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1. TURIZEM V OBČINI KRŠKO v l.2020 – NA KRATKO V ŠTEVILKAH  

 
  Prihodi turistov      Prenočitve  

                    4.770 (vsi)                                        11.393  (vsi)          

                           Od tega tujci: 2.241    od tega tujci:  6.538           
 
 
 
    -2.504 (vsi)                           - 5.049 (vsi) 
Tujci: - 2.351  Tujci: -5.387    
 
 
 
 

 
 (VIR: SURS, oktober 2021)   

 
DEJAVNOST GOSTINSTVA – GOSPODARSKE DRUŽBE 

 
Število družb        Število zaposlenih     Skupni prihodki 
 30           110              6,8 mio € 

                            
     
 
   
-                - 17                -21 % 
    

                                  
                                                   

 
  Neto čisti       Neto dodana vrednost  Povprečna mesečna plača  
    dobiček          na zaposlenega        na zaposlenega 
    -118 tisoč €        21.514 €    1.070 € 
                                     

    
              
                   + 4 %           + 1 % 
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2. ANALIZA PRIMARNE TURISTIČNE PONUDBE V OBČINI KRŠKO 

2.1. Površina in lega  

Občina Krško se razteza na površini 286,5 km2 in se nahaja v jugovzhodnem delu 
Slovenije, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje, preko katerega se na 
južnem obrobju vije reka Krka. Ima 158 naselij in 16 krajevnih skupnosti, v njej živi okrog 
26.200 prebivalcev. Leži v krški kotlini ob  krškem polju, čez njo tečeta reki Krka in Sava, 
obrobljena z Bohorjem in Gorjanci.   
 
Območje Krško je prometno lahko dostopno. Turisti potujejo največ z lastnimi avtomobili. 
Iz zahodne Slovenije je najhitrejša pot po avtomobilski cesti Ljubljana - Zagreb. Pri 
Drnovem je odcep za Krško. Iz mariborske smeri se pripelje po obsavski cesti, malo pred 
Krškim je odcep za Brestanico in Senovo. Od tam naprej pelje cesta na Kozjansko proti 
Celju, Ptuju, Mariboru in v nasprotni smeri znova v Krško. Na območju so tri železniške 
postaje: Brestanica, Krško in Libna, ki povezujejo promet iz ljubljanske, mariborske in 
zagrebške smeri. Iz smeri Zagreba je dostop po avtocesti do Drnovega. Letališča so v 
Zagrebu in Ljubljani, v bodoče pa bo še v Cerkljah ob Krki.  

 

2.2. Naravna dediščina 

Kljub nenehnim posegom v naravo, je ta v krški občini še marsikje ohranila svojo 
prvinskost. Tu so celo predeli, ki jih lahko označimo za naravne znamenitosti, oziroma 
naravno kulturno dediščino, v njihovem celotnem obsegu ali v posameznih delih. Obsežne 
gozdne površine, vodotoki, kraški svet s svojimi značilnimi pojavi, viri termalne vode,… so 
vredni ogledov, saj prinašajo urice  sprehodov in sprostitve. Navedene so naravne 
vrednote, ki jih vključujemo v turistične pakete in so individualno dostopne. Ostalih lokacij 
ravno zaradi neprimernosti ne upoštevamo in ne vključujemo v turistično ponudbo. 
 
 Krakovski gozd 
 Gorjanci 
 Bohor in slapovi na Bohorju 
 Rudnik rjavega premoga Senovo  
 Ajdovska jama  
 Ribniki Mačkovci pri Brestanici 
 Reki Krka in Sava 

 
Krško ima tudi veliko območij Nature 2000 (28.652,877 ha površine občine; 5820,602 ha 
površine Natura 2000; 20,31% v občini Krško1) zavarovanih območij in biotsko pestrost tudi 
z ostalimi območji naravnih vrednot, ki predstavljajo pomembno naravno dediščino.  
 

 
1 Vir: http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/knjiznica/predstavitve/delez_po_obcinah.pdf, dostop 
16.9.2020 
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2.3. Kulturna in sakralna dediščina, arheološka najdišča ter 
pomembnejše osebnosti 

Občina Krško ima bogato zgodovino, saj so se na njenem ozemlju prepletale usode in 
življenjske poti številnih zgodovinsko pomembnih osebnosti. še danes se v občini nahajajo 
različni objekti, ki nam s svojo kulturno ali zgodovinsko vsebino pričajo o zanimivostih in 
lepotah preteklosti. Ti objekti v svojem osrčju skrivajo razne muzeje, galerije in ostale 
znamenitosti, v večini primerov pa so že sami po sebi kulturno zgodovinski spomenik. 
kulturna dediščina. Objekti s svojo kulturno in zgodovinsko vsebino pričajo o zanimivostih 
in lepotah preteklosti. Občina Krško ima bogata arheološka najdišča (mnoge najdbe 
hranijo v Narodnem muzeju v Ljubljani, Naravoslovni muzej na Dunaju, Posavski muzej v 
Brežicah in Joaneum v Gradcu) ter sakralno dediščino s številnimi cerkvami.  

 

2.4. Turistične institucije  

 Turistično informacijski center Krško, CKŽ 46, 8270 Krško, 
 Center za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46, 8270 Krško. 

 

2.5. Prireditve in turistična društva v občini Krško   

V občini Krško delujejo turistična, kulturna in športna društva, ki pripravljajo prireditve, 
različne aktivnosti in skrbijo za poseben utrip na mikro destinaciji, mnoga tudi za ohranjanje 
naravnih vrednot in kulturne dediščine ter ljudskih običajev. Poseben utrip ponudbi dajejo 
turistična društva.  
Prireditve so pomembne za prepoznavnost destinacije in njeno promocijo kulturne, 
zabavne, športne in sejemske prireditve, ki so postale že tradicionalne. Na mikro 
destinaciji Krško je več različnih tradicionalnih prireditev, največ je kulturnih, kjer 
prevladujejo koncerti pevskih zborov in raznih skupin. V zadnjem času pa se ponovno 
obujajo tudi razne šege in običaji. Veliko je športnih prireditev kot so speedway, nogometni 
turnirji, pohodi, teki, veslaška in kolesarska tekmovanja in podobno. Prireditve organizirajo 
večinoma turistična, kulturna, športna, planinska in druga društva.  
 

2.6. Turizem na podeželju in vinsko turistične ceste  

Poseben segment doživetij predstavlja turizem na podeželju, ki živi v sožitju z naravo in 
kulturo ter vpliva na zdravje in dobro počutje. Med drugimi so nosilci turizma na 
podeželju tudi turistične kmetije in vinske kleti.  
 
Skozi občino se vijejo tudi vinsko turistične ceste:  
 Bizeljsko sremiška vinsko turistična cesta, 
 Podgorjanska vinsko turistična cesta, 
 Gornjedolenjska vinsko turistična cesta. 
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Vinske ceste so izgubile na pomenu v smislu skupne promocije, označevanja in trženja. V 
zadnjih letih ni bilo celovitega povezovanja na vinskih cestah, zato so v ospredju 
posamezni vinarji, ki sledijo inovativnim smernicam razvoja. 

 

2.7. Šport in rekreacija, pohodniške ter kolesarske poti  

V občini Krško so tudi možnosti preživljanja aktivnega oddiha in priprav za športnike in 
športne ekipe. Rekreativno, profesionalno ali zgolj iz radovednosti se lahko turisti vključijo v 
športne aktivnosti, hkrati pa spoznajo tudi naravo in ljudi, ki bivajo na tem območju. 
Pomembnejše aktivnosti so pohodništvo, kolesarjenje, lov, ribolov, kopanje in plavanje, 
speedway, gokart, konjeništvo, zračni športi.  
 
Krško odpira ljubiteljem kolesarjenja možnosti prijetne rekreacije in neposreden stik z 
naravo, predvsem se znotraj CLLD poleg obstoječih poti razvijajo nove trase, ki 
povezujejo posamezne ponudnike in pridelovalce.  
 
Glede na moderno tehnologijo so cestne označbe manj pomembne, saj si je s pametnim 
telefonom mogoče naložiti gpx trase. 
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3. ANALIZA SEKUNDARNE TURISTIČNE PONUDBE  

3.1. Nastanitvena infrastruktura 

 
Po podatkih SURS je bilo decembra 2020 v občini Krško registrirano 556 stalnih ležišč.  
 
Graf 3.1.1: Prenočitvene zmogljivosti – stalna ležišča v Posavju in občini Krško, dec. 2020 
 

 
 
Vir: SURS, oktober 2021 
 
Kot je razvidno iz Grafa 3.1.1. predstavljajo stalna ležišča v Občini Krško 14 % vseh stalnih 
ležišč v posavskih občinah. V vseh občinah regije Posavje je bilo v letu 2020 namreč 
registrirano skupaj 4.775 stalnih ležišč (oz. 4.917 vseh ležišč), od tega je stalnih ležišč 
največ v občini Brežice, kar 77%. Sicer so se v regiji stalna ležišča glede na leto poprej 
zmanjšala, za 13 %, najbolj v občini Brežice (kar za 738 stalnih ležišč) – kar je razumljivo, saj 
je epidemija prizadela predvsem turistični sektor. V občini Krško so stalna ležišča ostala na 
približno istem nivoju kot leto poprej.  
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Graf 3.1.2: Prenočitvene zmogljivosti – stalna ležišča v Posavju in občini Krško, v letu 2019 
in 2020 
 

 
 
Vir: SURS, oktober 2021 
 
Zgornji graf prikazuje razporeditev stalnih ležišč v Posavju in po pričakovanjih je seveda 
daleč največ stalnih največ v Brežicah, vendar je na drugem mestu že občina Krško, s 668 
ležišči v letu 2020.  Skozi celo leto je vzet maksimum stalnih ležišč.  
  
Tabela 3.1.1: Prenočitvene zmogljivosti  v občini Krško – na dan 8.9.2020 in 27.10.2021 
 
Vrsta nastanitvenega 
obrata  

Št. 
obratov -  
27.10.2021 

Št. stalnih 
ležišč – 

8.9.2020 

Št. stalnih ležišč 
– 27.10.2021 

Razlika 

Hotel 3 206 235 + 29 

Gostišče 3 57 44 - 13 

Prenočišče 3 209 148 - 61 

Mladinska prenočišča 2 56 56 / 

Apartma 4 26 32 + 6 

Soba, počitniško 
stanovanje ali počitniška 
hiša 

10 122 111 -11 

Planinski dom ali koča 1 20 20 / 

Turistična kmetija z 
nastanitvijo 

2 16 16 / 

SKUPAJ 28 712 662 - 50 

Vir:  AJPES, Register nastanitvenih obratov, dostop 8.9.2020 in 27.10.2021 
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Kot je razvidno iz Tabele 3.1.1 je bilo na dan 27.10.2021 po podatkih iz Registra 
nastanitvenih obratov (AJPES) v občini Krško v vseh nastanitvenih obratih 662 stalnih 
ležišč oz. za 7% manj kot leto poprej (za 50 stalnih ležišč manj). V tabeli je razvidna tudi 
struktura nastanitvenih obratov – klasifikacija je razvidna iz šifranta, dostopnega na strani 
AJPES.2   
 
Struktura aktivnih izvajalcev nastanitvene dejavnosti je glede na zgoraj omenjeni register 
(na dan 27.10.2021) raznovrstna:  
 

- 13 gospodarskih družb (d.o.o),  
- 6 s.p.-jev,  
- 4-je sobodajalci kot fizične osebe,  
- 2 javna zavoda,   
- 2 nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter 
- 1 društvo.  

 
Skupaj je bilo na ta dan torej registrirano 28 izvajalcev nastanitvene dejavnosti.  
  
V letu 2018 do spremembe metodologije zajemanja podatkov s strani Statističnega urada 
Republike Slovenije. Zaradi prehoda na nove vire podatkov in posodobljeno metodologijo 
je možno pridobiti samo nekatere agregirane podatke na višjih ravneh (regije in vrsta 
turističnih občin), na ravni posamezne občine pa določenih podatkov  ni več na razpolago.  
 

 
2Šifrant nastanitvenih obratov, AJPES: 
https://www.ajpes.si/Doc/Registri/Drugi_registri/Navodilo_za_uporabnike_spletne_aplikacije_RNO.pdf, dostop 27.10.2021 
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Graf 3.1.3: Nastanitveni obrati in stalna ležišča v občini Krško, primerjava med 2019 in 2021  
 

 
 
Vir: AJPES, Register nastanitvenih obratov, dostop 27.10.2021 
 
Struktura ležišč v občini Krško je razvidna tudi  iz zgornjega Grafa 3.1.2.: v letu 2021 se je 
spremenila struktura stalnih ležišč in sicer se je znatno povečalo število stalnih ležišč v 
hotelih (za 29 stalnih ležišč), v nastanitvenih obratih, ki so klasificirani kot 
»prenočišča3«pa se je zmanjšalo kar za 30%. Tako stalna ležišča v hotelih predstavljajo že 
35% vseh stalnih ležišč v občini. Žal se je število stalnih ležišč v občini glede na leto poprej 
zmanjšalo, za 50 stalnih ležišč (predvsem kot prenočišča), predvsem kot posledica 
epidemije.  
 

3.2. Gostinska ponudba  

Občina Krško4 ima po svoji interni evidenci zavedenih 115 (1 več kot leto poprej) gostinskih 
obratov (restavracij, gostiln, gostišč s prenočišči, turističnih kmetij, okrepčevalnic, 

 
3 Glede na šifrant AJPES v registru nastanitvenih obratov je »prenočišče« klasificirano kot: Nastanitveni 
obrat, ki ima nastanitvene enote ali nastanitvene enote s souporabo, ležišča so v posteljah ali na skupnih 
ležiščih. Šifrant je dostopen na povezavi 
https://www.ajpes.si/Doc/Registri/Drugi_registri/Navodilo_za_uporabnike_spletne_aplikacije_RNO.pdf 

4 Vir: Občina Krško, interna evidenca, september 2020 
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bistrojev, bifejev, kavarn in slaščičarn), ki poslujejo po občinskem pravilniku 5, kar pomeni, 
da niso zajeti vsi. V evidenci gostinskih obratov je zavedenih 34 gostinskih enot, ki imajo 
kot matično firmo zavedeno gospodarsko družbo (3 manj kot leto poprej) ter 72 
gostinskih enot, katerih ustanovitelji so samostojni podjetniki (3 več kot leto poprej). 
Preostale oblike so predvsem javni zavodi in izletniške kmetije. Upoštevani so vsi obrati, 
saj imajo nekateri nosilci dejavnosti gostinstva registriranih  več obratov.  
 

3.3. Kongresna ponudba  

S sodobno opremljenimi dvoranami nudi občina Krško možnosti organizacije seminarjev, 
poslovnih in motivacijskih srečanj, team buildingov, kongresov, konferenc, delavnic, 
izobraževanj in drugih poslovnih dogodkov. Zanimivo doživetje je tudi srečanje 
poslovnežev v naravi v obliki piknika ali kako drugače. Poslovna srečanja je možno 
dopolniti z obiskom pokrajine, ki je prikladna za oddih ali sprostitev, saj ponuja možnosti 
za kolesarjenje, tek, pohodništvo, sprehode na konjskem hrbtu, lov, ribolov, kopanje ter 
oglede naravne in kulturne dediščine in turistične ponudbe na destinaciji, povezane v 
integralne turistične proizvode. 
 
Konferenčne in večnamenske dvorane so predvsem v Hotelu City, Kulturnem domu 
Krško, na gradu Rajhenburg, v Gostilni in Hotelu Kunst in v Hotelu Tri Lučke.   
 
Opis in podrobnosti pomembnejših dvoran so razvidne iz Priloge 10.  
 

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA 

4.1. Prihodi in prenočitve turistov v regiji in občini Krško   

Po statističnih podatkih SURS-a se po letu 2011 število prihodov in nočitev tujih gostov na 
ravni Slovenije do vključno 2019 povečevalo. V letu 202a pa je Slovenijo obiskalo precej 
manj obiskovalcev kot leto poprej, saj so se posledice epidemij pokazale predvsem v 
turističnem sektorju. Tako se je število obiskovalcev v letu 2020 prepolovilo – v letu 2019 
je Slovenijo obiskalo kot 6,2 mio obiskovalcev, v letu 2019 pa le 3 mio,  ki so ustvarili 
nekaj več kot 9 mio nočitev (oz. le 58 % glede na leto poprej). Spremenila se je tudi 
struktura – prihodi domačih turistov so se za petino povečali (nočitve celo za tretjino), 
drastično pa so se zmanjšali prihodi tuijih gostov (na le četrtino iz leta 2019), prav tako 
tudi njihove nočitve (na le 30% iz leta 2019).  
 
Podobno kot v letu 2019 je bilo tudi v letu 2020 glavnina prihodov in nočitev v regiji 
Posavje ustvarjenih v občini Brežice (predvsem v Termah Čatež) – kar 93% prihodov in kar 
95 % nočitev v celotni regiji. V tem letu je bilo realizirano skoraj 125 tisoč prihodov in 
skoraj 425 tisoč nočitev, kar pri obeh kazalnikih pomeni kar za cca. 40 % manj kot leto 
poprej, kot posledica epidemije.   
 

 
5 Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, 
na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Krško (Ur.l. RS št.. 10/2017) 
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Tudi struktura gostov se je zaradi epidemije zelo spremenila – kar ¾ prihodov ter 
nočitev je bilo v letu 2020 realiziranih s strani domačih gostov, prejšnja leta pa so 
prevladovali tuji gostje.  V regiji je bil v letu 2019 povprečni čas bivanja vseh tujih gostov 
3,5 dni, domačih pa 3,4 dni.   
 
Zaradi že omenjene nekoliko drugačnega zajemanja podatkov na nacionalni ravni (SURS) 
ter posebnega leta 2020 teh podatkov ne moremo povsem primerjati s predhodnimi 
obdobji oz. leti, kljub vsemu pa Graf 4.1.1 daje neko sliko gibanja prihodov in nočitev v 
občini Krško - tako domačih kot tujih gostov.   
 
Graf 4.1.1: Prihodi in nočitve v občini Krško v obdobju 2008 – 2020  
 

 
 
Vir: SURS, oktober 2021 
 
 
Povprečni čas bivanja tujih gostov v občini Krško je 2,8 dni in je enak kot na ravni Slovenije 
in še vedno precej krajši od regijskega. Povprečni čas bivanja domačih gostov v občini  se 
je zaradi korona časa precej podaljšal – od 1,7 dni iz leta 2019 na 3 dni v letu 2020, na ravni 
Slovenije pa celo še nekoliko več (3,2 dni).  
 
Leto 2020 je zaradi situacije s koronavirusom zelo posebno in je zelo negativno vplivalo 
na turistično panogo, tudi v Občini Krško, tako da je bilo razmerje tuji / domači obrnjeno. 
V letu 2019 je skoraj polovico tujih gostov prihajalo iz držav BIH, Hrvaške in Srbije, v letu 
2020 pa je delež prihodov iz teh držav padel na petino vseh prihodov s strani tujih gostov, 
večina kot tuji delavci. Če izvzamemo slednje je bilo največ tujih prihodov iz Nemčije (9%), 
ki pa so ustvarili le 8% nočitev (oz. enako kot v letu 2019). Po prihodih sledi Avstrija (7%, 
ustvarila 5% nočitev) ter Italija (6% prihodov, ki so ustvarili 4% nočitev).6 

 
6 Vir: SURS, oktober 2021 
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4.2. Prihodi gostov v občini Krško   

 
Na Grafu 4.2.1 je razvidno razmerje prihodov turistov na ravni regije in na ravni občine. V 
letu 2020 se je razmerje domači : tuji gostje drastično obrnilo glede na leta poprej – saj je 
epidemija zelo vplivala na turistični sektor.  
 
V regiji so v letu 2019 tako po prihodih kot po prenočitvah prevladovali tuji gostje, v  
občini Krško pa je bilo to razmerje še bolj izrazito (delež prihodov s strani tujih gostov je 
znašal 63 %, delež nočitev s strani tujih gostov pa kar 73 %).  
 
V letu 2020 pa zelo prevladujejo domači gostje, na regionalni ravni po prihodih kar dobre 
¾  v občini Krško pa je prihodov s strani domačih  turistov 53%, (glej Graf 4.2.1 in Graf 
4.3.1.).  
 
Graf 4.2.1:  Struktura prihodov turistov v Posavju in v občini Krško, leto 2020 
 

Regija Posavje, tuji 
turisti , brez občine 

Krško; 27.633

Regija Posavje, domači 
turisti, brez občine 

Krško; 92.374

Krško, tuji turisti; 2.241

Krško, domači turisti; 
2.529

Krško; 4.770

Struktura prihodov turistov v Posavju in občini Krško, leto 2020

 
 
Vir: SURS, oktober 2021 
 
Graf 4.2.2 prikazuje spreminjanje strukture prihodov domačih in tujih gostov v občini 
skozi daljše obdobje. 
 
V občini Krško se je po letu 2010 (ko je bilo zabeleženih čez 11 tisoč prihodov) začelo 
upadanje prihodov tako domačih kot tujih gostov. V letu 2015 pa se je trend za tuje goste 
obrnil: število prihodov tujih gostov je naraslo, predvsem v ostalih nastanitvenih obratih.  
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Tudi glede na strukturo gostov je zadnja leta (z izjemo 2020) delež tujih gostov naraščal 
– tako po prihodih kot po nočitvah.  
 
Graf 4.2.2: Struktura prihodov turistov v obdobju  2009 - 2020 glede na razmerje domači / 
tuji turisti  
 

 
 
Vir: SURS, oktober 2021 
 
Po podatkih SURS so v Občini Krško v letu 2020 zabeležili skupaj 4.770 prihodov, sicer 
precej manj kot prejšnja leta, predvsem kot posledica epidemije. V letu 2018 so bili 
prihodi tudi sicer povečani tudi kot posledica sezonskega značaja remontnih del v NEK.  
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4.3. Nočitve  v občini Krško  

 
Kot je razvidno iz Grafa 4.3.1, na ravni regije v letu 2020 (ki je bilo zaradi epidemije precej 
drugačno) prevladujejo prenočitve domačih turistov (strukturo narekujejo Terme Čatež z 
glavnino nočitev v regiji), v občini Krško pa ravno obratno - nočitve tujih turistov.  
  
Vendar je že vsa leta nazaj v občini Krško zabeleženih več prenočitev tujih gostov kot 
domačih. Po podatkih SURS je bilo v letu 2019 zabeleženo skupno nekaj čez 16 tisoč 
nočitev, od tega kar 73 % s strani tujih gostov. V zadnjem letu se je kot posledica epidemije 
oz. ukrepov države število prenočitev tujih turistov sicer prepolovilo, število domačih 
turistov pa celo nekoliko poraslo (za 7 %).  
 
Graf 4.3.1:  Struktura prenočitev turistov v Posavju in v občini Krško, leto 2020 
 

Regija Posavje, tuji 
turisti , brez občine 

Krško; 96.808

Regija Posavje, domači 
turisti - brez občine 

Krško; 316.134
Krško  - tuji turisti; 

6.538

Krško - domači turisti; 
4.855

Krško; 11.393

Prenočitve turistov v Posavju in občini Krško v letu 2020

 
 
Vir: SURS, oktober 2021 
 
Iz Grafa 4.3.2 je razvidna struktura nočitev tujih in domačih gostov od leta 2008.  
 
Iz prikaza je razvidno, da vseskozi v Krškem prevladujejo prenočitve tujih gostov. Po 
podatkih SURS je bilo v letu 2010 ustvarjenih skoraj 23 tisoč skupnih nočitev, od tega 
skoraj 70% nočitev tujih turistov (predvsem na račun sezonskih delavcev iz tujine). Po 
znatnem zvišanju prenočitev tujih gostov v letu 2012 se je trend zmanjševanja prenočitev 
v letu 2016 ustavil, v letu 2018 pa je zaradi več razlogov (spremenjena metodologija, 
remont NEK Krško) zaznati bistveno povečanje nočitev. 
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Po podatkih SURS je bilo v letu 2020 zabeleženih 11.393 vseh nočitev (kar je za dobro 
tretjino manj kot leto poprej, predvsem iz že navedenih razlogov).  
 
Pri razlagi teh podatkov je potrebno upoštevati, da je bil skozi leta precejšnji delež v 
nočitvah na račun sezonskih delavcev iz tujine, predvsem iz bivših jugoslovanskih 
republik. Poleg tega je potrebno nujno upoštevati vpliv obsežnejših remontov Nuklearne 
elektrarne Krško, kar znatno povečuje prihode in nočitve v tistem letu (tudi v letu 2018).  
 
Graf 4.3.2: Gibanje nočitev turistov v obdobju 2009 - 2020 glede na razmerje domači / tuji 
turisti  

 
 
Vir: SURS, oktober 2021 

 
Evidentirane nočitve in turistična taksa v občini Krško – na podlagi evidenc občine Krško  
 
Po internih evidencah občine Krško vrednost pobrane takse skozi leta precej niha, je 
relativno majhna in pri razvoju občine ne predstavlja znatnega vira prihodka. Kot 
prihodek občine se glede na Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS 13/18 - ZSRT-1, 15.člen, 2. točka) taksa sicer nameni 
predvsem za poravnavanje stroškov v zvezi z informacijsko turistično dejavnostjo, 
spodbujanjem razvoja in trženja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 
promociji turizma v digitalnem okolju, razvoju in vzdrževanju javnih površin, namenjenim 
turistom, urejanju in vključevanju zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, 
organizaciji in izvajanju prireditev, ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva 
glede pozitivnega odnosa do turistov in turizma.   
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Tudi za leto 2019 opazimo znatno razhajanje podatkov na občinski ravni (17.011 nočitev 
po interni evidenci Občine Krško) z uradnimi podatki SURS (11.393).   
 
Razlog je v tem, da  število prenočitev turistov v uradni državni statistiki (SURS) sledi 
mednarodnim smernicam ter usklajenim mednarodnim statistikam Eurostata.  
 
Po definiciji turista7 so v podatkih o številu prenočitev turistov delavci (oz. zapisi iz baze 
eTurizem s turistično takso »7a« in »7b«) izločeni iz statističnih analiz in niso upoštevani 
pri podatkih o prihodih in prenočitvah turistov. Podatki v eTurizmu so namreč 
kombinacija podatkov za potrebe policije, občin in Statističnega urada.  

 
Zaradi prehoda Statističnega urada RS na nove vire podatkov in posodobljeno 
metodologijo je od l. 2018 možno pridobiti samo agregirane podatke na višjih ravneh 
(regije in vrsta turističnih občin); na ravni posamezne občine pa se še pojavljajo nekatera 
razhajanja.  
 
Graf 4.3.3. prikazuje evidentirane nočitve iz internih evidenc občine Krško na podlagi 
pobranih turističnih taks. Do leta 2011 je bil trend v upadanju, pred nenavadnim letom 
2020 pa je bil zadnja štiri leta razviden trend naraščanja nočitev – pri tem so ponavljajoči 
se »vrhi« posledica remontnih del v NEK.  
 
Število nočitev, katerih gostje so oproščeni turistične takse predstavljajo v občini znaten 
delež vseh evidentiranih nočitev (po interni evidenci Občine), v letu 2018 več kot polovico, 
2019 pa tretjino. Vendar je tu potrebno upoštevati delavce iz tujine. V nekaterih 
nastanitvenih objektih je večina gostov delavcev na začasnem delu, bivajo v določenem 
kraju dlje časa in so oproščeni plačila turistične takse, statistično gledano pa dvignejo 
povprečni čas bivanja ter število nočitev v občini, istočasno pa so te nastanitvene 
kapacitete praviloma slabše kvalitete.  V letu 2020 je bilo veliko podjetij kot posledica 
epidemije zaprtih, posledično je v občini bivalo tudi manj tujih delavcev. Zato je njihov 
delež padel na dobro petino, na le 21%.  
 

 
7 (turist je oseba, ki potuje zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov, vendar ne 
zaradi zaslužka (turist ne prejme plačila, nagrade), in ki prenoči vsaj eno noč (vendar zaporedno ne več kot 365-
krat) v gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem  obratu v kraju zunaj svojega običajnega okolja 



 

 
18 

 

Graf 4.3.3: Število evidentiranih nočitev v letih 2001 – 2020  glede na podatke o pobrani  TT 
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Vir: Interne evidence občine Krško, oktober 2021   
 
Na terenu je opaziti tudi večji trend potovanja predvsem tujih gostov z avtodomi. 
Poseben segment nočitvenih kapacitet in novo priložnost pa predstavlja izkoriščanje 
zidanic v turistične namene, ki se po lahko registrirajo kot sobodajalstvo.  
 
Enodnevni obiski, izletniški turizem ter obiskovalci kulturnih in ostalih dogodkov v letu 
2020, po zabeleženih podatkih posameznih organizacij, je število gostov naslednje: 
 
 Kulturni dom Krško:     11.459 (v živo), 6.310 (obisk. spletnih dogodkov) 
 Mestni muzej Krško  in  

Mencingerjeva hiša:     1.642 (v živo),    694  (obisk. spletnih dogodkov) 
 Galerija Krško:             384 (v živo),    177  (obisk. spletnih dogodkov) 
 Grad Rajhenburg:        5.915(v živo), 13.086 (obisk. spletnih dogodkov) 
 Valvasorjeva knjižnica Krško 

o ogled kapucinske knjižnice:   249  
o ogled speedway zbirke:    239  

 Svet energije:     3.526  
 

 
Statistika se nanaša na čas v letu 2020, ko so institucije lahko bile fizično odprte za 
obiskovalce, pa še takrat so veljali strogi omejitveni ukrepi (ali razdalja ali število 
obiskovalcev na kvadraturo prostora), zato so številke precej nižje od predhodnih let.  
Nuklearna elektrarna je bila skozi celo leto zaprta, Svet energije pa je zaprl vrata za 
obiskovalce 9.marca.   
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V letu 2020 zaradi aktualnih ukrepov ni bil izveden Posavski festival tematskih poti, ki je v 
prejšnjih letih privabil večje število enodnevnih gostov. 
 

4.4. Gospodarstvo v nekaterih turističnih dejavnostih v občini   
 

Gostinstvo predstavlja le del dejavnosti v turizmu, kljub temu pa zavzema najbolj obsežen 
del in na nek način daje sliko stanja v turističnih dejavnostih. V nadaljevanju je narejena 
kratka analiza poslovanja gospodarskih subjektov, ki imajo kot glavno dejavnost vpisano 
turistično področje. Zaradi objektivnih omejitev (struktura baz podatkov AJPES) je v 
analizo nemogoče zajeti vse gospodarske subjekte, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo 
in to je pri branju analize tudi potrebno vzeti v obzir.   
 
Metodološke težave so tudi pri pridobivanju podatkov od ostalih nosilcev turizma (npr. 
turističnih delavcev, športne dejavnosti ipd). Primerljivih podatkov o poslovanju turističnih 
kmetij ni možno pridobiti (niso dolžni dajati letna poročila na AJPES). Tisti, ki vodijo knjige  
po sistemu normiranih odhodkov, oddajajo poenostavljene bilance oz. letna poročila, zato 
določenih podatkov sploh ni mogoče pridobiti oz. so parcialni. Agregirani podatki na 
nivoju občine torej služijo zgolj kot ocena dogajanja v tej dejavnosti.  
 
Ostale dejavnosti, povezane s turizmom (npr. športne in druge dejavnosti za prosti čas) 
imajo zanemarljivo vlogo v gospodarstvu občine Krško in niso posebej analizirane.  

4.4.1  Dejavnost gostinstva 
 

Delež dejavnosti gostinstva v skupnih prihodkih gospodarskih družb in s.p.-jev v občini je 
vseskozi relativno nizek, kljub vsemu pa prestavlja pomembno dejavnost z 
multiplikativnim učinkom na ostale dejavnosti oz. širšo področje turizma.    
 
GOSPODARSKE DRUŽBE v dejavnosti gostinstva v občini Krško v letu 2020:  
 
 Poslovalo je 30 gospodarskih družb (enako ko leto poprej), kar  predstavlja skoraj 

polovico vseh družb v tej dejavnosti v regiji),  ki imajo kot glavno dejavnost vpisano 
I Gostinstvo, pri tem so zaposlovale za 14 % (ali 17 oseb) manj kot leto poprej. Tako 
se je trend naraščanja zaposlovanja v posebnem letu 2020 prekinil. Družbe v tej 
dejavnosti so hkrati zaposlovale petino vseh zaposlenih v regiji v tej dejavnosti.  

 Tudi trend naraščanja prihodkov se je v letu 2020 prekinil, saj so družbe dosegle 
za petino manj prihodkov kot prejšnje leto in sicer cca. 6,8 mio €, vendar se je 
zguba iz poslovanja celo zmanjšala, s slabih 200 tisoč € na 90 tisoč €.  Tako so 
družbe čisto izgubo obračunskega obdobja skoraj prepolovile (na 117 tisoč €), 
precej na račun zmanjšanih stroškov dela ter znižanih stroškov materiala in 
storitev. Celotna gospodarnost je ostala na isti ravni (0,98), vendar je razumljivo 
pod 1. Na državni ravni je gospodarska slika poslovanja družb v tej dejavnosti 
precej slabša: gospodarske družbe so v letu 2020 pridelale čisto izgubo  
obračunskega obdobja v višini kar 77 mio, v nasprotju z letom 2019, ko so izkazale 
kar 57 mio čistega dobička obračunskega obdobja  
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 Nadaljuje se trend naraščanja dolgoročnih obveznosti, saj so narastle kar za 
dvakrat (predvsem finančne), saj so podjetja veliko kratkoročnih kreditov 
reprogramirala v dolgoročne, predvsem kot posledica epidemioloških razmer. 
Skladno z zgoraj navedenim so se kratkoročne finančne obveznosti prepolovile.      
Kapital se je znatno povečal, kar za 85%.   

 Trend zmanjševanja dodane vrednosti na zaposlenega se je v letu 2018 ustavil, 
vendar se zaradi dodatnega zaposlovanja razumljivo ni nadaljeval tudi v letu 2019. 
Kljub izrednim razmeram v letu 2020 pa se je dodana vrednost nekoliko povečala 
(za 4 %), predvsem na račun precejšnjega zmanjšanja števila zaposlenih in je 
znašala 21.514 € (oz. 90 % državnega povprečja v tej dejavnosti). Še vedno dosega 
komaj tretjino povprečne vrednosti na ravni občine (ki je sicer znatno višja od 
državnega povprečja zaradi prevladujočega deleža energetike) oz. le 46 % 
državnega povprečja v vseh dejavnostih.  

 Povprečna mesečna plača zaposlenih v družbah dejavnosti gostinstva za občino 
Krško je bila tudi v letu 2020 sicer zelo nizka – le 1.070 € bruto (SLO: 1.273 € v isti 
dejavnosti) oz. na približno enaki ravno kot prejšnje leto. Plača je tudi še vedno 
daleč pod občinskim povprečjem (le 51 %), kjer pa je potrebno upoštevati 
prevladujoč delež energetike.  

 
PODJETNIKI v dejavnosti gostinstva so glede na predhodno leto svoje rezultate 
pričakovano poslabšali – nekaj podatkov :   
 
 registrirano 53 podjetnikov (1 več kot prejšnje leto), ki so dosegli 5,3 mio € 

prihodkov od prodaje (kar za 21 % manj kot leto poprej), žal se trend manjšanja 
prihodkov od prodaje ni ustavil, tokrat predvsem zaradi drastičnih posledice  
epidemije. V letu 2019 so krški podjetniki v tej dejavnosti povečali čisti dobiček (kar 
za 31 %), v letu 2020 pa je slika žal ravno obrnjena: čisti dobiček obračunskega 
obdobja so znižali kar za 36% (na 170 tisoč €). V letu 2019 so podjetniki znatno 
izboljšali kratkoročni koeficient likvidnosti, v letu 2020 pa je celo nekoliko višji – 
predvsem zaradi nižjih kratkoročnih poslovnih obveznosti.  

 Zopet so nekoliko zmanjšali tudi število zaposlenih, na 94 oseb (oz. kar za 30 oseb 
iz leta 2016, ko so bili poslovni rezultati precej boljši.                       

 Pozitivni trend dodane vrednosti na zaposlenega iz prejšnjih let se je v letu 2020 
pričakovano prekinil ( že tako nizka vrednost iz leta 2019 (21.321 €) se je v letu 2020 
še znižala na 19.809 € oz. za 7%  (na ravni SLO v tej panogi pa se je znižala še bolj 
(za 12%), na 21.241 €).  
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Graf 4.4.1: Število gospodarskih subjektov in zaposleni v gostinski dejavnosti v obdobju    
2009– 2019, občina Krško  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: AJPES, FI-PO, september 2020 
 
Graf 4.4.1 prikazuje, da je skladno s porastom gospodarskih družb v dejavnosti gostinstva 
do leta 2014 število zaposlenih naraščalo, v letu 2015 in 2016 pa je zmanjšanju števila družb 
sledilo tudi zmanjšanje števila zaposlenih. Vendar se je v letu 2017 trend obrnil in družbe  
so znatno več zaposlovale. Iz grafa pa je razvidno tudi, da se je pri samostojnih 
podjetnikih število zaposlenih v tej dejavnosti iz leta v leto zmanjšuje – kljub nekoliko 
povečanim prihodkom do vključno l. 2019. Posledično je bila do takrat tudi dodana 
vrednost nekoliko višja, v nenavadnem letu 2020 pa se je tako dodana vrednost kot 
število zaposlenih zmanjšalo. Pri gospodarskih družbah se je število zaposlenih znatno 
zmanjšalo, zaradi tega se je sicer nizka dodana vrednost celo nekoliko povečala, vendar je 
še vedno podpovprečna glede na državo raven v tej dejavnosti.    

4.4.1  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter rezervacij in drugih s 
potovanji povezanimi dejavnostmi 
 
V regiji Posavje je v letu 2020 delovalo nekaj gospodarskih družb na zgoraj navedenem 
področju in sicer:  
 

  2 gospodarske družbe, ki so imele kot glavno dejavnost vpisano 79.110 Dejavnost 
potovalnih agencij: KOMPAS KRŠKO d.o.o. in  ŠOLA VOŽNJE PRAH SEVNICA d.o.o. 
ter   

 2 gospodarske družbe, ki so imele kot glavno dejavnost vpisano 79.120 Dejavnost 
organizatorjev potovanj: CLUTCH DT d.o.o. in DIGITALNI TURIZEM d.o.o.  
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 1 gospodarska družba, ki je imela kot glavno dejavnost vpisano 79.900 Rezervacije 
in druge s potovanji povezane dejavnosti (CMTS d.o.o), ki v letu 2020 ni dosegla 
nobenih prihodkov. 
 

Vse družbe skupaj so zaposlovale 5 oseb (za 4 osebe več). Družba Digitalni turizem d.o.o. 
je spremenila glavno dejavnost (prej je imela kot glavno dejavnost 79.900) in je v letu 
2020 dosegla čez 300 tisoč € prihodkov in hkrati celo malenkosten čisti dobiček 
obračunskega obdobja. Dodano vrednost v letu 2020 je uspela zvišati na 83% povprečne 
dodane vrednosti v tej panogi na nivoju Slovenije.   
 
Poleg gospodarskih družb pa je v teh dejavnosti v regiji delovalo tudi nekaj samostojnih 
podjetnikov:  
 
V dejavnosti 79.110 Dejavnost potovalnih agencij  je imel kot glavno dejavnost registriran 
le en s.p.:  AVTOŠOLA PRAH SEVNICA, ANTON PRAH, S.P. , ki je bil v juliju 2021 izbrisan.  
 
V dejavnosti 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj pa so v regiji  delovali tudi 4-je s.p. 
ji: 
 

- CLUTCH ROŽLE VERHOVC s.p. (Sevnica)  
- CONCERT FREAK, TADEJ KOŠMERL S.P. (Sevnica) 
- RENTOR MARIO BENIĆ S.P. (Brežice) in  
- TWIN TURISTIČNA AGENCIJA - ROBERT UREKAR S.P. 

 
Skupaj so v obeh dejavnostih zaposlovali kar 14 oseb, vendar so priposlovali le 47 % 
prihodkov iz leta 2019, ko so dosegli  čez 2 mio € prihodkov (od tega več kot polovico s 
strani podjetnika s sedežem v Sevnici (Concert freak, Tadej Košmerl s.p.). Posledično se je 
drastično znižala tudi dodana vrednost na zaposlenega – v letu 2019 je znašala neverjetnih 
140.637 €, v letu 2020 pa le 21.682 €. Sicer je podjetnik (Concert freak, Tadej Košmerl s.p.) 
v kritičnem letu 2020 dosegel le 7% prihodkov iz prejšnjega leta (in v nasprotju s prejšnjim 
letom tudi skoraj 33 tisoč € čiste izgube), kar se odraža v slabših rezultatih v dejavnosti 
potovalnih agencij in organizatorjev potovanja v celotni regiji.  
 
V dejavnosti 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti je deloval samo 1  
s.p. (OMEGA športne dejavnosti, marketing, turizem, Mateja Pajić s.p.), sicer iz občine 
Krško. Podjetnica je ustanovila svoj s.p. v marcu 2019 in v letu 2020 dosegla le minimalne 
prihodke.  
 
V regiji ima 12 gospodarskih subjektov (družb, zavodov, samostojnih podjetnikov) licenco 
za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih paketov in/ali za opravljanje dejavnosti 
prodaje turističnih paketov8. Največ licenc je podeljeno poslovnim subjektom v Brežicah 

 
8 Llicenco osnovi izpolnjevanja pogojev pravnim in fizičnim osebam podeljuje Turistično gostinska zbornica 
Slovenije na podlagi odločbe Ministrstva za gospodarstvo o izbiri nosilca javnega pooblastila št. 322-
28/2015/7, Uradni list št. 41/2016 in podpisa Pogodbe o podelitvi javnega pooblastila št. 322-28/2015. Podjetja 
so vpisana v register Turističnih agencij v Sloveniji, http://agencije.registri.si  
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(6) ter Sevnici (4). Velika večina teh poslovnih subjektov kot svojo glavno dejavnost 
nimajo vpisane dejavnost potovalnih agencij oz. s potovanji povezane dejavnosti.  
 
Občina Krško 
  
V letu 2020 je v občini Krško poslovala samo 1 gospodarska družba, ki je imela kot glavno 
dejavnost vpisano 79.110 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj – to je 
bilo podjetje KOMPAS KRŠKO d.o.o, ki je tudi vpisana v register turističnih agencij v 
Sloveniji (tako kot organizator kot agent)9. Število zaposlenih v tem podjetju se je v letu 
2018 število prepolovilo, od takrat ostaja zaposlena le 1 oseba. V letu 2019 so se čisti 
prihodki od prodaje kar precej zmanjšali, za 14,5 % glede na predhodno leto, kljub temu pa 
je podjetje dosegalo minimalni čisti dobiček, v kriznem letu 2020 pa je izkazalo izgubo v 
višini 10 tisoč €. Dodana vrednost na zaposlenega se je prejšnja leta zviševala in je leta 
2019 znašala 38.377 € (kar je za 27,7 % več kot na nivoju Slovenije v tej dejavnosti).  Vendar 
je v kriznem letu 2020 padla na le 11 tisoč € oz. na 64% povprečne v tej dejavnosti na nivoju 
Slovenije.   
 
O občini je v tej dejavnosti deloval tudi 1 samostojni podjetnik in sicer TURISTIČNA 
AGENCIJA KARANTANIJA, Roman Pleterski s.p., ki sicer  posluje že od leta 1994 in je imel v 
je imel v letu 2019 cca. 20 tisoč € prihodkov in hkrati kar 13 tisoč € čistega dobička. Za leto 
2020 ni relevantnih finančnih podatkov.  
 
V občini  je delovalo nekaj poslovnih subjektov, ki so imeli kot glavno dejavnost  79.900 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti, od tega ena gospodarska družba 
(CMTS d.o.o.), eno društvo ter 1 samostojni podjetnik: Omega Mateja Pajić s.p. 
 

4.5. STRATEGIJA TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA 
(2017-2020) IN MAKRO DESTINACIJE 

 
Strateška vizija 
Predlagana strateška vizija slovenskega turizma je: 
Slovenija je zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče 
raznolika in aktivna doživetja, notranji mir in osebno zadovoljstvo. 
 
(ANG) Slovenia is a green boutique global destination for demanding visitors, looking for 
diverse outdoor experiences, peace and personal benefits.’’ 
 
Vizija slovenskega turizma je sestavljena iz več močnih in tržno usmerjenih ključnih 
elementov: 
 
... zelena butična ... 
 

- Poudarek na slovenski zeleni izkušnji v vseh fazah potrošnikovega potovanja. 

 
9 Vir: Register Turističnih agencij v Sloveniji, http://agencije.registri.si/, dostop oktober 2021 



 

 
24 

 

- Visoka kakovost doživetij za obiskovalce. 
- Občutek butičnosti med počitnikovanjem v Sloveniji. 

 
... globalna destinacija ... 
 

- Globalno prepoznavna turistična ponudba in doživetja. 
- Visoka vrednost tržne znamke državne in turistične.  

 
... za zahtevnega obiskovalca ... 
 

- Turisti z izbranim okusom -priznavanje edinstvenosti doživetij -zelena, aktivna, 
zdrava. 

- Zahtevnejši gostje, ki iščejo raznolike in zadovoljujoče izkušnje, drugačne od 
masovnega turizma in netrajnostnih konceptov. 
 

... ki išče raznolika in aktivna doživetja ... 
 

- Raznolika doživetja: od pasivnega sproščanja, umirjenega raziskovanja, 
ogledovanja turističnih znamenitosti do aktivnih počitnic, adrenalinskih izzivov in 
premikanja osebnostnih meja. 

 
... ki išče notranji mir ... 
 

- Občutek notranjega miru in obujeno počitniško zadovoljstvo. 
- Poudarek na mirnem okolju »dih jemajoči« razgledi, krajinska slika, neokrnjena 

narava in kulturne lepote, gorski vrhovi, jezera, reke, obala ipd.  
- Poudarek na varnem okolju 

 
 

... ki išče osebno zadovoljstvo... 
 

- S preživljanjem počitnic v Sloveniji obiskovalec občuti koristi na osebni ravni: 
zadovoljstvo, izpolnitev, samospoznanje, navdih, sprostitev, dobro počutje in 
učenje ter nova spoznanja. 
 

Tako opredeljena vizija temelji na raznolikostih Slovenije ter na njihovem pretvarjanju v 
izkušnje in doživetja, ki so svetovno konkurenčna in privlačna. Ker je Slovenija geografsko 
majhna, ampak vseeno izkustveno bogata turistična država, mora sprejeti visoko 
vrednostno turistično filozofijo pri načrtovanju razvoja, predstavljanju in promociji 
turizma v prihodnosti; namesto konkuriranja na trgu z nizkimi stroški in filozofijo 
množičnega turizma. Tako mora uresničevanje vizije temeljiti na ključnih atributih in 
zagotoviti naslednje ključne prednosti, ki se predstavijo obiskovalcem: 
 
v Mediteranu, v Alpah in Panonski nižini zagotoviti širok obseg raznolikih aktivnosti in 
izkušenj; 
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- doživetja srednjeevropske elegance in urbane estetike, nakupovanje, vina in 
kulinarika, dobro počutje skozi uveljavljen in izboljšan zdraviliški in wellness 
program; 

- vključevanje na strateški in informacijski ravni ter sinergija slovenske turistične 
ponudbe s ponudbo sosednjih držav; 

- koncept živahnega, poglobljenega in interaktivnega zelenega (trajnostnega) 
turizma. 

 
Podpora vodilnim destinacijam in podjetjem 
 
Vsako destinacijo z več kot pol milijona prenočitev je možno globalno tržiti. Trenutno ima 
Slovenija pet takšnih destinacij: Piran, Ljubljana, Bled, Brežice in Kranjska Gora. Slovenija 
lahko predvidi od deset do petnajst destinacij za turistični razvoj ob trenutnem tržnem 
potencialu in obstoječi verigi vrednosti. Te se lahko razvijejo v posebne destinacije z 
visoko dodano vrednostjo in nadzorovanimi razvojnimi pogoji. Dolgoročno zmogljivost 
teh destinacij je treba določiti in uskladiti z nacionalno, regionalno ali lokalno načrtovano 
rabo zemljišč. 
 
Strategija je razdelila Slovenijo na 4 MAKRO DESTINACIJE:  

- Termalno Panonska Slovenija:  
Vodilne destinacije: Čatež/Posavje, Dobrna, Dolenjske toplice, Laško, Lendava, 
Moravske toplice, Radenci in Banovci, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina,  
Šmarješke toplice, Topolšica, Zreče, mesti Ptuj in Celje 
Nosilni produkti: Zdravje & dobro počutje, Kulinarika, Turizem na podeželju 
Sekundarni/podporni produkti: Outdoor, Mesta & Kultura, Posebni interesi (npr. 
romarski turizem, zidanice) 
 

 
- Alpska Slovenija: 

Vodilne destinacije: Bled, Bohinj, Kranjska gora, Dolina Soče, Maribor, Rogla, Brda, 
Solčavsko, Radovljica 
Nosilni produkti: Počitnice v gorah, Outdoor, Športni turizem 
 

- Ljubljana in osrednja Slovenija 
Vodilne destinacije: Ljubljana, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Kočevje, Novo 
mesto, Bela krajina 
Nosilni produkti: MICE, Mesta & kultura, Touring 
 

- Mediteranska Slovenija 
Vodilne destinacije: Portorož, Piran, Izola, Koper & Ankaran, Postojnska jama, 
Lipica, Škocjanske jame, Nova Gorica 
Nosilni produkti: MICE, Zdravje & dobro počutje, Sonce & morje 
 

Kriteriji za vodilne destinacije: prenočitve, obisk, delež tujih gostov, potencial razvoja, 
kompetenten partner, finančna participacija na programih, vključevanje ostalih destinacij. 
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Občina Krško spada v Termalno panonsko makro destinacijo, vodilna destinacija je 
Posavje-Čatež.  
 

4.6. Razvojni projekti na področju turizma in trženje turističnih 
produktov   

CPT Krško razvija manjše produkte znotraj občine Krško v sodelovanju s ponudniki, 
društvi in upravljalci naravne in kulturne dediščine. Na področju gastronomije in 
pohodništva razvijamo produkte širše ter se povezujemo z regijskimi ponudniki, društvi in 
LTO-ji.  
 

 RAZVOJNI PROJEKTI: 
OKUSI POSAVJA    
Sodelovanje s ponudniki na področju gastronomije (restavracije, vinske kleti, 
pivovarne) z namenom skupne promocije in razvoja gastronomskih programov. 
Skupen nastop na sejmih, oblikovanje dogodkov, priprava študijskih tur za 
novinarje in turistične agencije. Izvedba dogodka- Teden okusov Posavja v 
sodelovanju s posavskimi ponudniki in posavskimi LTO-ji.   
POHODNIŠTVO 
Sodelovanje z društvi, ki vzdržujejo pohodniške poti in organizirajo pohodniške 
ture. Skupna promocija pohodniškega festivala v sodelovanju z LTO-ji in 
nacionalnim združenjem Outdoor Slovenia GIZ. Pristop k mreži Outdoor Active z 
namenom promocije pohodniških in kolesarskih tur na evropskem spletnem 
portalu, vključno z vnosom gpx tras in opisom naravnih in kulturnih znamenitosti. 
Posavski festival tematskih poti: tradicionalno prireditev, ki poteka v mesecu maju 
in juniju ter oktobru in novembru koordinira CPT Krško v sodelovanju z posavskimi 
občinami. 
CLLD PROJEKTI  
Projekt PoSava, Okusi ribo - priprava vloge, Sveže-okusno-lokalno-priprava vloge, 
Ribje legende- priprava vloge, usklajevalni sestanki s partnerji, priprava dopolnitev, 
pridobivanje dovoljenj. 
VODILNA DESTINACIJA ČATEŽ POSAVJE 
V okviru projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež 
in Posavje smo skupaj s strokovnjaki razvijali nove produkte in marketinške akcije. 
Udeleževali smo se regijskih delavnic, pripravili nabore izletov in sodelovali pri 
oblikovanju posavskih produktov. 
 

 DOGODKI V STAREM MESTNEM JEDRU: Poletni spin malin, Okusi Posavja, 
Praznični vikend-digitalno  
 

 OUTDOOR AKTIVNOSTI 
 Pohodniške in tematske poti: CPT Krško je koordinator Posavskega festivala 

tematskih poti, ki v šestih posavskih občinah ponuja preko 40 organiziranih 



 

 
27 

 

pohodniških, kolesarskih in konjeniških tur. Festival je trenutno eden večjih v 
slovenskem prostoru in privablja vsako leto večje število obiskovalcev.  V letu 2020 
ni bilo izvedbe festivala.  

 Potrebno nadaljevati z urejanjem pohodnih in kolesarskih  poti in jih povezovati s 
turistično ponudbo.  

 Predvsem poti (Krka - Sava bike), ki povezujejo širše območje, saj je sama občina 
Krško za daljše podvige premajhna. Občina Krško mora nameniti več sredstev za to 
infrastrukturo turizma, institucije pa zagotoviti ustrezno izvedbo in upravljanje 
poti. 

 Adrenalinski in vodni športi – vključevanje teh aktivnosti v ostalo turistično 
ponudbo.  

 Konjeniške poti: v občini Krško se tako ljubiteljsko kot profesionalno s konjerejo 
ukvarja precej ljudi, ki so povezani v konjeniška društva in klube. Konjerejci izražajo 
željo po nujni signalizaciji konjeniških poti in jih povezati na nivoju regije. 

 Hipodrom Brege: Projekt, ki združuje konjeniški šport in konjeniški turizem, bi bil 
lahko pomemben konjeniški center v Sloveniji in širše. Zaradi lokacije, strateške 
lege in terena ima velik potencial, njegov vpliv bi lahko segel čez državne meje.  

 
 PRIREDITVE 

Na CPT Krško evidentiramo veliko število dogodkov in prireditev, katerih 
organizatorji so številna kulturna, športna in turistična društva. Prireditve so 
največkrat organizirane s strani društev na prostovoljni osnovi. CPT Krško se po 
potrebi vključuje v izvajanje dogodkov s promocijo ali strokovno podporo. Tako 
izhaja mesečni napovednik za območje celotne občine in zajema vse dogodke s 
področja kulture in zabave, športa in rekreacije ter programa za otroke. 
CPT sodeluje pri Evropskem tednu mobilnosti in na Speedway Grad Prix. V letu 
2020 so bile vse prireditve izvedene v omejenem obsegu. 
 

 NASTANITVENE KAPACITETE 
Postajališča za avtodome: Občina Krško je v letu 2020 pristopila k pripravi CLLD 
projekta za ureditev javnega PZA postajališča s pripadajočo infrastrukturo pri 
Stadionu Matije Gubca. Moderno urejeno postajališče je planirano za 12 
avtodomov. Razmah avtodomarskega turizma je priložnost za občino Krško, 
predvsem zaradi bližine avtoceste in dostopnosti. Vključevanje v nacionalno Mrežo 
postajališč in priprava vsebin za njihove promocijske kanale. 

 
 PROMOCIJA CELOVITE TURISTIČNE PONUDBE 

 Nujna je nadaljnja promocija turizma, ker je to hkrati promocija občine, njenega 
gospodarstva in priložnosti za  bivanje  in  uživanje ter opravljanje dejavnosti. S 
tem postaja občina poslovno zanimiva.  

 Oblikovanje turističnih paketov – celotne ponudbe in povezanih aktivnosti: V 
sklopu projektov in individualno so se oblikovali novi produkti in paketi, ki jih 
promoviramo preko TIC-a 

 Povezovanje med ponudniki (stik javnega in zasebnega sektorja ter civilne 
družbe). 
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 Redno ažuriranje spletne strani www.visitkrsko.com z inovativnimi pristopi in 
predstavitvami na spletu, vključno s foto in video materialom ter na socialnih 
omrežjih. 

 Skupna promocija na sejmih doma in v tujini so potekala digitalno preko spletnih 
portalov, medijev, agencij. 

 Komunikacija z domačimi in tujimi tour operaterji: preko nastopov na digitalnih 
sejmih. 

 Sodelovanje z institucijami na nacionalnem nivoju: CPT Krško sodeluje kot 
partnerska organizacija v Združenju Outdoor Slovenia GIZ, sodelovanje s STO 

 Turistična signalizacija: potrebno je nadaljevati postavitev signalizacije (table, 
zemljevidi, digitalizacija pohodnih poti in predstavitev na spletnih portalih turizma 
v Posavju). 

 Vključevanje v nacionalna tematska združenja, ki pripomorejo k prepoznavnosti 
turistične ponudbe občine Krško. V letu 2014 je CPT Krško postal partner v 
Združenju pohodništvo & kolesarjenje GIZ in si s tem povečal prepoznavnost v 
Slovenskem prostoru in hkrati pridobil številne ugodnosti pri predstavitvi na tujih 
sejmih v okviru agencije SPIRIT. 

 Študijske ture za turistične agencije in medije: CPT Krško v sodelovanju z 
nacionalnimi organizacijami na področju turizma pripravlja programe študijskih 
obiskov za posamezne tuje agencije in novinarje v Posavje. Obiski predstavnikov 
agencij so sestavljeni iz večdnevnih programom, s katerimi skušamo predstaviti 
nastanitvene objekte, ponudbo kulinarike in vin ter naravne in kulturne 
znamenitosti regije.  Turistične agencije se na podlagi ogleda na terenu odločijo za 
trženje naših produktov v sklopu njihove celovite ponudbe Slovenije. Na podlagi 
njihovih ocen je zaznati manjšo zainteresiranost trženja občine Krško, predvsem 
zaradi bližine NEK in prisotnost industrijskih obratov v samem mestu Krško. V letu 
2020 je bila izvedba študijskih tur okrnjena. 

 Obiski novinarjev so večina pozitivni in objave njihovih člankov v tujih revijah niso 
zanemarljivi. Poleg člankov v tiskanih medijih so za promocijo našega turizma zelo 
dobrodošle tudi njihove objave na socialnih omrežjih. Novinarjev je bilo v 2020 
manj zaradi ukrepov. 

 TRŽENJE TURISTIČNIH PRODUKTOV 
Trenutno v regiji Posavje obratuje nekaj individualnih tržnih subjektov, ki delujejo 
pod okriljem javnih zavodov na področju turizma in ponujajo programe znotraj 
njihovih občinskih meja in širše. Poleg tega trženje poteka preko zasebnih 
turističnih agencij, ki ponujajo tako programe znotraj regije, kot tudi programe 
izven regije in države. 

 
 
       Center za podjetništvo in turizem Krško 

         Direktorica 
        Kristina Ogorevc Račič 
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