo številno prelomi z dinarsko
smerjo gubanja, ob katerih je občasno na dan pogledala triasna podlaga.
Bizeljsko gričevje sestavljata dve tektonski enoti, to sta orliška antiklinala in bizeljska
sinklinala. Obe enoti loči bizeljski prelom. Bizeljsko sinklinalo sestavljajo rahlo nagubane
pliocenske in miocenske kamnine, orliška pa je zgrajena iz triasnih, krednih in miocenskih
usedlin (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Na velikem delu pokrajine je površje iz laporja in flišnih kamnin, manjši del sestavljata
dolomit in apnenec. Površje je tudi iz gline, melja, peska in proda. Lapor povsem prevladuje v
Senovskem gričevju, ki ga ponekod prekriva pesek ali pa so na površje pogledali dolomiti. V
osrednjem delu Krškega gričevja prevladujeta dolomit in apnenec, na jugozahodnem robu je
največ laporja, na južnem in jugovzhodnem robu pa največ gline in melja. Bizeljsko gričevje
je grajeno v glavnem iz miocenskih in pliocenskih peščenih in lapornatih sedimentov, na
severozahodu gričevja sta prisotna tudi apnenec in dolomit. Kamninska podlaga je precej
pestra, kar se odraža tudi v precejšnji razčlenjenosti površja s številnimi dolinami in grapami
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Posavje in Posotelje A–Ž, 2006).
V gričevjih subpanonske pokrajine, ki jo tvorijo Krško, Senovsko in Bizeljsko gričevje,
prevladujejo nadmorske višine od 200-450 m n. v. Povprečna nadmorska višina gričevja je
276 m. Zaradi reliefne razgibanosti prevladujejo razložena naselja na vrhu položnih slemen,
kopastih vrhov in pobočnih polic. Povprečen naklon pokrajine Krškega gričevja je 12º, na
Senovskem gričevju 10°, na Bizeljskem gričevju pa 11°. Kar dve tretjini površja imata naklon
med 6° in 20°, četrtina manj kot 6° in le malo več kot desetina več kot 20° (Slovenija:
pokrajine in ljudje, 1999).
V osredju Krškega gričevja so se na približno 10 km dolgem in 6 km širokem območju
globokomorskih ploščatih apnencev, ki v višjem delu prehajajo v apneni fliš, razvili kraški
pojavi. Med apnenci pa so tudi vložki rožencev, glinastih laporjev in peščenjakov, zato se
hitro menjujejo prepustne in neprepustne plasti. Kraške oblike so tu manjše od tistih v
dinarskem svetu. Zakrasevanje se je začelo v osrednjem, najvišjem delu Krškega gričevja. Na
obrobju so pritoki Save oblikovali doline, ki so zakrasele šele, ko je Sava močno poglobila
svojo strugo. V Krškem gričevju je danes okoli 40 kraških izvirov, 20 ponikalnic in 20
ponorov, najbolj značilna kraška oblika pa so doli, ki so podobni uvalam v dinarskem svetu.
Prisotne so tudi nekatere jame in brezna. Največja jama na območju občine Krško je
Ajdovska ali Kartuševa jama pri Nemški vasi. V jamo vodita dva voda. Lijakasta dvorana ima
premer od 12 do 15 m, konča pa se s podorom (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
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4.1.3. Krška kotlina
Osrednji del krške občine leži v krški kotlini. Obravnavano območje spada v vzhodni del
krške kotline, ki zahodno od šmarješke tektonske prelomnice (črta bela Cerkev-Celov Log)
prehaja v Novomeško pokrajino (Geografija Slovenije, 1998).
Krška kotlina je naravna mejna pokrajina, saj se ob njej predalpsko hribovje stika z
dinarskimi pa tudi s panonskimi in subpanonskimi predeli. Kotlina je nastala ob križanju
alpske in dinarske smeri, posledica tega pa je pravilna pravokotniška oblika. Pomembna je
tudi odprtost kotline v panonsko terciarno področje na vzhodu. Glede na nastanek se kotlina
deli na dva različna dela. Ugrezanje v zahodnem delu kotline ni bilo tako intenzivno, zato
udorine ni doseglo morje. Na drugi strani pa je bilo ugrezanje v srednjem in vzhodnem delu
močnejše, kar je privedlo do tega, da je udorino zalilo morje in tu odložilo različne usedline
(Melik, 1959).
Geološko gledano je Vzhodna Krška kotlina tektonska udorina miocenske starosti, ugreznjena
ob tektonskih prelomnicah. Zaradi stalnega pogrezanja ja ravan pritegnila vodne tokove
širšega zaledja (Sava, Krka …). Reka Sava pri Krškem priteče v okrog 60 km dolgo in 15 km
široko Krško kotlino, ki je v osrednjem delu zapolnjena s prodnimi naplavinami Save. Ta je
pod Krškim nasula velik prodni vršaj, kjer je rodovitno Krško polje. Krško polje leži v
trikotniku med Savo, Krko in Krakovskim gozdom in je poglavitni del Krške ravnine.
Ravno tako je kotlina zapolnjena z ilovnato-peščenimi naplavinami reke Krke. Obrobje
kotline sestavljajo nizka gričevja iz miocenskih in pliocenskih sedimentov. Slabo polovico
krške ravni sedaj pokrivata pesek in prod. Na območju Zakrakovja in Krakovskega gozda
prevladujeta glina in melj, ki so ju nanesli potoki s Krškega gričevja (Slovenija: pokrajine in
ljudje, 1999; Posavje in Posotelje A–Ž, 2006).
Celotna Krška ravan leži v višinskem pasu med 100 – 200 m, kar tri četrtine površja pa je z
naklonom pod 2º. Večje naklone predstavljajo le območja teras, ki jih je na tem območju
izoblikovala predvsem reka Sava. Sicer pa je Krška ravan s povprečno 161 m n. v. najnižja
ravan v Sloveniji. Povprečni naklon Krške ravni je 1,6°, manjši povprečni naklon imata v
Sloveniji le Murska in Dravska ravan (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
4.1.4. Gorjanci
Gorjanci so široko pogorje, ki obdaja Krško kotlino na vsej jugovzhodni strani. Delimo jih na
večinoma hribovit zahodni del (nad Šentjernejem in zahodno), gričevnat in hribovit srednji
del (nad Kostanjevico in Podbočjem) ter gričevnat vzhodni del (nad Čatežem ob Savi). V
vzhodnem delu so Gorjanci mnogo širši kot na zahodnem delu. To planotasto hribovje, Melik
ga pojmuje kot prostran gorski čok, poteka vzdolž meje s sosednjo Hrvaško. Meja poteka po
najvišjem slemenu, kjer je tudi razvodnica med Savo in Krko. Gorjance obdajajo mlade
terciarne plasti, ki vsebujejo tudi usedline miocenskega in pliocenskega morja, kar dokazuje,
da je pogorje predstavljalo kopni polotok ali celo otok Panonskega morja. Ta tektonski čok je
ostal visoko dvignjen sredi miocena, ko se je okrog večina kopnega ugreznila in so nastajale
sedanje kotline (Melik, 1959, Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Slovenski del Gorjancev gradijo predvsem dolomiti in apnenec (več kot 4/5 površja), ponekod
je ob apnencu tudi lapor. Na obrobju so se ohranile miocenske kamnine (peski, peščenjaki,
gline in glinasti ter apnenčasti laporji). Med Kostanjevico in Orehovcem je še pas
litotamnijskega apnenca.
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Za Gorjance so značilni fluviokraški pojavi s prepletanjem tektonskih, fluvialnih, kraških in
drugih reliefnih oblik. Planote so močno zakrasele in zato so tu prisotni številni kraški pojavi.
Poleg površinskih kraških pojavov pa so značilni kraški pojavi tudi v notranjosti. Na območju
občine Krško je največja Levakova jama (tudi Jama v Šutni), ki se nahaja v Dolu pri
Podbočju. Do vhoda jame vodi hudourniška struga. Vhod meri 2,5 × 1,8 m in pripelje v
zgornji rov, ki je suh. Ta se po 100 m spusti za 18 m do spodnjega rova. To je vodni rov, ki se
konča s sifonom. Do zdaj raziskana dolžina rova je 750 m.
Kot že omenjeno, so za Gorjance značilne razmeroma visoke nadmorske višine. Na zahodu so
najvišje, segajo med 800 in 950 m n. v. Najvišji Trdinov vrh meri 1178 m. Proti vzhodu
nadmorske višine padajo. Povprečna višina je 470 m, povprečni naklon pa 14°. Najvišje
ležeče naselje na dolenjski strani Gorjancev je Planina v Podbočju (684 m), ki leži na
območju občine Krško (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Posavje in Posotelje A–Ž, 2006).
Z vidika turistične dejavnosti so geološka in geomorfološka pestrost ter reliefna razgibanost
območja zelo pomembne. Zaradi raznolikega površja na območju občine so tudi potenciali za
razvoj turistične dejavnosti raznovrstni. Reliefne in geološke značilnosti opredeljujejo
značilen videz pokrajine, ki ga zaznamuje ravninski del ob reki Savi z okoliškim gričevnatim
in hribovitim svetom. Prisoje gričevij so zasajene z vinogradi, ob katerih se vijejo vinsko
turistične ceste z raznoliko turistično ponudbo. Razgiban relief omogoča zadovoljevanje
turistove potrebe po rekreaciji (pohodništvo, kolesarjenje, tek …). Z vidika turizma je
zanimiva tudi pestra geološka preteklost, o kateri poučuje geološka zbirka v osnovni šoli na
Senovem.
Za turistično dejavnost je pomembna tudi dostopnost območja, ki se v ravninskem delu
krškega polja široko odpre, avtocestna povezava pa občino povezuje s sosednjimi občinami,
regijami in tudi sosednjo Hrvaško.
4.2. Klimatogeografske značilnosti
Območje je tako glede drugih značilnosti (tektonskega nastanka Krške kotline, geološke
sestave, hidrografskega in morfogenetskega razvoja ter lege), kot tudi glede podnebja del
panonskega obrobja. Zato so na tem območju značilne subpanonske klimatske značilnosti –
elementi zmernega celinskega podnebja. Količina padavin se zmanjšuje od zahoda proti
vzhodu in od Posavskega hribovja proti Krški ravni, to pomeni od severa proti jugu. Na
najbolj namočenem Senovskem gričevju pade od 1100-1300 mm padavin, in sicer največ
vzdolž Bohorja, kjer se vlažne zračne mase izločijo. Krško gričevje ima do 1200 mm na
severozahodu in do 1100 mm padavin na jugovzhodu. Padavine so dokaj sorazmerno
porazdeljene preko leta, tudi viški in nižki niso izraziti. Viška sta dva, in sicer je prvi junija,
ko povsod pade nad 100 mm dežja, drugi višek pa je novembra. Tudi padavinska nižka sta
dva, in sicer prvi januarja ali februarja, ko pade okoli 60 mm padavin , drugi nižek pa je
oktobra. Najbolj namočeno obdobje je poletje, najmanj namočena pa je zima. Povprečna letna
temperatura se giblje med 9 in 10 °C, julijska med 18 in 20 °C, januarska pa okrog -1 °C. Na
severozahodu je letna temperaturna amplituda približno 19 °C, na jugovzhodu pa 21 °C, kar
pomeni, da se celinskost podnebja (glede padavin in temperatur) stopnjuje od severozahoda
proti jugovzhodu. Število dni z meglo je okrog 80 na leto, po slemenih jih je nekaj manj, po
vlažnih dolinah pa nekaj več.
Posebnost je Krška kotlina zaradi temperaturne inverzije. Leži na majhni nadmorski višini.
Dno kotline v zgornjem delu, na rečnem kolenu pod Sotesko, leži na 168 m nadmorske višine,
v Zakrakovju leži na 155 m nadmorske višine, Krško polje pa na nadmorski višini 155-160 m.
Tako nizka lega je že na splošno osnova za višjo temperaturo. Oblika kotline pospešuje
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stopnjevanje topline (temperaturni obrat) v skrajnosti, kar v poletnih mesecih pomeni
stopnjevanje vročine, v zimskih pa stopnjevanje mraza. Nad dnom kotline pa je značilen
toplotni pas (nekaj sto metrov), v katerem so temperature večje kot bi pričakovali glede na
nadmorsko višino. Vloga pojava temperaturne inverzije je velika, saj je toplotni pas najbolj
izrazit v gričevjih, kjer je zaradi njega možno na prisojnih legah gojiti vinsko trto in sadno
drevje (Melik, 1959; Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Posavje in Posotelje A–Ž, 2006).

Graf 1: Klimogram Podbočja za obdobje od leta 1961 do 1990
Podbočje 158 m n. v.

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995.
Podnebne značilnosti na turistično dejavnost v občini Krško nimajo velikega vpliva.
Turistična ponudba je v večji meri skozi vse leto enaka in se jo da koristiti v vseh letni časih,
saj območje ne zaznamuje kakšna posebna oblika turizma (alpski turizem, obmorski turizem),
ki ga pogojujejo podnebne razmere. Razmeroma ugodno zmerno celinsko podnebje vpliva
tudi na možnost gojenja vinske trte, ki zaznamuje to območje tudi v turistični dejavnosti.
4.3. Hidrogeografske značilnosti
Vode na območju imajo velik vpliv na naklon površja, saj so pokrajino razrezale na številna
slemena in vmesne doline. Razvoj rečne mreže na slovenskem ozemlju je posledica
paleografskega stanja v preteklosti, tektonskih premikov, pretočitev, zakrasovanja in
glaciacije. Tako kot večji del slovenskih rek odteka proti Črnemu morju, spadajo tudi vode z
obravnavanega območja k črnomorskem povodju. Najpomembnejši vodni tok na območju
občine Krško je reka Sava, ki je tudi v preteklosti na različne načine vplivala na območje.
Reka Sava ima med Krškim in Senovskim gričevjem povprečni letni pretok okoli 250
kubičnih metrov na sekundo. Največji potoki, ki se izlivajo vanjo in sodelujejo pri
preoblikovanju pokrajine, so na Senovskem gričevju Vranjski potok, Presaldolski potok,
Leskovski potok in Brestanica, na Krškem gričevju pa Mivka, Kamenca, Impoljski potok,
Pijavški potok, Ledinski potok, Čretež in Žlapovec.
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Reka Sava ima dežno-snežni režim s prvim viškom vode aprila in drugim novembra ter prvim
nižkom avgusta in drugim januarja. Srednji letni pretok Save pri vodomerni postaji Čatež je
288 kubičnih metrov na sekundo. Vodne tokove s širšega zaledja Krške ravni je sem
pritegnilo stalno pogrezanje večjega dela ravni. Reka Sava naj bi pred tem tekla severno od
tod proti vzhodu. Precejšnja nesimetričnost kaže na mlado rečno mrežo. Reka Sava je s
svojim prodom porinila reko Krko po izlivu Radulje tik ob Gorjance. Pred savskim prodom so
se umaknili tudi potoki s Krškega gričevja, na primer Račna, Lokavec, Senuški potok. Reka
Sava in vsi potoki redno poplavljajo, največja poplavna območja pa so ob stiku dolin potokov
s Krško ravnjo. Poplavno območje Krke je veliko, saj se vleče vzdolž reke vse do izliva v
Savo, ob pritokih pa se še razširi. Največja poplavna območja so v Zakrakovju in
Krakovskem gozdu. Ob reki Savi pa je poplavno območje urezano med Krškim in Brežiškim
poljem (Geografija Slovenije, 1998; Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Najpomembnejša reka na območju občine je Sava, ki je imela pomembno vlogo že pri
nastanku in preoblikovanju dela območja. V preteklosti je bila pomembna tudi s prometnega
vidika, saj je po Savi potekla glavna prometna žila območja. Danes so za turistično dejavnost
reka Sava in Krka ter nekateri potoki in ribniki pomembni le z vidika ribolova, saj čolnarjenje
na območju občine ni razvito.
4.4. Prsti in rastlinstvo
Različne podnebne razmere in relief vplivajo na prisotnost več vrst prsti in raznolik rastlinski
svet na območju občine Krško.
Na dnu dolin so se na glinastih nanosih ob potokih na Krškem, Senovskem in Bizeljskem
gričevju razvile oglejene prsti, na katerih prevladujejo mokrotni travniki. Na peščenih in
prodnatih nanosih so nastale obrečne prsti, na katerih prevladujejo travniki in njive. Največ jih
je ob Savi med Krškim in Senovskim gričevjem. Na položnih slemenih iz gline in melja na
vznožju gričevja so se zaradi zadrževanja padavinske vode razvile psevdoglejene prsti. Na
nekoliko starejših slemenih iz pliocenskega melja, peska in glinastega laporja pa kisle rjave
prsti. Prevladujejo travniki in gozd, na prisojnih pobočjih pa vinogradi. Na laporju, ki na
Senovskem gričevju prevladuje, so rjave prsti. Rjave prsti so kmetje skoraj v celoti izkrčili za
obdelovalne površine, s tem da na ravnih površinah prevladujejo njive, na osojnih pobočjih
travniki, na prisojnih pa vinogradi. Severni in osrednji del Krškega gričevja pokrivajo
pokarbonatne prsti, ko so nastale na apnencu in dolomitu. Na prisojnih pobočjih izrazito
prevladujejo vinogradi in deloma sadovnjaki, na osojnih pa gozd. Na širših slemenih in
pobočnih policah najdemo tudi njive in travnike. Na Bizeljskem gričevju so na položnih
pobočjih slemen, ki so iz laporja, peskov in melja, prisotne rjave prsti. Na podlagi iz apnenca
in dolomita so pokarbonatne prsi, na glinastih nanosih na dnu manjših dolin pa oglejene in
psevdooglejene.
Skoraj polovico pokrajine krškega, senovskega in bizeljskega gričevja pokriva gozd, ki ga je
največ ostalo na psevdoglejenih, kislih rjavih in pokarbonatnih prsteh, najmanj pa na rjavih
prsteh, kjer zaradi obdelovalnih površin gozd porašča le še desetino površja. Značilne
drevesne vrste so bukev, kostanj, hrasta graden, cer in javor. Na najvišjih strminah in sončnih
pobočjih iz dolomita ali apnenca je bukev pomešana s črnim gabrom, v nižjih legah s kislimi
prstmi s kostanjem in hrastom gradnom, na lapornati rjavi prsti pa z belim gabrom. Ob
vodotokih pa uspevajo vrbe, topoli in jelše (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Posavje in
Posotelje A–Ž, 2006).
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Krška ravan ima nekoliko drugačno sestavo tipov prsti in s tem tudi temu primerno rastje. Na
oboje sta najbolj vplivali grobost rečnih nanosov ter talna in padavinska voda. Na holocenskih
in pleistocenskih glinastih nanosih potokov, kjer podtalna voda sega večji del leta skoraj do
površine, je nastala oglejena prst, ki jo poraščajo mokrotni travniki. Kjer je talna voda globlje,
padavinska voda pa se zadržuje občasno, se je razvil psevdoglej. Ob vodotokih rastejo vrbe, ki
jih proti višjim terasam zamenjajo jelše in topoli, na najstarejših holocenskih terasah pa
uspeva gozd hrasta doba in belega gabra. Na pleistocenskih glinastih terasah uspeva gozd
belega gabra. Največ obrečnih prsti je ob reki Savi in Krki. Razvile so se na holocenskem
produ in pesku. Večino površin ogrožajo poplave, ki pa so tu manj nevarne kot na glini in
melju, saj voda na bolj prepustnem produ in pesku hitreje odteče. Naravno rastje so tu vrbe,
jelše in topoli. Najbolj rodovitna prst Krške ravni, to je rjava prst, se je razvila na
pleistocenskem produ. Rjava prst se razprostira iznad poplavnega sveta na Krškem polju. Na
njej prevladujejo njive, značilno naravno rastje pa je gozd belega gabra. Danes gozd v tem
območju pokriva le še četrtino pokrajine. Od nekdaj strnjenih in obsežnih poplavnih gozdov
hrasta doba je ostal le znameniti Krakovski gozd. Sicer je sestava rastja Krške ravni v osnovi
naslednja: na vseh nanosih ob vodotokih rastejo vrbe, jelše in topoli, višje na poplavnem
svetu, na peščenih nanosih prav tako vrbe, jelše in topoli, na glinastih nanosih pa hrast dob in
beli gaber (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Z vidika turizma je pomemben Krakovski gozd, ki je največji ohranjeni nižinski gozd s
prevladujočimi sestoji hrasta doba v Sloveniji in s tem tudi edinstven. Velik del območja
zaznamujejo gozdovi, posebno zanimive so nekatere posebne oblike posameznih dreves. Na
območju pa uspevajo tudi nekatere redke rastlinske vrste, kot sta navadna jarica in na
slovenskem zaščitena tisa.
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5. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA

5.1. Naravno gibanje prebivalstva
Preglednica 1: Število prebivalstva, gostota poselitve in število naselij v občini Krško ter
primerjava s celotno Slovenijo (leta 2008)
Leto 2008

Število
prebivalstva

Občina Krško 25.600
2.032.362
Slovenija
Vir: Statistični urad RS, 2009.

Površina (km²)

286,5
20.273

Gostota
naseljenosti
(preb./km²)
89,3
100,2

Število naselij

157
6.028

V občini Krško je po podatkih za leto 2008 živelo 1,2 % celotnega prebivalstva Slovenije
(2.032.362). Povprečna gostota poselitve istega leta je bila 89,3 prebivalcev na km², manj kot
znaša povprečna gostota poselitve celotne Slovenije (100,2 preb./km²). Delež žensk po
podatkih iz leta 2008 je v občini Krško 49 % (12. 545) in je manjši od deleža moških, ki
predstavlja 51 % (13 055) prebivalcev.
Preglednica 2: Naravno gibanje prebivalstva v občini Krško (naravni prirast med leti 19952008)
Naravni prirast
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2
-1
-35
-87
-56
-25
19
-40
-53
-30
-22
33
-22
-3
Vir: Statistični urad RS, 2009.
Preglednica 3: Naravno gibanje prebivalstva po spolu (občina Krško, leto 2008)
Živorojeni
Moški Ženske Skupaj Moški
135
126
261
136
Vir: Statistični urad RS, 2009.

Umrli
Ženske
128

Skupaj
264

Naravni prirastek
Moški
Ženske Skupaj
-1
-2
-3

Naravni prirast v občini Krško je od srede devetdesetih večinoma negativen, le v letih 1995,
2001 in 2006 je bil pozitiven. Negativen prirast kaže na upad števila prebivalstva v občini
(brez priselitev v občino), podatek za leto 2008 kaže, da je bil negativni naravni prirastek tako
pri obeh spolih prebivalstva. Gledano za celotno državo pa je bil leta 2008 naravni prirast
pozitiven, in sicer 3.509.
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5.2. Starostna in spolna struktura prebivalstva
Graf 2: Starostna in spolna sestava prebivalstva občine Krško leta 2002
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Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Po podatkih Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji 2002 lahko
vidimo, da je v občini Krško velik delež starejše populacije (nad 65 let). Teh prebivalcev je v
občini 15,3 %, kar je več kot v celotni Sloveniji (14,7 %). Med starejšimi prebivalci je večji
delež žensk, kar 62,5 % vseh prebivalcev nad 65 letom. Moških nad 65 let starosti je v občini
37,5 %. Delež prebivalstva, mlajšega od 14 let, je 16,1% (celotna Slovenija 15,3 %). V tej
starostni skupini je več moških prebivalcev, in sicer 52,1 %. Ženska populacija do 14. leta
starosti predstavlja 47,9 %. Leta 2002 je bil naravni prirast v občini negativen, znašal je -40.
Delež delovno sposobne populacije med 15. in 64. letom starosti je leta 2002 znašal 68,6%
prebivalcev (48,3 % žensk in 51,7 % moških). Delež vseh moških prebivalcev v občini znaša
49,6 %, delež ženskih pa 50, 4 % prebivalcev.
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5.3. Izobrazbena struktura prebivalstva
Preglednica 4: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi (Popis 2002, preračun na občine,
veljavne 1.1. 2007)
Slovenija
Občina Krško
Prebivalstvo nad 15 let
21.109
1.663.869
182
11.337
Brez izobrazbe
1.928
104.219
Nepopolna osnovna
izobrazba
5.970
433.910
Osnovna izobrazba
11.028
899.341
Srednja izobrazba
839
84.044
Višja izobrazba
1.085
114.630
Visoka dodiplomska
izobrazba
77
16.388
Visoka podiplomska
izobrazba
Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Graf 3: Izobrazbena struktura prebivalstva v občini Krško (2002)
občina Krško
12000

št. prebivalcev
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Vir podatkov: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
V občini Krško ima 38 % prebivalstva nad 15 let največ osnovnošolsko izobrazbo, kar je
nekaj več kot v celotni Sloveniji (33 %). Srednješolsko izobrazbo ima 52 % občanov (celotna
Slovenija 54 %). Višješolsko izobrazbo ima 4 % prebivalstva občine Krško (celotna Slovenija
5 %), visokošolsko 5 % (celotna Slovenija 7 %), podiplomsko izobrazbo pa 0,4 % (celotna
Slovenija 1 %). Izobrazbena struktura, merjena v številu let šolanja na prebivalca, starega 15
let ali več, v občini bistveno ne odstopa od slovenskega povprečja.
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5.4. Delovno aktivno prebivalstvo in stopnja brezposelnosti
Preglednica 5: Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu (Popis 2002, preračun na
občine, veljavne dne 1. 1. 2007)
Občina Krško
Slovenija
11.814
949.078
Skupaj
Delovno aktivno
9.824
818.304
prebivalstvo - skupaj
8.861
738.055
Zaposlene skupaj
677
56.111
Samozaposlene osebe
(samostojni podjetniki,
osebe, ki opravljajo
poklicno dejavnost)
286
24.138
Samozaposlene osebe –
kmetovalci
963
80.249
Samozaposlene osebe –
skupaj
Brezposelne osebe
1.990
130.774
Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Po Popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 je bilo v občini Krško delovno
aktivnega prebivalstva 83 % (9 824 prebivalcev) vseh aktivnih prebivalcev, kar je nekoliko
manj kot v celotni državi (86 %).
Preglednica 6: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti v občini Krško (Popis
prebivalstva 2002, preračun na občine veljavne 1.1.2007)
Vsi prebivalci
473

Delež (%)
4,8

Moški
271

Ženske
202

Kmetijske
dejavnosti
4.567
3.143
1.424
Nekmetijske
46,5
dejavnosti
4.318
1.830
2.488
Storitvene
44,0
dejavnosti
466
309
157
Neznano
4,7
9.824
5.553
4.271
Vse skupine
100
dejavnosti
Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Po podatkih Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji 2002 je
bilo v občini Krško v nekmetijskih in storitvenih dejavnostih največ delovno aktivnega
prebivalstva (90,5 %). Po podatkih za celotno državo je bilo tega leta v nekmetijskih
dejavnostih zaposleno 38 % prebivalstva, v storitvenih pa približno 53 % aktivnega
prebivalstva. V občini Krško je bilo 4,8 % delovno aktivnega prebivalstva v kmetijski
dejavnosti, kar je nekoliko več kot v celotni Sloveniji (3,9 %). V krški občini je v
nekmetijskih dejavnostih zaposlenih več moških, medtem ko v storitvenih dejavnostih dela
več ženskega prebivalstva. Dokaj visok procent zaposlenih v storitvenih dejavnostih je dober
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kazalec za ugoden razvoj turizma, ki tudi spada v storitveno dejavnost in je tesno povezan z
ostalimi storitvenimi dejavnostmi (gostinstvo, promet, trgovina …).
Preglednica 7: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Krško (mesečni podatki od meseca
avgusta 2008 do meseca avgusta 2009)
Mesec

Stopnja registrirane
brezposelnosti (%) –
občina Krško
7,8
Avgust 2008
7,7
September 2008
8,0
Oktober 2008
8,4
November 2008
8,9
December 2008
9,8
Januar 2009
10,3
Februar 2009
10,3
Marec 2009
10,4
April 2009
10,3
Maj 2009
10,5
Junij 2009
10,8
Julij 2009
10,9
Avgust 2009
Vir: Statistični urad RS, 2009.

Stopnja registrirane
brezposelnosti (%) –
Slovenija
6,5
6,3
6,6
6,7
7,0
7,8
8,2
8,4
8,8
8,9
9,1
9,4
9,4

Brezposelnost v občini Krško se, tako kot v celotni državi, v zadnjem času povečuje. Od
avgusta 2008, ko je brezposelnost znašala 7,8 %, pa do istega meseca leta 2009, je narasla kar
za 3,1 %. V istem obdobju je brezposelnost v celotni Sloveniji narasla za 2,9 % in je bila
meseca avgusta leta 2009 že 9,4 %. Večanje brezposelnosti je posledica recesije, ki se odraža
na različnih področjih, tudi turizmu, kjer se beleži manjšanje števila nočitev vse od leta 2004.
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6. ZGODOVINSKI PREGLED OBMOČJA OBČINE

Potek zgodovine ima pomembno vlogo za današnji turizem v občini Krško. Bogata
zgodovinska dediščina tega območja je ugodna tudi za razvoj turizma. Vsako izmed preteklih
obdobij je pustilo pomemben pečat tem krajem. Zanimivi so prazgodovinski jamski ostanki,
ki nakazujejo zgodnjo poselitev območja, zelo znan je Neviodunum, ki priča o poselitvi
Latobikov v rimskih časih. Srednji vek je bil čas nastanka mnogih gradov v Spodnjem
Posavju, od katerih so danes nekateri bolj, drugi manj ohranjeni in so tudi zanimivi za
turistično dejavnost. Nekatere gradove si je mogoče ogledati, od drugih so ostale le še
ruševine, vendar pa dajejo pokrajini značilen videz, ki nakazuje na pestro preteklost. Tudi
kmečki upori so močno zaznamovali prostor Spodnjega Posavja, zlasti slovensko hrvaški iz
leta 1573. Pomembno je še obdobje protestantizma in reformacije, kasneje pa tudi dogajanje
in izseljevanje prebivalstva v času 2. sv. vojne.
6.1. Prazgodovina in stari vek
Območje Spodnjega Posavja je imelo pomembno vlogo že v starem veku in tudi pozneje. Bilo
je regionalno precej zaključeno, prometno prehodno, gospodarsko enotno, po drugi strani pa
tudi kulturno, etnično in politično vedno priključeno večjim regijam okoli.
Sledove in ostanke prazgodovinskega obdobja na tem območju je moč najti v nekaterih
jamah. V neolitski kameni dobi so bile poseljene Ajdovska jama pri Krškem in Ajdovska
jama pri Nemški vasi zahodno od Leskovca. O naselitvi pričajo poleg drugih ostankov tudi
ostanki keramike.
Na prehodu iz drugega v prvo tisočletje pred našim štetjem je značilna selitev evropskih
ljudstev s severa in severovzhoda. Za to obdobje je značilna kultura žarnih grobišč, ki se je
uveljavila tudi v Spodnjem Posavju. Predvsem pa so območje zaznamovali Iliri, ki so v
obdobju kulture žarnih grobišč osvajali osrednji in južni Balkan. Na območju Spodnjega
Posavja so dobro vidni elementi ilirske halštatske kulture. Iliri so se naselili po dolini Save v
8. stoletju pred našim štetjem. Pomembno halštatsko središče je bila Libna pri Krškem, ki je
bila osrednje naselje med Savo in Sotlo. Iz tega obdobja nam pričajo številne najdbe. Najdbe
Keltov pa so izpričane na Dunaju pri Mladevinah, kjer so na gradišču našli tudi ostanke
kasnejših rimskih stavb. Kelti so območje poselili v 3. stoletju pred našim štetjem.
Pred rimsko zasedbo tega prostora se v Spodnjem Posavju kot vodilno pleme uveljavijo
keltski Latiobiki. Leta 35 pred našim štetjem je območje Posavja dokončno osvojil Oktavijan,
ozemlje pa je prišlo pod cesarsko provinco Ilirik. V kasnejši delitvi tega obširnega prostora pa
je območje severnega porečja Save in Donave prišlo v provinco Panonijo. Pleme Latiobiki ob
Krki, med Mirno in Gorjanci, dobi novo upravno središče s keltskim imenom Neviódunum
(Drnovo pri Krškem). Naselbina je bila ustanovljena tik ob desnem bregu Save, ki je takrat za
enim svojim rokavom tekla po sedaj suhem rečnem koritu. Neviodunum je bila pomembna
cestna in rečna postojanka. Značilno je tudi širjenje romanizacije ob veliki cesti EmonaSiscia.
Območje Spodnjega Posavja, kot tudi območje celotnega slovenskega prostora, je imelo
vedno prehoden značaj, zato so se tu izmenjala številna plemena in ljudstva, ki so se
preseljevala v različnih obdobjih zgodovine. V srednjem veku so se po dolinah območja ob
preseljevanju premikala ljudstva Hunov, Zahodnih in Vzhodnih Gotov in Langobardov.
Slovani na območju Sotle, Krke in Save so prišli pod nadoblast Frankov (Krško skozi čas,
1977).
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6.2. Srednji vek
Ime Krško se pojavi prvič v zgodnjem srednjem veku, in sicer leta 895 v listini, s katero
nemški kralj Arnulf podarja svojemu fevdniku Valtuniju v last nekatere posesti. Med posestmi
je tudi posest onstran Save z imenom Gurckfeld (Krško). Ozemlje je kot fevdalna posest
večkrat menjalo lastnike. V nastajanju dinastičnih ozemelj na Kranjskem v poznem srednjem
veku sta si tu pridobili največ zemlje dve bavarski grofovski družini: Andeški in Bogenski.
Bogenski so pridobili s posestvi ob spodnji Krki tudi krški grad in gospoščino, njihovi
ministeriali pa se omenjajo v listinah od leta 1154.
Najpomembnejša rodbina ki je gospodovala temu ozemlju pa so bili grofje Celjski. Od leta
1351 se začne odprodaja krških posesti Frideriku Celjskemu. Prehod krškega gradu in posesti
pod Celjane je ugodno vplival na gospodarski razvoj in rast krškega trga. Prav tako je
pozitivno vplivala tudi prisotnost Celjana Friderika, ki je nekaj časa prebival na krškem gradu.
Krško je ena izmed naselbin za katere je značilno, da so nastale pod gradom in je bil njihov
razvoj odvisen od moči njihovega zemljiškega gospoda. Zaradi lege naselbine tik pod gradom
je bila večja možnost za gospodarski razvoj, saj so prebivalci lahko služili tudi z neagrarnimi
dejavnostmi, predvsem obrtništvom za potrebe gradu. Kot trg se Krško prvič navaja v listini
iz leta 1351. Zaton celjske rodbine je močno vplival na položaj gospoščine in razvoj krške
naselbine. Katarina, žena zadnjega Celjana Ulrika II., je večino svojih posesti izgubila v korist
Habsburžanov in cesarja Friderika III. Leta 1469 se je odpovedala vdovskemu deležu, s čimer
je krška gospoščina prišla v roke Habsburžanov, ki so jo dajali v zastavo. Obdobje turških
vpadov ob koncu 15. in v 16. stoletju je močno prizadelo tudi območje Spodnjega Posavja.
Cesar Friderik III. je 5. marca 1477 povzdignil trg Krško v mesto, s čimer je poskušal
kljubovati turški sili. Prebivalci, ki so s tem postali meščani, so morali utrditi naselbino za
zaščito pred Turki. Cesar Friderik III. je s tem naselbini podelil tudi vse tiste pravice in
privilegije, ki so jih druga mesta na Štajerskem že imela. Meščanom je podelil enake pravice
pri trgovanju, obrtniški dejavnosti, mitninah in carinah. Meščani so lahko izvolili tudi
mestnega sodnika in mestni svet, ki sta morala priseči deželnemu knezu, ravno tako pa je
mesto dobilo tudi grb (Krško skozi čas, 1977).
6.3. Novi vek
Različni vzroki so botrovali kmečkim uporom, ki so bili značilni za vso ozemlje slovenskega
prostora od konca 15. do konca 16. stoletja in tudi kasneje. Kmetje so bili v najtežjem
položaju ob turških vpadih, saj so bili največkrat nezaščiteni. Kmetov položaj je oteževalo
tudi višanje dajatev, spreminjanje naturalne dajatve v denarno in večanje tlake, zato je
prihajalo do kmečkih uporov različnih velikosti. Kmetje so se zato velikokrat združevali v
kmečke zveze. Leta 1515 so se v kmečko zvezo združili tudi posavski kmetje. Napadali so
različne gradove, vendar je plemstvo upor v 4 mesecih zadušilo. Leta 1573 v hrvaško –
slovenskem kmečkem uporu so sodelovali kmetje gradov Pišece, Bizeljsko, Mokrice in
Brežice. Tokrat so uporniki izdelali temeljit načrt in se januarja podali v boj za staro pravdo.
Upor se je na slovensko stran razširil iz Hrvaškega Zagorja. Žarišča upora so bila posestva
grofa Tahija. Glavni voditelji upora so bili Matija Ambrož Gubec, Ivan Posanec, Ilija
Gregorič. Tudi ta upor je bil neuspešen, saj ga je plemiška vojska zadušila ob pomoči
Uskokov, ki so prišli kmetom za hrbet in jim onemogočili umik. Kmečko vojsko so Uskoki
porazili pri Krškem, nato čez nekaj dni pri Kunšperku in nazadnje še v Stubici (Posavje in
Posotelje A–Ž, 2006; Krško skozi čas, 1977).
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Reformacija se je na slovenskem ozemlju pojavila razmeroma pozno, vendar je bila za
Slovence izjemnega pomena. To obdobje je namreč postavilo temelje slovenskega knjižnega
jezika, nastala pa je tudi prva slovenska tiskana knjiga. Reformacijsko gibanje je imelo v
Posavju številne privržence. Adam Bohorič je 1564 ustanovil protestantsko šolo v Krškem,
obiskoval pa jo je tudi Jurij Dalmatin. Jurij Dalmatin je prevedel Sveto pismo v slovenski
jezik, knjiga je izšla leta 1584 v Wittenbergu. Leta 1584 je Adam Bohorič, ki se je rodil v
okolici Brestanice, izdal prvo slovensko slovnico Articae horulae (Zimske urice).
V Krškem je do svoje smrti živel Janez Vajkard Valvasor, ki je napisal znamenito Slavo
vojvodine Kranjske. Hiša, ki jo je izbral za svoje zadnje bivanje, je bila največja stavba v
Krškem (Posavje in Posotelje A–Ž, 2006; Krško skozi čas, 1977).
Slika 2: Podoba mesta Krško z gradom v 17. stoletju (iz: Valvasor: Topografija sodobne
vojvodine Kranjske, 1679)

Vir: Krško skozi čas, 1977.
V srednjem veku je bilo na območju Krškega najbolj razvita obrt (usnjarska, čevljarska,
krojaška) in kmetijstvo. Pozneje pa je bila pomembnejša trgovina, ki je bila povezana s
plovbo po Savi. Reka je močno vplivala na mestno gospodarstvo vse do leta 1862, ko jo je
počasi izpodrinila železnica. Industrija se je začela razvijati leta 1937 z odprtjem manjše
tovarne celuloze na Vidmu, levem bregu reke Save v Krškem. Ta obrat je kasneje prerasel v
veliko Tovarno celuloze, papirja in papirnih izdelkov Videm. V mestu so bile razvite tudi
živilska, kovinskopredelovalna, tekstilna, lesna in še nekatere druge dejavnosti, ki so
zaposlovale prebivalstvo Krškega in okolice (Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
6.4. Novejša zgodovina
V času 2. svetovne vojne, med leti 1941-1945, je bilo Posavje razdeljeno med nemškega in
italijanskega okupatorja. S področja med Savo in Sotlo so Nemci v tem času izselili 37. 000
Slovencev (v Srbijo in več kot 160 taborišč). Na domove Slovencev so naselili 12.000
Kočevarjev, Besarabcev in Tirolcev. Prebivalstvo se je že od začetka vojne vključevalo v
narodnoosvobodilni boj.

22

Leto 1991 in osamosvojitvena vojna sta območju prinesla nekaj spopadov med Jugoslovansko
ljudsko armado in Teritorialno obrambo. V Krakovskem gozdu in Prilipah sta bili uničeni
koloni jugoslovanskih oklepnih vozil, izveden pa je bil tudi napad na letališče Cerklje ob Krki
(Posavje in Posotelje od A-Ž, 2006).
V času tranzicije v začetku devetdesetih let se je veliko tovarn in obratov znašlo v težavah,
nekateri so sčasoma zmanjšali obseg dela, nekatere so zaprli. V zadnjem času pa se v samem
mestu Krško izjemno razvija podjetništvo in trgovina.
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7. STANJE TURIZMA V OBČINI KRŠKO

7.1. Naravne znamenitosti v občini Krško
Naravna dediščina v občini Krško je raznolika in predstavlja še veliko potencialov ob večji
vključitvi v turistično ponudbo. V preteklosti turizem na območju občine ni imel večje
tradicije, ta dejavnost je šele v razvoju. Zaradi tega so tudi naravne znamenitosti slabše
poznane in se šele v zadnjem času odkriva in vrednoti njihov pomen za turistično dejavnost v
prihodnosti. Glede na številnost in pestrost naravnih znamenitosti so na področju občine še
precejšnje rezerve pri snovanju turistične ponudbe.
7.1.1. Območja, vključena v Naturo 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države
članice Evropske unije. Glavni cilj Nature 2000 je ohraniti biotsko raznovrstnost, in sicer
ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali pa ogroženi. Omrežje
Natura 2000 je Evropska unija uvedla kot pomemben del izvajanja habitatne direktive in
direktive o pticah. Pravno podlago za vzpostavljanje območij Natura 2000 predstavljata
Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in
Direktiva o ohranjanju prostoživečih pticah. Tudi Slovenija je ob vstopu v Evropsko unijo
določila seznam naravnih območij, ki ustrezajo merilom obeh direktiv. Direktivi sta naravnani
tako, da na varstvenih območjih Natura 2000 ne izključujeta človeške dejavnosti, mora pa se
zagotoviti, da te dejavnosti ne ogrožajo narave, temveč v največji meri njeno ohranjanje
podpirajo.
V Sloveniji je določenih 286 takih območij, od tega je 260 območij določenih na podlagi
direktive o habitatih, 26 pa na podlagi direktive o pticah in zavzemajo 36 % površine
Slovenije (Natura 2000 1, 2009).
Karta 3: Karta območij Natura 2000 v Sloveniji

Vir: Natura 2000 2, 2009.
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Na območju občine Krško se nahaja kar nekaj območij, ki so zaradi različnih živalskih
oziroma rastlinskih vrst vključena v omrežje Natura 2000.
Preglednica 8 : Delež območij Natura 2000 v občini Krško
Ime Občine

Površina občine
(ha)
28.652,877
Krško
Vir: Natura 2000 3, 2009.

Površina Natura
2000 (ha)
5.820,602

Delež v občini (%)
20,31

Krakovski gozd
Krakovski gozd je največji ohranjeni nižinski gozd s prevladujočimi sestoji hrasta doba v
Sloveniji. Na primeru Krakovskega gozda se ponujajo zanimivi pogledi na razvoj nižinskega
poplavnega gozda, saj je s 7.000 hektarji edini takšen primer pri nas. Med drevesi
prevladujeta hrast dob in beli gaber. Del Krakovskega gozda sega tudi na območje občine
Krško.
V osrednjem delu Krakovskega gozda je iz gospodarjenja izločen naravni rezervat
pragozdnega značaja v velikosti 40,5 hektarjev. Ta del gozda je zavarovan tudi z odločbo
vlade (Uradni list 12/1952). V tem delu najdemo 300 let stara drevesa, ki so visoka do 40
metrov. Glavni namen zaščite rezervata je ohranjanje neokrnjene narave za naslednje
generacije, zato v tem delu Krakovskega gozda potekajo le naravoslovna in znanstvena
raziskovanja (Zeleni zakladi ob Savi in Krki, 2009; Medved, 2006).
Krakovski gozd je uvrščen tudi v posebno varstveno območje Natura 2000. Eden
najpomembnejših razlogov za ohranitev Krakovskega gozdu je dejstvo, da je to največji
ohranjeni nižinski gozd s prevladujočimi sestoji doba v Sloveniji. V njem domujejo nekatere
ogrožene vrste ptic kot so srednji detel, mali klinkač, belovrati muhar, črna štorklja in golob
duplar. Območje Krakovskega gozda je pomembno življenjsko okolje mnogih dvoživk, saj tu
živi kar 14 vrst. Na odseku Krke ob Krakovskem gozdu se občasno pojavlja vidra, od leta
1998 tudi bober. Pomembne živalske vrste v Krakovskem gozdu so še: veliki pupek, hribski
urh, potočni piškurji, platnica, zvezdogled, pezdirk, pohra, kapelj, črtasti medvedek, hrastov
kozliček in močvirski krešič (Natura 2000 4, 2009; Krakovski gozd-Šentjernejsko polje, oaza
narave v dolini reke Krke, 2004).
Karta 4: Krakovski gozd – območje Nature 2000

Vir: Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, oaza narave v dolini reke Krke, 2004.
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Ajdovska jama
Ajdovska ali Kartuševa jama se nahaja na območju Velikega Trna. To je kraška votlina z
dvema vhodoma nad dva hektarja veliko dolino Podjamo (Kartušev dol) pri Nemški vasi.
Dostop do jame je najugodnejši iz vasi Brezovska Gora (Medved, 2006).
Kotišče južnih podkovnjakov v Ajdovski jami je tudi del evropskega omrežja Natura 2000.
Primernih kotišč za južne podkovnjake je pri nas zelo malo. V Ajdovski jami se poleti tako
zbere skoraj polovica v Sloveniji živečih južnih podkovnjakov. Južni podkovnjak je predvsem
jamska vrsta. V toplih jamah samice kotijo mladiče, prezimovat pa hodijo drugam, v stalno
hladne jame z visoko zračno vlago. Glavni vzrok ogroženosti južnega podkovnjaka v
Sloveniji je vznemirjanje kolonij v zatočiščih. Južni podkovnjak je toploljubna žival in ga
severno od tu redko najdemo.
Za to območje Natura 2000 navaja poleg južnega podkovnjaka še vrsti hrastov kozliček in
črtasti medvedek (Ajdovska jama - kjer imajo netopirji mlade, 2004).

Slika 3: Vhod v Ajdovsko jamo in južni podkovnjak

Vir: (Ajdovska jama - kjer imajo netopirji mlade, 2004).
Ajdovska jama – Brestanica
Na območju krške občine se nahaja tudi območje Ajdovske jame – Brestanica, ki je vpeto v
omrežje Natura 2000. V to omrežje se ga uvršča zaradi zaščite naslednjih vrst: ozki vretenec,
veliki frfotavček, južni podkovnjak in vejicati netopir (Natura 2000 5, 2009).
Bohor
Bohor je široko, kar v 20 km dolgem loku, raztegnjeno pogorje. Poteka v smeri vzhod-zahod,
leži pa v sredini področja med Savo in izlivom Savinje in Sotle v Savo. Bohorsko pogorje
sega s svojimi južnimi pobočji v krško občino, natančneje na območje krajevne skupnosti
Senovo. Večji del Bohorja pokrivajo gozdovi v pasu od 300 do 1024 m nadmorske višine.
Najvišji vrh Bohorja je Veliki Javornik, ki meri 1024 m nadmorske višine. Najvišje ležeči
zaselek Bohorja so Stranje (Zalog). V tem zaselku je tudi največja kmetija krške občine, to je
Žvegličeva kmetija, ki leži na 820 m nadmorske višine (Ramovš, A. e tal., 2000).
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V večjem delu prekrivajo Bohor gozdovi, kjer med običajnimi drevesnimi vrstami kot so
bukev, gaber, javor in jelka, najdemo tudi na slovenskem zaščiteno tiso. Na vrhovih Debelega
hriba, Velikega Koprivnika in Velikega Javornika pa je tudi edino v Sloveniji strnjeno rastišče
navadne jarice (Eranthis hyemalis). Navadna jarica je v rdečem seznamu uvrščena med naše
redke rastlinske vrste. To je do 15 cm visoka, rumeno cvetoča trajnica iz družine zlatičnic. Na
Bohorju raste tudi posavski endemit temno škrlatni teloh, zaščitena pa je tudi širokolistna
lobodika. (Ramovš, A. et al., 2000, Zeleni zakladi ob Savi in Krki, 1999 ).
Bohorska pokrajina je prepredena s številnimi potoki (Stranjski potok, Blanšica, Dobrovski
potok, Dovški potok), ki si utirajo strmo pot v dolino. Vode se po južnem pobočju Bohorja
prebijajo skozi trden triasni dolomit. V tej podlagi dolbejo globoke soteske, ob zelo trdnih
kamnitih pregradah pa ustvarjajo slapove in slapiče. Ti so zelo slikovit geološki pojav v
površinskem preoblikovanem kamnitega zemeljskega površja. Slapovi na južnem pobočju
Bohorja si od zahoda proti vzhodu vrstijo: Bojanca na Stranjskem potoku, Pekel na Blanščici,
Ubijavnik na Dobrovskem potoku, Bojavnik na Globokem grabnu, čez pregrado miocenskega
litotamnijskega apnenca pa pada slap Zapečje (Ramovš, A. et al., 2000; Medved, 2006).
Območje Bohorja pa je uvrščeno tudi v mrežo Natura 2000. V varstveno območje Bohorja
spadajo naslednje vrste: Cucujus cinnaberinus, alpski kozliček, bukov in navadni kozliček.
Ravno tako pa spadajo v okvir Nature 2000 tudi nekateri habitatni tipi: ilirski bukovi gozdovi,
bukovi gozdovi, nižinski ekstenzivno gojeni travniki, travniki s prevladujočo stožko na
karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh, polnaravna suha travišča in grmiščne faze na
karbonatnih tleh (Natura 2000 6, 2009).
Slika 4: Navadna jarica (Eranthis hyemalis)

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice 1, 2009.
Vrbina
V spodnjem toku reke Save na območju Slovenije si ta utira svoj tok skozi prodnata tla
nižinskega dela Krško-brežiške kotline in pri tem tudi spreminja svoj tok. Za ta del toka so
značilne občasne močne poplave. Takšne razmere so bile ugodne za razvoj posebne, izredno
goste vegetacije poplavnih logov. Bližina celulozne industrije pa je vplivala na spremembo
krajine v svoji okolici, tako tudi na loge, ki so postali nasadi hitro rastočih topolov, potrebnih
za predelavo v celulozo. Ostali so le redki ostanki poplavnih logov (Zeleni zakladi ob Krki in
Savi, 1999).
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Tudi Natura 2000 uvršča Vrbino v okvir svojih varstvenih območij. Vrbina zavzema 144,942
ha veliko območje Natura 2000 z dvema habitatnima tipoma: nižinski ekstenzivno gojeni
travniki in polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Natura 2000 6,
2009).
Karta 5: Območja Natura 2000 v Posavju

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice 2, 2009.
7.1.2. Ostale naravne znamenitosti v občini Krško
Levakova jama
Levakova jama se imenuje tudi Jama v Šutni in se nahaja v Dolu pri Podbočju. Jama ima zelo
slikovit vhod, dolga je 350 m. Je neprimerna za oglede, saj več kot tri četrtine jame napolnjuje
voda. Zanimiv je njen prvi del, kjer so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja potekala
izkopavanja na arheološkem najdišču iz 2. in 3. stoletja. Jama je uvrščena tudi na seznam enot
nepremične kulturne dediščine (arheološka dediščina) Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (glej preglednico št. 9) (Colarič, 2003).
Rudnik rjavega premoga Senovo in premogovniški muzej
Zgodovina senovskega premogovnika se začenja leta 1796, ko je premog našel podkovski
kovač Andrej Grabner, ko si je v reštanjskih gozdovih pripravljal oglje. Prvi ga je začel
izkoriščati grof Attems iz Rajhenburga, s površinskim kopom leta 1810.
Intenzivneje so začeli izkoriščati premog od leta 1904, ko je začela Trboveljska
premogokopna družba z načrtnim izkopavanjem in prodajo premoga. Do leta 1928 so delali
na površinskem kopu s parnimi bagri (jamsko delo je bilo omejeno le na eno polje), kasneje
pa so kopali tudi v rovih. Pomembna so rudniška transportna sredstva, ki so bila večinoma
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narejena v premogovniških delavnicah. Edinstvena je bila ozkotirna povezava med Senovim
in Brestanico.
Obnovljena lokomotiva stoji pred šolo 14. divizije na Senovem. V tem kraju je dvestoletna
tradicija rudarjenja pustila globok pečat. V prostorih šole je urejen premogovniški rov, ki so
ga uredili delavci rudnika. Na avtentičen način so predstavljena jamska podporja, orodje in
oprema rudarjev, jamska razsvetljava, stroji in ostala oprema. S premogovniškem muzejem so
uspeli ohraniti delček tradicije, kljub temu da se danes premoga na Senovem več ne pridobiva
(Medved, 2006; Ramovš, A. et al., 2000).
Slika 5: Ponazoritev rudarskega rova v šoli

Vir: Medved, D. 2006.
Geološka zbirka na OŠ 14. divizije Senovo
V šoli na Senovem je lepo razstavljena in primerna za ogled precejšnja geološka zbirka.
Zbirko sestavljajo vzorci kamnin, fosilov in mineralov. V zbirki je 192 vzorcev kamnin iz
vseh treh skupin (magmatske, sedimentne, metamorfne). Večina fosilov je iz nekdanje
rudniške zbirke, kar 170 vzorcev. Glede na kemično sistematiko mineralov je v zbirki
predstavljenih vseh 9 skupin z 210 vzorci (Ramovš, A. et al., 2000).
Slika 6: Polži iz zbirke fosilov in mineralov v geološki zbirki na OŠ 14. divizije

Vir: Medved, 2006.
Rudnik svinca in cinka na Bohorju
Rudnik svinca in cinka se nahaja pri domačiji Žveglič na Zalogu. Prvi podatki o nahajališču
svinca in cinka segajo v leti 1861 in 1862. Rudarsko-geološke karte iz leta 1874 in 1920
kažejo, da so na Bohorju raziskovali že v prejšnjem stoletju. Podatkov o točni količini
izkopane rude na Bohorju ni, a se po nekaterih raziskavah predvideva, da naj bi se količina
gibala okoli 100 ton (Ramovš, A. et al., 2000).
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Kozjanski regijski park
Kozjanski park je največji regijski park v Sloveniji, razprostira se na območju 206 km². V
Kozjanski regijski park je vključeno območje, ki je na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu s
Sotlo, na jugu prehaja preko Vetrnika in Orlice v Senovsko in Bizeljsko gričevje. Za regijski
park je značilno obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine, v katerih je v
velikem delu ohranjena prvobitna narava, človeški vpliv pa je uravnotežen z naravo.
Območje Kozjanskega regijskega parka zavzema dele območij petih občin (Bistrica ob Sotli,
Brežice, Kozje, Krško in Podčetrtek). Obravnavana občina (Krško) je v Kozjanski regijski
park vključena z zelo majhnim delom, saj obsega regijski park le 2 % občine Krško. Kljub
temu pa bližina in pomembnost tega največjega regijskega parka v državi ponujata možnosti
za vključitev parka v turistično ponudbo občine ob sodelovanju z ostalimi občinami, katerih
območja so vključena v Kozjanski regijski park (Kozjanski park 1, 2010).
Karta 6: Kozjanski regijski park - občine

Vir: Kozjanski park 2, 2010.
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7.2. Kulturno-zgodovinske znamenitosti v občini Krško
Območje občine Krško ima zaradi svoje prehodne in odprte lege za seboj pestro in zanimivo
dogajanje v preteklih obdobjih. To se na več načinov odraža tudi v sedanjosti. Kot je bilo že
omenjeno pri zgodovinskem pregledu, je bilo na tem območju veliko gradov, ki so
zaznamovali tako življenje tega območja kot tudi videz pokrajine. V nekaterih izmed njih so
tudi zanimive razstave in muzejske zbirke.
Na tem območju so bili bodisi rojeni ali pa živeli in delovali mnogi pomembni možje in žene,
ki so krojili prihodnost celotnega naroda (Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Janez Vajkard
Valvasor …) in pustili svoj pečat vse do današnjih dni. Kulturno zgodovinske znamenitosti v
občini Krško so številne, vendar pa so podobno kakor naravne znamenitosti širši okolici
slabše poznane. Zaradi tega je tudi na tem področju še veliko potencialov za boljšo vključitev
le-teh v turistično ponudbo in kvalitetnejšo promocijo turistične dejavnosti.
7.2.1. Gradovi
Grad Krško
Grad Krško (Gurckfelt) je bil sezidan na skalni pečini na Trški gori nad starim mestnim
jedrom. Kot utrdba je grad mogoče nastal že v letu 895, v virih pa se kot castrum Gurkeuelt
omenja leta 1189. Bogenski so si s pridobitvijo posesti ob spodnji Krki pridobili tudi krški
grad in gospoščino. V svojem gradu so imeli ministeriale, ki so se po gradu imenovali Krški
in jih srečujemo v listinah že od leta 1154. Prvi se v listinah navaja Bertold Krški. Leta 1189
so ga zastavili salzburškem nadškofu. Po letu 1322 so grad in gospoščino upravljali
Scharffenbergi s Svibnega. V letih 1351-58 so naselje, grad in posest postali last Celjskih
grofov. Po smrti zadnjega Celjana Ulrika II. 1456 je na gradu bivala njegova žena, vdova
Katarina Celjska, ki je grad prejela v dosmrtno uživanje. Od leta 1469 je bil grad v lasti
Habsburžanov (Friderik III. Habsburški). Rodbina Habsburžanov pa je grad dajala v zakup ali
pa ga je zastavljala. Friderik IV. je naselbino pod gradom leta 1477 povzdignil v mesto zaradi
nevarnosti turških vpadov. Leta 1573 pa so grad napadli uporni kmetje. Sčasoma je grad začel
propadati in že v 18. stoletju naj bi ostale le še razvaline (Krško skozi čas, 1977; Jakič, 1995).
Danes se tu in tam le še vidi kak kamen, a je nekdanja grajska lokacija še vedno dominantna
razgledna točka ob vstopu v današnje Krško.
Leskovški grad – Šrajbarski turn
Šrajbarski grad je v svoji današnji podobi značilen primer razvite graščine zrele renesančne
dobe. Zasnova gradu je pravokotna, tako da štirje stanovanjski trakti obdajajo štirioglato
dvorišče. Grad je značilen primer središčno zasnovane obrambne arhitekture z ogelnimi stolpi
iz 16. stoletja. Njegova največja arhitektonska vrednost je nadstropno arkadno dvorišče,
katerega hodniki so križno obokani. Nad vhodnimi vrati je portal z Auerspergovim grbom.
Grad Šrajbarski turn leži en kilometer iz Leskovca. Leta 1436 se omenja kot celjski fevd,
devet let kasneje pa kot stolp (Turn am Hard). Šrajbarski turn kaže na nekakšno pravno
poslopje, kjer so imeli veliko vlogo šrajbarji (pisarji). Zgodovina pove, da so prvotni stolp
(Turn am Hart) v letu 1515 zavzeli in izropali kmečki uporniki. Poslopje so najbrž v drugi
četrtini 16. st. predelali v grad in ga utrdili. Kot njegovi lastniki so omenjeni Janez Krstnik
Valvasor, od srede 17.stoletja pa grofje Auerspergi, ki so bili z vmesnimi presledki njegovi
lastniki še leta 1903. Vmes so ga Auerspergi že čez en mesec prodal grofu Petru Zrinjskemu.
Šrajbarski turn je leta 1658 kupil grof Janez Herbert Auersperg, general v Karlovcu. Grad je
v posesti Turjačanov ostal do leta 1903, ko sta ga kupila posestnik Karel Kotnik iz Verda in
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Jožef Lenarčič iz Vrhnike. Po prvi svetovni vojni je bil graščak v Šrajbarskem Turnu pisatelj
Friderik Gagern. Zadnji lastniki so bili Trenzi iz Šentjerneja, ki so grad 1938 preuredili v
letovišče. Kasneje so bila v zanemarjenem poslopju stanovanja (Jakič, 1995; Stopar, 1991).
V neposredni bližini leskovškega gradu je mavzolej grofov Auerspergov. Auerspergi so bili
lastniki posesti od 17. do 20. stoletja. V mavzoleju je pokopan tudi pesnik in grof Anton
Aleksander grof Auersperg – Anastazij Grünn. V parku pri gradu so leta 1992 ob 50. obletnici
smrti postavili spomenik botaniku Alfonzu Paulinu (Slovenija: turistični vodnik (zvesti
spremljevalec pri odkrivanju naravnih in kulturnih lepot), 2009).
Grad, ki je v lasti Ministrstva za kulturo, je danes v slabem stanju, zato si občina Krško že dlje
časa prizadeva za njegovo obnovo (območje gradu je kulturni spomenik državnega pomena).
Po dogovoru z ministrstvom, da se vzpostavi funkcionalno stanje v gradu in le-tega oživi, so v
začetku leta 2009 začeli z izdelavo konzervatorskega načrta (Občina Krško 2, 2009).
Slika 7: Leskovški grad (Šrajbarski turn)

Vir: Medved, 2006.
Grad Raka
V zgodovinskih listinah je posredno grad Raka (Arch) omenjen že leta 1161, izrecno pa kot
castrum Arch leta 1279. Viteze Archerje (Raške gospode) zasledimo kot Spanheimske
ministeriale leta 1266, grad Raka so upravljali do konca 15. stoletja. Takrat ga je kupil vitez
Scheyer iz Soteske. Kmečki uporniki so ga leta 1515 izropali in požgali. Po letu 1622 so
naslednji lastniki gradu po Vernških gospodih, baroni Kheysell, predelali prvotno poslopje v
štiritraktno dvonadstropno graščino z arkadnim dvoriščem in okroglim stolpom ob vhodu v
stavbo. Grad je imel nato še več lastnikov, konec 19. stoletja pa je grad raka prišel v
meščanske roke. Grad je bil kasneje samostan usmiljenih sester. Grad Raka je bil razglašen za
kulturni spomenik lokalnega pomena (Jakič, 1995).
Grad Brestanica (Rajhenburg)
Grad Rajhenburg se nahaja na strmem skalnem pomolu nad Brestanico. To je prvi v pisnih
virih omenjeni grad na Slovenskem, saj se prvič omenja že leta 895. Grad je leta 1043 prišel v
posest salzburške nadškofije. Prvotna rajhenburška utrdba je bila uničena med ogrskimi vpadi
v dolino reke Save, zato ga je dal salzburški nadškof Konrad I. med letoma 1132 in 1147 na
novo pozidati. Gospodje Rajhenburški, ki so na gradu prebivali kot salzburški ministeriali, so
izumrli leta 1570. Grad je imel nato različne lastnike, leta 1881 pa so ga kupili francoski
menihi trapisti in ga preuredili v samostan. V času druge svetovne vojne je bilo v gradu
urejeno preselitveno taborišče za slovenske izgnance, po vojni pa so bili v nacionaliziranem
gradu nekaj let tudi ženski zapori. V gradu so leta 1968 uredili v Muzej političnih zapornikov,
internirancev in izgnancev. Muzej deluje kot muzejska enota Muzeja novejše zgodovine
Slovenije iz Ljubljane (Gradovi, utrdbe in mestna obzidja: vodnik po spomenikih, 2006).
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V 19. stoletju, ko so po letu 1881 trapisti grad preuredili v samostan, so ob tem predelali
večino stavbnih členov in celoto uredili tudi z novo neoromansko fasado. Kljub temu pa so v
grajskem jedru še razvidni ostanki prvotne romanske stavbe. Treba je opozoriti na grajsko
dvorišče, obdano z dvonadstropnimi stanovanjskimi trakti, v pritličju arkadiranimi, v
nadstropjih zaprti s polnimi stenami. Med največje dragocenosti gradu sodijo poslikave v
prvem nadstropju vzhodnega trakta, ki so nastale v dvajsetih letih 16. stoletja. Freske
predstavljajo alegorije krščanskih kreposti. Poleg fresk so zelo dragoceni ostanki Konradove
kapele v severovzhodnem notranjem stolpu, ki izvira še iz 1. polovice 12. stoletja in se tako
uvršča glede na čas nastanka med naše najstarejše, predvsem samostanske cerkve. Odkritje
romanske kapele pod debelimi plastmi zazidav in prezidav je posledica dolgotrajnega in
zaradi stalne muzejske razstave oteženega dela raziskovalcev (Stopar, 1991; Gradovi, utrdbe
in mestna obzidja: vodnik po spomenikih, 2006).
Slika 8: Grad Brestanica

Vir: Slovenia holidays, 2009.
Trapisti v Rajnenburgu
Trapisti so veja slavnega reda cistercijanov, ki ga je ustanovil benediktinski opat sv. Robert iz
Molesma v Franciji. Leta 1098 se je z nekaterimi menihi naselil v pokrajini Cistercium in od
tod tudi ime reda. Pozneje je v samostan vstopil sv. Bernard in ustanovil še 160 samostanov.
Imajo ga za drugega ustanovitelja reda in se po njem cistercijani imenujejo tudi red
bernardincev. Trapisti so dobili ime po kraju La Trappe v Normandiji. Menihi se morajo
poleg molitvi, branju in učenju, posvečati tudi ročnemu delu.
Trapisti so prišli v Rajhenburg iz samostana Dumb blizu Lyona. Leta 1880 so oblasti
samostan zaprle. Ko so iskali nov kraj za svoje delovanje, so našli pot preko Dunaja in Gradca
v Rajhenburg, kjer je ravno tedaj lastnik baron Christian Esebeck prodajal grad. Opat
Benedikt se je dogovoril za ceno 95.000 goldinarjev, ki jo je plačal brat Gabriel Giraud, ki je
tudi ustanovitelj samostana. Z gradom vred so kupili tudi zemljišča v okolici gradu, vinograde
na Sremiču s kletmi, posest Sotelsko, gozdove v Mačkovcih, Šedmu in Brezju. Izsušili so
ribnike in jih spremenili v travnike. V Rajhenburg so menihi prišli leta 1881. Grad so
preuredili za potrebe svojega samostana, ki se je imenoval samostan Marije Rešiteljice.
Pozidali so hodnike, saj je moral biti vhod v vsako sobo s hodnika. Uredili so sobo za opata,
sobo za priorja – opatovega namestnika, in knjižnico. Uredili so tudi posebno sobo za novince
s tridesetimi posteljami, bolnišnični del s posebno kapelico, naredili še majhno jedilnico,
računovodsko sobo, knjigoveznico in shrambo. V pritličju so uredili sirarno, shrambo,
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kuhinjo, pekarno in umivalnico. V kleteh so si uredili shrambe za krompir in vino, v dveh
prostorih pa so zoreli sir.
Leta 1891 je bil samostan povzdignjen v opatijo, vodil pa jo je Janez Krstnik Epalle, ki je
uvedel velike spremembe. Nakupili so nova zemljišča, postavili nova gospodarska poslopja in
uvedli nove gospodarske dejavnosti. V hleve so napeljali vodo, postavili dve novi stavbi, eno
za tujce in drugo za gojence. Leta 1896 so postavili novo stavbo za tovarno čokolade in
likerjev. Za pogon električnih strojev v tovarni so zgradili tudi elektrarno v nekdanjem mlinu
od vznožju gradu. V tovarno in samostan so si napeljali telefon.
Trapisti so bili v velikih ozirih zelo napredni, tudi na gospodarskem področju. Izkušnje iz
francoskega kmetovanja so prenesli na novo posestvo. Obdelovali so veliko površin (gojili so
koruzo, krompir, oljno repico, pšenico …) in uvajali razne novosti, tudi različne strojne
pripomočke. Na obsežnem območju so nasadili veliko sadnega drevja, ukvarjali so se s
čebelarstvom. V grajskih hlevih so redili govedo, konje, svinje in kokoši. Iz mleka so delali
sir trapist. Na Sremiču so imeli veliko zemlje, kjer so bili vinogradi, hlevi in travniki. Vino, ki
so ga pridelali, so tudi stekleničili in prodajali. Znano je bilo kakovostno peneče vino. Trapisti
so se ukvarjali z raznimi obrtmi, ko so čevljarska, krojaška, kleparska, mizarska, imeli so
svojo žago, mlin vrtnarijo in cvetličarno. Imeli so tudi svojo tiskarno. Že leta 1896 so zgradili
tovarno likerjev in čokolade, potrebne stroje so prinesli iz Francije. Proizvodnja čokolade se
je vsako leto povečevala, od začetnih 6-10 ton letno se je povzdignila na 30-40 ton čokolade.
Največ so je pridelali v letih 1937-39, kar 50-60 ton.
Leta 1941 so Nemci trapiste izgnali iz samostana, bilo jih je 90. Nekaj so jih Nemci zadržali,
da so delali zanje v čokoladnici, v destilaciji likerja, na pristavi pri gradu in tudi v vinogradih
na Sremiču, 35 menihov pa je odšlo k bratom v Banja Luko. Po osvoboditvi so se leta 1945
vrnili, a grad in posestva so bila leta 1947 nacionalizirana, trapisti pa so se razkropili po
raznih župnijah. Delovanje reda je s tem zamrlo. Tovarno čokolade so prestavili v Sotelsko
pri Krškem in s tem je bilo konec prave trapistovske čokolade. Tiskarske stroje so iz tiskarne
Nemci med vojno prepeljali v Celje, potem pa spet nazaj. Ob nacionalizaciji so jih odpeljali v
tiskarno Rumpret v Krškem. Odpeljali so tudi večino knjig iz bogate samostanske knjižnice.
Trapisti so imeli kot dobri gospodarji velik vpliv na okolje. Ljudje so se zgledovali po njih, se
zaposlovali, reveži so bili deležni pomoči. Čeprav tihi, so menihi zelo živeli s krajem.
Brestaniški samostan pa ni bil le uspešno gospodarsko središče, temveč tudi kraj molitve,
pokore in zares duhovno središče. V samostanu so imeli tudi interno gimnazijo in študij
teologije (Fürst, 1993).
Danes je v gradu Muzej novejše zgodovine Slovenije – enota Brestanica. Na ogled so
Razstava o trapistih, Razstava o slovenskih izgnancih in Razstava o političnih zapornikih in
internirancih (Slovenija: turistični vodnik (zvesti spremljevalec pri odkrivanju naravnih in
kulturnih lepot), 2009).
Grad Reichenstein - Reštanj
Grad Reštanj (Reichenstein) oziroma njegove razvaline ležijo na slemenu strme vzpetine
jugovzhodno od strnjenega naselja Reštanj pri Senovem. Upravljali so ga salzburški
ministeriali vitezi Reštanjski. Leta 1206 je omenjen Albertus de Reichenstein, konec 15.
stoletja pa je rodbina izumrla. Najbrž je bil grad takrat že v razvalinah, ki kažejo, da je nastal
v poznorimski dobi. Njegovi ostanki še kažejo tehniko grajske oskrbe s pitno vodo (z vidnimi
ostanki grajske cisterne). Gre za izjemen objekt, ki kljub vsemu še vedno nazorno kaže
tehniko, kako so se na srednjeveških gradovih oskrbovali s pitno vodo. Zidava sten kaže željo
po plastenju, kar skupaj z načinom gradnje (polnjen zid) kaže na nastanek cisterne v času
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prehoda med romaniko in gotiko, to je čas, v katerem so pozidali tudi grad (Jakič, 1995;
Colarič, 2003).
Grad Turn – Flisov grad
Grad Turn stoji pod grajskim gričem v sotočju reke Save in potoka Brestanica. Je mogočna
trinadstropna stavba, v kateri je razvidna romanska zidava. Grad so upravljali vitezi
Brestaniški in kasnejši lastniki brestaniškega gospostva. Grad se po zadnjem lastniku imenuje
tudi Flisov grad. Danes je v zanemarjenem stanju, v njem so stanovanja (Jakič, 1995).
Slika 9: Grad Turn

Vir: Medved, 2006.
Grad v Veliki vasi
Gradič Velika vas je leta 1680 sezidal baron Buseth, za njim je prišel v roke Auerspergov. Po
letu 1680 je grad prišel v meščanske roke. V času prve svetovne vojne je grad kupila rodbina
Pirc in ga korenito predelala. Leta 1985 so grad podrli in danes o njem pričajo le kamnita
groblja in nekdanje gospodarsko poslopje (Jakič, 1995).
7.2.2. Ostale kulturno zgodovinske znamenitosti v občini Krško
Kapucinski samostan in kapucinska knjižnica
Kapucinski samostan je bil odprt leta 1640, samostanska cerkev pa v čast Materi božji
posvečena leta 1644. Cerkev je bila v letu 1718 baročno prezidana in takšno podobo ima še
danes. Notranjost cerkve je v devetdesetih letih 19. stoletja s freskami poslikal Janez Gosar.
Na zahodni steni samostanskega dvorišča je tudi sončna ura (Krško skozi čas, 1977; Medved,
2006).
V delu samostanske stavbe se nahaja zelo bogata knjižnica, saj so kapucini v svojem
vsakdanjem življenju potrebovali veliko znanja z raznih področij. Knjižnica je služila za
iskanje vzorcev prazničnih in nedeljskih pridig, ki so jih pojasnjevali in krasili z anekdotami.
Knjižnica zaseda lepo ohranjen baročni prostor v zgornjem nadstropju stavbe, nad prostori
današnje sodobne in bogato založene Valvasorjeve knjižice. Samostanska knjižnica je
ohranjena več kot tristo let, obnovljena je bila leta 1740, od leta 1988 pa z njo upravlja
Valvasorjeva knjižnica. V knjižnici je shranjenih 1344 knjig, ki so večinoma dobro ohranjene,
z značilno kapucinsko oziroma frančiškansko vezavo.
Po 2. svetovni vojni je knjižnica izgubila pomemben del fonda. V knjižnični zbirki
prevladujejo latinske, nemške in italijanske knjige z nabožno vsebino, med laičnimi deli pa
slovarji, medicinska in farmacevtska dela ter kronike. Njen knjižni katalog iz leta 1695 je med
najstarejšimi ohranjenimi pri nas, največje bogastvo je vseh pet delov slovenskih pridig Janeza
Svetokriškega in dvoje pridig očeta Rogerija, predstojnika samostana v letih 1711-1713. Tu je
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še samostanska zbirka restavriranih oljnih podob z nabožno motiviko, nastalih od 17. stoletja
naprej. Večinoma avtorji niso znani, najboljša dela pa pripisujejo Metzingerju, Herrleinu in
Potočniku. Največja vrednost zbirke je leseni kip žalostne Marije (iz leskovške župnijske
cerkve), edina ohranjena srednjeveška plastika v ožji krški okolici. V zgornjih prostorih hranijo
kapucini še zbirko nabožnih oprav.
Najpomembnejše dragocenosti, ki so se ohranile do danes, pa so trije stari tiski, ki so bili
natisnjeni pred letom 1510. Prva je latinsko-grški slovar iz leta 1502 in je unikat, druga so
medicinske razprave iz leta 1508, zadnja in ne najmanj pomembna pa je biblija iz leta 1510,
ki sta jo prebirala tudi Dalmatin in Bohorič. Knjižnica ima več kot 1500 knjig, med njimi tudi
slovit izbor pridig Sacrum promptuarium Janeza Svetokriškega in pridige očeta Rogerija. Zelo
zanimiv je slovar v sedmih jezikih in Schönlebnova zgodovina Kranjske (Colarič, 2003;
Krško skozi čas, 1977; Medved, 2006).
Slika 10: Knjižnica in samostan s cerkvijo

Slika 11: Kapucinska knjižnica

Vir: Maja Mirt, 2009.

Vir: Maja Mirt, 2009.

Valvasorjeva hiša
Hiša, kjer naj bi zadnje leto svojega življenja bival Janez Vajkard Valvasor, stoji na nabrežju,
ki je dobilo ime po tem znamenitem polihistorju, to je Valvasorjevem nabrežju. Zgrajena je
bila leta 1609 in je v Krškem edini primerek poznorenesančne meščanske stavbe. Janez
Vajkard Valvasor naj bi jo kupil februarju leta 1693 in v njej še isto leto tudi umrl. Slavni
lastnik je znan predvsem po znamenitem delu Slava vojvodine Kranjske. Leta 1687 je
Valvasor postal tudi član Kraljevske družbe v Londonu.
Po Valvasorjevi smrti je bila v poslopju dolgo let mestna hiralnica, pred drugo svetovno vojno
pa je domačin Auman v njej hranil dokaj bogato muzejsko zbirko, ki je hranila kočijo Marije
Terezije, insignije mesta, najdbe z Libne in drugo. To so leta 1949 prenesli v Brežice, v
tamkajšnji Posavski muzej.
Pred hišo stoji od leta 1966 Valvasorjev spomenik, ki je delo kiparja in medaljerja Vladimirja
Štovička, na pročelju pa je že od leta 1894 vzidana spominska plošča Janezu Vajkardu
Valvasorju (Krško skozi čas, 1977; Medved, 2006).
V občini Krško v tem času poteka celovita obnova Valvasorjevega kompleksa. Na tak način
se bo ohranila kulturna in zgodovinska vrednost objekta, bolj atraktiven pa bo tudi kot
turistična zanimivost v mestu.
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Slika 12: Valvasorjeva hiša pred obnovo

Slika 13: Valvasorjeva hiša v času obnove
(stanje na dan 16. 11. 2009)

Vir: Medved, 2006.

Vir: Maja Mirt, 2009.

Krški mestni park
Krški mestni park zaokrožuje celoto, ki poleg kapucinskega samostana in Valvasorjeve
knjižnice vključuje še nekatere druge znamenitosti oziroma spomenike.
Del parka, ki meji na Gasilsko cesto in ulico Pod goro, zaznamuje Hočevarjev mavzolej. To je
tisti del parka, kjer je bilo nekdanje mestno pokopališče. Hočevarjev mavzolej je osmerokotna
novogotska kapela s piramidno streho, zgrajena iz belega kamna. Mavzolej stoji v parku
zaslužnih krajanov. Martin Hočevar in njegova soproga Josipina imata velike zasluge za
razvoj Krškega, saj sta podpirala šole, skrbela za reveže, mnogo denarja sta darovala tudi za
obnovo cerkva v Krškem.
Sestavni del tega parkovnega kompleksa je park zaslužnih občanov, ki ga že vrsto let
urejujejo in dopolnjujejo. V parku je grob pisatelja in advokata Janeza Mencingerja, pa tudi
grob prvega ravnatelja meščanske šole v Krškem, prvega pisca krške zgodovine (Krško in
Krčani) in ustanovitelja okrajne posojilnice Ivana Lapajneta. V parku zaslužnih občanov so
tudi doprsni kipi profesorja psihologije in soustanovitelja ljubljanske univerze dr. Mihajla
Rostoharja, uglednega kmetijskega strokovnjaka in pisca strokovnih knjig, profesorja Franca
Vardjana, ter kip akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička.
Na drugi stani ceste pa stoji tudi gasilski dom z znamenitim gasilskim stolpom, ki je edini
take oblike v tem delu Evrope. Zgradili so ga leta 1898, z denarjem, ki ga je prispevala
Josipina Hočevar (Medved, 2006; Colarič, 2003).
Slika 14: Hočevarjev mavzolej

Vir: Maja Mirt, 2009.
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Kot je že bilo omenjeno, je bilo v parku nekoč pokopališče in manjša cerkev sv. Križa stoji
tam še danes. Zgrajena je bila leta 1891, ko so podrli prejšnjo cerkev sv. Florjana, obe pa sta
bili pokopališki cerkvi. Cerkev svojemu verskemu namenu ne služi že od prvih let po drugi
svetovni vojni. Danes se imenuje Dvorana v parku, v njej so kulturne prireditve, poroke in
drugi dogodki (Medved, 2006: Colarič, 2003).
Slika 15: Dvorana v parku

Vir: Maja Mirt, 2009.
Galerija v Krškem
Galerija je v nekdanji cerkvici sv. Duha na Valvasorjevem nabrežju. Cerkev je bila v podobi,
kakršno ima danes, zgrajena leta 1777. Je lep primer pozno baročne cerkvene arhitekture, ki
jo nekateri strokovnjaki pripisujejo Johannu Fuchsu. Na pročelju cerkve je grb grofov
Auerspergov. Cerkev po 2. svetovni vojni ni več služila sakralnim namenom, od leta 1966 pa
je v njej mestna galerija, ki ima vsako leto pester program likovnih in drugih razstav (Colarič,
2003).
Galerija Vladimirja Štovička
Vladimir Štoviček sodi med vodilne slovenske medaljerje. Umetnik se je rodil leta 1869 v
Boštanju. V Ljubljani je končal šolo za umetnostno obrt, v letih 1919-1923 pa je študiral na
likovni akademiji v Pragi. Izpopolnjeval se je tudi v Parizu. Kot svobodni umetnik je živel v
Leskovcu pri Krškem. V njegovem izjemnem opusu predstavljajo najobsežnejši del medalje
in plakete osebnosti. Izdelal je nekaj portretov v bronu in kamnu, ustvarjal je tudi akte in
figuralne kompozicije ter spomenike (tudi že omenjeni Valvasorjev spomenik). Umetnik je
večino vsa dela svojega opusa poklonil krški občini. Galerija Vladimirja Štovička se nahaja v
njegovem ateljeju v pristavi leskovškega gradu in je odprta za obiskovalce (Enciklopedija
Slovenije, 1999, str. 147).
Slika 16: Notranjost galerije Vladimirja Štovička

Vir: Medved, 2008.
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Mencingerjeva hiša
V hiši je živel pisatelj, kulturni delavec in pravnik dr. Janez Mencinger, in sicer med leti 1882 in
1912. Na pročelju so pisatelju vzidali spominsko ploščo, v bližnjem parku krških zaslužnih
meščanov pa je njegov nagrobnik. Hiša sodi v baročno arhitekturo. V današnji obliki je rezultat
združenja dveh samostojnih stavbnih enot. Pri prvi gre za pozni barok, kjer imajo okna izredno
bogate in stilno čiste baročne okvirje, drugi del pa je opremljen s preprostejšimi okni v gladkih
kamnitih okvirjih. Janez Mencinger je avtor eseja Moja hoja na Triglav, romana Abadon pa tudi
žal nedokončanih Krškemu posvečenih Meniških spominov (Colarič, 2003).
Partizanska tiskarna in bolnišnica na Bohorju
Pobočje Bohorja je v času 2. svetovne vojne zaradi svoje težke prehodnosti nudilo zavetje
borcem Kozjanskega odreda, XIV. divizije in članom partizanske Tehnike F. Prešeren. V
osrčju Bohorja sta bili skriti tudi tiskarna Tehnika F. Prešeren in partizanska bolnišnica v
Travnem lazu. Bunker, v katerem je bila tiskarna, je bil zgrajen iz brun, pokrit z okrajki in
zamaskiran z vejevjem. Prednja stran je bila zastekljena, šipe so bile oblepljene s prosojnim
papirjem in listjem. Tudi danes je bunker zaradi skladnosti s terenom težje vidljiv. Tiskarna se
nahaja malo stran od slapa Pekel, ki je s svojim šumenjem preglasil tiskarske stroje in radio.
V Tehniki so trikrat tedensko izdajali Radijski vestnik, tiskali časopisa Novi čas in Mladino,
pa tudi razne brošure in priložnostno literaturo. Do bunkerja vodi urejena pot s ceste
Srebotno-Zalog, ki je tudi označena (Ramovš, A. e tal, 2000).
Partizanska bolnišnica Kozjanskega odreda je v Travnem lazu delovala od februarja do aprila
1944. V njej so se zdravili borci XIV. divizije, težko ranjen ameriški pilot in telegrafist in
borci Kozjanskega odreda. Prva partizanska bolnišnica na tem območju je bila aprila 1944
izdana in so jo Nemci uničili. Leta 1967 je bila bolnišnica obnovljena prvič, drugič pa leta
2002. Obnovljena bolnišnica je danes na ogled in v poduk na čas in dogajanje 2. svetovne
vojne na tem območju (Informacijska tabla pred bolnišnico v Travnem lazu, september 2009).
Slika 17: Partizanska bolnišnica v Travnem lazu na Bohorju

Avtor: Maja Mirt, 2009.
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Etnološka zbirka Kobile
Etnološka zbirka družine Šribar se nahaja na Kobilah v Leskovcu pri Krškem. Kobile so eno
od 12 naselij krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem. V zbirki so razstavljeni stari predmeti
in orodja, ki so jih uporabljali prebivalci Kobil in okoliških vasi. Zbirka predstavlja
materialno kulturo kmečkega in viničarskega življenja v 19. in 20. stoletju, pa tudi orodje in
izdelke domače obrti. Posebna skupina predmetov predstavlja vpogled v nekdanji
premogovnik Senovo, kjer so pridobivali rjavi premog. Dobro urejeno etnološko gradivo
nazorno predstavi življenje prebivalcev ob spodnji Savi in Krki, tako družbene plasti
prebivalstva, njihovo gospodarstvo, predvsem kmetijstvo, vpetost v prostor in čas, pa tudi
preprosti vsakdan okoliških prebivalcev v preteklosti. Posebnost je prirejanje likovnih kolonij,
srečanj in razstav, da bi ljubiteljski likovniki z različnimi tehnikami ohranili stavbno in drugo
materialno dediščino vasi Kobile in okolice.
Ogled etnološke zbirke je možen po predhodnem naročilu za skupine ali posameznike (Šribar,
2008).
7.3. Arheološka najdišča v občini Krško
V občini Krško so bila evidentirana številna najdišča arheološke dediščine (glej preglednico
9). Najdbe iz teh najdišč hranijo v različnih muzejih: Narodni muzej v Ljubljani, Posavski
muzej v Brežicah, Naravoslovni muzej na Dunaju in Joaneum v Gradcu.
Med pomembnejšimi so najdišča, ki so tudi valorizirana za kulturni spomenik državnega
pomena. To so:
- Nemška vas – arheološko najdišče Ajdovska jama,
- Drnovo – arheološko najdišče Neviodunum,
- Libna – arheološko najdišče sv. Marjeta.
Drnovo - Neviodunum
Drnovo – Neviodunum je znamenit in zanimiv kraj na Krškem polju. Od mesta Krško je
oddaljen 6 kilometrov in leži tik ob avtocesti Ljubljana – Zagreb, blizu izvoza za Krško, ki se
tudi imenuje Drnovo.
Sama zgodovina kraja sega v čas rimske nadvlade nad temi kraji. Na severovzhodnem delu
vasi Drnovo je ob nekdanji strugi reke Save od 1. st. pr. n. št. do 5. st. n. št. ležalo rimsko
mesto in pristanišče Neviodunum. To je bila nova naselbina, ki je nastala v okolju Latobikov,
vendar šele po prihodu Rimljanov po letu 35 pr. n. š. V keltskem jeziku pomeni »nevio« nov,
»dunum« pa trdnjavo oziroma mesto (nova trdnjava). Neviodunum je spadal v provinco
Panonijo. Kasneje je cesar povzdignil Neviodunum na stopnjo municipija, imenoval se je
Municipium Flavium Lotobicorum Neviodunum. Njegovo upravno področje je segalo do
Save, Gorjancev in Sotle. Najbolj zahodni spomenik z omembo Neviodunuma pa so našli celo
pri Stični. Ekonomske temelje za življenje Neviodunuma je zagotavljalo predvsem pristanišče
ob nekdanji strugi Save. Tu je bil stičišče treh pomembnih poti, in sicer s severa, vzhoda in
zahoda.
V Neviodunumu je so različni raziskovalci našli sledi ali ostanke foruma, bazilike, kopališča,
vodnjake, vodovoda, kanalizacijo, celo ostanke centralne kurjave in stavbe z mozaiki. Mesto
se je razprostiralo na okoli 4 hektarjih. V pristanišču sta bila pomola in veliko skladišče za
tovore, ki je bilo več kot 60 m dolgo in 10 m široko.
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Neviodunum so že v srednjem veku močno prekopavali. Izkopavanja zbiralcev starin in
muzejev so delno evidentirana od 19. stoletja dalje. Med leti 1857 in 1861 je za ljubljanski
muzej raziskoval Leinmuller. Z letom 1883 je pričel intenzivno razkopavati J. Plečnik.
Najdbe iz Drnovega hranijo predvsem v Narodnem muzeju v Ljubljani, pa tudi v graškem
Joaneju, v dunajskem Naravoslovnem muzeju, v celjskem Pokrajinskem muzeju in v
Posavskem muzeju v Brežicah. Kolikor je danes ugotovljivo, je sklenjeno mestno območje
segalo na severu do stare savske struge, kjer je bil izkopan zidan pristan. Obseg mesta je bil
približno 200 x 200 m. Mestni cardo maximus je identičen z rimsko cesto Aemona-Siscia
vzdolž stare savske struge. Ob njej je bil forum. Nedaleč od tod so zadeli na rimske kletne
oboke. Poleg cerkve so ugotovili suspenzuro, na ledini Groblje ostanke lesenih poslopij.
Poročajo tudi o drugih podobnih stavbah, med drugim o večji stavbi s hlevom.
Tipološko so izpričane skoraj vse variante grobov, ki jih srečamo v rimskem času pri nas. Na
tukajšnjem območju prevladujejo grobne skrinje, v katere so spravljali ostanke na grmadi
sežganih umrlih. Zelo redki so pokopi v sarkofagu. Neviodunumska posebnost so zidane
grobnice s stenskimi slikarijami, ki so bile počivališča premožnih ljudi. Nenavadna posebnost
neviodunumskih grobov pa so žare v obliki hiše, ki zasedajo posebno mesto tudi v evropskem
kulturnozgodovinskem gradivu sočasnih najdišč.
V predmestnem področju in v območju grobišč so bile odkrite lončarske peči. Doslej je bilo v
mestu in v območju ugotovljenih kakih osem rimskih vodnjakov. V 2. stoletju je bil zgrajen
vodovod izpod Gorjancev. Izkopanih je bilo več rimskih napisnih kamnov. Po vsej verjetnosti
izvirajo iz Drnovega tudi v Leskovcu vzidani spomeniki. V območje najdišča Drnovo
vključujemo tudi najdišče v Bregah, kjer se na njivah z ledinskim imenom Kamin razteza
vzdolž 9 m široke rimske ceste vzhodno neviodunsko grobišče. Tu je izkopaval predvsem J.
Pečnik, ki ugotavlja, da se pokopi začenjajo že 30 m od mestnega obzidja severno od siscijske
ceste. Grobovi časovno spadajo v pozno antiko, pridevki so redki, grobnega reda pa ni opaziti
(Colarič, 2003; Petru, 1977; Petru, 1978).
Slika 18: Ostanki nekdanje naselbine Neviodunum

Vir: Medved, 2006.
Libna
Prazgodovinska naselbina leži na 359 m visokem griču, imenovanem Libna, ki stoji ob poti iz
Krškega proti Brežicam. Na tem delu pride reka Sava iz zasavskih sotesk bolj hribovitega
sveta in nadalje teče proti Panonski nižini.
Nekdanja naselbina stoji predvsem na obronkih in platoju jugozahodno pod cerkvijo sv.
Marjete. Gradišče je merilo okrog 300 metrov v premeru od zahoda na vzhod in okrog 450
metrov od severa na jug. Obdano je bilo z okopom iz suhega obzidja, v severnem delu pa je
manjši del gradišča še posebej oddeljen s prečnim zidom. Vzhodno od gradišča se je širila
velika nekropola z gomilami. Nekatere so raztresene daleč naokrog, večina pa jih je strnjenih
na jugovzhodnem pobočju, okoli 300 do 400 metrov od gradišča. Naselbina na Libni je enaka
kot jih poznamo z dolenjskega halštatskega območja. Večino od 14 hektarjev velike površine
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prazgodovinske naselbine pokrivajo danes njive, vinogradi in pašniki. Gozdna meja sega
praviloma le do zunanjih robov nasipov. Izkopavanja so pokazala, da segajo kulturne plasti
ponekod tudi do 3 metre globoko. Opredeljenih je šest glavnih naselbinskih faz. Naselbina je
nastala v 8. stoletju pr. n. št. in je polno živela tako rekoč do prihoda Rimljanov. Povsem
uničena ni bila niti v antičnem času, o čemer pričajo najdbe novcev Vespazijana, Aleksandra
Severa in Galijena. Drobne najdbe iz naselbine imajo primerjave tudi v grobovih gomilnega
grobišča, ki se razprostira na vzhodnih terasah pod vrhom Libne. Grobišče sestavlja okrog 70
gomil, ki so vsebovale od enega do največ 52 pokopov. Nekatere gomile so danes še dobro
vidne, prav tako pa tudi sledovi prekopavanj. Gradišče je bilo pomembno zaradi izredno
strateške in dominantne lege, zaradi katere je skoraj tisoč let obvladovalo prostrano Krško
polje in prometne povezave ob Savi z Balkana in Panonije v Italijo.
Tu so potekala razna raziskovanja, izkopi ter najdbe. Sodi med običajni in pri nas pogosti tip
železnodobnega gradišča vrh vzpetine ali hriba, kjer so naravna strma pobočja še dodatno
zaščitena z obrambnimi konstrukcijami. Dobro vidni okopi prazgodovinskega gradišča ter
številne gomile so že v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja privabile prve
raziskovalce. J. Pečnik in W. Gurlitt sta tu kopala od 1884 dalje. J. Szombathy leta 1889 in
1890, R. Hoernes pa v letih 1892 in 1893. W. Schmid je kopal za grški muzej naprej od leta
1916 in nato še leta 1942. Moderna izkopavanja so se začela šele po letu 1954, ko je
izkopaval gomile naprej F. Stare, nato pa v letih 1962 in 1969 še T. Knez in S. Škaler. M.
Guštin je raziskave Libne razširil na naselbino in v letih 1975 in 1976 sondiral utrdbeni sistem
gradišča.
Najdbe iz grobov na Libni so številne. Od starejših najdb je znan konjeniški grob, v drugi
najdbi pa je pomembna navzočnost zlatih obročkov, najbrž ovratnic. Pomembna je tudi
najdba bronastega kotlička z dvema polkrožnima držajema in fragment bronaste čelade
skledastega tipa značilne za prostor južno od Save od Velikih Malenc do Stične. Pri novejših
najdbah pa je pomembna konjska bronasta oprema in bronasta situla z Libne (Krško skozi čas,
1977; Guštin, 1976; Colarič, 2003).
Izkopanine z Libne hranijo Narodni muzej v Ljubljani, Naravoslovni muzej na Dunaju,
Posavski muzej v Brežicah in predvsem Joaneum v Gradcu.
Brestanica
Mimo Brestanice je v rimskem času potekala cestna povezava med Neviodunumom (Drnovo
pri Krškem) in Celeio (Celjem). 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.
Začetki poselitve Brestanice segajo že v prazgodovino, ko je bilo na grajskem hribu gradišče iz
starejše železne dobe. Z območja tega najdišča mogoče izvirata halštatski fibuli, ki ju hranita
Joaneum v Gradcu in Narodni muzej v Ljubljani. Brestanica (Rajhenburg) je naš najstarejši
izpričani grad, saj ga viri omenjajo že leta 895. V času obmejnih spopadov z Ogri je bil uničen
in nato med leti 1131 in 1147 ponovno pozidan (Krško skozi čas, 1977; Strategija razvoja
turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega načrta v Občini Krško –
strateški in izvedbeni del (Priloga 1 - Analiza stanja), 2008).
Ajdovska jama (Nemška vas)
V Ajdovski (Kartuševi) jami so se raziskovalna dela začela že leta 1938, bolj intenzivna
raziskovanja pa so potekala po letu 1967. Dokazujejo poselitev tega področja v mlajši kameni
dobi, ko je jama služila za pokope okoliškega prebivalstva in kot poslovilni prostor. Najdeni
grobovi s številnimi pridatki dokazujejo bogato ustvarjalnost tedanjega človeka in so na
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slovenskem prve tovrstne najdbe mlajše kamene dobe. Poseljena je bila v poznem neolitiku
ter v začetku bronastega obdobja. Neolitska sta dva odrasla in dva otroška skeleta s
skromnimi pridevki. Jama je kasneje služila kot zatočišče pred raznimi nevarnostmi še v
antiki in visokem srednjem veku. Ponovno naseljenost nam kažejo izkopanine v rimskem
obdobju. V vrhnjih plasteh je ležala srednjeveška keramika z nekaj suličastimi železnimi
konicami. V jami so našli tudi kostne ostanke jamskega medveda. Izkopani deli človeškega
okostja, ostanki lončevine, orodja, orožja in žganin sicer niso razstavljeni na mestu najdb, je
pa jama sama po sebi vredna ogleda tudi zaradi številni kraških pojavov v okolici. Najdbe
hranijo v Posavskem muzeju Brežice (Colarič, 2003).
Preglednica 9: Seznam enot nepremične kulturne dediščine na območju občine Krško
(Arheološka dediščina)
Lokacija/Ime

Kategorija varstvenega režima

Brestanica – arheološko najdišče Brestanica
– Gunte

varovanje v prostorskih aktih

Brezje pri Dovškem – arheološko najdišče varovanje v prostorskih aktih
sv. Pavel
Brezje pri Raki – gomilno grobišče

varovanje v prostorskih aktih

Brezje pri Senušah – gomilno grobišče

varovanje v prostorskih aktih

Brezovska Gora – arheološko območje

varovanje v prostorskih aktih

Brlog – arheološko najdišče Levakova jama varovanje v prostorskih aktih
v Dolu
Bučerca – arheološko najdišče Ponikva

varovanje v prostorskih aktih

Dolenji Leskovec – arheološko območje za varovanje v prostorskih aktih
Savo
Drenovec pri Leskovcu – rimskodobno varovanje v prostorskih aktih
grobišče
Drnovo – arheološko najdišče Neviodunum

varovanje v prostorskih aktih (enota je
valorizirana za kulturni spomenik
državnega pomena)

Drnovo – rimska cesta Neviodunum – varovanje v prostorskih aktih
Siscia
Dunaj – arheološko najdišče Mladevine

varovanje v prostorskih aktih

Gmajna – arheološko najdišče

varovanje v prostorskih aktih

Gmajna – arheološko najdišče Čolnišče

varovanje v prostorskih aktih

Gmajna – arheološko najdišče Gomila

varovanje v prostorskih aktih

Gora – arheološko najdišče sv. Lovrenc

varovanje v prostorskih aktih

Gorenja vas pri Leskovcu – rimskodobno varovanje v prostorskih aktih
grobišče
Gorenji Leskovec – arheološko najdišče

varovanje v prostorskih aktih

Gorica pri Krškem – arheološko najdišče

varovanje v prostorskih aktih

43

Gradec – villa rustica Grublice

varovanje v prostorskih aktih

Gradnje – arheološko najdišče Ograjčica

varovanje v prostorskih aktih

Izvir – trasa in zajetje rimskega vodovoda

varovanje v prostorskih aktih

Koritnica – gomilno grobišče

varovanje v prostorskih aktih

Kostanjek – arheološko najdišče jama
Velika peč

varovanje v prostorskih aktih

Krško – arheološko najdišče Mesto

varovanje v prostorskih aktih

Krško – arheološko najdišče Stara vas

varovanje v prostorskih aktih

Krško – arheološko najdišče Videm

varovanje v prostorskih aktih

Krško – gradišče Narpel

varovanje v prostorskih aktih

Krško – ruševine Starega gradu

varovanje v prostorskih aktih

Leskovec pri Krškem – arheološko najdišče
Leskovec

varovanje v prostorskih aktih

Leskovec pri Krškem – gradišče Tičarjev
breg

varovanje v prostorskih aktih

Libna – arheološko najdišče sv. Marjeta

varovanje v prostorskih aktih (enota je
valorizirana za kulturni spomenik
državnega pomena)

Lomno – arheološko najdišče jama pod
Viševcem

varovanje v prostorskih aktih

Malo Mraševo – arheološko najdišče
Gomilke-Grubelce

varovanje v prostorskih aktih

Mrtvice – arheološko najdišče

varovanje v prostorskih aktih

Nemška vas – arheološko najdišče
Ajdovska jama

razglasitev za spomenik (enota je
valorizirana za kulturni spomenik
državnega pomena)

Podbočje – prazgodovinsko grobišče

varovanje v prostorskih aktih

Podulce – arheološko območje sv. Marjeta

varovanje v prostorskih aktih

Površje – arheološko območje

varovanje v prostorskih aktih

Pristava ob Krki – rimskodobno grobišče

varovanje v prostorskih aktih

Raka – arheološko najdišče Arch

varovanje v prostorskih aktih

Raka – arheološko najdišče Vinji vrh

varovanje v prostorskih aktih

Rožno – arheološko najdišče sv. Kancijan

varovanje v prostorskih aktih

Rožno – arheološko najdišče območja ob varovanje v prostorskih aktih
Savi
Senuše – arheološko najdišče sv. Lucija

varovanje v prostorskih aktih

Spodnja Libna – prazgodovinsko gomilno
grobišče

varovanje v prostorskih aktih

Stari grad v Podbočju – arheološko najdišče
Stari grad

varovanje v prostorskih aktih

44

Straža pri Raki – arheološko najdišče sv.
Jakob

varovanje v prostorskih aktih

Velika vas pri Krškem – arheološko
najdišče

varovanje v prostorskih aktih

Veliki Kamen – arheološko najdišče

varovanje v prostorskih aktih

Veliki Kamen – arheološko najdišče Veliki varovanje v prostorskih aktih
Kamen
Veliki Podlog – arheološko najdišče

varovanje v prostorskih aktih

Veliko Mraševo – arheološko najdišče
Gramoznica

varovanje v prostorskih aktih

Vihre – arheološko najdišče

varovanje v prostorskih aktih

Vrh pri Površju – arheološko najdišče Cicelj varovanje v prostorskih aktih
Zdole – arheološko območje sv . Jurij

varovanje v prostorskih aktih

Zgornja Pohanca – antično grobišče

varovanje v prostorskih aktih

Žadovinek – arheološko najdišče Petrovce
varovanje v prostorskih aktih
Vir: Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine Krško, 2008.
7.4. Možnosti za šport in rekreacijo v občini Krško
Kot vemo, se turizem danes ne obravnava več samo kot potreba in zadeva posameznika. Tej
panogi je priznan splošen družbeni pomen. Zato se tudi opredeljujejo splošne, za družbo
pomembne funkcije turizma. Te funkcije Jeršič deli na sledeče: zdravstvena funkcija,
rekreacijska funkcija, kulturna funkcija, socialna, politična in ekonomska funkcija.
Rekreacijska funkcija se odraža v obnavljanju in krepitvi telesnih in duševnih moči,
pripomore k ohranjanju pa tudi večanju delovne sposobnosti in storilnosti ljudi. Takšen
pomen je koristen tudi za družbo, čeprav ni nujno da se ga turist tudi zaveda (Jeršič, 1987).
V Občini Krško je kar nekaj možnosti za tiste, ki si želijo svoj prosti čas ali počitnice
preživeti bolj aktivno. Zaradi raznolike reliefne razgibanosti območja se lahko marsikatere
aktivnosti izvajajo v naravi (pohodništvo, plezanje, kolesarjenje, nordijska hoja …). V sami
občini pa se nahaja tudi določena infrastruktura, ki ponuja gostom drugačne možnosti za
športno udejstvovanje ali pa spremljanje bolj ali manj znanih športnih prireditev.
Pohodništvo
Možnosti za pohodništvo je na tem območju veliko. Izvajajo jih lahko tako turisti kot tudi
občani, saj tovrstna oblika rekreacije ne zahteva posebne opreme ali posebnega znanja. Na
območju je veliko pohodniških poti. Nekatere so manj zahtevne, krajše in primerne za tiste, ki
bodisi nimajo veliko časa, ali pa niso kos zahtevnejšim pohodnim potem. Lahko pa si
pohodniki tudi na tem območju, ki ni zelo hribovito, izberejo daljše in bolj zahtevne poti.
Mnogo poti je označenih in poimenovanih ter jih priporočajo obiskovalcem željnim tovrstne
aktivnosti. Spodaj so predstavljene nekatere od njih, tako kot so opisane v Strategiji razvoja
turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega načrta v občini Krško iz
leta 2008.
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Pohodniška pot Krško - Sremič
Od hotela v Krškem (hotel City) do cerkve sv. Ruperta na Vidmu je približno 600 m. Nekaj
sto metrov naprej v smeri Brestanice stoji 10 m od ceste kmetija Bogovič, ob kateri priteče v
dolino Žahovski potok. Od kmetije vodi strma pot do naslednje kmetije, to je kmetija Plahuta.
Tu se pot odcepi levo v gozd proti Sremiču ter na njej naletimo na kamnit most in na ostanke
hidroelektrarne, danes last kmetije Bartolič. Ta se nahaja na obronku gozda. Ostanki ruševine
okoli nje pričajo, da je bila to nekdaj velika posest. G. Bartolič, znan lekarnar v Zagrebu, je tu
gojil rože, ki jih je uporabljal za izdelavo mazil. Na hiši in gospodarskem poslopju sta vidni
plošči iz rimskih časov – Neviodunuma. Ob hiši stoji stolp, imenovan Maryn zgled iz leta
1923, v katerem je bila vodna črpalka, obenem pa je služil tudi kot razgledni stolp. Pot se
nadaljuje mimo kmetije Kunej in od tu do gostišča Tri lučke. V notranjosti stoji največja preša
v Evropi iz leta 1874, ki je bila nekdaj last brežiške gospode Attems. Iz nje so lahko naenkrat
iztisnili 5000 l mošta. Pot lahko nadaljujemo do vinske kleti, ki stoji ob Bizeljsko – sremiški
vinsko turistični cesti.
1. možnost: od tu lahko krenemo desno skozi vas Sremič, mimo zidanice vinogradniške in
trsničarske družine Kunej in skozi hladni gozdiček do turistične kmetije Glas.
2. možnost: če pa krenemo levo po vinski cesti, se na prvem razpotju začne »trapistovska
pot«, ki nas naprej vodi skozi vas Sremič.
Pot je razmeroma nezahtevna, s povratkom traja približno 3 ure.
Iz mesta Krško vodi na bližnji manjši hrib Sremič veliko poti, ki zahtevajo različen napor,
prilagodimo lahko tudi željo o dolžini pohoda. Pot na Sremič je zelo priljubljena pohodna pot
velikega števila občanov. Na vrhu Sremiča - Grmada (488m) je tudi planinski dom, kjer se
pohodniki lahko spočijejo in okrepčajo. Ob lepem vremenu se tu razprostira razgled na reko
Savo, mesto Krško in Krško polje.
Slika 19: Planinski dom in razgledna točka na Grmadi nad Sremičem

Vir: Maja Mirt, 2009
Krška »Pot naših prednikov«
Ta pot vodi iz starega mestnega jedra na vzpetino, na kateri je nad rečno strugo stoletja bdel
krški grad. Po poti se pride do vrha, od koder je lep razgled na del starega Krškega ter na
sever proti Brestanici. Izhodišče je gasilski dom na desnem bregu reke Save. Od tu gremo po
Bohoričevi ulici, mimo mestnega parka (Kapucinski samostan, Hočevarjev mavzolej, Park
zaslužnih občanov) do poslopja občine. Ko prispemo na Hočevarjev trg (stara meščanska
šola, Hočevarjev spomenik, župna cerkev), se usmerimo na ulico Pod goro in po njej
nadaljujemo na grajski grič. Nanj je speljana pešpot, na vrhu pa je le še lepa razgledna točka,
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saj sledov nekdanjega gradu, ki so ga opustili na prehodu iz 17. v 18. stoletje, skoraj ni več.
Do gasilskega doma se lahko vrnemo po že opisani poti, ali pa se z grajskega griča po
nekdanji grajski poti spustimo proti severu do regionalne ceste Zidani most – Krško. Ta pot je
kratka in nenaporna, v obe smeri je 1 uro hoje.
Veselova pot zdravja
Hojo pohodniki pričnejo pri leskovški osnovni šoli in se po vzponu do župne cerkve pod
župniščem spustijo v dolino Pašnik do Kranjčevičeve domačije. Ob nasadih jablan in hrušk
(osnoval jih je Gvido Vesel) se pride do leskovškega gradu. V bližini je na ogled Mavzolej
Anastazija Grüna in Galerija Vladimirja Štovička. Možen je tudi obisk Vinske kleti Kmečke
zadruge Krško (po predhodnem dogovoru možna vodena degustacija). V Leskovec se vrnemo
po Rostoharjevi ulici, ob nasadih sadja in grajski pristavi na Marofu in po Leskovški cesti na
izhodišče poti. To je nezahtevna pohodniška pot, ki traja 2,5 ure v obe smeri.
Ajdovska pot 1
Izhodišče je pred osnovno šolo v Leskovcu pri Krškem, od koder gremo mimo romarske
cerkve sv. Ane najprej čez leskovško Gmajno in po razgledni poti nad Venišami mimo
hramov in vikendov skozi gozdni predel »Zajčki« do Gorenje vasi. V zgornjem delu vasi
nadaljujemo pešačenje proti severozahodu in se najprej spustimo do Mrtvega potoka v
Rakovnik. Po rahlem vzponu skozi gozd Dobrava prečkamo cesto Velika vas – Brezje in se
ustavimo pri Račjaku, gnezdišču rac. S ceste proti Senušam skrenemo v hrib proti Brezovski
Gori. Pri Hramu Vrbovega Loga se nam odpre pogled na manjše kraško polje Podjamo, ki
vodi do vhoda v Ajdovsko jamo. Omejitev obiska jame je v času kotenja netopirjev. Do
Leskovca se lahko vrnemo tudi po cesti skozi Brezovsko Goro, Brezje, mimo Selc. Dolžina
pot je približno 5 km v eno smer in traja okoli 2 uri s krajšimi postanki.
Dunajska pot
Začetek poti je lahko različen glede na situacijo. Pot se lahko začne pred gostilno Pečnik v
Brestanici (možen dostop z vlakom). Tu lahko prevzame skupino vodnik. V primeru, da gre
skupina sama, je potrebno poznavanje poti, saj le-ta ni ustrezno označena. Skupine, ki pridejo
s svojim prevozom, lahko začnejo tudi na Gori (avtobus) ali pa na koncu vasi Dunaj
(neurejeno parkirišče za 3-4 avtomobile). Potek poti: Brestanica – Gradišče Dunaj nad Krškim
– pohod po gozdnem pobočju, kjer so bili nekoč grajski vinogradi. Med potjo razlaga vodiča o
Dunaju (izvor imena, predstavitev gradišča – zgodovine naseljenosti s poudarkom na
prazgodovini, predstavitev delovanja energijskih vrelcev, radiestezijskih meritev, predstavitev
simbolike dreves).
Možnost okrepčila na Dunaju ali pa v nadaljevanju pohoda na Straži pri Krškim. Nadaljevanje
poti skozi gozdne obronke, Senožete, Ivandol do cerkve sv. Štefana (možnost ogleda cerkve).
Nato se spustimo mimo vinogradov do Ajdovske jame (pred tem možnost obiska Žarnove
kleti v Nemški vasi). Pri Ajdovski jami možnost predstavitve naravne in kulturne dediščine
Ajdovske jame in ogled (omejitev obiska v času kotenja netopirjev).
Zaključek pri hramu Vrbovega Loga – od tu možen prevoz do izhodišča ali pa vračanje peš –
mimo Kobil (ogled etnološke zbirke Šribar), skakalnic v Sp. Dulah nazaj na Goro in Dunaj in
dolino. Dolžina poti je 6 km v eno smer in z krajšimi postanki traja približno tri ure.
Pohodniške poti na Bohorju
Bohor je priljubljena smer pohodnikov v občini Krško. Dosežemo ga lahko iz različnih smeri,
ki so različno zahtevne in dolge. V največ primerih je končni cilj planinska koča na Bohorju,
ki leži na 915 m nadmorske višine. Iz smeri Senovega, to je po južni strani pogorja, pa je na
voljo pester izbor poti.
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Osnovna klasična povezava je markirana planinska pot Srebotno – Jablance – Dobrova, po
kateri kočo dosežemo v dobrih 2 urah. Jablance (470 m n. v.) so izhodišče za kar nekaj
dostopov do koče. Po »grebenski« poti z makadamske ceste skrenemo po traktorski gozdni
vlečni poti mimo slapa Ubijalnik in po nekaj minutah zavijemo na desno po dobro uhojeni, a
ne markirani poti do koče (1 ura 30 min).
Druga pot nas najprej vodi po asfaltu do prvega mostička čez Dobravski potok, ob katerega
nadaljujemo do slapa Ubijalnik. Pred slapom je izhod iz grape po nadelani poti, ki nas pripelje
na gozdno cesto, po kateri zavijemo levo in po nekaj minutah zavijemo na desno po uhojeni, a
ne markirani Grabenski poti do koče (1 ura 30 min). Nekoliko daljša je hoja z Jablanc čez
Lošce (dobri 2 uri). Je še posebej zanimiva, saj nas vodi skozi Srebrni park in mimo nekdanje
partizanske bolnice. Z Reštanja pri Senovem vodita do planinske koče dve daljši poti. Prva, ki
bo zahtevala kake tri ure hoje, vodi proti Ravnem logu, se spusti v Hlastanov graben in dvigne
do naselja Jevša (spomenik padlim partizanom) in nato zavije v pravem kotu na desno. Druga
vodi nekoliko vzhodneje in je še pol ure daljša. Pri Ravnem logu zavijete proti Jevši in še više
mimo Debelega hriba (921 m n. v.), nato pa se spustite do koče. Do koče se lahko napotimo
tudi z Malega Kamna (331 m n. v.). Vzpnemo se mimo sv. Jošta ter po Ravnem logu na
levo proti Jevši in mimo Debelega hriba do končnega cilja. Za pot boste porabili nekaj manj
kot 4 ure.
Planinska koča na Bohorju se priporoča še kot izhodišče za nekaj krajših in malo daljših
obhodov. Samo 5 minut je oddaljena razgledna točka Petrova skala, od koder se najhitreje
pride do partizanske bolnice, pa tudi do bohorskega »naravnega okna« v triadnem dolomitu.
Vzpon proti severu na Veliki Koprivnik (984 m n. v.), ki je izredna razgledna točka, traja še
pol ure. Od tu je do najvišjega vrha Bohorja, do Javornika (1023 m n. v.), še 15 minut.
Med bolj znanimi in slikovitimi potmi na Bohorju je tudi Pot štirih slapov. Traja od 5 do 7
ur, tako da si lahko naredijo pohodniki kar cel izlet. Pot se začne v Jablancah, kjer nam poleg
parkirišča pred križiščem tabla pokaže smer proti slapu Bojanca. Gremo po hribu navzdol
proti žlebu, kjer zasledimo na desni strani žleba pot, ki nas vodi ob Dobravskem potoku. Čez
slabe pol ure pridemo do Mlinariča, kjer vidimo opuščeno ribogojnico in naprej po kolovozu.
Čez nekaj minut zavijemo desno po makadamu proti Požunu. Preden pridemo do kmetije, nas
tabla usmeri levo po poti proti slapu. Pot je lepo uhojena in poteka sprva skoraj po ravnem ob
Stranjskem potoku. Kasneje se svet zapre in moramo preplezati kar nekaj krajših skalnih
skokov po železnih skobah. Končno ugledamo slap Bojanca, ki pada 15 metrov v globino.
Poti sledimo od slapa desno navzgor po izpostavljenem terenu, ki je zavarovan z jekleno vrvjo
in lesenimi stopnicami, ki nam olajšajo vzpon. Ko gremo čez travnik, je na tleh postavljena
tabla, ki nam pokaže nadaljevanje. Znova se dvigamo po gozdni poti. Ko pridemo do širše
poti gremo desno do konca. Pridemo do table, ki nas usmeri navzdol proti slapu. Pot je dobro
nadelana in poteka po precej izpostavljenem svetu, zato v mokrem vremenu velja previdnost.
Kmalu zagledamo potok Blanščica in slap Pekel (22 m). Najbolj vidna in uhojena (tudi nekaj
markacij) je strma (levi breg) pot navzgor proti tehniki in naprej do asfaltirane ceste proti
Pustim Ložicam. Nad slapom je tudi zahtevnejše mesto, kjer nam v mokrem pomaga klin z
navojem. Asfaltirani cesti sledimo do vasi Puste Ložice kjer nam naprej pomagajo table.
Takoj za vasjo se odcepi pot (ki je tudi markirana) proti slapu Ubijavnik. Pot gre precej časa
nekaj 10 metrov nad cesto. Potem se priključimo stezi od ceste. Table nas zanesljivo
pripeljejo do Dovškega potoka in slapa Ubijavnik. Pred slapom na levo navzgor se dvignemo
do kolovoza, ki gre proti koči na Bohorju in partizanski bolnici. Del poti med kolovozom in
slapom poteka po blatnem izpostavljenem terenu, ki je zavarovan z jeklenico. Po uri in pol
vzpona pridemo do planinske koče. Nekdanja partizanska bolnica je oddaljena le 20 min od
planinske koče na Bohorju. Od tu gremo po dobro markirani poti. Od koče se do najvišjega
vrha Bohorja (Veliki Javornik), kjer se nam odpre razgled po kozjanskih gričih, lahko
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povzpnemo v 20 minutah. Pot nato od koče nadaljujemo v smeri zadnjega slapu na Poti štirih
slapov. Od koče gremo na vzhod mimo vasi Plešivec do glavne ceste, ki gre proti Senovem.
Zavijemo proti Senovemu. Tabla nas kmalu usmeri desno proti četrtemu slapu Bojavnik. Pot
lahko nadaljujemo pod slap nazaj do ceste. Na pripravnem mestu, ko pot zavije proti jugu,
poiščemo bližnjico proti Jablancam ali pa sledimo nekoliko daljši poti po asfaltu in se vrnemo
na izhodiščno točko. Celotna pot je razmeroma zahtevna, na vseh težjih mestih pa je
zavarovana. Pot je sicer dobro uhojena, vendar pa za boljšo orientacijo služijo markacijski
znaki in puščice. Na pot je priporočljivo vzeti brošuro, ki se dobi v planinski koči na Bohorju,
najbolje pa je uporabiti tudi Državno topografsko karto Senovo (1:25 000), Geodetske uprave
republike Slovenije.
Evropska pešpot E7
Evropska pešpot E7 je dolga približno 5 tisoč km in poteka od Atlantika do južne Madžarske.
Gre tudi čez Slovenijo. Iz Haloške smeri na Donački gori se prične slovenski del pešpoti E7.
Na območje krške občine nas omenjena pešpot pri Zgornji Pohanci privede iz brežiške. Čez
Zdole pridemo do Vidma (kjer prestopimo reko Savo) in mimo Leskovca do Velike vasi. Od
tod hojo nadaljujemo v smeri Mali Podlog – Gržeča vas, kjer pridemo na območje
Krakovskega gozda in ob močvirnem predelu Trstenika dosežemo Kostanjevico. Naprej nas
pot vodi skozi vasi in zaselke Grič – Kočarija – Male in Velike Vodenice – Ržišče ter Veliki
in Mali Ban, kjer se spustimo do znamenitega samostana Pleterje (v šentjernejski občini).
Emina romarska pot – Štajerska
Emina romarska pot je evropski projekt, katerega nosilec je Kozjanski regijski park. Cilj
projekta je znova oživeti romanja v Krko na Koroškem. Pot je poimenovana po kneginji Emi,
ki je živela na prelomu iz 10. v 11. stoletje. Emina romarska pot povezuje kraje, ki so
neposredno ali posredno povezani z življenjem sv. Eme (pred 995 - okrog 1045) in kjer se je
ohranilo čaščenje sv. Eme od srednjega veka pa vse do danes. Morebitni rojstni kraj sv. Eme –
Pilštanj, dve cerkvi posvečeni sv. Emi, samostan Olimje, gradova Podsreda in Rajhenburg,
posestva v Krškem, Mariborska stolnica s kipom sv. Eme in cerkev sv. Elizabete v Slovenj
Gradcu povezujejo Emino romarsko pot na Štajerskem.
Celotna pot je dolga okoli 500 km, zajema pa območja, ki jih je nekoč imela v lasti kneginja
Ema Krška. Na Dolenjskem pot pokriva območja desetih občin, del te trase pa poteka tudi
preko krške občine. V občinski prostor pride iz smeri Vinjega vrha, nadaljuje se proti
Škocjanu, do Stopnega, nato pa preko Bučke v smeri proti Raki in naprej proti Krškemu. Pot
je trenutno urejena kot pešpot, kasneje pa se predvideva še kolesarska pot, pot za avtomobile
in avtobuse. Pešpot poteka po uveljavljenih poteh (kolovozi, gozdne ceste, steze, stranske
poti) in ne prinaša novih posegov v prostor, označena pa bo kot planinska pot. Pot bo
opremljena z označevalnimi tablami, zemljevidi, zloženkami, vodniki, internetno stranjo in
drugimi promocijskimi gradivi (Strategija razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo
občinskega prostorskega načrta v Občini Krško – strateški in izvedbeni del (Priloga 1 Analiza stanja), 2008).
Kolesarjenje
Možnosti za kolesarjenje je v krški občini kar veliko. Obiskovalci si lahko pot in cilje izberejo
sami, glede na želje, zahtevnost in dolžino. Kolesarjenje lahko poteka za tiste bolj rekreativne
kolesarje po ravnini v Krški kotlini in na območju Krškega polja, lahko pa se kolesarji
povzpnejo in kolesarijo po poteh na Krškem, Senovskem ali Bizeljskem gričevju. S kolesom
se lahko vzpnejo tudi na najvišji Bohor ali pa na Gorjance.
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V občini Krško se zavedajo, da je povpraševanje po produktih turističnega kolesarjenja v
porastu in postaja vedno bolj pomemben del turistične ponudbe. Kolesarske steze in poti niso
same sebi cilj, postajajo nenadomestljivi del turistično rekreacijske infrastrukture, zato je
potrebno kolesarjem zagotoviti prilagojeno turistično ponudbo.
Nekaj poimenovanih in bolj ali manj označenih kolesarskih poti navajajo tudi v turistični
ponudbi občine in Strategiji razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega
prostorskega načrta v občini Krško (2008), ki so opisane spodaj.
Sremiška kolesnica
Kolesarska tura nas popelje v zaledje Krškega čez Raztez, preko Golega vrha in na vinorodni
Sremič. Kolesariti začnemo na parkirišču pred Gostilno Pohle v Brestanici. Prvi resen vzpon
se začne pri ribnikih Brestanica. Ob ribnikih je v Gostišče Ribnik Dular, kjer je možnost za
okrepčitev. Čez Raztez in mimo posameznih kmetij se po razgibanem terenu pripeljemo do
Velikega Kamna. Proti Podsredi nadaljujemo skozi Koprivnico. Za Poklekom pri Podsredi se
po severnem pobočju dvignemo mimo posameznih hiš in skozi gozdove pod Goli vrh. Skozi
Kriške Gorice mimo Križ kolesarimo po razgibanem gričevju skozi Ravne do Zdol. Od Zdol
se spuščamo po Bizeljsko – sremiški vinski cesti skozi Pleterje. Po Sremiški cesti se
povzpnemo na vinorodni Sremič. V Gostišču Tri lučke si lahko ogledate največjo stiskalnico
grozdja v Evropi iz leta 1874. V Zgornjem Sremiču zavijemo levo proti cerkvi sv. Mohorja,
od koder je lep razgled po dolini Save. Po severni strani Grmade se spuščamo skozi slikovito
Bučerco. Skozi Ponikvo se spustimo v dolino potoka Brestanica, ki nas pripelje nazaj do
gostilne Pohle nasproti cerkve sv. Boštjana. Celotna pot meri približno 41 km in je precej
zahtevna glede na težavnost.
Na Bohor
Kolesarska tura vodi na pogorje Bohorja. Kolesariti začnemo na parkirišču nasproti Gostilne
Senica na Senovem. Skozi Dovško in Srebotno se pripeljemo do označenega razpotja. Desno
vodi glavna cesta na Bohor, kolesarska pot pa se povzpne v Jablance in dalje po cesti do
Pustih Ložic. Skozi gozd se povzpnemo do kmetije Žveglič, kjer lahko obiskovalcem
pokažejo ostanke rudnika svinca in cinka v neposredni bližini. Nad kmetijo se skozi gozdove
povzpnemo do Grmade, križišča med Malim in Velikimi Javornikom, najvišjo točko ture.
Mimo odcepa za lovski dom Molžnica in planinsko kočo Bohor se spustimo med opuščene
gozdarske stavbe na Netopirju. Po gozdni cesti, ki poteka vzdolž slemena po severnem
pobočju, se nam skozi krošnje občasno odpre pogled na pečine nad Podpečjo pri Šentvidu.
Mimo odcepa za Kozje se povzpnemo na Brest, kjer se mimo spomenika iz NOB nad Jelšami
pripeljemo na Ravni Log. Nato se skozi gozd spustimo do zaselka Završe in naprej do kmetije
Resnik, od koder je enkraten razgled. Mimo samotnih kmetij in zaselkov razloženih Mrčnih
sel se spustimo v Veliki Kamen. Skozi Mali Kamen prikolesarimo nazaj na Senovo. Dolžina
poti je okoli 36 km, proga pa je zahtevna.
Štajerska pentlja
Izpred hotela City v Krškem se skozi Staro vas peljemo proti Brežicam. V Spodnji Libni
lahko izberemo pot preko Libne in se na glavno traso pentlje znova priključimo pri Starem
gradu. Skozi Dolenjo vas kolesarimo do Pohance, nato proti severu do Zgornje Pohance, kjer
zavijemo na Zdole. Pri kapelici se usmerimo desno proti Kostanjku. Strmo se spustimo do
vasi Gorica pri Raztezu in nato ostro zavijemo proti severu, da mimo Velikega Dola
prikolesarimo do Koprivnice. Nadaljujemo do Velikega Kamna in Malega Kamna. Od tu
naprej se vzpenjamo skozi Belo in Reštanj ter po Gabrčni dolini do Ravnega Loga, kjer
skrenemo proti zahodu do koče na Bohorju. Na območje krške občine se vrnemo zahodno od
Velikega Javornika. Od tam naprej je dolg spust proti jugu, mimo Mrzle planine, Stranja,
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Gorenjega Leskovca, Presladola in Rožnega. Tu pripeljemo na obsavsko cesto BlancaBrestanica, po kateri naše kolesarjenje končamo v Krškem. Na Štajerski kolesarski pentlji je
tudi nekaj prečnih povezav. Dolžina poti znaša 65 km in je primerna za resne kolesarje, saj je
precej zahtevna.
Kranjska pentlja
Od krškega hotela City kolesarimo po levem bregu reke Save, ki jo prečkamo po
brestaniškem mostu. Z glavne ceste Krško-Sevnica zavijemo pri naselju Arto strmo v breg do
vasi Lomno. Skozi vas nadaljujemo po nekoliko milejšem klancu do Velikega Trna. V
križišču se spustimo do vasi Planina, kjer pridemo na glavno cesto Impoljca – Studenec –
Raka. Po strmem spustu do Rake nadaljujemo proti Dolgi Raki in Smedniku. Pri kapelici
zavijemo v levo, mimo Zalok in Rimša do Velike vasi. Nato kolesarimo proti severu skozi
Veniše do Leskovca in pod Gričem nadaljujemo do krškega mosta čez Savo in nazaj na
izhodiščno točko, hotel City. Tudi kranjska pentlja ima nekaj prečnih povezav, s katerimi
lahko pot nekoliko skrajšamo. Pot meri 38 km in je precej zahtevna zaradi velikih vzponov
(Strategija razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega načrta v
Občini Krško – strateški in izvedbeni del (Priloga 1 - Analiza stanja), 2008).
Ribolov
V Sloveniji je za varstvo rib ter ribolov v tekočih in stoječih celinskih vodah odgovornih 63
ribiških družin, ki so povezane v Ribiško zvezo Slovenije in zavod za ribištvo Slovenije. Za
lovljenje rib je potrebno imeti dovolilnico. Ribolovne dovolilnice prodajajo upravljalci,
neposredno in preko mreže prodajnih mest (gostinski lokali, trgovine, posamezniki …).V
vseh vodah je tako predpisan lovni čas, dnevni uplen in najmanjša lovna mera za posamezne
vrste ter način ribolova (Slovenija: turistični vodnik (zvesti spremljevalec pri odkrivanju
naravnih in kulturnih lepot), 2009).
V krški občini so možnosti za ribolov tako v tekočih vodah, kot tudi v ribnikih. Možnost
lovljenja na tekočih vodah je na reki Savi in Krki ter na nekaterih potokih. V Krki ribiči lahko
ulovijo krapa, linja, ploščiča, platnico, soma, ščuko in smuča. Sava je sicer v tem delu toka že
precej onesnažena, vendar pa se ribolov ponovno vrača tudi na ta del reke. Na tem delu z njo
upravlja ribiška družina Brestanica – Krško.
V občini Krško lahko ribiči lovijo tudi v ribnikih. Na ribniku Mačkovci v Brestanici se lahko
ulovi krapa, amurja, tolstolobika in soma. Možnost ribolova na ribniku poteka od aprila do
oktobra. Ribnik v Mačkovcih je pod nadzorom brestaniške ribiške družine. Zadnjo aprilsko
soboto v letu poteka v Mačkovcih tudi Racoonov ribiški praznik (Slovenija: turistični vodnik
(zvesti spremljevalec pri odkrivanju naravnih in kulturnih lepot), 2009; Strategija razvoja
turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega načrta v Občini Krško –
strateški in izvedbeni del (Priloga 1 - Analiza stanja), 2008).
Lov
V Sloveniji je okrog 1 750 000 ha lovnih površin, ki so prostorsko razdeljene v lovišča.
Lovišča upravljajo lovske družine z okrog 22.000 člani. Poleg tega pa je v državi še okrog
250.000 ha površine z lovišči v sestavi Zavoda za gozdove ali pa samostojnih pravnih oseb.
Za Slovenijo sta značilna izjemna pestrost naravnih sistemov in velika biološka raznovrstnost.
Lovske družine so povezane v Lovsko zvezo Slovenije, ki daje informacije o varstvu in
gojitvi divjadi (Slovenija: turistični vodnik (zvesti spremljevalec pri odkrivanju naravnih in
kulturnih lepot), 2009).
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Na območju krške občine del lovišč leži na severnih pobočjih Gorjancev, ki se preko reke
Krke nadaljujejo v Krakovski gozd do Trške gore nad Krškim ter na levem bregu Save vse do
Bohorja. Po loviščih so na voljo visoke preže, poskrbljeno pa je tudi za solnice, ki so
namenjene predvsem srnjadi, obiskuje pa jih tudi jelenjad in divji prašiči. Najpogostejše vrste
na tem območju so: navadna jelenjad, srnjad, damjaki, divji prašiči, poljski zajci, fazani, race
mlakarice, od ostale divjadi pa lisice, gozdni jerebi, krokarji, polhi, kune, podlasice …
Lovske družine poleg strelskih tekmovanj prirejajo tudi lovske prireditve za člane in širše
prebivalstvo. Prirejajo vsakoletne love na divje prašiče za domače in sosednje lovce, pa tudi
strelska tekmovanja z lovsko puško risanico in šibrenico ter tekmovanja na streliščih za
glinaste golobe. Poglavitna naloga lovcev pa je usklajevanje sonaravnega gospodarjenja v
gozdu in na kmetijskih površinah (Strategija razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo
občinskega prostorskega načrta v Občini Krško – strateški in izvedbeni del (Priloga 1 Analiza stanja), 2008).
Speedway
Tradicija speedway športa v Krškem je že dolga, saj je Krško poleg Ljubljane eno večjih športnih
središč za tovrstno dejavnost. Ljubitelji moto športa si lahko na stadionu Matije Gubca v Krškem
ogledajo speedway dirke. Od aprila do septembra se vrstijo speedway dirke v sklopu državnega
prvenstva, kvalifikacij za svetovno prvenstvo, pokalnih tekmovanj, prvenstva klubov in
posameznikov, v zadnjem času pa tudi grand prix dirke.
Stadion Matije Gubca v Krškem je pomemben športno rekreacijski objekt v občini, saj državne
ter mednarodne speedway dirke privabijo v mesto veliko slovenskih in tudi tujih športnih
navdušencev. Na stadionu prirejajo tudi nogometne tekme.
Turizma si brez različnih, tudi športnih prireditev ni mogoče zamisliti, saj so turisti željni
tovrstne zabave in sprostitve, ki jo ponujajo v določenem kraju. Od septembra 2009 si je v
Valvasorjevi knjižnici v Krškem mogoče ogledati posebno zbirko z naslovom Speedway v
Sloveniji.
Slika 20: Stadion Matije Gubca v Krškem

Vir: Speedway Krško, 2009.
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Slika 21: Speedway dirka v Krškem

Vir: Motosvet, 2009.
Karting steza
V Krškem se nahaja sodobna karting steza, kjer potekajo dirke s karti, šola varne vožnje ter
možnost izposoje gokarta, ki se imenuje Raceland. Prav tako ponujajo možnost organizirane
dirke za zaključne skupine, ki pričara pravo dirkaško vzdušje s podelitvijo pokalov in penine.
Tudi ta oblika rekreacije ali pa le spremljanja dirk privablja obiskovalce v Krško in ponuja
priložnost za večjo prepoznavnost teh krajev med avtomobilističnimi navdušenci.
Konjeništvo
V kraju Brege pri Drnovem stoji hipodrom Brege, kjer potekajo kasaške in galopske dirke. Ob
nastopih konj in njihovih lastnikov v času dirke potekajo še vzporedne dejavnosti, predvsem
sklepanja stav, ki so del prireditve. Na hipodromu potekajo razna ocenjevanja, razstave in
žigosanje konj ter žrebet.
Možno je tudi jezdenje na konjeniški kmetiji Požeg v Dolenjem Leskovcu pri Brestanici.
Kopanje in plavanje
Možnost kopanja in plavanja v občini Krško je na zunanjem bazenu v Brestanici. Glede
infrastrukture namenjene temu športu, je obstoječe stanje v občini zelo slabo. Turisti in
obiskovalci željni tovrstne rekreacije v zaprtih bazenih imajo na voljo zdravilišča z zaprtimi
bazeni v bližnjih občinah (Čatež ob Savi, Šmarješke Toplice). Tudi zaradi pomanjkanja te
vrste turistične infrastrukture je za občino Krško pomembno povezovanje z drugimi občinami
v okolici.
Obiskovanje prireditev
V občini Krško se vsako leto zvrsti mnogo prireditev, ki so zanimive za bolj ali manj širok
krog obiskovalcev od blizu in daleč. Nekatere prireditve so tradicionalne in so bolj lokalnega
značaja (različni pohodi, martinovanja, sejmi, kresovanje, jurjevanje, pustovanje,
silvestrovanje na trgu ...), druge pa so prisotne manj časa in nekatere privabijo tudi
mednaroden krog obiskovalcev (super pokal in grand Prix dirke v speedwayu …). V
prihodnosti bi mnoge izmed vsakoletnih prireditev ob boljši promociji lahko privabile v
občino še več gostov, ki bi uporabljali različne turistične usluge (glej Priloga 1: Koledar
prireditev v občini Krško leta 2009).
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8. VLOGA VINODRODNE DEŽELE POSAVJE V TURIZMU OBČINE KRŠKO
8.1. Opredelitev vinorodne dežele Posavje in umestitev občine Krško
Slovenija sodi med tradicionalne pridelovalke vina, saj se tu prideluje že stoletja. Na to
dejstvo vpliva več razlogov, od samih ustreznih naravnogeografskih pogojev, ki omogočajo
vzgojo vinske trte (kar 33.500 ha površin je zelo primernih za vzgojo vinske trte), do
zgodovinskih razmer in pogojev.
Območja Slovenije, kjer se ukvarjajo z vinogradništvom in pridelavo vin, so tudi sistematično
razdeljena. Razdelitev opredeljuje vinorodne dežele in vinorodne okoliše (manjša
pridelovalna območja so še vinorodni podokoliši, vinorodni ožji okoliši, vinorodni kraji,
vinorodne lege) (Kapš, 2003).
»Vinorodna dežela je širše geografsko območje, ki ima podobne podnebne in talne razmere,
ki skupaj z agrobiološkimi dejavniki vplivajo na glavne organoleptične lastnosti vina
pridelanega na območju dežele« (Kapš, 2003, str. 11).
»Vinorodni okoliš je osnovno geografsko opredeljeno območje, ki ima podobne podnebne in
talne razmere, podoben izbor sort in druge podobne agrobiološke dejavnike, ki omogočajo
pridelavo grozdja in vina za okoliš značilnih, podobnih organoleptičnih lastnosti« (Kapš,
2003, str. 11).
Slovenija je razdeljena na 3 vinorodne dežele, in sicer Podravje, Posavje in Primorska. Število
vinorodnih okolišev se je leta 2007 zmanjšalo iz 14 na 9 okolišev, saj se je šest podravskih
okolišev združilo v enoten vinorodni okoliš (Gorjak, 2007).
Različni viri navajajo različno podatke za skupno število hektarjev, ki so zasajeni z vinogradi.
Po uradnih podatkih, to so prijave pridelovalcev, naj bi bilo v Sloveniji 17.192 hektarjev. Po
neuradnih podatkih, pridobljenih s pomočjo letalskih posnetkov, pa naj bi bilo 22.951
hektarjev vinogradov (Gorjak, 2009).
Preglednica 10: Vinorodne dežele in okoliši v Sloveniji

Vinorodna
dežela
PODRAVJE

POSAVJE

PRIMORSKA

Vinorodni okoliš
Prekmurje
Štajerska Slovenija (nekdanji vinorodni okoliši: Radgonskokapelski, Maribor, Ljutomersko-ormoški, Srednje Slovenske
gorice, Haloze, Šmarsko-virštanjski)
Bizeljsko-sremiški
Bela Krajina
Dolenjska
Goriška Brda
Vipavska dolina
Kras
Slovenska Istra

Vir: Gorjak, 2007.
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Območje občine Krško v celoti spada v območje vinorodne dežele Posavje. Ta se nadalje deli
na Bizeljsko-sremiški, dolenjski in belokranjski vinorodni okoliš. Vinorodna dežela Posavje
obsega prisojne lege med Savo, Krko in Gorjanci, gričevje nad Sotlo ter prisojna pobočja Bele
krajine. V območje obravnavane občine spadajo deli Bizeljsko-sremiškega vinorodnega
okoliša in vinorodnega okoliša Dolenjske (Kuljaj, 2005). Po uradnih podatkih iz Registra
pridelovalcev grozdja in vina (RPGV) je bilo aprila 2009 v vinorodni deželi Posavje
zabeleženih 2.876 ha vinogradov, od tega v Bizeljsko-sremiškem vinorodnem okolišu 925 ha,
v vinorodnem okolišu Dolenjska 1.520 ha, v vinorodnem okolišu Bela krajina pa 431 ha
(Gorjak, 2009).
Slika 22: Vinogradi na Sremiču nad Krškim (Bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš)

Vir: Maja Mirt, 2009.
8.1.1. Vinorodni okoliš Dolenjska
Vinorodni okoliš Dolenjska je največje zaokroženo vinogradniško območje v Sloveniji. Tu
prevladujeta dva tipa tal - kraška ilovica na apnenčasti podlagi in apnenčasto lapornata tla.
Tradicionalno in prevladujoče vino dolenjskega vinorodnega okoliša je cviček. Je zvrst rdečih
in belih sort vinske trte z nizko vsebnostjo alkohola (8,5 – 10 %). Med sortami je najbolj
značilna avtohtona žametna črnina, ki v največji meri določa vinske značilnosti cvička (4050%, izjemoma do 60%). Od belih sort v cvičku prevladuje kraljevina (10-20 %). Poleg
žametne črnine in kraljevine imata pomemben delež v cvičku tudi modra frankinja (15-20 %)
in laški rizling (do 10%). Poleg teh najpomembnejših sort se v cviček lahko doda še devet
drugih sort, vendar njihov delež ne sme preseči 15 % (Kuljaj, 2005).
Cviček je poleg kraškega terana edino slovensko vino, ki je zaščiteno s priznanim
tradicionalnim poimenovanjem (PTP). S to oznako se lahko označijo vina, če je za tako
označevanje predhodno izdelan elaborat, ki opredeljuje geografsko območje in lastnosti vina
ter utemeljuje uporabo tradicionalnega poimenovanja. Pripravljen elaborat mora potrditi
minister, pristojen za kmetijstvo (Kapš, 2003).
8.1.2. Bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš
Ta vinorodni okoliš se razprostira na levem bregu reke Save. Sem spadajo vinske gorice od
Bizeljskega do gričev nad brežiško, krško in sevniško ravnico, od Save do Sotle. Bizeljskosremiški vinorodni okoliš je znano po sortah, ki dajejo kakovostno belo in rdeče vino
(bizeljčan). Okoliš pa je znan tudi po pridelavi sortnih vin, kot so modra frankinja, laški
rizling pozne trgatve, beli in modri pinot (Kuljaj, 2005).
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8.1.3. Značilne sorte Bizeljsko-sremiškega in vinorodnega okoliša Dolenjska
Žametna črnina
Žametovka, kot jo tudi imenujejo nekateri, je avtohtona rdeča sorta goric kontinentalne
Slovenije. To je zelo hvaležna sorta, odporna na glivične bolezni, ki daje obilo pridelka. Po
sami rodnosti je ne dosega nobena sorta slovenskega sortimenta. Vino žametovke je rdečkaste
barve z okusom po malinah, lahko, gladko in s prijetno trpkostjo. Je sestavni del vseh zvrstnih
rdečih vin posavske vinorodne dežele in tudi drugih. V samostojni obliki na tržišču se ne
pojavlja zaradi visokih kislin. Kot že omenjeno, je ena nosilnih sort za pridelavo cvička
(Kapš, 2003; Kuljaj, 2005).
Modra frankinja
Izvor te sorte ni povsem določen, izredno visoko kvaliteto pa dosega v Posavju, na
Gradiščanskem, v južni Nemčiji in na Madžarskem. V Posavju je po kakovosti glavna rdeča
sorta, ki je neproblematična za glivične bolezni in pozebo ter daje razmeroma velik pridelek.
Vino je blago, globoko rubinaste barve, z diskretnim sadnim okusom in svežino, ki se s
staranjem dolgo zadrži. Vino ima veliko antioksidativnih snovi in lahko doseže kakovostni,
po dveh ali treh let staranja v sodu tudi vrhunski razred (Kapš, 2003; Kuljaj, 2005).
Kraljevina
Kraljevina je tradicionalno zastopana v vseh treh okoliših vinorodne dežele Posavje. Trta je
bujne rasti, rodi srednje do velike grozde in sodi med zelo rodne sorte. Dozoreva malo pred
žametovko in je občutljiva na glivične bolezni. Kot sorta ne nastopa sama, je pa sestavni del
mnogih zvrstnih belih vin vinorodne dežele Posavje. Kraljevina je tudi pomembna bela sorta
v cvičku. Za to sorto so značilne mehke kisline (Kapš, 2003; Kuljaj, 2005).
Laški rizling
Laški rizling izvira iz Francije, na različnih območjih pridelave pa ima tudi različna imena.
Sorta zahteva najboljše lege in je srednje bujne rasti, sicer je razmeroma odporna proti
pozebam in glivičnim boleznim. Laški rizling je najbolj razširjena bela sorta na slovenskih
tleh. Značilni so zelenkasti odtenki, vino je sadno, z bogato, lepo vkomponirano kislino. V
dobrih letnikih primerno za sortno polnitev, sicer pa je velikokrat sestavina mnogih zvrstnih
vin. V ugodnih letnikih daje ta sorta zelo dobre predikate (Kapš, 2003; Kuljaj, 2005).
Slika 23: Vinske trte in grozdje nekaterih najbolj značilnih sort Bizeljsko-sremiškega in
vinorodnega okoliša Dolenjska

Vir: Maja Mirt, 2009.
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8.2. Vinsko turistične ceste na območju občine Krško
Vinske ceste so značilnost slovenske turistične ponudbe. Vinske ceste so urejene in posebej
označene ceste, ki vodijo skozi vinorodne pokrajine. Ob vinskih cestah so na razglednih
območjih urejena razgledišča, ravno tako so ob cestah različni ponudniki, ki turistom nudijo
hrano, pijačo pa tudi prenočišče. K zaokrožanju celotne pokrajine na območju vinske ceste v
privlačno celoto pripomorejo tudi naselja in kulturni spomeniki, ki so urejeni v tradicionalnem
duhu. Na ta način se vinorodna okolica predstavi širši javnosti in tako skušajo privabiti turiste
(Jeršič, 1992).
V Posavski regiji so bili po letu 1993 izdelani trije projekti vinsko turističnih cest. Dejanska
realizacija projektov se je začela sredi devetdesetih let, ko so z delom začeli projektni sveti
vinsko turističnih cest. Njihova naloga je bila sledeča:
 koordinacija izdelave celostnih podob vinsko turističnih cest;
 koordinacija označitev tras vinskih cest v skladu s celostno podobo;
 vodenje ali koordinacija promocijskih aktivnosti;
 izdaja zloženk o ponudbi ob vinsko turističnih cestah (Razvojni program podeželja
regije Posavje 2003-2010, 2004).
Na območju občine Krško se vijejo tri vinsko turistične ceste regije Posavje:
 BIZELJSKO-SREMIŠKA VINSKO TURISTIČNA CESTA
 PODGORJANSKA VINSKO TURISTIČNA CESTA
 GORNJEDOLENJSKA VINSKO TURISTIČNA CESTA
8.2.1. Bizeljsko-sremiška vinsko turistična cesta
Območje Bizeljsko – sremiške vinsko turistične ceste spada v vinorodno deželo Posavje in v
Bizeljsko – sremiški vinorodni okoliš. Speljana je po treh posavskih občinah (Krško, Sevnica,
Brežice). V krško občino vstopi iz sevniške na območju katastrske občine Gorenji Leskovec,
v krajevni skupnosti Senovo. Proti jugu se nato spusti mimo Brestanice do svojega osrednjega
dela, ki ga predstavlja vinorodni Sremič nad Krškim, ki se najvišje dvigne do 490 m. Tu je
najbolj tradicionalen in znan beli in rdeči sremičan, ob sremičanu pa postajajo vse bolj
cenjena in znana tudi sortna in vrhunska vina, kot so modra frankinja, laški rizling, beli pinot,
sauvignon, kerner, zeleni silvanec in drugi. Vinska cesta se nato od Sremiča nadaljuje mimo
vasi Libna na Zdole in pri Zgornji Pohanci prestopi na ozemlje brežiške občine. Ob celotni
vinsko turistični cesti je 35 ponudnikov.
Ponudniki ob Bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti na območju občine Krško:
Gostilna in prenočišča Senica, Galerija vin na gradu Rajhenburg (Brestanica), Vinska klet
Jenšterle, Hiša vina in trte Kunej, Turistična kmetija Radej, Izletniška kmetija Glas, Izletniška
kmetija Dular, Izletniška kmetija Plahuta, Vinogradniška in sadjarska kmetija Resnik, Vinska
klet Molan in Izletniška domačija Vertovšek (Razvojni program podeželja regije Posavje
2003-2010, 2004; Slovenia info, 2009).
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Slika 24: Logotip Bizeljsko-sremiške vinske turistične ceste

Vir: Slovenia info 1, 2009.
Karta 7: Bizeljsko-sremiška vinsko turistična cesta

Vir: Bizeljsko, 2009.
8.2.2. Gornjedolenjska vinsko turistična cesta
Območje Gornjedolenjske vinsko turistične ceste se razprostira južno od reke Save in sega od
krške občine do občine Trebnje. S svojim vzhodnim delom seže v krško občino iz sevniške
občine. Najprej z dvema krakoma obkroža vinorodno ozemlje krajevnih skupnosti Raka,
Senuše in Veliki Trn. Južni se začne zahodno od vasi Zabukovje in se nadaljuje skozi
Podulce. Severni krak vstopi v krško občino zahodno od Planine pri Raki. Po prečni povezavi
Senuše – Ardro se cesta nadaljuje mimo Nemške vasi, Ivandola in Kobil do Goleka, kjer se
znova razdvoji. Severni odcep nas pelje do vasi Gora in Cesta. Južni krak se spusti mimo
leskovškega gradu in glavno cesto doseže pri krškem Griču.
V svojem grebenskem delu je to območje zelo bogato z vinogradi, zidanicami in hrami.
Območje te vinsko turistične ceste obsega 780 ha površine, dolgoročno bi se lahko povečalo
na 960 ha. Za to območje je značilna pokrajina z razgibanim srednje visokim gričevjem in
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dolinami. Prisojne lege so primerne za intenzivne kulture, zato je tam veliko vinogradov in
sadovnjakov, osoje pa so porasle z gozdovi. Značilna ob poti je dobra dolenjska hrana, kot so
mesene klobase, prekajena plečka, domač želodec s hrenom, obara z ajdovimi žganci. Najbolj
značilno in pogosto vino ob tej vinsko turistični cesti je znamenit cviček (priznano
tradicionalno poimenovanje). Najboljše lege za pridelavo kakovostnega cvička so: Raka,
Drenovec, Veliki Trn, Golek in Trška gora nad Krškim. Ostala območja na tej vinsko
turistični cesti so pretežno območja dolenjskega rdečega in belega deželnega vina, pogosta je
tudi modra frankinja in kakovostna predikata vina.
Ponudniki ob Gornjedolenjski vinsko turistični cesti na območju občine Krško: Vinska
klet Pirc, Kmečka hiša Pavkovič, Zidanica Gorenc, Vrbov Log, Vinogradniško-sadjarska
kmetija Žaren. Največji in najbolj znan ponudnik ob tej vinsko turistični cesti pa je Vinska
klet Krško, ki deluje v okviru Kmečke zadruge Krško (pridelava vrhunskih vin kot so Modra
frankinja, Zeleni silvanec, Beli pinot, Chardonnay, Sauvignon, Laški rizling, najpomembnejša
blagovna znamka Vinske kleti Krško pa je nedvomno Cviček (PTP) (Slovenia info 2, 2009;
Razvojni program podeželja regije Posavje 2003-2010, 2004).
Slika 25: Logotip Gornjedolenjske vinsko turistične ceste

Vir: Slovenia info 2, 2009.
8.2.3. Podgorjanska vinsko turistična cesta
V manjši del občine Krško sega tudi Podgorjanska vinsko turistična cesta, ki je sicer
medregijski projekt, ki se je začel razvijati sredi 90 let. Ta cesta se vije po pokrajini, kjer so
vinogradi omejeni na posamezne ugodne lokacije, vmes pa je gozdnata pokrajina ali pa
pokrajina, ki je izrabljena v druge kmetijske namene. Podgorjanska vinsko turistična cesta
poteka po obronkih Gorjancev, ob rekah Savi in Krki od Dolenjskih Toplic, Pleterij,
Šentjerneja, Kostanjevice, Gadove peči, Čateža in Mokric do mejnega prehoda Obrežje. Ta
vinsko turistična cesta povezuje 5 občin: Dolenjske Toplice, Novo mesto, Šentjernej, Krško in
Brežice. Območja, kjer se prideluje najbolj kakovosten cviček ob tej vinsko turistični cesti so:
Kostanjevica, Zavode, Gadova peč (občina Krško) in vse do Čateža ob Savi. Posebnost ob tej
cesti je cviček (PTP), h kateremu se podajo tudi različne dolenjske kulinarične posebnosti, ki
jih ponujajo različni ponudniki. Ostala območja ob tej vinsko turistični cesti so primerna za
pridelavo kakovostnih in vrhunskih vin, pa tudi za dolenjsko deželno vino (Razvojni program
podeželja regije Posavje 2003-2010, 2004).
Ponudniki ob Podgorjanski vinsko turistični cesti na območju občine Krško: Gostilna
Gadova peč in Vinska klet Jarkovič.
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Slika 26: Logotip Podgorjanske vinsko turistične ceste

Vir: Slovenia info 3, 2009.

Vinsko turistične ceste spadajo pod posebne tematske poti, ki temeljijo na kulinariki in vinski
ponudbi. Te ceste so odlična dopolnitev primarne turistične ponudbe in možen vir za
oblikovanje integralnih turističnih proizvodov. V Sloveniji so se nekatere turistično vinske
ceste razvile v samostojne turistične proizvode (Uran, Ovsenik, 2006).
Uspešen razvoj nekaterih vinsko turističnih cest v Sloveniji kaže na velike potenciale tudi za
druga tovrstna območja v državi. Menimo, da so v prihodnosti tudi na območju občine Krško,
kjer potekajo kar tri vinsko turistične ceste z rastočim številom ponudnikov ob njih, možnosti
za bolj intenzivno integriranje te dejavnosti v ostalo turistično ponudbo.
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9. NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO IN NJENA VLOGA V TURIZMU

V občini Krško, nedaleč od samega mesta Krško se nahaja Nuklearna elektrarna Krško, ki je
edina slovenska jedrska elektrarna. Delovati je začela že leta 1981, leta 1984 pa je dobila tudi
dovoljenje za začetek rednega obratovanja. Pridobivanje električne energije v elektrarni
temelji na sproščanju toplotne energije ob cepitvi uranovih jeder v reaktorju. Sproščena
energija je vir za proizvodnjo pare. V Nuklearni elektrarni Krško se letno proizvede nad pet
milijard kWh električne energije, kar predstavlja pomemben delež skupne proizvedene
električne energije v Sloveniji (Nuklearna elektrarna Krško 1, 2009).
Slika 27: Nuklearna elektrarna Krško

Vir: Nuklearna elektrarna Krško 2, 2009.
V Nuklearni elektrarni Krško organizirajo obiske s predstavitvijo svojega delovanja vsak
delovni dan (razen v času remonta). Vsako leto obišče elektrarno okoli 5000 obiskovalcev,
med njimi je največ osnovnošolcev, dijakov in študentov. V elektrarno na strokovne
ekskurzije prihajajo tudi različna društva in strokovna združenja ter skupine občanov.
Obiskovalci morajo pred prihodom najaviti svoj obisk in ga uskladiti s službo za odnose z
javnostjo.
Program obiska je prilagojen posamezni skupini, načeloma pa je razdeljen na dva dela. Prvi
del je predstavitev delovanja elektrarne, drugi del pa voden ogled elektrarne. V Kulturnem
domu Krško se nahaja informativni center Nuklearne elektrarne Krško. Zasnovan je tako, da
se ob panojih in maketah obiskovalci lahko sami seznanijo z različnimi vsebinami po
posameznih sklopih (elektrarne v Sloveniji; predstavitev jedrskih elektrarn po svetu in njihov
pomen; gorivni ciklus; vpliv elektrarn na okolje; radioaktivnost kot naravni pojav; nastajanje
in ravnanje z radioaktivnimi odpadki …). Narejene so tudi računalniške simulacije, ki
dodatno pojasnjujejo posamezne sklope.
Obiskovalci si v prvem delu obiska lahko ogledajo film o delovanju elektrarne, se pogovorijo
s predstavnikom elektrarne in se podrobneje seznanijo z njenim delovanjem. Iz
informativnega centra se nato obiskovalci z avtobusom odpeljejo na ogled Nuklearne
elektrarne Krško. Avtobus ob razlagi predstavnika elektrarne obkroži turbinsko zgradbo,
zgradbo za rokovanje z gorivom, začasno skladišče za nizko in srednje radioaktivne odpadke,
reaktorsko zgradbo in ostale zgradbe tehnološkega procesa.
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Avtobusni ogled je namenjen skupinam osnovnošolcev, dijakom nižjih letnikov srednjih šol,
večjim skupinam obiskovalcev in tistim, ki obisku elektrarne namenijo manj časa. Ogled
elektrarne z vodenim sprehodom po klasičnem – nejedrskem delu elektrarne, je namenjen
polnoletnim obiskovalcem. Za pripravo tovrstnega ogleda pa organizatorji potrebujejo sedem
dni pred usklajenim terminom obiska seznam vseh udeležencev s podatki o imenih in
priimkih, datumih rojstva in številkami osebnih dokumentov ter njihovim krajem izdaje. Vsi
obiskovalci morajo imeti ob obisku s seboj osebni dokument (Nuklearna elektrarna Krško 1,
2009).
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10. NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI IN GOSTINSKA PONUDBA V OBČINI
KRŠKO

10.1. Turistične kmetije
Na podeželju krške občine je razvit tudi izletniški turizem, na turističnih kmetijah, kjer se
poleg kmetijstva ukvarjajo še s turizmom. Tu lahko obiskovalci preživijo svoj oddih na
drugačen način, v stiku z naravo in tradicijo.
Turistične kmetije so kmetije, kjer nudijo gostom domačo hrano in pijačo ter namestitev v
zidanih objektih ali v kampih. Pogoj za opravljanje turistične dejavnosti je, da so urejene in
delujejo v skladu z gostinskimi predpisi. Turistična dejavnost pa sme biti samo dopolnilo
osnovni kmetijski dejavnosti. Razlika med turistično kmetijo in izletniško turistično kmetijo
je ta, da imajo na turističnih kmetijah prenočišča in gostom poleg postrežbe z domačo hrano
nudijo tudi prenočitev, medtem ko izletniške turistične kmetije gostom prenočevanja ne
nudijo (Zorko, 1999).
V Strategiji razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega načrta
v občini Krško (2008) so naštete in predstavljene naslednje turistične kmetije v občini:
 Izletniška turistična kmetija Stipič,
 Izletniška turistična kmetija Vertovšek,
 Izletniška turistična kmetija Radej,
 Izletniška turistična kmetija Plahuta,
 Izletniška turistična kmetija Glas,
 Izletniška turistična kmetija Dular – Kostanjek,
 Izletniška turistična kmetija Špiler,
 Izletniška turistična kmetija Hribar.
IZLETNIŠKA TURISTIČNA KMETIJA STIPIČ – Planina 6 (Planina pri Podbočju)
Leži na samem vrhu Gorjancev pri samem smučišču v vasi Planina pri Podbočju. Na kmetiji
je tudi informacijska točka turistične cone, kjer so na voljo informacije in zloženke o
prehajanju državne meje, pešpoti in znamenitosti Gorjancev ter Posavja. Na kmetiji postrežejo
z narezkom, domačo hrano iz kmečke peči, odojkom, jagnjetino, potico »cop na lop« in vini.
IZLETNIŠKA TURISTIČNA KMETIJA RADEJ – Sremič 37 (Krško)
Turistična kmetija Radej se nahaja v vasici Sremič nad Kršim. Njihove hišne specialitete so
krvavice z matevžem in zeljem, zaseka, sremiška rolanka ter koruzni, ajdov in sadni kruh.
IZLETNIŠKA TURISTIČNA KMETIJA VERTOVŠEK – Veliki kamen 42 (Koprivnica)
Turistična kmetija Vertovšek je primerna za prirejanje piknikov in praznovanj, na voljo pa je
tudi travnato igrišče. V ponudbi imajo doma pripravljeno hrano, in sicer postrežejo z
domačimi narezki, v krušni peči pečenim kruhom in drugimi dobrotami. Zraven hrane
postrežejo z domačim vinom.
IZLETNIŠKA TURISTIČNA KMETIJA PLAHUTA – Kališevec 3 (Senovo)
Na Kališevcu leži kmetija Plahuta. Pri vhodu na kmetijo je posebej zanimiva pipa velikanka,
možen pa je tudi ogled damjakov. Za goste pripravijo različne domače jedi.
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IZLETNIŠKA TURISTIČNA KMETIJA GLAS – Sremič 62 (Krško)
Kilometer od Krškega vodi pot na izletniško kmetijo Glas. Za goste pripravijo različne
domače jedi. V posebni ponudbi imajo tudi doma pridelan jabolčni in grozdni sok.
IZLETNIŠKA TURISTIČNA KMETIJA DULAR - Kostanjek 20 (Zdole)
Izletniška kmetija Dular se nahaja v vasi Kostanjek in je četrta kontrolna točka na krški
kolesarski poti. Med vinogradi stoji gostinski objekt, v katerem lahko sprejmejo približno 210
oseb. Prirejajo razna slavja, od porok, rojstnodnevnih zabav, poslovnih zabav, seminarjev, do
piknikov v naravi. Vsako leto priredijo tudi martinovanje, silvestrovanje in pustovanje.
Nudijo domačo hrano in vino, gostje pa si lahko ogledajo tudi vinsko klet in poskusijo njihov
pridelek.
IZLETNIŠKA TURISTIČNA KMETIJA ŠPILER– Kostanjek 18 (Zdole)
Na naslovu Kostanjek 18 aktivno deluje umetniško in rokodelsko društvo Art Špl, ki redno
prireja razstave umetniških in rokodelskih del, ki nastajajo na kmetiji Špiler. Njihovo osnovno
poslanstvo je varstvo naravne in kulturne dediščine. Vinogradniška kmetija razvija dopolnilne
dejavnosti na kmetiji - kmečki turizem v originalni obliki etno art turizma. Domačija Špiler
nudi avtohtono hrano in pijačo s poudarkom na vrhunskih vinih ter zvrsteh z lastno blagovno
znamko Vidovo belo in Vidovo rdeče vino.
IZLETNIŠKA TURISTIČNA KMETIJA HRIBAR – Podbočje 30 (Podbočje)
Turistična kmetija Hribar leži v Podbočju ob Podgorjanski VTC in Brežiško-krški kolesarski
poti. Kmetija ponuja možnost individualnega ribolova. Na kmetiji vam postrežejo z ribami na
več načinov in hrano, ki jo pripravijo izključno v krušni peči na tradicionalen način. Nudijo
vam tudi domači jabolčni sok (Strategija razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo
občinskega prostorskega načrta v Občini Krško – strateški in izvedbeni del (Priloga 1 Analiza stanja, 2008).
Na obravnavanem območju je turizem na turističnih kmetijah dokaj razvit, kar nakazuje tudi
število turističnih kmetij. Težava je predvsem v tem, da so vse kmetije izletniškega tipa, ki
goste ob vnaprejšnji najavi pogostijo s hrano, ki je pretežno domače pridelave in pijačo
(ponavadi so to domači sokovi in vino iz lastnih vinogradov), vendar pa nobena turistična
kmetija ne nudi tudi prenočitev. Tako je v prihodnosti možnosti za razvoj turistične dejavnosti
na podeželju še ogromno. K prepoznavnosti pripomore tudi lega ob vinsko turističnih cestah.
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10.2. Nastanitveni objekti in gostinski ponudniki v občini Krško
Preglednica 11: Nastanitveni objekti v občini Krško
OBJEKT Z NASTANITVENIMI
ZMOGLJIVOSTMI
Hotel City, Trg Matije Gubca 3, 8270
Krško
Hotel Pacific, Mladinskih delovnih brigad
1, 8273 Leskovec pri Krškem
Gostilna Pohle, Cesta na ribnik 3, 8281
Brestanica
Gostišče Ribnik, Raztez 1a, 8280
Brestanica
Prenočišča Boštjan Senica s.p., Titova
cesta 89, 8282 Senovo
Gostišče Allegro, Dominik Urbančič s. p.,
Cesta prvih borcev 47, 8281 Senovo

KAPACITETA
160 ležišč (72 dvoposteljnih sob – lahko tudi
enoposteljne, 4 apartmaji)
27 ležišč (1 enoposteljna sobe, 10
dvoposteljnih, 2 triposteljne sobe)
16 ležišč (8 dvoposteljnih sob)

10 ležišč (3 dvoposteljne sobe,
1 štiri posteljna soba)
20 ležišč (10 dvoposteljnih sob – možnost
dodatnega ležišča)
15 ležišč (2 dvoposteljne sobe, 2 triposteljne
sobe, 1 pet posteljna soba – možnost
dodatnega ležišča v vseh sobah)
Koča na Bohorju, Dobrova 51, 8282
34 ležišč (2 sobi s skupnimi ležišči za 8 in 12
Senovo
oseb, 2 dvoposteljni sobi, 2 triposteljne sobe
in 1 štiri posteljna soba)
Vir: Povzeto in dopolnjeno z informacijami ponudnikov po Strategiji razvoja turizma…,
2008.
V občini Krško je samo sedem objektov, ki omogočajo nastanitev turistov. V občini se nahaja
samo en večji hotel, ki stoji v centru Krškega. Blizu izvoza iz avtoceste (Ljubljana – Zagreb)
stoji še manjši hotel Pacific, ki ima le 27 ležišč. Ostala prenočišča nudijo gostišča, ki so izven
mesta Krško. Torej v samem mestu, ki je sicer središče občine in ima veliko vlogo tudi na
nivoju celotne regije, obstajata samo dva objekta, ki ponujata nastanitev poslovnim,
izletniškim in drugim turistom. Za bolj aktivne turiste, ki si želijo športnih aktivnosti, je
zanimiva koča na Bohorju, kjer lahko pohodniki tudi prenočijo. V prihodnosti bo potrebno za
to, da bi obdržali turiste več kot le dan ali dva, potrebno povečati ponudbo prenočitev.
Potrebna bo tudi ponudba nastanitve z wellnes storitvami, kar turisti vse bolj iščejo. Tovrstnih
storitev v občini zelo primanjkuje. Velika priložnost so tudi turistične kmetije, ki bi
omogočale poleg pogostitve tudi nastanitev in bi s tem goste lahko obdržali dlje časa.
Za razliko od nastanitvene pa je gostinska ponudba na območju občine Krško bolj pestra.
Obiskovalci lahko tako najdejo raznoliko ponudbo hrane in pijače v vrsti restavracij,
okrepčevalnic, gostiln, gostišč, kavarn, barov in slaščičarn (glej preglednico 12).
Preglednica 12: Prehrambeni gostinski obrati v občini Krško
Št.
1.
2.
3.
4.

Ime gostinskega obrata
Pivnica Apolon
Gostilna Bistro Štirica
Gostilna Gadova peč
Gostilna in prenočišča Pohle

Kraj
Krško
Krško
Podbočje
Brestanica

65

Gostilna in prenočišča Senica
Senovo
5.
Gostilna Kosar
Brestanica
6.
Gostilna Medvedji brlog
Brestanica
7.
Gostilna Mirt
Brestanica
8.
Gostilna Murko
Krško
9.
Gostilna
Pečnik
Krško
10.
Krško
Gostilna Tri lučke
11.
Gostišče Allegro
Brestanica
12.
Gostišče Ribnik Dular
Brestanica
13.
Fast food
Krško
14.
Hitra hrana Basti
Krško
15.
Izletniška kmetija Dular
Zdole
16.
Izletniška kmetija Glas
Sremič
17.
Izletniška kmetija Stipič
Podbočje
18.
Izletniška kmetija Vertovšek
Koprivnica
19.
Okrepčevalnica Grand Prix
Drnovo pri Krškem
20.
Okrepčevalnica
Grill
Veso
Krško
21.
Okrepčevalnica Karimani
Krško
22.
Okrepčevalnica Polc
Leskovec pri Krškem
23.
Okrepčevalnica Križaj
Podbočje
24.
Okrepčevalnica pri Tišlerju
Zdole
25.
Okrepčevalnica Sara
Leskovec pri Krškem
26.
Okrepčevalnica Hira gril
Senovo
27.
Oštarija Margareta
Krško
28.
Pizzerija Fontana
Krško
29.
Pizzerija Pajek
Krško
30.
Planinska koča Bohor
Bohor
31.
Restavracija
in
kavarna
Portos
Krško
32.
Restavracija City
Krško
34.
Restavracija Ipusa
Leskovec pri Krškem
35.
Restavracija Silvester
Raka
36.
Restavracija Tsig tao
Krško
37.
Slaščičarna Jagoda
Krško
38.
Stara pizzerija
Krško
39.
Turistična kmetija Hribar
Podbočje
40.
Turistična kmetija Radej
Sremič
41.
Turistična kmetija Špiler
Kostanjek
42.
Vir: Center za podjetništvo in turizem Krško (posredovani podatki), 2009.
V občini Krško je 42 gostinskih obratov, kjer gostom postrežejo s hrano. Največ jih je v
občinskem središču, v mestu Krško. Vseh gostinskih obratov v občini pa je preko 140. Pestra
gostinska mreža ima različno ponudbo. Turisti in obiskovalci se lahko odločijo za
tradicionalen obrok na kateri izmed turističnih kmetij, lahko obiščejo katero od mnogih
restavracij in gostiln, če pa so v stiski s časom, lahko lakoto potešijo pri katerem ob
ponudnikov hitre prehrane. Stanje na področju gostinskih obratov in te vrste turistične
superstrukture ocenjujemo kot zadovoljivo.
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11. ANALIZA PRENOČITVENIH ZMOGLJIVOSTI IN NOČITEV TURISTOV V
OBČINI KRŠKO
Preglednica 13: Prenočitvene zmogljivosti v občini Krško po letih
Leto
Število sob
126
2003
126
2004
81
2005
25
2006
13
2007
18
2008
Vir: Statistični urad RS, 2009.

Število ležišč
256
257
174
64
28
45

Pregled podatkov Statističnega urada RS o prenočitvenih zmogljivostih kaže na velik upad
števila sob oziroma števila ležišč v občini Krško med leti 2003 in 2008. Če pa podatke
Statističnega urada RS o številu sob in številu ležišč za leto 2008 primerjamo s podatki občine
Krško, opazimo med njimi veliko razliko. Po podatkih občine Krško je bilo leta 2008 na
razpolago gostom 117 sob in 260 ležišč kar je bistveno več kot pove podatek Statističnega
urada RS. Iz tega lahko sklepamo, da veliko ponudnikov prenočitev v krški občini ažurnih
podatkov na Statistični urad RS ne pošilja, oziroma jih sploh ne pošilja.
Preglednica 14: Število nočitev v občini Krško po letih
Leto
Domači turisti
9.787
2003
10.564
2004
3.262
2005
874
2006
404
2007
210
2008
Vir: Statistični urad RS, 2009.

Tuji turisti
24.811
26.954
8.076
1.915
2.888
523
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Skupaj
34.598
37.518
11.338
9.468
3292
733

Preglednica 15: Število nočitev glede na število pobranih turističnih taks v letih 1999 - 2008
po posameznih kategorijah
Leto
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Domači
turisti
3.422
4.052
3.870
7.120
6.299
5.022
2.857
3.781
1.557
1.876

Tuji turisti

50%*

Oproščeni**

Skupaj

11.534
12.173
7.286
11.914
12.497
6.280
6.018
8.821
6.726
8.570

3
0
359
210
246
95
222
31
0
0

4.440
4.382
5.869
5.069
14.937
25.286
9.878
2.445
3.400
8.744

19.399
20.607
17.384
24.313
33.979
36.683
18.975
15.078
11.683
19.190

*(Turisti, ki po zakonu plačajo 50 % turistično takso)
**(Turisti, ki jim po zakonu ni potrebno plačati turistične takse)

Vir: Posredovani podatki občine Krško, 2009.
Občina vodi podatke v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, ki poleg domačih in
tujih turistov v 27. členu opredeljuje še 3 skupine turistov glede na plačilo turistične takse.
27. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma se nanaša na oprostitev plačila turistične takse
ima 3 točke:
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
- otroci do 7. slika starosti,
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da
je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana
invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja
pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske
izkaznice invalidske organizacije,
- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
- učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojnoizobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge
vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih
aktivnosti,
- dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
- tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične
takse,
- člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske
izkaznice.
2. Turistično takso v v išini 50 % plačujejo:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih,
ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
- turisti v kampih.
3. Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene
plačila turistične takse (Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 2004).
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Graf 4: Primerjava podatkov Statističnega urada RS in občine Krško o številu nočitev med leti
2003 in 2008
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Vir: Posredovani podatki občine Krško, 2009; Statistični urad RS, 2009.
Pri primerjavi podatkov občine Krško in Statističnega urada RS o številu nočitev med leti
2003 in 2008 v občini ugotovimo velike razlike. Za leto 2003 in 2004 se podatki še nekako
ujemajo, čeprav pride pri številu nočitev tujih turistov do skoraj dvakratne razlike. Do razlik
pride tudi zaradi tega, ker so pri podatkih občine upoštevane tudi nočitve oseb, ki so na
začasnem delu in bivajo v gostinskih obratih neprekinjeno več kot 30 dni. V podatkih
Statističnega urada RS te osebe naj ne bi bile zajete.
Po letu 2005 opazimo upad števila nočitev v občini Krško tako po podatkih občine kot tudi po
podatkih Statističnega urada RS. Vendar podatki Statističnega urada kažejo drastičen upad
nočitev, ki se od leta 2003, ko je bilo nočitev 34.598, zmanjšajo na 733 nočitev leta 2008. Tu
lahko sklepamo podobno kot pri podatkih o prenočitvenih zmogljivostih v občini Krško.
Nekateri ponudniki nočitvenih zmogljivosti ne posredujejo pravilnih podatkov na Statističen
urad RS, ali jih sploh ne posredujejo. Med take ponudnike verjetno sodi tudi največji
ponudnik nočitvenih zmogljivosti v občini Krško, to je hotel City. Tako sklepamo zaradi
podatka o izredno majhnem številu ležišč, ki naj bi bila na razpolago v občini pa tudi zaradi
števila nočitev, ki so realizirane. Podatki občine se močno razlikujejo.
Nedoslednost pri zbiranju in posredovanju podatkov o nočitvah in nočitvenih zmogljivostih
kaže na neodgovornost tistih, ki so ponudniki teh storitev. To med drugim odraža tudi slabo
osveščenost in podučenost velikega števila turističnih delavcev. Takšna nedoslednost
povzroča težave tudi tistim inštitucijam, zavodom in posameznikom, ki poskušajo pospešiti
razvoj turizma v občini in pripraviti razne razvojne programe in strategije. Težko je namreč
pridobiti podatke, ki bi kazali realno sliko o turističnem obisku in nočitvah v občini Krško.
V občini Krško je po podatkih Statističnega urada RS leta 2004 prenočevalo 3.090 tujih
gostov. Za to leto je zabeleženih 26.954 nočitev tujih gostov. Največ nočitev so opravili tuji
turisti iz Bosne in Hercegovine (12.592), Hrvaške (3.938), Srbije in Črne gore (2.548),
Romunije (1.876), Makedonije (1.425), Nemčije (841) in Italije (829).
Največ tujih gostov, ki so leta 2004 prenočevali v občini Krško, je bilo iz Italije (444), sledijo
gostje iz Nemčije (381), Hrvaške (363), Avstrije (357), Bosne in Hercegovine (344).
Na podlagi teh podatkov ugotovimo, da občino Krško najbolj obiskujejo prebivalci iz Italije,
Nemčije, Avstrije in nekaterih držav Balkanskega polotoka. Najdlje pa so ostali gostje iz
Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Črne gore, Romunije in Makedonije. Glede na majhno
število gostov iz teh držav, ki opravijo največje število nočitev sklepamo, da so med podatke
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o obisku tujih turistov zajete tudi osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu
več kot 30 dni. Občina evidence o tujih gostih po poreklu države, iz katere prihajajo, ne vodi.
Preglednica 16: Število nočitev glede na število pobranih turističnih taks (mesečno, leto 2004
in leto 2008)
Mesec
2004
2008
1.634
728
Jan
1.919
1.733
Feb
2.756
1.609
Mar
2.593
2.318
Apr
3.498
2.027
Maj
3.200
1.901
Jun
3.682
1.564
Jul
4.370
1.502
Avg
4.477
1.399
Sep
3.274
1.572
Okt
3.251
1.653
Nov
2.029
1.144
Dec
Vir: Posredovani podatki občine Krško, 2009.
Mesečni podatki o nočitvah turistov v letih 2004 in 2008 ne pokažejo izrazite sezonskosti
obiska. Leta 2004 je bilo največ nočitev v poletnih in jesenskih mesecih, medtem ko je bilo
največ nočitev v letu 2008 opravljenih spomladi (glej tudi Graf 5). Takšen nestalen razpored
nočitev skozi leto je pričakovan, saj turistična ponudba v občini ni močno odvisna od
klimatskih značilnosti, ki na primer pogojujejo obmorski turizem (plavanje, kopanje,
sončenje) ali turizem povezan s smučanjem. V občini Krško je večji del sicer precej skromne
turistične ponudbe turistom na voljo skozi celo leto.
Graf 5: Primerjava števila nočitev po mesecih (za leto 2004 in leto 2008)
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Vir: Posredovani podatki občine Krško, 2009.
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Kljub nestalnemu razporedu gostov skozi leto pa kažejo podatki za obe leti (2004 in 2008)
najmanj gostov v zimskih mesecih (decembra, januarja in februarja). V občini Krško tudi ni
dovolj primerne turistične superstrukture in ostale ponudbe, ki bi privabila večje število
gostov v času zimskih praznovanj in oddihov.
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12. TURIZEM V RAZVOJNI REGIJI POSAVJE

Občina Krško je ena izmed šestih občin razvojne regije Posavje. Po pregledu podatkov in
analizi stanja turizma v občini Krško lahko naredimo delne zaključke. V občini je precej
naravnih in kulturnozgodovinskih znamenitosti, ki so v manjši meri že izkoriščene in bi v
prihodnosti lahko bile še bolj zanimive za turiste. Analiza stanja prenočitvenih zmogljivosti je
pokazala, da je v občini malo nočitvenih kapacitet. Pregled nočitev po letih kaže na trend
upadanja nočitev.
Da bi lahko pravilno ovrednotili pomen in vlogo turistične dejavnosti v občini, je potrebno
analizirati stanje turizma tudi v širši okolici. Potrebno je predstaviti in preučiti vlogo turistične
dejavnosti na področju celotne regije Posavje. To je potrebno storiti tudi z vidika širše
turistične ponudbe, saj turista pri popotovanju ne zanimajo meje posameznih občin, temveč
celotna ponudba na širšem območju njegovega turističnega obiska.
12.1. Predstavitev regije
V razvojni regiji Posavje so poleg občine Krško še občina Brežice, Kostanjevica na Krki,
Sevnica, Radeče in Bistrica ob Sotli.
Regija ima majhen teritorialni obseg (4,77 % površine Slovenije), skromno število
prebivalcev in s tem tudi šibko gravitacijsko zaledje. V regiji se ni uspelo razviti večje
regionalno središče, to funkcijo si delita mesti Krško in Brežice. Za regijo so značilna majhna
urbana središča, med mesta se uvrščajo samo Brežice, Krško, Sevnica in Radeče. Dokaj
urbana so tudi nekatera naselja z mestnim značajem (Senovo, Leskovec pri Krškem,
Brestanica in Bistrica ob Sotli).
Regija ima v primerjavi s celotno Slovenijo nadpovprečno velik del sekundarnih dejavnosti.
Najpomembnejši in industrijski kraj je Krško (papirna, lesna, gradbena, energetska, kovinsko
predelovalna in živilska industrija), za njim je Sevnica (tekstilna, kovinska, gradbena,
kemična in lesna industrija), v Brežicah so manjši obrati stojno-kovinske, pohištvene in
predelovalne industrije, Radeče pa močno opredeljuje papirna industrija.
Za Posavje ima velik pomen energetika. Ta regija je pomembno energetsko območje za celo
Slovenijo, saj se tu letno proizvede kar 37,9 % celotnih potreb po električni energiji v
Sloveniji. Najpomembnejša je Nuklearna elektrarna Krško, poleg nje pa še Termoelektrarna
Brestanica in veriga hidroelektrarn na spodnji Savi. Od šestih predvidenih hidroelektrarn so že
zgrajene hidroelektrarna na Vrhovem, v Boštanju, na Blanci, v gradnji pa je hidroelektrarna v
Krškem (Regionalni razvojni program Posavje 2007-1013, 2007).
12.2. Obstoječe stanje na področju turizma
Osrednje turistično območje Posavja so Terme Čatež in dolina reke Krke s Kostanjevico na
Krki. Posavje s svojimi naravnimi danostmi in že urejenim wellness centrom je zelo primerno
območje za nadgradnjo in širitev turističnih storitev. Območje ponuja ogromno možnosti za
šport in rekreacijo (golf, jadralno padalstvo, pohodništvo, kolesarjenje, konjeništvo, ribolov,
lokostrelstvo, kopanje in plavanje, športno plezanje, speedway …) (Regionalni razvojni
program Posavje 2007-1013, 2007).
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Pomembne naravne znamenitosti Posavja:
- Kozjanski regijski park (delež posavskih občin v parku: Bistrica ob Sotli 100 %,
Brežice 21 %, Krško 2 %);
- območja Nature 2000 (delež posavskih občin v območju Nature 2000: Brežice 18,2 %,
Bistrica ob Sotli 99,15 %, Kostanjevica na Krki 70,24 %, Krško 20,31 %, Radeče
27,42 %, Sevnica 5,82 %);
- Bohor (slapovi, rastišče navadne jarice, gozdovi (tisa, skorš, bukev …), rudnik svinca
in cinka);
- Ajdovska jama (arheološko najdišče, kotišče južnih podkovnjakov, kraški pojav);
- naravni spomenik Jovsi (obsežno poplavno območje od reki Sotli z različnimi
rastlinskimi in živalskimi vrstami);
- najdebelejši hrast dob v Sloveniji (Cundrovec pri Brežicah);
- Gašperjev kostanj (Močilno; najdebelejši domači kostanj v Sloveniji);
- bukev »Konjska glava« (na Bohorju; deblo v obliki konjske glave);
- Kostanjeviška jama (kraški pojavi);
- repnice na Bizeljskem;
- Krakovski gozd (Krakovski pragozd – edini hrastov pragozd v Evropi, najdebelejša
vrba v Sloveniji v predelu Trstenika);
- Gorjanci (poti za pohodnike, številni kraški pojavi);
- ribniki (Mačkovci v Brestanici, ribnika na Prilipah, ribnik Loka, ribnik Sevnica …)
- sotočje reke Save in Krke;
- termalni vrelec Čateške Toplice;
- rudniki (rjavega premoga na Senovem in v Krmelju (opuščena dejavnost), rudnik
svinca in cinka na Bohorju);
- Vranja in Raja jama v Boštanju;
- reke (Sava, Krka in Sotla);
- parki (park Dvor, park Pišece, park Mokrice, park Sevnica, krški mestni park …) …
(Posavje – polno priložnosti 1, 2009).
Kulturno zgodovinska dediščina Posavja:
- gradovi (grad Brežice, grad Sevnica, grad Rajhenburg, grad Mokrice, grad Pišece,
grad Leskovec, grad Bizeljsko …);
- muzeji in galerije (Posavski muzej Brežice, galerija Božidar Jakac, galerija Krško,
Lamutov likovni salon, galerija Vladimirja Štovička, samostanska kapucinska
knjižnica v Krškem, Muzej novejše zgodovine Slovenije – enota Brestanica (na gradu
Rajhenburg …);
- arheološka najdišča (Ajdovska jama pri nemški vasi, Drnovo – Neviodunum,
Levakova jama, Stari grad nad Podbičjem, Libna nad Krškim …);
- arhitekturne znamenitosti (rojstna hiša patra Simona Ašiča, partizanska bolnišnica v
Travnem lazu na Bohorju, Hočevarjev mavzolej, Mencingerjeva hiša, Valvasorjeva
hiša, sramotilni kamen …);
- stara mestna jedra (Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki);
- sakralna dediščina (župna cerkev sv. Jakoba v Kostanjevici, župna cerkev – Bazilika
Lurške Marije, župna cerkev sv. Križa v Podbočju …) (Posavje – polno priložnosti 2,
2009).
Na območju Posavja je turizem že razvit, regija pa je primerna tudi za nadaljnji razvoj
turizma. Razgibana pokrajina nudi možnosti za uresničevanje različnih potreb po rekreaciji
turistov, pestra kulturna dediščina pa omogoča zadovoljevanje potreb po kulturnem
udejstvovanju.
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12.3. Analiza namestitvenih kapacitet, obiska turistov in števila nočitev v Posavju
Preglednica 17: Število ležišč v Posavju in celotni Sloveniji (leta 2004)

Število
ležišč

občina
Krško
257

občina
Brežice
3.923

občina
Sevnica
106

POSAVJE SLOVENIJA delež
- skupaj
Posavja
4.286
78.654
5,4 %

* za občini Radeče in Bistrica ob Sotli za leto 2004 na Surs-u ni podatkov, podatki za občino Kostanjevica na Krki so zajeti v
podatkih za občino Krško

Vir: Statistični urad RS, 2009.
Graf 6: Delež ležišč v treh posavskih občinah (leta 2004)

občina Sevnica
2%

občina Krško
6%

občina Brežice
92%

Vir: Statistični urad RS, 2009.
V Posavju je skupaj 4.286 ležišč, kar predstavlja 5,4 % ležišč celotne države. V občini
Brežice je daleč največ ležišč v Posavju (91,5 % ležišč celotnega Posavja), od tega jih je kar
3.764 (95,9 %) v Čatežu ob Savi, kjer so Treme Čatež. Bistveno manj ležišč je v občini
Krško, le 257, kar predstavlja 6 % vseh ležišč v Posavju. Občina Sevnica pa ima le 2 % vseh
ležišč v regiji. Ti podatki kažejo, da je najbolj turistično razvita občina v Posavju občina
Brežice. V občini Brežice je 5 % ležišč celotne Slovenije.
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Preglednica 18: Število turistov v Posavju in celotni Sloveniji (leta 2004)

občina Krško
občina Brežice
občina Sevnica
POSAVJE
(skupaj)
SLOVENIJA

DOMAČI TURISTI
2.711
86.176
184
89.071

TUJI TURISTI
3.090
46.504
625
50.219

SKUPAJ
5.801
132.680
809
139.290

842.429

1.498.852

2.341.281

* za občini Radeče in Bistrica ob Sotli za leto 2004 na Surs-u ni podatkov, podatki za občino Kostanjevica na Krki so zajeti v
podatkih za občino Krško

Vir: Statistični urad RS, 2009.
Posavje je leta 2004 obiskalo 139.290 turistov, ki so v regiji tudi prenočevali. To predstavlja
5,9 % vseh gostov tega leta v Sloveniji. Delež tujih turistov v Posavju je 36 %, kar je bistveno
manj od deleža tujih turistov v celotni Sloveniji, ki znaša 64 %. V Posavju med tujim turisti
prevladujejo Italijani, Avstrijci in Hrvati. V posavski regiji 132.680 turistov obišče občino
Brežice, kar je 95 % vseh turistov.
Graf 7: Število turistov v treh posavskih občinah (leto 2004)
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Vir: Statistični urad RS, 2009.
Največ turistov v Posavju obišče občino Brežice. Tu se zvrsti kar 5,7 % vseh turistov, ki
prenočujejo v Sloveniji. Ta podatek se ujema tudi s številom ležišč, ki je v občini Brežice
daleč največje. V občini Krško je 4,2 % vseh turistov v Posavju, v Sevnici le 0,6 %. Tudi ta
podatek potrjuje dejstvo, da je občina Brežice turistično najpomembnejša občina v Posavju.
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Preglednica 19: Število nočitev v Posavju in celotni Sloveniji (leta 2004)

občina Krško
občina Brežice
občina Sevnica
POSAVJE
(skupaj)
SLOVENIJA

DOMAČI TURISTI
10.564
368.595
383
379.542

TUJI TURISTI
26.954
145.672
3.124
175.750

SKUPAJ
37.518
514.267
3.507
555.292

3.225.954

4.362.783

7.588.737

* za občini Radeče in Bistrica ob Sotli za leto 2004 na Surs-u ni podatkov, podatki za občino Kostanjevica na Krki so zajeti v
podatkih za občino Krško

Vir: Statistični urad RS, 2009.
Leta 2004 je bilo v Posavju realiziranih 555.292 nočitev (68 % domačih turistov, 32 % tujih
turistov). Nočitve v Posavju predstavljajo 7,3 % nočitev v celotni državi za leto 2004.
Graf 8: Število nočitev v treh posavskih občinah (leta 2004)
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Vir: Statistični urad RS, 2009.
V občini Brežice je bilo 514.267 nočitev, kar predstavlja 92,6 % vseh nočitev v Posavju.
Glede na celotno Slovenijo je bilo v občini Brežice 6,8 % vseh nočitev. V občinah Krško in
Sevnica je bilo opravljenih bistveno manj nočitev (v občini Krško 6,8 %, v občini Sevnica pa
le 0,6 % vseh nočitev v Posavju), kar zopet kaže na njuno podrejeno vlogo na področju
turizma v primerjavi z občino Brežice.
Glede na podatke o številu ležišč, obisku turistov in številu nočitev vidimo, da je daleč najbolj
turistično razvita občina Brežice. To je posledica pomembnega zdraviliškega kompleksa v
Čatežu ob Savi, Term Čatež. Vidimo lahko, da turisti v samo regijo Posavje že prihajajo,
potrebno bi bilo bolje promovirati tudi ostale občine, povezati ponudbo in turistom ponuditi
še ostale in manj znane zanimive produkte tega območja.
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12.4. Projekti na področju turizma v razvojni regiji Posavje
V regiji Posavje je približno 250 različnih ponudnikov (hoteli, okrepčevalnice, gostišča …), ki
zaposlujejo preko tisoč oseb. V Termah Čatež je v preteklosti število zaposlenih najbolj
naraščalo. Kljub temu je število zaposlenih neposredno v turizmu in gostinstvu v regiji še
vedno relativno nizko. Regionalni razvojni program Posavje 2007-1013 predvideva z
njegovim aktivnim uresničevanjem povečanje števila neposrednih in posrednih delovnih mest
v turizmu, ki pa jih pogojuje turistično povpraševanje (Regionalni razvojni program Posavje
2007-1013, 2007). Povpraševanje bi se lahko povečalo tudi z večjo prepoznavnostjo te regije,
ki se zato vključuje v različne projekte.
Leta 2003 sta občini Brežice in Krško pristopili k pismu o nameri za vzpostavitev Turistične
cone po Sotli in Gorjancih, kjer sodelujejo tudi nekatere hrvaške občine. Poglavitne
dejavnosti v okviru tega projekta so bile izdelava elaborata, priprava in tisk turistične karte in
kataloga, postavitev označevalnih tabel in informativnih središč na obeh straneh meje.
Del regije Posavje (občina Kostanjevica na Krki) pa je sodeloval tudi v projektu Po poteh
dediščine Dolenjske in Bele Krajine. Ta združuje kraje z bogato zgodovino in arheološkimi
najdišči, njihove znamenitosti, tradicijo, običaje in navade življenja ljudi v najjužnejšem
predelu države. V okviru tega so bili pripravljeni različni programi za izlete in počitnice, ki
privabljajo goste. Kostanjevica na Krki je bila vključena predvsem zaradi bogate zgodovine,
raznolike naravne in kulturne dediščine, tradicionalnih prireditev ter kulinarike in vinske
ponudbe.
Regija Posavje je s sosednjo Hrvaško v letih 2005 in 2006 izvajala tudi projekt z imenom
Stopimo na skupno pot znanja. S tem projektom se je s pripravo in izobraževalnim
programom za ciljne skupine s podeželja okrepilo čezmejno sodelovanje (Razvojna strategija
LAS (Lokalne akcijske skupine) Posavje za območje občin: Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica, 2008).
V regiji Posavje se v tem času izvaja projekt z naslovom Naravne vrednote Posavja v
turistični ponudbi. Cilj projekta je dvigniti prepoznavnost Posavja, ki je regija z ohranjeno
naravo in izjemno biotsko pestrostjo. Namen je tudi povezati dediščino in ponudnike v tržno
zanimive, inovativne in avtentične integralne produkte (Strategija razvoja turizma in
strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega načrta v Občini Krško – strateški in
izvedbeni del, 2008).
V sklopu tega projekta je bila predstavljena tudi celostna grafična podoba, tako imenovana
»cvetrnica«, ki se navezuje na naravne vrednote Posavja. Cvetni listi po obliki spominjajo na
vetrnico, kar naj bi nakazovalo tudi na energetsko usmerjenost regije. »Cvetrnica« naj ne bi
bila v uporabi le pri turističnih produktih, temveč bi bila simbol tudi za vse ostale dejavnosti v
Posavju. To nakazuje tudi predviden slogan – »Posavje, polno priložnosti«, ki se nanaša tako
na turiste, domačine, podjetnike, tuje investitorje …(Zavod Vrbov Log, 2009).
Slika 28: »Cvetrnica« (celostna grafična podoba pri predstavljanju Posavja)

Vir: Zavod Vrbov Log, 2009.
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13. TURIZEM V OBČINI KRŠKO V PRIHODNJE

Konec leta 2008 so v občini Krško sprejeli Strategijo razvoja turizma in strokovnih podlag za
pripravo občinskega prostorskega načrta v občini Krško. Sestavljena je iz dveh delov.
Strateško poslovni del predstavlja vsebinska vprašanja strategije turizma in povezovanja
ponudbe ter evidentira potrebe in ideje za razvoj turističnih destinacij v tem okolju, drugi del
pa vsebuje strokovne podlage za pripravo prostorske strategije in prostorskega reda za potrebe
turizma v občini Krško.
Strategija za razvoj turizma v občini Krško predvideva razvoj v smeri, da bo mikro destinacija
Krško priljubljena in urejena destinacija za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa
prebivalcev in obiskovalcev. Ravno tako naj bi postala središče poslovnih srečanj, mladinskih
vsebin, prostor obiskovanja bogatih kulturnih in naravnih znamenitosti. Območje bi tržili pod
blagovno znamko z imenom V sožitju z naravo in kulturo.

Analiza obstoječega stanja pokaže, da na mikro destinaciji občine Krško ni dovolj razvita
ponudba namestitvenih kapacitet, ravno tako ni dovolj ponudbe wellness storitev pri
obstoječih ponudnikih. Na podeželju je premalo dopolnilnih dejavnosti kmetij, zlasti tistih z
namestitvenimi kapacitetami. Primanjkujejo tudi označevalne table in samostojen turistično
informacijski center, ki bi imel vse podatke o turistični ponudbi v občini pa tudi v bližnji
okolici.
13.1. Zastavljeni cilji
Cilji, ki so zastavljeni pri realizaciji strategije razvoja turizma, se delijo v tri skupine:
ekonomsko tržni cilji, sociološki cilji in okoljski cilji.
Ekonomsko tržni cilji (nekateri):
- povečanje števila gostov in števila nočitev in s tem tudi povečanje prihodkov (leta
2004 37.518 nočitev, predvideno povečanje 20-30 % do leta 2013) ob predpostavki, da
se bodo zgradili in uredili novi nočitveni objekti in da se bo aktivno pristopilo k
oblikovanju in trženju turističnih programov, s čimer se bo dosegla boljša zasedenost
obstoječih nastanitvenih kapacitet in ob predpostavki, da se bodo zgradili novi
nočitveni objekti;
- zvišanje prihodkov iz naslova turistične takse in drugih javnih prihodkov iz turizma;
- vzpostavitev podjetniškega modela sodelovanja med zainteresiranimi partnerji v
razvoju turizma na destinaciji Krško in bližnjimi turističnimi destinacijami;
- povišanje povprečne dobe bivanja gostov z uvedbo in trženjem novih turističnih
produktov;
- spodbuditev novih investicij v razširitev nastanitvenih, gostinskih in rekreacijskih
objektov in posredno ustvarjanje podjetniških priložnosti, ki jih pogojuje dodatno
turistično povpraševanje, posledično pa odpiranje novih delovnih mest;
- povečanje razpoznavnosti in konkurenčnosti turistične ponudbe mikro destinacije
Krško;
- pridobivanja sredstev na državnih, evropskih in drugih razpisih;
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-

povezovanje in organizacija skupnega trženja turistične ponudbe in obstoječih
turističnih potencialov v smislu integriranih turističnih produktov na vseh ravneh,
uporaba enotne blagovne znamke in uvajanje sodobnega rezervacijskega sistema pri
prodaji storitev.

Sociološki cilji (nekateri):
- povečanje življenjske ravni vseh prebivalcev destinacije in dvig kakovosti življenja;
- pozitivno dojemanje turizma (zavedanje ljudi o doprinosu te dejavnosti in pozitivnih
učinkih turizma);
- povečanje obsega dela, odpiranje novih delovnih mest in posledično zmanjšanje
brezposelnosti;
- aktiviranje domačega prebivalstva pri povečanju konkurenčnosti in urejenosti
destinacije;
- povečanje zaupanja domačih javnosti v razvojne možnosti in potenciale svoje
destinacije;
- doseganje učinkovitega partnerskega sodelovanja med subjekti javnega in zasebnega
sektorja v turistični ponudbi;
- razvoj sistema strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja za dvig kvalitete v
gostinsko-turistični dejavnosti, prenos dobrih praks, izobraževanje v managementu
turizma.
Okoljski cilji:
- ohranitev pristne kulturne krajine, naravnega okolja in ohranjanje biotske pestrosti;
- nadaljnje usklajevanje razvoja z ekološkimi zahtevami okolja;
- valorizacija naravne in kulturne dediščine v turistični dejavnosti;
- omejevanje masovnega turizma na določenih občutljivih območjih;
- oblikovanje sonaravnih integralnih turističnih produktov ter razvoj posameznih
storitev in izdelkov, ki so sestavni del teh produktov.
Za uresničitev teh ciljev je potrebno sodelovanje na lokalnem in regionalnem nivoju, to
pomeni sodelovanje vseh ponudnikov, javne in civilne sfere. Potrebno bo razvijati in
vzdrževati kvaliteto ponudbe in turistične – javne infrastrukture ter zagotoviti prostorske
možnosti za investicije – občinski prostorski načrt. Za realizacijo zastavljenih ciljev bodo
potrebne investicije tudi v javno turistično infrastrukturo in vzpodbujanje investiranja pri
zasebnikih.

13.2. Ciljne skupine in ciljni trgi
V strategiji, ki je predvidena pri razvoju turizma v občini Krško so opredeljene tudi ciljne
skupine in ciljni trgi.
Strategija razvoja turizma za občino Krško predvideva naslednje ciljne skupine turistov:
- poslovneži;
- družine, otroci, dijaki, študenti;
- športno aktivni gostje;
- generacija 50+;
- izletniške skupine.
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Poleg teh, bolj klasičnih ciljnih skupin, je potrebno pozornost usmeriti tudi na enodnevne in
prehodne goste, pohodnike, razne zaključene skupine (športniki na pripravah, obiskovalci
prireditev večjega obsega …).
Strategija predvideva kot glavni ciljni trg domačo državo, Italijo, Avstrijo, Nemčijo in
Hrvaško. Ravno tako so ciljni trgi tudi vzhodnoevropske države, kot so Madžarska, Češka in
Slovaška, pa tudi nekatere države balkanskega polotoka, kot so Srbija, Črna Gora in Bosna in
Hercegovina. Omenjajo se tudi letalski gostje iz držav severne Evrope (Velika Britanija,
skandinavske države).

Naše mnenje je, da je Strategija razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega
prostorskega načrta v občini Krško, ki je eden bolj pomembnih programskih dokumentov
občine Krško za področje turizma, zelo široko zastavljena. Glede na analizo stanja turizma v
občini, ki smo jo opravili tekom izdelovanja diplomskega dela, se nam zdijo cilji zastavljeni v
strategiji občine preveč ambiciozni, marsikateri neuresničljivi.
Povečanje števila nočitev za 20-30 % do leta 2013 je nerealno glede na dejstvo, da je v občini
v zadnjih letih trend upadanja števila nočitev. Strategija predvideva gradnjo in ureditev novih
nočitvenih objektov, vendar ne predstavi nobenega konkretnega primera predvidene gradnje
novih objektov.
Glavni ciljni trgi naj bi bile poleg Slovenije še Italija, Avstrija, Nemčija in Hrvaška. Pri
pregledu strukture tujih gostov, ki nočujejo v občini, smo ugotovili, da italijanski, nemški in
avstrijski turisti sicer predstavljajo največje število tujih gostov v občini, vendar pa naredijo
bistveno manj nočitev v primerjavi z gosti iz nekaterih držav Balkanskega polotoka (Bosna in
Hercegovina, Srbija, Črna Gora). Zaradi teh dejstev menimo, da bi se bilo smiselno najbolj
intenzivno usmeriti na že obstoječe trge in povečati število turistov iz tistih držav, kjer je
destinacija že priljubljena. Zaradi velike konkurence (destinacij s podobno ponudbo) na
področju turizma bi bil za preboj na nove trge (severna Evropa) potreben zelo dodelan načrt,
ki ga strategija ne omenja.
Med cilji so navedeni tudi zvišanje prihodkov iz naslova turistične takse, podaljšanje
povprečne dobe bivanja gostov in odpiranje novih delovnih mest v okviru različnih
predlaganih investicijskih projektov. Glede na trenutno turistično ponudbo (predvsem stare in
nekonkurenčne nastanitvene objekte) je podaljšanje dobe bivanja ter zvišanje prihodkov iz
naslova turistične takse kratkoročno povsem neuresničljiv cilj in je zastavljen zelo
dolgoročno.
Občino Krško zaznamuje veliko naravnih znamenitosti in danosti, biotska pestrost in ostale
naravne vrednote. Iz tega vidika so zelo pomembni cilji v strategiji, ki predvidevajo usmeritev
turizma v skladu z naravnim in trajnostnim razvojem. Po našem mnenju bi bilo potrebno
preučiti in določiti konkretna območja, ki so bolj ranljiva in bodo pri nadaljnjem snovanju
razvoja turistične dejavnosti upoštevana kot občutljiva in izvzeta iz morebitne zasnove
masovnega oziroma za okolje obremenjujočega turizma.
Strategija poudarja pomembnost sodelovanja vseh akterjev turizma na vseh ravneh delovanja
in pomembnost skupne promocije turističnih ponudnikov (iz občine in celotne regije), kar se
nam zdi zelo pomembno in ocenjujemo pozitivno. Predvideni so tudi nekateri potencialni
perspektivni projekti na področju turizma. Večina idej in ciljev je zastavljenih zelo
dolgoročno, kratkoročnih rešitev je malo.
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13.3. Projekt »Turizem v zidanicah«
Za območje občine Krško pa tudi na širšem območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine je
značilna tipična pokrajina, ki jo zaznamujejo vinogradi in zidanice. Mimo večine teh zidanic,
hramov, kleti in vinogradov peljejo vinsko turistične ceste. Turistična ponudba ob teh cestah
se v večji meri navezuje na gostišča, turistične kmetije, vinotoče in vinske kleti.
Na Centru za podjetništvo in turizem Krško razvijajo nov turistični produkt, ki se imenuje
Turizem v zidanicah. Realizacija tega projekta bo prispevala k ohranjanju in oživitvi zidanic,
ki so zasedene le občasno ob delovnih opravilih v vinogradih. Mnoge so lično urejene in bi jih
bilo možno izkoristiti kot nočitvene kapacitete za oddajo turistom, kar bi predstavljalo dodano
vrednost slovenskemu turizmu in podeželju. To bi pritegnilo turiste, ki čedalje bolj iščejo
lokalno, avtentično, ekološko prijazno sprostitev in oddih. Vinogradniška območja z
zidanicami v Posavju in tudi drugod so posebnost, ki ponuja vse našteto.
V okviru projekta bo vzpostavljena mreža ponudnikov – lastnikov zidanic, ki bodo registrirali
oziroma priglasili zidanice za dejavnost sobodajalstva.
Projekt se bo sprva izvajal na območju občin Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica, saj je to
območje vinorodno in ima veliko zidanic in hramov, na teh območjih pa je tudi največ
interesentov za vključitev v projekt turizma v zidanicah. Kasneje se bodo v projekt vključile
tudi ostale posavske občine, ki bodo v tem času opravile analizo stanja na terenu, uredile
prostorsko dokumentacijo in se aktivno vključile v konzorcij (Razvojne priložnosti
sobodajalstva in turizma v zidanicah – delovno gradivo, 2009).
Slika 29: Značilna pokrajina vinogradov in zidanic

Vir: Maja Mirt, 2009.
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13.4. Pomen turizma v občini
Krško z okolico je iz bližnje preteklosti (20. stoletje) poznano predvsem po industriji in
Nuklearni elektrarni Krško. Ob začetku razvoja industrije je bil prvi obrat manjša tovarna
papirja na Vidmu, ki je sčasoma prerasla v veliko tovarno, ki je zaposlovala kar 1200 ljudi.
Ob Tovarni celuloze, papirja in papirnih izdelkov Videm, so bili v Krškem še nekateri
pomembni obrati, kot je tovarna Labod, Imperial TOZD Žito Ljubljana, Kovinarska in drugi
(Krajevni leksikon Slovenije, 1976).
Krško je od izgradnje jedrske elektrarne (dovoljenje za delovanje dobi 1984) postalo
pomembno na nivoju celotne države tudi z energetskega vidika. V prejšnjem stoletju je to
območje torej zaznamovala industrija in energetika, dejavnosti kot je turizem pa niso imele
tradicije in niso bile zelo razvite.
V devetdesetih letih je prišlo do sprememb, ko se je država osamosvojila in se je
družbenogospodarski sistem spremenil. Zaradi nekonkurenčnosti in izgube trga je mnogo
podjetij zaprlo vrata ali zmanjšalo obseg dela, veliko ljudi pa izgubilo službe. Pokazala se je
potreba po drugačni gospodarski usmeritvi v občini.
Danes prevladujejo manjša podjetja, razvoj pa gre v smeri razvoja poslovno obrtnih con, ki se
bodo iz mesta preselile na obrobje (poslovna cona Vrbina in poslovna cona Velika vasDrnovo). Energetika ohranja zelo pomembno vlogo, oziroma se njena vloga še povečuje.
Poleg Nuklearne elektrarne Krško in Termoelektrarne Brestanica bo predstavljal novo
pridobitev na področju energetske infrastrukture tudi sistem hidroelektrarn na spodnji Savi
(hidroelektrarna Krško je trenutno v izgradnji, dokončani sta že HE Vrhovo in HE Blanca)
(Omerzu, 2009).
Turizem se je začenjal v zadnjem času bolj razvijati, čeprav je turistična infrastruktura še
vedno na nizkem nivoju in v precej slabem stanju. Z gospodarskega vidika to ni zelo
pomembna dejavnost v občini. Zaradi živahnega gospodarskega razvoja je v občini velik
obisk poslovnežev in strokovnjakov pa tudi delavcev iz različnih območij, kar pomeni
priložnost za to panogo v prihodnje.
Ocenjujemo, da je danes obstoječa turistična ponudba najbolj pomembna z lokalnega vidika.
Območja, ki so primerna za uresničevanje potreb po rekreaciji in zadovoljevanje telesnih
motivov (pohodništvo, kolesarjenje, nordijska hoja …), so najbolj poznana in obiskana s
strani okoliškega prebivalstva. Izjemo predstavlja Bohor, ki je širše poznana in bolj obiskana
turistična točka. Večje število turistov (tudi tujih) privabijo mednarodne športne prireditve v
speedwayu, ki so organizirane na stadionu Matije Gubca v Krškem. Ob širši in bolj atraktivni
turistični ponudbi bi tudi ti lahko ostali dlje časa kot samo v času športnih prireditev. Veliko
obiskovalcev privabi v občino tudi edina jedrska elektrarna v državi, zato bi bilo smiselno kot
turistični produkt z izobraževalno vlogo tržiti energetski pomen občine na nivoju celotne
države (več načinov pridobivanja energije: jedrska elektrarna, termoelektrarna in
hidroelektrarna).
Vloga turizma v občini je v sedanjem pogledu precej majhna v vseh ozirih, ta dejavnost je
razmeroma obrobnega pomena. Kljub precej slabemu obstoječemu stanju, pa je na področju
turizma še precej neizkoriščenih potencialov in priložnosti, ki bi lahko v prihodnosti
spremenile občino Krško v bolj razvito in turistično zanimivo destinacijo Posavja.
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13.5. Swot analiza
V okviru izdelave Strategije razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega
prostorskega načrta v Občini Krško je bila narejena tudi swot analiza prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti. Swot matrika je bila izdelana na podlagi ugotovitev analize turizma
na območju mikro destinacije občine Krško. Predstavlja sintezo najpomembnejših dejavnikov,
ki vplivajo na razvoj turizma na tem območju.
Preglednica 20: Swot analiza za turizem v občini Krško
PREDNOSTI
- geostrateška lega (bližina Zagreba,
avtoceste, lahka dostopnost)
- tradicija in raznolikost ponudbe na
majhnem mestu
- bogata kulturna dediščina in etnološke
posebnosti
- naravne danosti za razvoj turistične
dejavnosti z velikim deležem območij
»Natura 2000«
- sakralni objekti
- obstoječi turistični produkti in tematske
poti
- aktivno društveno delovanje
- uveljavljene, tudi mednarodne prireditve,
npr. speedway
- pestra ponudba kulinarike in vin
- gostoljubnost ponudnikov in prebivalstva
- varno in lahko dostopno območje
- delovanje turističnih podmladkov
- znane osebnosti
- pristna domača kulinarika, vina, cviček
PTP (priznano tradicionalno
poimenovanje)
- možnost izobraževanja mladih
- možnost lova, ribolova
- povezovanje z organizacijami na
regionalnem nivoju za razvoj skupnih
turističnih produktov
- reka Krka in Sava – aktivnosti na rekah
- raznolika ponudba na majhnem območju
in ponudba zunaj sezone
- ohranjena tradicionalna kulturna krajina
in velika krajinska pestrost

SLABOSTI
- pomanjkanje strokovnega kadra in znanja
za management v turizmu
- razdrobljenost in nepovezanost turističnih
ponudnikov in ponudbe
- neoblikovani integralni turistični produkti
in neustrezna promocijska gradiva
- pomanjkanje javne športne turistične
infrastrukture
- pomanjkanje parkirnih prostorov
- nerazvita usmerjevalna in informativna
signalizacija
- pomanjkanje iniciative in vztrajnosti pri
turističnih akterjih (premalo razvojne
klime)
- 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
- premalo zazidljivih površin za razvoj
turizma
- pomanjkanje nočitvenih kapacitet in kratko
bivanje turistov na destinaciji
- slabe povezave z javnimi prevoznimi
sredstvi
- nedorečene vsebine v mestnih jedrih
posameznih krajevnih skupnostih in
neurejene zunanje podobe
- nedorečenost primernih lokacij za
organizacijo množičnih prireditev
- ni urejenih prostorov za kampiranje in
avtodome
- neizkoriščenost kulturno zgodovinske
dediščine v turistične namene
- ni ustreznih lokalnih turističnih vodnikov
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PRILOŽNOSTI
NEVARNOSTI
- povezovanje turističnih ponudnikov na
- neustrezna organiziranost turizma v okolju
lokalni, regionalni in medobčinski ravni in - nezadostna povezanost (individualizem)
motiviranje le-teh za vključevanje v
različnih akterjev na področju turizma
javno-zasebno partnerstvo
- pomanjkanje specifičnih znanj ter
nepripravljenost sledenja in končne
- čezmejno sodelovanje
- alternativne oblike turizma
realizacije dogovorjenih ciljev
- mladinski turizem
- pomanjkanje tržne naravnanosti in premalo
- možnost za nove podjetniške ideje
podjetniškega pristopa
- razvoj lokalne tradicionalne kulinarike
- prepozno prepoznavanje sprememb v
- razvoj športno-rekreativnih in tematskih
trendih in prepočasno reagiranje ponudbe
poti in ponudbe na temelju zgodb in
- nedorečen pravni sistem in zakonodaja
- neizkoriščene možnosti materialnih virov
legend
- togost posameznih institucij,
- zidaniški turizem
administrativne ovire ter problemi
- razvoj in ohranjanje avtentične ponudbe
- učinkovito koriščenje evropskih sredstev
družbenih planov
- destinacija z individualno ponudbo
- nerazumevanje in pasivnost posameznikov
za razvoj turistične dejavnosti
- destinacija z oživljanjem domače in
umetnostne obrti
- neupoštevanje trajnostnega razvoja
- razvoj novih turističnih produktov
- cenejše destinacije s podobno ponudbo
- razvoj turizma na kmetijah (EKO turizem) - neizpolnjevanje pričakovanj turistov
- muzej speedwaya (opreme)
- ni kakovostnih lokalnih turističnih
- muzej papirništva
vodnikov in animatorjev
- go-cart, Raceland
- prepočasen odziv na dogajanje na
- Nuklearna elektrarna Krško
turističnem trgu
- sodelovanje s sosednjimi turističnimi
- prevelika obremenitev okolja
destinacijami
- morebitne prevelike omejitve razvojnih
pobud zaradi varovanja narave in kulturne
- razvoj družinskih oziroma manjših
dediščine
nastanitvenih objektov na podeželju –
nočitvene kapacitete
- nesodelovanje javnega, privatnega sektorja
- razvoj poslovnega turizma
in civilne družbe
- vključitev reke Krke in Save ter termalne
- preskromno investiranje v turistično
vode za namene turizma
infrastrukturo
- obnova in oživitev starega mestnega jedra - pasivnost in čakanje zgolj na zunanje
Krško in krajevnih središč
razvojne in investicijske vire
- različni vodni športi na reki Savi
- kulturno turistični center v Valvasorjevem
kompleksu
- uvajanje kartic ugodnosti, postavitev
jumbo plakatov, postavitev multivizij,
rezervacije preko spletnih strani
- vključevanje novih trendov v turizmu
Vir: Strategija razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega
načrta v Občini Krško – strateški in izvedbeni del. 2008
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14. ZAKLJUČEK

Občina Krško leži na jugovzhodnem delu Slovenije v razvojni regiji Posavje. Občinsko
središče je mesto Krško, ki leži ob reki Savi, s katero je bilo že v preteklosti močno povezano
in je tudi vplivala na preoblikovanje tega območja. Reka Sava je ob vznožju Gorjancev nasula
velik prodni vršaj, ki danes predstavlja rodovitno ravnico Krško-brežiškega polja, obenem pa
zaradi ravninskega dela omogoča veliko prometno dostopnost občine. Občina leži ob
avtocestni povezavi Ljubljana – Zagreb. Prometna odprtost in dostopnost je za turizem zelo
pomembna. Občina je prehodna in dostopna v vseh smereh, poleg cestnega prometa je dobro
razvit tudi železniški promet.
Turizem na območju krške občine nima večje tradicije, saj se je ta dejavnost nekoliko bolj
začela razvijati šele v zadnjem času. Krško je bilo v prejšnjem stoletju bolj poznano po
industriji in jedrski elektrarni. Najbolj znana je bila Tovarna celuloze, papirja in papirnih
izdelkov Videm. Pomembni so bili tudi drugi industrijski obrati, kot je Imperial Žito
Ljubljana, obrat tovarne Labod, Kovinarska in mnoge obrti.
Po osamosvojitvi in prehodu v drugačen družbenogospodarski sistem v devetdesetih letih je
šlo mnogo podjetij v stečaj, nekatera so zmanjšala obseg dela ali se prestrukturirala. Mnogo
občanov je izgubilo delo, naraščala je brezposelnost. Bolj pomembna so postala manjša
podjetja in obrti, v porastu pa so tudi trgovske dejavnosti. Za prihodnost predstavljajo razvojni
potencial predvsem obrtno poslovne cone na obrobju mesta (v Vrbini in na Drnovem) ter
energetski objekti v občini.
Na podlagi analize stanja turizma v občini ocenjujemo, da je v prihodnosti poleg ostalih
novejših dejavnosti, ki se razvijajo v občini Krško, možen tudi bolj intenziven razvoj
turistične dejavnosti.
Območje občine Krško opredeljuje mnogo lastnosti, ki so primerne in ugodne za razvoj
turizma. Kot je že bilo omenjeno lega in dostopnost delujeta v prid potencialnim turistom, ki
bi občino radi obiskali. V diplomskem delu smo se najbolj osredotočili na obstoječo ponudbo
in potencialne zanimivosti občine za turizem. Na območju je veliko naravnih zanimivosti in
posebnosti vrednih ogleda, velik del območja je vključen v Naturo 2000. Tudi sama
zgodovina je pustila pomemben pečat, saj je prehodna lega pogojevala, da so se tu zvrstile
različne družbe, ki so pustile svoja znamenja. Krško zaznamujejo tudi številne osebnosti iz
preteklosti, ki so pomembne na ravni celotne države in so bodisi izhajale iz tu, ali pa jih je
splet okoliščin pripeljal v te kraje (Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Janez Vajkard Valvasor).
Menimo, da so naravne in kulturne znamenitosti v občini slabo integrirane v obstoječo
turistično ponudbo. Glede na pestrost znamenitosti vidimo tu še veliko priložnosti za njihovo
uspešnejšo vključitev v turistično ponudbo in povezavo s tem prostorom.
Občina je gospodarsko precej bogata, tu se odvijajo različni poslovni dogodki, ki privabijo
poslovneže iz različnih krajev in držav. Tu se odvijajo tudi mednarodne športne prireditve.
Glede na to ocenjujemo, da so možnosti za turizem precejšnje tudi z vidika poslovnega in
kongresnega turizma, seveda ob bogatejši in širši turistični ponudbi, ki bi jo ti obiskovalci
lahko koristili.
Veliko priložnosti za občino na področju turizma vidimo na območju vinsko turističnih cest.
Pokrajino zaznamujejo vinogradi in zidanice, cenjena in poznana so mnoga vina iz dveh
vinogradniških okolišev na območju občine Krško. Ponudba ob teh cestah je že sedaj precej
pestra (turistične kmetije, vinske kleti, vinotoči …). Po našem mnenju je velika slabost na

85

območju to, da med turističnimi kmetijami ni ponudnika nastanitvenih storitev. Gostje bi sicer
lahko ostali v tem naravnem in tradicionalnem okolju dlje časa. Iz tega vidika ocenjujemo
pozitivno projekt turizma v zidanicah. S ponudbo prenočišč v zidanicah bi povečali ponudbo
nastanitvenih zmogljivosti in na trgu ponudili edinstven turistični produkt.
Rezultati analiz stanja na področju nastanitvenih zmogljivosti in nočitev so pokazali, da je na
območju občine premalo ponudnikov z ustrezno nočitveno kapaciteto. V samem občinskem
središču, kjer je pretok ljudi različnih interesov največji, sta samo dva objekta z
nastanitvenimi zmogljivostmi, ki gostom nudita povprečne storitve. Analiza števila nočitev je
pokazala, da število nočitev pada oziroma stagnira. Glede na število ponudnikov in kvaliteto
storitev ocenjujemo, da je malo možnosti za porast števila nočitev domačih in tujih turistov.
Kratkoročno bi bilo zato zelo dobrodošlo povečanje števila ležišč v občini s ponudbo
nastanitve v zidanicah ali na turističnih kmetijah.
Menimo, da so neustrezna turistična ponudba, premalo kvalificirane delovne sile, premajhna
povezanost glavnih akterjev turizma, necelovita turistična ponudba ter slaba in neučinkovita
promocija največji zaviralci turizma na območju občine. Po pregledu in analizi obstoječega
stanja ugotavljamo, da bo potrebno še veliko dela in sodelovanja med vsemi ponudniki in
akterji turizma, da se bo ponudba turizma povečala in izboljšala. Obenem pa bo vse to
zahtevalo tudi velika finančna sredstva.
Primerjava stanja turizma ter analize nočitvenih kapacitet in turističnega obiska med občinami
v razvojni regiji Posavje pokažejo, da je na področju turizma daleč najbolj pomembna in
razvita občina Brežice. V tej občini je ponudba, predvsem zaradi Term Čatež, najbolj celovita,
pestra in konkurenčna. Za občino Krško zato predlagamo usmeritev k tesnejšem povezovanju
lastne turistične ponudbe z ostalo turistično ponudbo v regiji in okolici. Ponudba in storitve v
sosednjih območjih bi bili lahko dobra dopolnitev obstoječe ponudbe v občini.
Po strnitvi vseh analiz in ugotovitev diplomskega dela je naše mnenje, da v občini turizem
trenutno ne predstavlja pomembnejše razvojne gospodarske dejavnosti. Ocenjujemo, da so
možnosti za razvoj turizma na območju precejšnje in bi v prihodnosti lahko postal bolj
pomemben v gospodarski strukturi občine.

86

15. SUMMARY

The municipality of Krško is situated in the southeast of Slovenia in the Posavje Region. The
town Krško lies by the river Sava, which has always had an impact on the development and
shaping of the town. The municipality is located along the Ljubljana-Zagreb motorway. Its
easy access is essential for tourism. The area is accessible from all directions, there are
excellent road and rail links from most parts of Slovenia.
Tourism does not have a very long tradition. In the previous century it was better known for
heavy industry and its nuclear power plant.
With Slovene independence and its transition to a new social and economic system in the
nineties, a lot of companies went bankrupt, some had to downsize or restructure. Smaller
businesses and trades became more successful and there was also a growth of commerce.
Recent research suggests that in the future tourism and other modern industries can see
accelerated development.
The Krško area is characterized by many advantages for the development of tourism. My
diploma work first explores all the current possibilities and future potentials Krško has to
offer in tourism. There are many places of natural beauty worth seeing and a large part of the
area belongs to Nature 2000. Krško is also the place where many leading personalities of the
past times lived or worked such as Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Janez Vajkard Valvasor. I
believe that all these natural and cultural features have not been sufficiently exploited and
integrated in the current tourism offer. The diversity of the place demands more effort in its
incorporation into the tourism offer.
The area is known for its rich economy. Many national and international business meetings
are held here. It is also the venue of international sport competitions so it is very convenient
for the development of business and congress tourism but it must direct its efforts into
providing a variety of tourist activities in order to cater for the needs of these new guests.
Tourism can be developed further along the wine roads. The countryside is famous for its
vineyards and wine cellars with a well-known range of good wines from two winegrowing
regions of the Krško Municipality. The three wine roads offer a wide range of choices (farm
tourism, wine cellars, wineries etc.) All the sleeping facilities of the wineries would
considerably increase the choice of accommodation in the area and place a unique tourism
product on the market.
Research into accommodation availability and the number of nights spent suggests the
shortage of suitable accommodation suppliers. The analysis of the number of nights spent in
sleeping facilities also shows that the number has been dwindling or stagnating. Given the low
number of suppliers and the poor quality of the offered service, there is little indication that
any significant improvement is expected in the number of Slovene and foreign guests.
Comparison of the situation in tourism and the analyses of accommodation availability with
other municipalities in the Posavje region show that Brežice is by far the most important and
developed municipality in terms of tourism. Thanks to the Čatež Spa their tourism offer is the
most comprehensive, varied and competitive. Krško is therefore well advised to direct its
efforts towards joining and combining their own offer with the offer of the surrounding areas.
To sum up, tourism is not one of the strongest industries in the area at present but can see
some better days in the future if all its numerous potential are realized.
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18. PRILOGE
Priloga 1: Koledar prireditev v občini Krško leta 2009

KOLEDAR PRIREDITEV V OBČINI KRŠKO V LETU
2009
KDAJ

KAJ

14.2.
2009

15. Valentinov pohod

2

17.2.
2009

Pohod

3

19.2.
2009

Igre

4

21.2.
2009

Pustna ustvarjalna
delavnica

5

24.2.
2009

Pustovanje

1

6

7

8

9

10

11

12

13

Pustovanje

6.3.
2009

Prireditev Vrača se
pomlad

20.3.
2009

Pozdrav pomladi –
Pomlad prihaja (Zvezde
pojejo)

21.3.
2009

Prireditev Kulturni
mozaik

13.4.
2009

Kraj
izvajanja
Kozje – Bohor

Športne igre

OŠ Adama
Bohoriča
Brestanica
Stavba KS
Brestanica

Ustvarjanje mask za
pustno rajanje
Otroško pustovanje

Februar

Začetek
aprila

Kratek opis
prireditve
Pohodnike bo
pričakal »Valentin« s
sladkimi medenimi
srci
Zimski pohod za
osnovnošolske otroke

Pomlad na vasi

Na Zdolah se s
pustno nošo v
mnogih primerih
ponorčujejo na račun
slovenske in
mednarodne politike
ali drugega javnega
življenja
Pomladno obarvan,
tudi v počastitev
prazniku žena
Skozi petje in humor
predstavljeno delo
KD Leskovec pri
Krškem, sodelujejo
učenci OŠ Leskovec,
pripravljajo
presenečenje
Predstavitev
kulturnih društev v
občini
Dramska igra na
temo pomladi,
ljubezni

3. Velikonočni pohod
na Armez

Organizator
prireditve
PD Bohor

Kontaktna
oseba
Anton
Petrovič

Telefon/
e-mail
031/866-831
anton.petrovi
c@ siol.net

Društvo prijateljev
mladine
Brestanica
Društvo prijateljev
mladine
Brestanica
Društvo prijateljev
mladine
Brestanica
Društvo prijateljev
mladine
Brestanica
THD Zdole

Suzana
Arenšek

041/403-480

Suzana
Arenšek

041/403-480

Suzana
Arenšek

041/403-480

Suzana
Arenšek

041/403-480

Marjan
Gričar

041/512-995

Grad
Brestanica

KD Brestanica

Margareta
Marjetič

07/49-73385

OŠ Leskovec
pri Krškem

KD Leskovec pri
Krškem

Janez
Kerin

041/849-857

Kulturni dom
Krško

JSKD Krško

Sonja
Levičar

07/48-81-650

Večnamenska
kulturno
športna
dvorana na
Gori
Senovo

KS Gora
KD Sveti Lovrenc
Gora

Alojz
Kerin

031/833-692

TD Senovo

Anton
Petrovič

031/866-831
anton.petrovi
c@ siol.net

Dom Svobode
v Brestanici

KD Brestanica

Margareta
Marjetič

07/49-73-385

Cerkev sv.
Lovrenca
Raka
Zdole

KD A. A.
Koprivnica

Katja
Bogovič

031/213-830
info@akra.si

THD Zdole

Marjan

041/512-995

OŠ Adama
Bohoriča
Brestanica
Zdole

Pohod

17.-19.
april
2009

Razstava ročnih del
pridnih rok Rajhenburga

18.4.
2009

Koncert

26.4.

Jurjevanje na Zdolah

Predstavljeni bodo
izdelki skupine
brestaniških
upokojenk z gostjo,
ki bo predstavila lepe
»rešiljeje«
Pomladni dnevi

Cvrtje, potrkavanje,
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2009
14

15

16

30.4.
2009

April 2009

17

April 2009

18

1.5.
2009

19

20

21

22

23

24

25

26
27

28

1.5.
2009

Prvomajsko kresovanje

Čista energija

Literarni večer

Pohod na Planino

18. gorski tek na Lisco

3.5.
2009

32. Jezikova nedelja

Začetek
maja
2009

Čistilna akcija

16.5.
2009

Koncert

23.5.
2009

Koncert Njuna pesem
živi

5.6.
2009

Koncert Brestanica poje

5.6., 7.6.
2009

Razstava

6.6.
2009

V Ritmu srca

6.6.
2009

Koncert

7.6.
2009

Pohod na Grmado

budnica, konji v
spremstvu zelenega
Jurija, bogat kulturni
in zabavni program
(folklora, ljudski
pevci itd.)
Bogat zabavni
program

Gričar

Lovska koča
Trška gora

KS Krško
Lovska družina
Krško
Športno turistično
društvo Krško

Jožica
Mikulanc

041/705-955

Boštjan
Pirc

041/375-750
std.krsko@
gmail.com

Tekmovanja surove
moči

Krško

V večeru bo
podrobneje spoznana
vsestranska
slovenska pesnica in
igralka Mila Kačič

Dom Svobode

KD Brestanica
Mladi ljubitelji
poezije

Margareta
Marjetič

07/49-73-385

Planina pri
Podbočju

TD Podbočje v
sodelovanju z
drugimi društvi v
KS Podbočje
Berg – Lauf Lisca
Sevnica

Matjaž
Jurečič

041/767-679

Pavle Drobne

051/437-536

Planinska
koča na
Bohorju

PD Bohor

Anton
Petrovič

031/866-831
anton.petrovi
c@siol.net

Zbirno mesto
- Gasilski
dom Osredek
Cerkev sv.
Jožefa – Trška
gora nad
Krškim
Kulturni dom
Krško

TD Krško

Anton
Planinc

041/794-692

KD A. A.
Koprivnica

Katja
Bogovič

031/213-830
info@akra.si

KD Brestanica

Margareta
Marjetič

07/49-73-385

Grad
Brestanica

KD Brestanica
KS Brestanica

Margareta
Marjetič

07/49 -73385

Dvorana v
parku v
Krškem
Dom Svobode
v Brestanici

KD A. A.
Koprivnica

Ivana
Lekše

KD Brestanica

Margareta
Marjetič

031/470-997
ivana.lekse@
gmail.com
07/49-73-385

OŠ Koprivnica

KD A. A.
Koprivnica
PD Videm

Katja
Bogovič
Irena
Lekše

Pohod na Planino
nad Podbočjem
Tek poteka v smeri
Orehovo – Lisca,
dolžina proge 8,3 km
(prve 4 km se rahlo
vzpenja, sledi 1 km
spust po asfaltu in
nato še 3 km vzpona
mimo vasi Polje ,
cerkvice sv. Jošta,
Lisca – CILJ), šteje
tudi za pokal
Dolenjske in
Slovenija teče za
zdravje
Razstava in izbor iz
treh kategorij:
najbolj domiselno
aranžiranega,
najtežjega in
najdaljšega jezika
Ureditev pešpoti po
trško-gorskih goricah

Pomladni dnevi

Premierni koncert v
spomin na
nepozabna pevca
Dorčija Železnika in
Jožeta Butkoviča
Koncert vseh
organiziranih
glasbenih skupin na
območju Brestanice v
okviru krajevnega
praznika
Štirje letni časi

Predstavitev plesnih
skupin v plesnem
večeru
Pesem nas druži
V okviru krajevnega
praznika občine
Krško – odhod izpred
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Orehovo –
Sevnica

Grmada nad
Krškim

031/213-830
info@akra.si
041/357-018

29

12.6.
2009

Praznik krajevne
skupnosti mesta Krško

30

31
32

33

34

35

36

13.6.
2009

Pohod

13.6.
2009

8. juriš na Bohor

14.6.
2009

Pohod

15.6.
2009

Vidovanje

1. polovica
junija
2009

Pohod po poti Josephine
Hočevar v okviru
občinskega praznika

24.6.
2009

Kresna noč na Libni

26.6.
2009

Perice

37

27.6.
2009

Petrov sejem

38

Junij
2009

Čista energija
Speedway superpokal

39

40

41

Junij
2009
Konec
junija

Pozdrav poletju

5.7.
2009

Voden ogled Geološke
zbirke in
Premogovniškega rova

Ribnika v Resi
Prireditev v
počastitev prvih
krških borcev
Voden pohod Po poti
štirih slapov

Mestni park

KS Krško

Jožica
Mikulanc

041/705-955

Senovo –
Bohor

TD Senovo

Anton
Petrovič

031/866-831
anton.petrovi
c@ siol.net

Pohod na Bohor
(vsako leto po drugi
poti)
Pohod po Grabnu

Senovo –
Bohor

PD Bohor

Anton
Petrovič

Zdole

THD Zdole

Praznik pomeni
druženje, veselico, ki
ga skušajo obogatiti
s kulturnim
programom in
kulinariko, žegnanje
v cerkvi sv. Vida,
pohod Potoče –
Ravne – Kostanjek
(cca. 15 km)
Hočevarjev trg –
Cerkev Sv. Rozalija –
Cerkev Sv. Jožefa –
ogled vinske kleti –
mavzolej – Šrajbarski
turn – Galerija
Stoviček – nazaj čez
34.Narpel v Krško
Bogat zabavni
program
Prikaz pranja perila
na star način, igre na
perišču, eno
najlepših perišč na
Slovenskem
Zanimiv kulturni in
zabavni program z
vinogradniki,
plesnimi skupinami
branjevkami,
harmonikarji na
frajtonerici, grajsko
gospodo, folklornimi
skupinami...
Obiskovalci se lahko
pomerijo v streljanju
z lokom in v ugibanju
prave teže koze. Na
samem sejmu lahko
kupite suho robo,
kapice, majčke,
balone, sladkorno
peno...
Tekmovanja surove
moči

Kostanjek
pred cerkvijo
sv. vida

THD Zdole

Marjan
Gričar
Marjan
Gričar

031/866-831
anton.petrovi
c@siol.net
041/512-995

Odhod iz
Hočevarjeveg
a trga

TD Krško

Anton
Planinc

041/794-692

Lovski dom na
Libni
Zdole

PD Videm, Občina
Krško
THD Zdole

Irena
Lekše
Marjan
Gričar

041/357-018

Trg v
Brestanici

TD Brestanica
KD Brestanica

Bojan
Cizel

041/947-417

Krško

Športno turistično
društvo Krško

Boštjan
Pirc

041/375-750
std.krsko@g
mail.com

Stadion Matije
Gubca

Agencija SAX
Športno turistično
društvo Krško

Davor
Dimič

041/690-067

Center Rake

TD Raka

041/532-727

Senovo

TD Senovo

Alojz
Kerin
Anton
Petrovič

Pozivna dirka
najboljših voznikov
speedwaya, bogat
dvodnevni zabavni
program
Košnja in spravilo
sena
V celotni geološki
zbirki je preko 500
različnih eksponatov,
prikaz delovanja
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041/512-995

041/512-995

031/866-831
anton.petrovi
c@ siol.net

premogovniškega
rova
3. Jakobov pohod

42
25.7.
2009

43

44

Junij, julij,
avgust
2009

Začetek
avgusta

Poletje na gradu
Rajhenburg

7.8.
2009

5. Cvičkov večer na Raki

10.8.
2009

Raka – lepa in prijazna

15.8.
2009

Veliki Šmaren (12.
tradicionalne kmečke
igre)

48

15.8.
2009

Koncert

49

15. 8.
2009

51

52

28.8.2009

Državno prvenstvo
harmonikark na
diatonični harmoniki
4. Večer na Bohorju

Julij,
avgust,
september
2009

Anini glasbeni večeri

12.9.
2009

Peka kruha po starem
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26.9.
2009

Kratko valovno državno
prvenstvo Zveze
Radioamaterjev
Slovenije (ZRS) v
Amaterski
Radiogoniometriji (ARG)
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18.10.
2009

Kostanjeva nedelja na
Bohorju

18.10.
2009

Kostanjev piknik na
Grmadi, Sremič nad

55

Koncerti, ki se
odvijajo na gradu, so
namenjeni širokemu
krogu poslušalcev
različnih okusov,
glasba pa sega na
različna področja, od
eksperimentalne,
jazz glasbe, do
glasbene poezije in
etno glasbe. Izvajajo
se tudi slovenska
ljudska dela.
Dramska igra,
zabavni program

Krajevni praznik KS Gora
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TD Senovo

Anton
Petrovič

031/866-831
anton.petrovi
c@ siol.net

Grad
Rajhenburg Brestanica

JSKD Krško
KD Brestanica

Margareta
Marjetič

041/859-227
07/49-73-385

Večnamenska
kulturno
športna
dvorana na
Gori
Na trgu na
Raki

KS Gora
KD Sveti Lovrenc
Gora

Alojz
Kerin

031/833-692

Društvo
vinogradnikov
Raka

Ivan
Vizlar

041/739-557
avtoservis.vizl
ar@siol.net

Raka z okolico

TD Raka

041/532-727

Koprivnica

TD Koprivnica

Alojz
Kerin
Sonja
Bračun

Cerkev sv.
Marije –
Koprivnica
Grad
Rajhenburg

KD A. A.
Koprivnica

Katja
Bogovič

031/213-830
info@akra.si

Turistična
agencija BOOM
TD Brestanica
PD Bohor

Milan Brecl

041/684-320

Anton
Petrovič

031/866-831
anton.petrovi
c@ siol.net

KD Leskovec pri
Krškem
Župnija Leskovec

Janez
Kerin

041/849-857

TD Senovo

Anton
Petrovič

Hosta
Krajevne
skupnosti
Gora

Radioklub
»KRŠKO«

Boško
Karabaš

anton.petrovi
c@ siol.net
031/866-831
041/228-593

Planinska
koča na
Bohorju
Videm - Krško

PD Bohor

Anton
Petrovič

PD Videm

Irena
Lekše

Pohod

45

46

Senovo

Razstava stare
vinogradniške in
kletarske opreme,
okrogla miza na
temo Gradimo
večnamenski cvičkov
hram
Ocenjevanje vrtov in
domačij
Žegnanje, slovesna
maša ob 10 uri,
popoldne druženje
ljudi na turistični
kmetiji Vertovšek,
podelitev priznanj
krajanom
Praznik krajevne
skupnosti Koprivnica
V okviru prireditve
Poletje na gradu
Rajhenburg
Zabavno srečanje
planincev pri
Planinski koči na
Bohorju
Koncerti klasične
glasbe

Prikaz peke kruha v
obnovljeni krušni
peči
Radioamaterska
športno tehnična
disciplina, kjer
sodelujejo
radioamaterji obeh
spolov in vseh
starostnih skupin
razporejenih v
kategorije
Pohod planincev do
koče in pokušina
pečenega kostanja
Pohod planincev
Grmada, Sremič nad
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Planinska
koča na
Bohorju
Podružnična
cerkev sv. Ane
v Leskovcu pri
Krškem
Senovo

041/573-433
sonja.bracun
@gmail.com

anton.petrovi
c@ siol.net
031/866-831
041/357-018

Krškim

56

57

58

59

60

61

62

63
64

65

25.10.
2009

Začetek
novembra

Gozdarske igre

Martinovanje

Blagoslov mošta

Prva
polovica
novembra

Martinovanje

7.11.
2009

Martinov pohod

7.11.
2009

Martinovanje

10.11.
2009

Martinovanje pri Pohletu

15.11.
2009

Čebularski pohod

21.11.
2009

Dan odprtih vrat hramov
in zidanic

28.11.
2009

Koncert

Konec
novembra

Večer v vaški krčmi

66

5.12.
2009

Miklavževanje

67

24.12.
2009

Pohod z baklami

25.12.
2009

Pohod na Stari Grad

68

69

70

25.12.
2009

Božični koncert

26.12.
2009

Srečanje

27.12.
2009
71

Krškim
V času kostanja,
ljudje prinesejo
veliko vrst mošta ,
sledi žaganje,
sekanje ter
ocenjevanje debeline
drevesa, zabijanje
žebljev, višina
drevesa, »pajsanje
hlodov«
Krst vina in druženje

Blagoslov vina

Pohod po krških
goricah, na Trški Gori
krst vina in druženje
Obujanje enega od
običajev v lokalnem
narečju, ki ga prikaže
gledališka skupina z
gosti
Prepevanje vinskih
narodnih in napitnic
MoPZ
Pohod iz
Kostanjevice na Krki
skozi Krakovski gozd
do Rake
Pri vinogradnikih je
poskrbljeno za hrano
in pijačo
Premierni koncert
Pester večer,
prepleten z
narodnimi pesmimi,
običaji, prigodnicami,
domačimi ljudskimi
instrumenti in
folkloro
2 Miklavža s konjsko
vprego se vozita po
vaseh in delita
otrokom skromna
darila
Prireditev poteka pod
geslom Ta dan brez
avta
Pohod z baklami na
Stari Grad
Koncert moškega
pevskega zbora,
otroškega in
mladinskega zbora,
cerkvenega zbora
Družabno srečanje
krajanov in
prebivalcev iz
okoliških krajev
Sveta maša,
blagoslov vina v
cerkvi, bogat kulturni
in zabavni program,
za hrano in pijačo
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Zdole

THD Zdole

Marjan
Gričar

041/512-995

Kulturni dom
Zdole ali v
kleteh
posameznih
ponudnikov
Pri
posameznih
ponudnikih
zidanic
Odhod iz
Hočevarjeveg
a trga
Okrepčevalnic
a Arh pod
kozolcem (ali
šotor)

THD Zdole

Marjan
Gričar

041/512-995

TD Raka

Alojz
Kerin

041/532-727

TD Krško

Anton
Planinc

041/794-692

KD Leskovec pri
Krškem

Janez
Kerin

041/849-857

Gostišče Pohle

KD Brestanica
TD Brestanica

Margareta
Marjetič

07/49 -73385

Odhod izpred
Gostilne Žolnir

TD Raka

Alojz
Kerin

041/532-727

Vinska gorica
Bočje

Društvo
vinogradnikov
Podbočje
KD A. A.
Koprivnica
KD Brestanica

Aleš
Jeke

031/390-040

Katja
Bogovič
Margareta
Marjetič

031/213-830
info@akra.si
07/49-73385

Zdole

THD Zdole

Marjan
Gričar

041/512-995

Koprivnica

TD Koprivnica

Sonja
Bračun

Odhod s trga
v Podbočju
Bazilika v
Brestanici

TD Podbočje

Matjaž
Jurečič
Margareta
Marjetič

041/573-433
sonja.bracun
@ gmail.com
041/767-679

Trg v
Podbočju

TD Podbočje

Matjaž
Jurečič

041/767-679

Hočevarjev
trg v Krškem

TD Krško

Anton
Planinc

041/794-692

OŠ Koprivnica
Dom Svobode
v Brestanici

KD Brestanica

07/49-73-385

72

28.12.
2009

Žive jaslice

73

31.12.
2009

Silvestrovanje na
prostem

poskrbljeno s strani
vinogradniških
društev, turističnih
društev in aktiva
kmečkih žena
Vaščani se prelevijo v
pastirje, angele in
druge like, domači
mešani pevski zbor
pa prepeva božične
pesmi
Zabavno-glasbeni
program

Vir: Občina Krško 3, 2009.
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Koprivnica

TD Koprivnica

Sonja
Bračun

041/573-433
sonja.bracun
@ gmail.com

KD Krško

KS Krško

Jožica
Mikulanc

041/705-955

