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Regija Posavje je kot zaključena celota sestavljena
iz šestih občin (Krško, Sevnica, Brežice, Bistrica
ob Sotli, Kostanjevica na Krki, Radeče), umeščenih
med Gorjance, pogorje Bohorja in »Zasavskega«
hribovja. Hribovite dele zaznamujejo širni gozdovi,
ki se v prisojnih legah zaključujejo z vinogradi in
sadovnjaki.

vinogradi, sadovnjaki, počasnimi rekami in gradovi.
Pohodniške poti so dobro razvite, imajo različne
tematike in zgodbe ter so primerne za vse starostne
skupine. Pokrajina ponuja srednje visoke hribe in
gričevja, z najvišjimi vrhovi med 500 in 900 m.
Priljubljene točke pohodnikov so Bohor, Lisca,
Grmada in Gorjanci s čudovitimi razgledi.

Regija je turistično manj obiskano območje in prav
zaradi tega očara s svojo pristnostjo, domačnostjo
in neokrnjeno naravo. Gričevnata regija se ponaša z

Posavsko podeželje je primerno tako za družinski
potep, poln doživetij in lokalnih zgodb, kot tudi za
pohode manjših in večjih skupin.
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Podeželje vabi gurmane, ki z bogastvom okusov
tradicionalne hrane in pestrim izborom vin preprosto
navdušuje. Okusite lahko značilne posavske
kulinarične dobrote, pripravljene iz svežih, lokalnih
in sezonskih sestavin, pridelanih na okoliških
kmetijah ter se prepustite čarom vinskih kleti, ki
ponujajo odlična vina.
Pohodniške poti ponujajo ture različnih težavnosti,
na potepih boste odkrili naravne in kulturne zaklade,

prav tako boste lahko doživeli pristno povezanost
z naravo. Poti lahko odkrivate samostojno s
prenosom tras na pametne telefone ali v družbi
lokalnih vodnikov. Pohodništvo lahko dopolnite
s kolesarjenjem, čolnarjenjem ter odkrivanjem
zanimivih lokalnih zgodb v družbi prijaznih
domačinov. Lahko se razvajajte v bližnjih termalnih
bazenih ali se posvetite sproščanju v naravi.

Dobrodošli

v pokrajini tesnega stika z neokrnjeno naravo, z ljudmi in njihovo kulturo,
modrostjo, šegami in navadami.
v pokrajini radoživih voda, razigranih dogodivščin in adrenalinskih izzivov.
v pokrajini pristnih okusov, kjer se prepustite razvajanju ob tradicionalnih jedeh
in odličnih vinih.
v pokrajini, kjer vam bodo številne kulturne znamenitosti odkrile zgodbo
nekdanjih dni.
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Odkrijte Krško!
Prijetno mestece ob Savi je stičišče mnogoterih poslovnih poti ter kulturnih, kulinaričnih, poučnih in razgibanih
doživetij.
Občina Krško se razteza na skorajšnjih 300 km2 in šteje okrog 26.000 prebivalcev. Celotna Krška pokrajina je
precej ugodna za kmetijske dejavnosti, kar se odraža tudi v okusni lokalni kulinariki. Vinsko razodetje Posavja s
svojimi pestrimi in slikovitimi okusi ter avtohtonim “cvičkom” vsekakor pričara prekrasno dopolnilo h gurmanskim
presežkom okoliških gostincev. Vsekakor se Krško z okolico ponaša s pestro kulinarično in vinsko ponudbo, kjer
se najde za vsak okus nekaj.
Poleg gurmanskih doživetij pa ne gre zanemariti turističnih zanimivosti, ki jih v veliki meri zaznamuje in prežema
pestra kulturna preteklost. Od Bohoriča in Dalmatina vse do Valvasorja in mnogih drugih, ki so tako ali drugače
obogatili in zaznamovali Krško, predvsem pa slovensko zgodovino in kulturo.
Krško vabi, da ga odkrijete! Da razodenete vsa kulturna, kulinarična, zabavna, poučna in razgibana doživetja, ki
jih mestece ponuja.
Razgibajte se ob brezmejnih pohodnih in kolesarskih poteh, odkrijte staro mestno jedro in novi del mesta, s svojo
bogato vsebino in ponudbo. V mestu, dobro poznanem po energetiki naj vas pot zanese tudi do interaktivnega
multimedijskega centra Svet energije, ki vam bo pričaral popolnoma novo izkustvo energije in energetike. K
odkrivanju in zgodovinskih zgodb pa vabijo tudi številne cerkve, samostani in gradovi, ki se razprostirajo v Krškem
in okolici.
Slikovita pokrajina je prava izbira za izlet, krajši oddih ali čisto prave počitnice, mesto pa ponuja nešteto možnosti
za raziskovanje, prijeten klepet ob kavi in zabavo ob številnih glasbenih, športnih in drugih (tradicionalnih)
prireditvah.

Poiščite pravo doživetje zase!
Kako do nas
Krško se razprostira v izteku savske soteske pred Krškim poljem na desnem in levem bregu reke Save. Je osrednje
mesto Posavja in dostopno iz avtoceste Ljubljana – Zagreb ter po regionalnih cestah iz Celja, Maribora in Novega
mesta. Oddaljeno je 98 km od Ljubljane in 51 km od Zagreba.
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Znamenitosti –
stopinje prednikov

Mestni muzej Krško skozi stalne in občasne razstave
odkriva življenje in sledi znanih in pomembnih Krčanov:
Janeza Varjkarda Valvasorja, Josipine Hočevar, prvih
krških borcev, Vladimirja Štovička in drugih.
Razstavni program dopolnjujejo številna strokovna
predavanja in vodstva, drugi obrazstavni in glasbeni
dogodki ter raznolike muzejske delavnice za otroke in
odrasle.
Ogleda vredna so tudi Galerija Krško, Dvorana v parku,
ki gosti številne kulturne in družabne prireditve, ter
mestni park zaslužnih občanov, v katerem stojita
tudi doprsna kipa dveh najpomembnejših Krčanov:
Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina, ki sta močno
zaznamovala čas protestantizma in pridobivanja prvih
slovenskih knjig v 16. stoletju, Valvasorjeva knjižnica,
v kateri je razstavljena stalna in edinstvena razstava
Speedway v Sloveniji, Kapucinski samostan z bogato
knjižnico in cerkvijo ter še veliko več.
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16. stoletja. Renesančni bivalni del z razkošno dvorano
zaključuje soba z bogatimi freskarskimi poslikavami.
Muzejske postavitve Muzeja novejše zgodovine
Slovenije nam ponujajo vpogled v zgodovino delovanja
menihov trapistov, usodo slovenskih izgnancev in čas,
ko so na gradu delovale različne kazenske ustanove.

Grad Rajhenburg

1

S šestdeset metrov visokega skalnega pomola nad
sotočjem potoka Brestanica in reke Save okoliški prostor
že stoletja nadzoruje grad Rajhenburg. Grajsko stavbo
je dal med letoma 1131 in 1147 pozidati mogočni
lastnik posesti, salzburški nadškof Konrad, o čemer priča
najstarejši, romanski del objekta. Stavbo in pripadajoče
posestvo so stoletja upravljali ministeriali, ki so dobili
ime po gradu – Rajhenburški. Po njihovem izumrtju
so nasledniki stavbi dodajali sodobnejše elemente
in ji postopoma dali podobo, kakršno občudujemo
danes. Leta 1881 so Rajhenburg kupili menihi trapisti
in ga preuredili v samostan, ki je deloval do okupacije
aprila 1941, ko je nemška okupacijska oblast v gradu
in pripadajočih gospodarskih poslopjih vzpostavila
taborišče za izgon Slovencev. Leta 1947 je bil red
trapistov razpuščen, grad pa nacionaliziran. Še isto
leto, junija, je bil odprt Kazensko poboljševalni dom za
ženske in pozneje še druge kazenske ustanove. Od leta
1968, ko je bila v njem odprta razstava o izgnancih,
pa je namenjen predvsem muzejski in prireditveni
dejavnosti.

Obiskovalci si lahko ogledajo tudi grajsko pohištvo iz
zbirk Narodnega muzeja Slovenije, vedute Brestanice
od konca 19. stoletja ter motive iz društvenega in
družabnega življenja spoznavamo na predstavljenih
razglednicah, na gradu pa so razstavljena tudi žlahtna
odličja z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev najbolj
znanega brestaniškega športnika Primoža Kozmusa.
Prostor renesančne dvorane bogatijo likovna dela
akademskega slikarja Jožeta Ciuhe, umetnostne razstave
pa pripravljamo tudi v veliki dvorani, ki jo zaznamuje
štirikrilno gotsko okno s kamnitim križem. Grad
Rajhenburg sodi med najpomembnejše spomenike
srednjeveške grajske arhitekture v Sloveniji. V skrbno
urejenem predgradju je bil leta 2014 vzpostavljen
zeliščni vrt, ki je eden od elementov trapistovske
dediščine, ki jih oživljamo tudi z organizacijo kulturnoturističnih prireditev, kot je rajhenburški dan čokolade
in likerjev.

Po končanem denacionalizacijskem postopku v
letu 2004 je grad v lasti Občine Krško, s celostno
prenovljeno stavbo pa danes upravlja Kulturni dom
Krško. Ob raznovrstnih dogodkih (koncerti, gledališke
predstave, predavanja, ...) se lahko obiskovalci na
stalnih in občasnih razstavah seznanijo z zgodovino
gradu, kraja in celotnega prostora. S sprehodom skozi
stavbo dobijo vpogled v razvoj grajske arhitekture od
romanike, gotike in renesanse do sodobnosti. Grad se
ponaša z dvema kapelama: romansko iz 12. in gotsko iz
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Muzejska trgovina ponuja kataloge razstav, umetniška
dela in izbrane rokodelske izdelke ter predvsem
brestaniško čokolado. V grajsko kavarno in slaščičarno
vabita kava in izvrstno pecivo. Celovito prenovljeni
grad s slikovito lego in vzorčno prenovljeno notranjostjo
je tudi odličen ambient za poročne obrede, sodobna
oprema pa omogoča, da je celotna stavba dostopna
tudi gibalno oviranim osebam.
Kontakt:
T: 07/620 42 16
E: info@gradrajhenburg.si
W: www.gradrajhenburg.si

Grad Raka

21

Grad Raka – Arch velja za enega najstarejših
srednjeveških gradov v Sloveniji.

Med drugo svetovno vojno je bila v gradu postojanka
nemške vojske.

V zgodovinskih listinah je omenjen že od leta 1161,
izrecno pa leta 1279 kot Castrum Arch. Najkasneje
v drugi polovici 12. stoletja so ga pozidali grofje iz
Bogna, nato so ga podedovali grofje Andeški, pozneje
so ga imeli v lasti vojvode Spanheimi.

V letih 1948–1998 so v gradu bivale Hčere krščanske
ljubezni – sestre usmiljenke. V gradu so imele svoj
dom onemoglih sester. Leta 1998 so sestre usmiljenke
zapustile grad, ki je prišel v last Občine Krško.

Grofica Barbara Bela, ki je slovela po svoji krutosti, je
dala neposlušne tlačane privezati na sramotilni kamen,
ki še danes stoji ob poti, ki vodi h gradu. Grad je leta
1515 pogorel med vseslovenskim kmečkim uporom in
bil v renesančnem slogu obnovljen leta 1525.
V 17. stoletju so bili lastniki gradu gospodje Verniški,
ki so grad kasneje prodali rodbini Kajzelj, ki je pod
gradom uredila tople grede in ribnik z raki. Med letoma
1784 in 1825 je s svojo navzočnostjo baron Haller von
Hallerstein rešil stari grad pred propadanjem in mu dal
povsem novo in polepšano obliko. Njegov grb je viden
nad vhodom.
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Občina Krško je obnovila del strehe ter kupila posest
v izmeri 2.000 m2 od soseda. Decembra 2014 je grad
prodala na javni dražbi. Sedanji lastnik je grad temeljito
obnovil in 43 soban opremil z avtentičnim inventarjem
(1.000 kosov pohištva, slik, orožja in drugega inventarja).
Kontakt:
T: 031/303 697
E: info@gradraka.si
W: www.gradraka.si
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Muzeji, galerije, zbirke
Od leta 2015 je predstavljena tudi tragična usoda
mladih, ki so v Krškem že v začetku poletja 1941
snovali odpor proti nemškemu okupatorju. Poznamo
jih kot Prve krške borce, po njih se imenuje tudi glavna
in najdaljša ulica v Krškem.
Muzejske postavitve poleg znanih Krčanov predstavljajo
tudi mesto v različnih obdobjih. Reprezentativna je
razstava Dolgo razsvetljensko 18. stoletje, ki predstavlja
življenje v tem času in povezavo prebivalcev z reko
Savo.
V razstavnih prostorih je omogočen tudi vpogled v
dediščino širše okolice, ki je vidna skozi Pot medičarstva
in lectarstva med Krškim in Zagrebom.
Mestni muzej Krško je muzej s pestrim dogajanjem, saj
redno pripravlja strokovna predavanja, izobraževanja,
pedagoške ali ustvarjalne delavnice ter druge prireditve.

Mestni muzej Krško

2

Muzej od 30. marca 2010, ko je bil odprt, deluje kot
enota Kulturnega doma Krško. Nahaja se v obnovljenem
Valvasorjevem kompleksu, ki je bil leta 1993 razglašen
za kulturni in zgodovinski spomenik. Pred hišo od leta
1966 stoji kip polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja,
delo akademskega kiparja Vladimirja Štovička.
Kompleks sestavljajo tri hiše: poznorenesančna,
poimenovana po Valvasorju, ter sosednji Jarnovičeva in
Kaplanova, ki spadata med najbolj kakovostne stavbe
starega mestnega jedra Krškega.

S stalnimi in občasnimi razstavami ter drugimi
muzejskimi programi omogoča prepoznavanje kulturne
dediščine mesta in občine Krško.
Kontakt:
T: 07/620 92 44
E: info@mestnimuzejkrsko.si
W: www.mestnimuzejkrsko.si

V muzeju so na ogled stalne razstave, ki predstavljajo
znamenite Krčane. Mednje sodijo polihistor Janez
Vajkard Valvasor (1641 – 1693), mecenka in
gospodarstvenica Josipina Hočevar (1824 – 1911) ter
akademski kipar in medaljer Vladimir Štoviček (1896 –
1889). Kot prva stalna razstava je svoje mesto v stavbi
dobila ravno zbirka Vladimirja Štovička.
Vsakokratna postavitev predstavlja del obširnega opusa,
ki ga je umetnik ob osemdesetem jubileju podaril
Občini Krško. Obiskovalci si lahko v muzeju ogledajo
tudi Valvasorjeve zbirke grafičnih listov Iconotheca
Valvasoriana in celoten prevod Slave vojvodine
Kranjske ter starejših faksimilov iz leta 1877.
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Galerija Krško

3

Nekdanja cerkev Sv. Duha (1777) stoji v neposredni
bližini Mestnega muzeja Krško. Na mestu, kjer je
prej stala špitalska cerkev Sv. Duha (1440), jo je dala
zgraditi rodbina Auersperg. Pred drugo svetovno vojno
je bila cerkev desakralizirana in v njej je že leta 1939
deloval Muzej Krško. Od leta 1966 v njenih prostorih
deluje Galerija Krško, od leta 2010 pa je tudi ta enota
Kulturnega doma Krško. Je izjemno razstavišče, ki ga
odlikuje poznobaročna arhitektura. Kljub desekralizaciji
ohranja spomin na prvoten pomen stavbe. Namen
razstavišča je prirejanje začasnih likovnih razstav, ki so
ustvarjene posebej za ta prostor.
Kontakt:
T: 07/620 92 44
E: info@galerijakrsko.si
W: www.galerijakrsko.si

Etnološka zbirka Šribar

4

Etnološka zbirka Šribar se nahaja v kraju Kobile. Zbirko
za javnost so odprli leta 2003. Nahaja se v originalnih
prostorih stare bogatejše kmečke hiše. Zbirka je
nastajala več kot 30 let. Razstavljenih ali shranjenih v
depoju je nad 3500 predmetov dediščine. Najstarejši,
nekaj tisoč let stari, so fosilni ostanki odtisov školjk
Panonskega morja, večina predmetov zbirke pa izvira
iz 19. in 20. stoletja. Pretežno gre za predmete, ki so
jih nekdaj na kmetijah uporabljali za obdelovanje
kmetijskih površin, razna orodja, stroji in pripomočki,
starejša ročna orodja domače in umetnostne obrti,
gospodinjski pripomoči, izdelki, kosi pohištva,…
Kontakt:
T: 07/492 11 56
E: lsribar@siol.net
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Speedway zbirka

5

V knjižnici se nahaja Spidvej soba, kjer je stalna posebna
zbirka ali »muzej v malem« z naslovom Spidvej v
Sloveniji. To je edina tovrstna javno dostopna zbirka v
Sloveniji, z njo se ohranja bogata tehnična in kulturna
dediščina našega okolja za sedanje in prihodnje
rodove. Zbirka vključuje zanimivosti predvsem iz
preteklosti tega zanimivega športa v Sloveniji, ki ima
v Krškem več kot petdesetletno tradicijo. V zbirki
speedvej so razstavljeni številni predmeti – od motorja
in opreme voznika do startnih številk, pokalov, priznanj
in opreme mehanikov ter marsikaj drugega. Predvsem
pa se za vsakim predmetom v zbirki skriva zgodba o
več kot polstoletni zgodovini slovenskega speedveja,
posameznih voznikih in o preteklih dogodkih, ki so
oblikovali ta poseben in zanimiv šport. Mogoč je tudi
ogled kratkih filmov iz zgodovine slovenskega spidveja.
Kontakt:
T: 07/490 40 00
E: knjiznica@knjiznica-krsko.si
W: www.knjiznica-krsko.si

Cvičkov hram

6

Cvičkov hram je namenjen promociji cvička, za
turistične namene ter izobraževanje in druženje.
Grajen je iz dveh delov: spodnji kletni del je zidan,
v njem je klet in prostor s 70 sedeži za goste. Gornji
del pa je grajen iz hrastovih brun in je sodobnejša
oblika nekdanjega hrama iz 18. stoletja. Urejen
je po vzorcu tradicije takratnih vinogradnikov –
imenovanih gorniki, ki so preurejali svoje hrame v
bivalne prostore. Tako ima tudi hram tri prostore:
izbo s krušno pečjo, kamro s posteljo in prostor z
muzejsko zbirko vinogradniške in kletarske opreme,
katero so uporabljali takratni vinogradniki.
Kontakt:
T: 041/739 557
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Arhitekturne znamenitosti
Mencingerjeva hiša

8

Hiši ob glavni ulici, ki sta še v 30-letih 20. stoletja nosili
številki 37 in 38, sta danes združeni v enotno stavbo.
Odlikujejo jo arhitekturni elementi, ki pričajo o bogati
stavbni zgodovini. Med celostno prenovo so bile leta
2012 v severni stavbi odkrite stenske poslikave, ki jih
datiramo v 16. stoletje. Domnevamo da so povezane
s prebivalci Krškega in protestantskim gibanjem.
Raziskave so pokazale, da je v južni stavbi bival Janez
Vajkard Valvasor. Konec 19. stoletja je tu živel pisatelj,
odvetnik in župan mesta, dr. Janez Mencinger.
Del prostorov je na voljo za ogled z vodnikom Mestnega
muzeja Krško.
Kontakt:
T: 07/620 92 44
E: info@mestnimuzejkrsko.si
W: www.mestnimuzejkrsko.si

Mestni muzej Krško

7

Muzej deluje kot enota Kulturnega doma Krško in se
nahaja v obnovljenem Valvasorjevem kompleksu,
ki je bil slovesno predan javnosti 30. marca 2010.
Tega je občina Krško že leta 1993 razglasila za
kulturni in zgodovinski spomenik, v letih 2008-2010
pa je potekala intenzivna obnova. Kompleks, ki je
bil obnovljen v izvirni podobi, sestavljajo tri hiše:
poznorenesančna, poimenovana Valvasorjeva, ter
sosednji Jarnovičeva in Kaplanova, najstarejši še
ohranjeni stavbi v Krškem, katerih podoba se je
razvijala od 15. stoletja dalje.
Kontakt:
T: 07/620 92 44
E: info@mestnimuzejkrsko.si
W: www.mestnimuzejkrsko.si
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Staro mestno jedro

9

Krško je mestne pravice dobilo leta 1477. Bogata
zgodovina sega daleč v preteklost pred vdore
Turkov in kmečke upore, ko so meščani leta 1573
pomagali kmetom. Takrat je bilo mesto pomembno
protestantsko središče. Z učencem Jurijem
Dalmatinom je tu deloval Adam Bohorič. Konec 17.
stol. je v južnem delu današnje Mencingerjeve hiše
umrl znameniti polihistor Janez Vajkard Valvasor.
V omenjeni hiši je živel tudi advokat in pisatelj dr.
Janez Mencinger. V starem mestnem jedru se poleg
znamenitosti nahaja upravno središče, Valvasorjeva
knjižnica s kapucinskim samostanom, mestni park,
župnijska cerkev sv. Janeza Evangelista in Mestni
muzej Krško.

Hočevarjev mavzolej

10

V mestnem parku se nahaja eden najlepših mavzolejev
v neogotskem slogu na Slovenskem, kjer počivata
zakonca Hočevar. V notranjosti mavzoleja dominira
velik kip Kristusa izdelan iz belega kamna. Martin
Hočevar je umrl leta 1886 in bil pokopan na mestnem
pokopališču. Kmalu se je tu začela gradnja mavzoleja.
Stavba je najverjetneje delo graškega arhitekta iz kroga
Georga Hauberrisserja in je bila dokončana leta 1890,
ko je bil vanjo položen Martin Hočevar, ki se mu je leta
1911 pridružila žena Josipina.

KRŠKO - katalog turistične ponudbe
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Parki

Mestni park

11

Sredi nekdanjega pokopališča, danes mestnega parka stoji nekdanja cerkev sv. Križa, danes Dvorana v parku.
V parku se nahajajo le še trije grobovi znanih Krčanov. Tam počiva politik in pisatelj dr. Janez Mencinger. V
neposredni bližini pa prvi ravnatelj, pisec prve krške zgodovine in ustanovitelj okrajne posojilnice Ivan Lapajne
ter v Hočevarjevem mavzoleju zakonca Martin in Josipina Hočevar. V parku se nahaja Valvasorjeva knjižnica s
kapucinskim samostanom ter Gaj zaslužnih občanov z doprsnimi kipi znanih prebivalcev krške občine.

Spominski park Jurija Dalmatina

12

Nekdanje pokopališče na Vidmu, ki leži na levem bregu
Save, se nahaja v neposredni bližini Osnovne šole Jurija
Dalmatina. Od leta 2009 ga je moč občudovati kot
spominski park Jurija Dalmatina. Na sredini stoji železna
skulptura – upodobitev velikih slovenskih protestantov,
ki je delo Vojka Pogačarja. Avtor je prenesel risbo
neposredno na ploščo iz železa in upodobil Jurija
Dalmatina, Primoža Trubarja in Adama Bohoriča.

20
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Sakralna dediščina
Bazilika Lurške Matere Božje

13

Cerkev sv. Janeza Evangelista

14

Današnja farna cerkev v Krškem je bila zgrajena leta 1582
in nato temeljito predelana v drugi polovici 19. stoletja, tako
da je od prvotne podobe ostal le zvonik in del pod korom.
Z ustanovitvijo Župnije Krško leta 1894 so tudi cerkev
povzdignili v župnijsko in jo prenovili s finančno pomočjo
Josipine Hočevar. Od leta 1899 pročelje cerkve bogatijo
reliefi, ki so delo Ivana Zajca, poznanega kot avtorja
Prešernovega spomenika v Ljubljani. Ob cerkvi pa še vedno
stoji tudi kužno znamenje iz 17. stoletja in priča o črni smrti,
ki je večkrat pestila mesto.
Kontakt: T: 07/492 28 70
Bazilika Lurške Matere Božje imenovana tudi Slovenski Lurd je
romarska cerkev ter župnijska cerkev Župnije Brestanica. Leži
v središču Brestanice, nedaleč od Krškega. Cerkev dandanes
sodi med največje v Sloveniji in je hkrati največja v Posavju.
Zaradi izredne velikosti in arhitekture zbuja občudovanje,
ter je cilj tako domačih kot tudi tujih turistov. Gradili so jo
med letoma 1908 in 1914. Je mogočna triladijska cerkev v
neoromanskem slogu in spada med najlepše historizirajoče
sakralne objekte na Slovenskem.
Kontakt: T: 07/497 91 60

Cerkev sv. Rozalije

15

Cerkev sv. Lovrenca

20

Prednica sedanje župnijske cerkve je bila manjša gotska
cerkev, ki so jo podrli in leta 1770 začeli z gradnjo sedanje
mogočne stavbe, ki je bila posvečena leta 1804. Cerkev je začel
zidati stavbenik Lovrenc Prager, delo pa je nadaljeval njegovi
sin Ignac, ki je v klasicističnem duhu poznega 18. stoletja
poenostavil nekatere detajle. Na Raki se je rodila Amalija Knavs
(po rodu Ulčnik), mati prve dame Melanije Trump, ki se je v
cerkvi sv. Lovrenca poročila z Viktorjem Knavsom. Melanija se
je rodila leta 1970 in bila v tej isti cerkvi tudi krščena.
Podružnična cerkev svete Rozalije stoji na hribu nad
Krškim že od leta 1646. Prebivalci so jo zgradili v zahvalo,
ker so premagali kugo, zato tudi nosi ime zavetnice zoper
to bolezen. Posebnost te stavbe je leseni poslikani strop s
84 kasetami in je eden najlepših na Slovenskem. Na sredini
je skupina devetih kaset, na katerih so upodobljene sv.
Rozalija, sv. Katarina, sv. Elena, sv. Lucija, sv. Apolonija,
sv. Cecilija, sv. Uršula, sv. Margareta in sv. Barbara. Desno
ob vhodu v cerkev je tudi plošča v zahvalo dobrotnici
Josipini Hočevar, ki je cerkev obnovila, napis pa je sestavil
pisatelj Janez Mencinger.

Kontakt: T: 07/497 53 03

Kontakt: T: 07/492 28 70
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Knjižnice
Kapucinski samostan s knjižnico

Valvasorjeva knjižnica Krško

16

Valvasorjeva knjižnica Krško deluje kot osrednja
knjižnica v občini Krško od leta 1965. Nahaja se na
petih lokacijah, poleg osrednje knjižnice in mladinskega
oddelka v starem mestnem jedru so enote še na Vidmu,
na Senovem in v Kostanjevici na Krki. Osrednja knjižnica
se od leta 1988 nahaja v kapucinskem samostanu.
Skozi leta je postala sodobno kulturno, izobraževalno,
informacijsko in socialno središče v lokalnem okolju,
katere cilji so usmerjeni v zagotavljanje in uresničevanje
knjižnične dejavnosti za vse generacije.

17

Redovniki Kapucini so se nastanili v Krškem leta
1644. Za svoje delovanje so potrebovali knjižnico.
Bogata baročna kapucinska knjižnica je edinstven
primer samostanske knjižnice, ki je ohranjena v
prvotni obliki in sestavi od Brežic do Ljubljane in še
danes domuje v zgornjem nadstropju samostanske
stavbe, poleg prostorov sodobno urejene Valvasorjeve
knjižnice Krško. Krški kapucini so se ukvarjali s
šolstvom in zdravstvom, zato je v knjižnici veliko
slovarjev, leksikonov in medicinskih knjig, zraven
pa še teološke, filozofske, zgodovinske, biografske
in pravne. Najstarejša knjiga je Calepinov latinski
slovar, natisnjen leta 1502. V več kot 300 let stari
knjižnici je shranjenih okoli 1.500 knjig, med njimi
tudi dela Janeza Svetokriškega. Knjižnica je bila v letih
1980–1984 urejena in leta 1984 odprta za javnost. V
knjižnici hranijo tudi originalno Dalmatinovo Biblijo,
pridobljeno leta 2010 in restavrirano v letih 2015 in
2016.

V knjižnici je vsem omogočen dostop do virov znanja
in informacij, imajo aktivno vlogo pri razvijanju
sodobne bralne kulture in informatizirane družbe.
Skrbijo za razvoj domoznanske dejavnosti in s tem tudi
za ohranjanje kulturne dediščine ter tradicije lokalnega
okolja, aktivno sodelujejo v vseživljenjskem učenju,
pripravljajo različne bibliopedagoške dejavnosti za
otroke in odrasle ter organizirajo kulturne prireditve
za vse generacije. Pri izvajanju svojega poslanstva se
povezujejo z izobraževalnimi in drugimi ustanovami,
društvi ter organizacijami v lokalnem okolju in širše.
V letu 2015 je njihova zbirka obsegala 165.000 enot
gradiva, člani so si izposodili preko 380.000 enot,
knjižnico pa je obiskalo več kot 120.000 obiskovalcev.
Valvasorjeva knjižnica Krško sodi med najbolj obiskane
kulturne ustanove v občini, je prostor srečevanja,
»dnevna soba« mesta in kot taka nepogrešljiva ter
priljubljena med uporabniki.
Kontakt:
T: 07/490 40 00
E: knjiznica@knjiznica-krsko.si
W: www.knjiznica-krsko.si
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Arheološka najdišča

Neviodunum

19

Na območju današnje vasi Drnovo so Rimljani v prvi
polovici 1. stoletja ustanovili mesto Neviodunum.
Mesto je bilo pomembno predvsem kot pristanišče,
bilo pa je tudi živahno trgovsko in obrtno središče z
mnogimi lončarskimi in opekarskimi delavnicami.
Predstavljalo pa je tudi politični, gospodarski in kulturni
center. Stalo je ob dveh pomembnih prometnicah: cesti,
ki je povezovala Akvilejo, Emono in Siscijo ter potjo, ki
je potekala po reki Savi. Danes je lokacija mogočnega
Neviodunuma pomembno arheološko najdišče.

Ajdovska jama

18

Ajdovska jama se nahaja na kraškem območju Krškega
gričevja pri Nemški vasi in je znano arheološko
najdišče iz konca 19. stoletja. Dosedanja izkopavanja
so dokazala prisotnost človeka v mlajši kameni dobi,
po nekaterih predvidevanjih pa tudi iz časov starejše
kamene dobe. Jama je služila v kultne, poslovilne in
pokopne namene. V izkopanih grobovih so odkrili
številne predmete stare skoraj 6.000 let (lončenino,
ogrlice, zapestnice in orodja). Hkrati s človekom so v
jami našle zatočišče tudi različne živali, kar dokazuje
50.000 let staro okostje jamskega medveda in okoli
5.000 let stari ostanki netopirjev. Jama, ki je še v antiki in
visokem srednjem veku služila ljudem za zatočišče pred
raznimi nevarnostmi, sodi med naša najpomembnejša
arheološka najdišča. Izkopanine si je možno ogledati v
Posavskem muzeju Brežice.
Kontakt:
T: 031/329 625
E: info@zavod-svibna.si
W: www.zavod-svibna.si
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Naravne znamenitosti

Naravne znamenitosti
Krakovski gozd

1

Krakovski gozd je eden redkih ohranjenih pragozdov
v Evropi. Je največji kompleks nižinskega poplavnega
hrastovega gozda v Sloveniji, ki se razprostira na
okoli 3.000 hektarjev površine med reko Krko in
Savo. V osrčju gozda je ohranjen 40,5 ha velik,
od leta 1952 kot naravni spomenik zavarovan
sekundarni pragozd, kjer rastejo več stoletij stara
hrastova drevesa. Gozdno mokrišče sredi uravnane
kmetijske krajine je zatočišče številnih rastlinskih in
živalskih vrst. Po ogroženosti izstopajo dvoživke s
kar 14 vrstami, na čelu s plavčkom, barvito vrsto
žabe, ter ptice z redkimi gnezdilci, kot so srednji
detel, belovrati muhar in črna štorklja ter orla mali
klinkač in belorepec. Ob gozdu poteka 8 kilometrov
dolga Resslova pot, poimenovana po izumitelju
ladijskega vijaka Josefu Resslu.

24

Bohor

2

V 20 km dolgem loku raztegnjeno pogorje Bohor leži
levo od občinskega središča Krško na 900 metrov in
poteka v smeri vzhod-zahod. Najvišje ležeči zaselek
Bohorja so Stranje z 820 metri, najvišji vrh Bohorja pa
je s 1024 metri Veliki Javornik. Mogočni in ponosni
gozdovi že od nekdaj nudijo zavetje mnogim ljudem,
živalim in rastlinam. Med drevesnimi vrstami je tu
na Slovenskem zaščitena tisa. Tukaj najdemo edino
ohranjeno rastišče jarice in še nekaj drugih posavskih
rastlinskih endemitov. Številne vrste praproti in
mahovja, zaščitena širokolistna lobodika in redke
orhideje dajejo pokrajini še poseben mik. Pester je
živalski svet, med katerim naletimo tudi na gamsa, v
nekaterih potokih pa celo na raka jelševca. Bohorska
pokrajina je prepredena s potoki in slapovi na njih, med
naravnimi znamenitostmi pa naj omenimo še kamnito
iglo in bohorsko naravno okno. Na Bohor vodi veliko
različnih planinskih poti, ki vodijo mimo štirih slapov,
partizanske bolnišnice, starega mlina. Planinska koča
na vrhu Bohorja pa nudi zavetišče pohodnikom.
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Gorjanci

4

Zakraselo in večinoma z gozdovi pokrito gorovje
predstavlja celotno južno mejo krške občine
s Hrvaško, ki se nad krško kotlino dviguje do
Trdinovega Vrha (1178 m), priljubljene pohodniške
točke. Na gorjancih so številni izviri, med njimi
najbolj znana bajeslovna Gospodična in zaganjalka
Minutnik. Bistri potoki, kot so Kobila, Pendirjevka in
Kamfer pa so v severna pobočja vrezali globoke in
slikovite doline. Tu kraljuje tudi rjavi medved, kar
nekaj stoletij pa je stara tradicija lova na polhe. Nižje
lege in območja brez gozda so prava domovina
vina cvička. Območje Gorjancev je prepredeno
z voznimi cestami in pešpotmi ter označenimi
planinskimi potmi. V gorjanskih gozdovih je tudi
rezervat Ravna Gora z več hektarji zaščitenih
debelih bukev.

Slapovi na Bohorju

3

Nad Senovim se na območju Bohorja nahaja čudovita
mojstrovina narave, kjer lahko ljubitelji narave
občudujejo kar štiri veličastne slapove – Bojanco,
Pekel, Ubijavnik in Bojavnik. Vode slapov se penijo
tudi več kot 15 metrov v globino. Slapovi so poznani
malo ljudem in prav njihovi skrivnosti se gre zahvaliti,
da se še vedno bohotijo v objemu miru. Slapovi so skriti
globoko v grapah potokov zato tja ne zahajajo trume
turistov, a so kljub temu dosegljivi skoraj vsakomur,
ki premore malo spretnosti in telesne vzdržljivosti po
Poti štirih slapov, ki vam razkrije čudovit svet slapov
in je primerna za celodnevni izlet. Zaradi varnosti in
poznavanja poti je priporočljivo spremstvo izkušenega
vodnika. Pomembno je izbrati le pravo vreme, da ni
premokro, ker je zaradi obilice vode pot težje prehodna.
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Sava

5

Je najdaljša tekoča voda v občini in z dobrimi 200
kilometri najdaljša reka, ki teče po ozemlju Slovenije.
V svoji zgodovini je s spreminjajočim se tokom
izoblikovala rečne trase, do druge polovice 19. stoletja
pa je bila pomembna tovorna plovna pot s pristanišči
na Drnovem, v Krškem in v Rajhenburgu. Po ozemlju
krške občine teče najprej po delni soteski, od Krškega
naprej pa po prodni ravnini Krškega polja. Skozi stoletja
si je utirala pot ob naših poljih in poljubno spreminjala
svojo strugo, vse dokler je nismo z nasipi in regulacijami
omejili. Zaradi ribjega bogastva je Sava cenjena med
ribiči. Pomembna je zaradi verige hidroelektrarn, ki
proizvajajo električno energijo. Reka Sava pa omogoča
tudi številne vodne športe, kot so spusti s kanuji, kajaki
in rafti ter splavi.

Rdeča bukev

6

Iz Hočevarjevega trga proti ulici Pod Goro je na desni
strani na nekdanjih vrtovih premožnih meščanov
nekaj stanovanjskih blokov. Za njimi je majhen park v
katerem raste mogočna rdeča bukev, ki se poleg svoje
lepote ponaša še z nazivom največje rdeče bukve v
Sloveniji. Pred parkom stoji tudi vodnjak, zraven pa
je znamenita stavba župnišča iz 17. stoletja.

Krka

7

Reka Krka je značilna mirno tekoča kraška reka, ki s
94 kilometri površinskega toka spada med najdaljše
povsem slovenske reke. Izvira pri vasi Krka, nedaleč od
Ivančne Gorice in se pri Čatežu blizu Brežic izlije v
Savo. V zgornjem toku je zaradi padca živahna reka, ki
pa se v svojem spodnjem delu skoraj povsem umiri. Ta
zelena reka, ki jo imenujejo tudi zelena lepotica je po
vsej svoji dolžini izjemno privlačna za oko in ponuja
obilo užitkov – čolnarjenje, supanje, vožnjo s kanuji,
kopanje, lovljenje rib ali pa samo počitek od vsakdanjih
skrbi na njenih bregovih. Najbolj slikovit kraj ob reki je
Kostanjevica na Krki, ki se nahaja v spodnjem toku in
je edino slovensko naselje z vseh strani obdano z vodo,
poznano je tudi pod imenom »dolenjske Benetke«.

26
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Ribniki Mačkovci

8

Približno 2 km severovzhodno od Brestanice se
nahajajo ribniki Mačkovci, ki so jih prvič uredili že
brestaniški grofje in kasneje vzdrževali trapisti. Gre
za tri umetno narejene ribnike, ki obsegajo več kot 15
ha površin, od katerih 6,5 ha predstavljajo prav vodne
površine. Ribniki so v lasti ribiške družine BrestanicaKrško in so izjemno priljubljeni tako med ribiči kot
drugimi obiskovalci. Urejeno gostišče ob ribnikih vam
ponuja okusne kulinarične dobrote, okoliški gozdovi in
travniki pa nudijo prijetno okolje za sprehode, ki je z
leti postalo priljubljeno športno-ribolovno prizorišče in
izletniška točka. Ob ribnikih je moč opazovati številne
živalske vrste – želve, sive čaplje, ponirke ter redke
žabje vrste, med ribami pa prevladujejo krapi, somi,
amurji in rdečeperke.

Ajdovska jama

9

Ajdovska jama se nahaja na kraškem območju Krškega
gričevja pri Nemški vasi in predstavlja staro neolitsko
svetišče, ki je v antiki in visokem srednjem veku služila
ljudem kot zatočišče pred raznimi nevarnostmi in
sodi med naša najpomembnejša arheološka najdišča.
Hkrati je Ajdovska jama zaradi porodne kolonije
netopirjev južnih podkovnjakov (Rhinolophus
euryale), ki so v Evropi še posebej ogroženi, naravna
vrednota državnega pomena, vključena pa je tudi v
omrežje Natura 2000. Zaradi varovanja netopirjev
ogled jame ni možen v poletnem obdobju.
Kontakt:
T: 031/329 625
E: info@zavod-svibna.si
W: www.zavod-svibna.si
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Rudnik Senovo

10

Senovo leži na severnem delu občine Krško, pod
južnim pobočjem Bohorja. Razvoj Senovega ter
celotne senovško-brestaniške doline je tesno povezan s
premogovnikom. 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 Brežic, s površinskim kopom leta 1810. Po letu 1904
je TPD prevzela premogovnik, ki pa je doživel nagel
razvoj šele po 1. svetovni vojni. Povečalo se je število
prebivalcev, Senovo pa je postalo tipično rudarsko
naselje. Premogovnik je razvijal tudi večji del ostale
industrije v dolini. V najboljših letih je premogovnik
zaposloval preko 1300 delavcev. Premogovnik je bil
uradni zaprt leta 1996, sedaj pa je v stečajnem postopku.
Kot del dediščine premogovništva si lahko ogledamo
premogovniški rov in geološko zbirko v OŠ XIV. divizije,
objekt nekdanje strojnice (mašinhaus) na Reštanju in
muzejsko zbirko tehniške dediščine (lokomotive in
pripadajoči vagoni) v Ravnah.

11

Geološka zbirka

Geološko zbirko sestavljajo vzorci kamnin, fosilov
ter mineralov in je na ogled v osnovni šoli Senovo.
Zbirka 192 kamnov iz magmatske, sedimentne in
metamorfne kamnine je pridobljena z izmenjavo
med slovenskimi šolarji, ki je potekala pred več kot
dvajsetimi leti. Večina fosilov je iz nekdanje rudniške
zbirke, zbirko mineralov pa tvorita zbirka, ki jo je
šola pridobila iz Prirodoslovnega muzeja in rudniška
zbirka. Glede na kemično sistematiko mineralov je
predstavljenih vseh devet skupin z 210 vzorci. Zbirka
je predstavljena na hodniku šole, ogled pa je možen
po predhodnem dogovoru z vodstvom šole. Hkrati je
na hodniku šole predstavljena še dvestoletna tradicija
rudarjenja, ki prikazuje premogovniški rov, opremo
rudarjev in stroje. Ogled je možen pa predhodnem
dogovoru.
Kontakt:
T: 031/866 831 (po 13. uri)
E: tdsenovo@gmail.com

Kontakt:
T: 031/866 831 (po 13. uri)
E: tdsenovo@gmail.com
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Kulinarika in vino –
posebej za gurmane

V mestu vam pester izbor gostišč, restavracij in picerij
ponuja vse od domače tradicionalne hrane do sodobnih
pridihov mediteranskih, mehiških ter italijanskih jedi.
Podeželje vabi na izletniške in turistične kmetije s
ponudbo hišnih, lokalnih in regionalnih specialitet,
pripravljene iz surovin pridelanih v lokalnem okolju.
Vinske kleti in vinotoči ponujajo vodene degustacije,
oglede kleti ter široko paleto domačih belih in rdečih vin.
Mesto Krško ponuja številne kavarne, bare,
pub-e in slaščičarne, kjer najdete kombinacijo
dopoldanskih srečanj ob kavi in norih
večernih zabav. Tematski
večeri ob živi glasbi, ki jih
ponujajo nekateri gostinski
lokali, dodatno popestrijo
večerno dogajanje in so
odlično nadaljevanje
popoldanskega uživanja na
sončnih vrtnih terasah.

KRŠKO - katalog turistične ponudbe

29

Kulinarika in vino • Restavracije, gostilne, picerije
Restavracije, gostilne, picerije – izbirate lahko med hišnimi in lokalnimi jedmi,
kjer vse tako prijazno diši po starem, med značilno krajevnimi, ki jih drugje ne
boste dobili, med tradicionalnimi, ki jih znajo mojstri prefinjeno posodobiti, in
tudi med tipično slovenskimi. Povsod pa so jedi, naj bodo takšne ali drugačne,
pripravljene iz svežih, izvirnih, lokalnih in sezonskih sestavin.

Restavracija Adrenalina

1

Pesje 30, 8270 Krško, T: 07/497 41 84, 041/379 333, E: domen@pagrat.si,
W: www.karting.raceland.si, GPS: 45.930050, 15.534979
Restavracija Adrenalina se nahaja na samem dirkališču Raceland, v 1. nadstropju upravne
stavbe. V restavraciji vam ponujajo tako klasične kot tudi nevsakdanje jedi, testenine,
slastne pice, ali menije z več hodi za posebne priložnosti. Tu je mogoče praznovati rojstni
dan, poroko,... se zabavati kot zaključena družba, prenočiti ali organizirati team building
za podjetja.
70

50

Restavracija City

2

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, T: 07/492 21 10, 040/792 993,
E: restavracija@city-hotel.si, W: www.city-hotel.si, GPS: 45.957357, 15.495384
Restavracija City se nahaja v novem delu mesta Krško. Restavracija se deli na »lounge« kjer
so na voljo penzionski obroki, malice, kosila ter dnevno sveža dopoldanska ponudba. »Salon
izbranih okusov« se pohvali tudi z bogato ponudbo harmonije okusov s pridihom mediteranske
in krajevne kulinarike, kjer vas bodo razvajali kuharski mojstri, vrhunskih natakarji in hišni
sommelier. Restavracija omogoča prirejanje svečanih sprejemov, priložnostnih kosil, večerij
ter različnih dogodkov, kot so: poročna slavja, obletnice, poslovni zaključki.
250

50

Restavracija Polna šefla

3

Cesta 4. julija 44, 8270 Krško, T: 041/306 302, 059/989 333, GPS: 45.957719, 15.493429
Restavracija Polna šefla se nahaja v novem delu mesta Krško. Goste postrežejo v lično
urejenem lokalu, kjer imajo v ponudbi pripravljene malice in jedi po naročilu. V ponudbi
imajo tudi kremni sladoled mnogih okusov.
60

40

Restavracija Silvester

4

Raka 113, 8274 Raka, T: 07/814 65 00, 051/624 655, E: info@silvester.si,
W: www.silvester.si, GPS: 45.929886, 15.379124
Restavracija Silvester se nahaja v samem centru Rake. Ponudba temelji na pristni domači
hrani in pijači. Izvrstni kuharji vam pripravijo nepozabne kulinarične dobrote in tudi
izvrstne sladice. Tudi poznavalci vin bodo lahko izbirali med bogato paleto vin vrhunske
kakovosti. Restavracija je dovolj velika, da sprejme do 120 ljudi, za praznovanja različnih
dogodkov v prijetnem ambientu, ko je čas primeren za silvestrovanje, poroko ali zabavo.
120

30
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5

Restavracija Tri lučke
Sremič 23, 8270 Krško, T: 041/300 110, E: info@trilucke.si, W: www.trilucke.si,
GPS: 45.970078, 15.491013

Doživite domače okuse v restavraciji, ki se ne bodo prav nič bahali, pa vendar vas bodo s
svojo preprostostjo in neposrednostjo navdušili. Za vas bosta ustvarjala izvrstna kuharska
chefa, ki bosta združevala izkušenost, znanje ter ravno pravšnjo mero mladostne odprtosti
za nove kreativne pristope. V kreacije bosta vnesla vso svojo energijo in strast do lokalnih
sestavin, in pri vas poskušala vznemiriti vaše brbončice.Vabljeni v restavracijo na kosilo
ali večerjo, kjer boste ob vrhunski kulinariki spoznavali in bili priča eni izmed največji
ohranjeni leseni vinski preši na tem območju iz leta 1874.
150
50

6

Gostilna Gadova peč

Podbočje 11, 8312 Podbočje, T: 07/497 73 73, 051/209 155, GPS: 45.863930, 15.466518
Gostilna Gadova peč se nahaja v samem centru Podbočja. Je tipična slovenska domača
družinska gostilna s tradicijo. Gostilna je zelo znana po odlični domači hrani, prijazni
postrežbi ter prijetnem vzdušju. Večino surovin pridelajo doma ali pa kupijo od okoliških
kmetov, zato so jedi sveže in sezonsko pripravljene. Ob njih se še kako priležejo vina
okoliških vinogradnikov. Gostilna je dovolj velika za različna praznovanja, kot so krst,
poroka, obletnice, ...
85

20

7

Gostilna Kunst
Ulica mladinskih delovnih brigad 1, 8273 Leskovec pri Krškem, T: 07/488 03 18,
E: gostilna@kunst.si, W: www.kunst.si, GPS: 45.938625, 15.483990

Gostilna Kunst je družinska gostilna v Krškem. Njihova ponudba temelji na sezonskih
in lokalnih sestavinah. V gostilni mojstrsko prilagajajo stare okuse novim izzivom in jih
kombinirajo z vini. Odlikujejo jih domiselni recepti in izjemna vinska ponudba. Nudijo
možnost poslovnih sestankov z zaključkom, poslovnih kosil ali večerij, sprejemajo
zaključene skupine, organizirajo poroke, ...
280
50

8

Gostilna Murko
Cesta krških žrtev 16, 8270 Krško, T: 07/492 12 51, GPS: 45.966448, 15.485373

Gostilna Murko se nahaja v starem mestnem jedru Krškega. Je družinska gostilna stara več
kot 100 let, zelo znana po odlični domači hrani, prijazni postrežbi ter prijetnem vzdušju, ki
spravi v dobro voljo vsakogar. Po predhodnem dogovoru sprejemajo zaključene skupine.
94

24

9

Gostilna Pečnik
Gunte 8, 8270 Krško, T: 07/497 15 62, 041/791 437, E: gostilna.pecnik@siol.net,
W: www.gostilna-pecnik.si, GPS: 45.986895, 15.464974

Gostilna Pečnik se nahaja ob magistralni cesti Krško - Sevnica, ob Brestaniškem mostu na
desnem bregu reke Save. Gostilna je priznana po dobri domači hrani in vinu iz lastnih
vinogradov, kjer še posebno izstopa modra frankinja, tesno pa ji sledita deželno belo
in seveda cviček. Nudijo malice, kosila in večerje ter jedi po naročilu. Po predhodnem
dogovoru sprejemajo tudi večje zaključene skupine.
94

24
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Gostilna pri Dularju

10

Kostanjek 20, 8272 Zdole, T: 07/497 14 45, 041/606 728, E: info@dular.si,
W: www.dular.si, GPS: 46.009861, 15.541529
Gostilna pri Dularju se nahaja v Kostanjku, 12 km iz Krškega. Družina Dular s svojo
dolgoletno tradicijo v gostinstvu z gostoljubjem in prijaznostjo, z izbranimi jedmi, v
prijetnih ambientih iz roda v rod razvaja vse generacije. V kulinariki ohranjajo tradicionalne
okuse in jih nadgrajujejo s pridihom sodobne kuhinje. Organizirajo slavja kot so poroka,
obletnice, poslovni dogodki, ... Sprejemajo le predhodno naročene skupine.
180

Gostilna Ribnik

11

Raztez 1a, 8280 Brestanica, T: 07/497 14 45, 041/606 728, E: info@dular.si,
W: www.ribnik.dular.si, GPS: 46.005377, 15.497446
Gostilna Ribnik se nahaja na Raztezu, približno 2,5 km iz Brestanice. Je priljubljeno
mesto, kamor se gostje zaradi prijetne okolice in izvrstne hrane radi vračajo ob različnih
priložnostih. V kulinariki ohranjajo tradicionalne okuse in jih nadgrajujejo s pridihom
sodobne kuhinje. Poleg notranjih moderno opremljenih prostorov dajejo gostilni poseben
čar ribniki z urejenimi sprehajalnimi potmi. Dobro je poskrbljeno tudi za najmlajše goste,
ki se najraje zadržujejo na urejenem igrišču.
100

300

Gostilna Tratnik

12

Raka 45, 8274 Raka, T: 041/617 901, GPS: 45.928313, 15.381635
Gostilna Tratnik se nahaja v samem centru Rake. Njihova ponudba temelji na sezonskih
in lokalnih sestavinah. Postregli vam bodo z jedmi iz domače kuhinje. V sezoni ponudbo
obogatijo z domačimi kolinami in domačimi suhomesnatimi izdelki, pomembno vlogo
pri njihovi kulinariki ima raška č'bula. K hrani vam bodo ponudili vino lokalnih vinarjev.
140

40

Gostišče Allegro

13

Cesta prvih borcev 47, 8280 Brestanica, T: 07/497 05 00, 031/538 435,
E: ani.bor@windowslive.com, GPS: 45.999716, 15.477174
Gostišče Allegro se nahaja v kraju Brestanica. V prijetnem in domačem ambientu vas
dnevno razvajajo z malicami, kosili in jedmi po naročilu. Njihova ponudba vsebuje ribje
jedi, jedi iz žara, pizze in mehiško hrano. Sprejemajo naročila za zaključene družbe.
40

70

Gostišče Pohle

14

Cesta na ribnik 3, 8280 Brestanica, T: 07/497 30 65, E: pohle.m@siol.net,
GPS: 45.994147, 15.476558
Gostišče Pohle se nahaja v samem središču Brestanice. V ambientu se boste počutili
sproščeno, prijazno osebje vas bo postreglo z dnevno svežimi malicami, konec tedna pa
z nedeljskimi kosili. Sprejemajo tudi naročila za zaključene družbe. Ponašajo se z dvema
tenis igriščema z umetno travo in letnim bazenom.
120

32
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15

Gostišče Senica
Titova cesta 89, 8281 Senovo, T: 07/497 17 10, 041/682 885, E: mihasenica@siol.net,
W: www.gostilna-senica.si, GPS: 46.018972, 15.475375

Gostišče Senica se nahaja v kraju Senovo, znanem po rudarjenju in le 1 km iz Brestanice
oz. 7 km iz Krškega. Njihova kulinarična ponudba zajema dnevno sveže malice in
kosila, jedi po naročilu, pizze , mehiške jedi. Njihova hišna specialiteta je bukov ostrigar
pripravljen na več načinov. V naši posebni ponudbi se skriva soba za zaključene družbe,
katero so poimenovali »sommelierska soba«. V tem najstarejšem delu naše hiše, vam na
vašo željo postrežejo tudi s slow food-om.
200
150

16

Oštarija Gurman
Ulica 11. novembra 41, 8273 Leskovec pri Krškem, T: 07/492 19 91, 031/764 288,
W: www.ostarija.gurmanleskovec.sqwiz.si, GPS: 45.936957, 15.479890

Oštarija Gurman se nahaja v Leskovcu pri Krškem. Postregli vam bodo z malico, jedmi po
naročilu, nedeljskimi kosili. Lokal je primeren za organizacijo dogodkov za zaključene
družbe, poslovna kosila, poroke, praznovanja z glasbo in plesom.
100

17

Oštarija Margareta

Cesta 4. julija 22, 8270 Krško, T: 07/490 50 50, 031/335 050,
E: ostarija.margareta@siol.net, W: www.ostarija-margareta.si, GPS: 45.960411, 15.490160
Oštarija Margareta se nahaja v novem delu mesta Krško. Pustite se razvajati ob izbranih
dobrotah italijanske in mehiške kuhinje s pridihom domačnosti in izvirnosti. Nepozabni
trenutki ob pokušanju raznovrstnih dobrot vas bodo prepričali v unikatnosti, ki jo lahko
zaokrožite z doma pripravljenimi sladicami, katerim se prav nihče ne more upreti.
100

Pivnica Apolon

19

Dalmatinova ulica 3, 8270 Krško, T: 07/490 23 60, E: tatjana.kos@pivnicaapolon.com,
W: www.pivnicaapolon.com, GPS: 45.964036, 15.486458
Pivnica Apolon se nahaja v starem mestnem jedru Krškega. Gostom prisluhnejo ne glede
na to, ali je obisk posloven, družinski ali skupinski. Njihova kuhinja je tradicionalna in
domača, vendar inovativna. Razvajali vas bodo s kulinaričnimi specialitetami, ki vas ne
bodo pustile ravnodušne. V svoji ponudbi imajo dnevne malice in kosila, jedi po naročilu,
pizze. Prav tako imajo široko ponudbo različnih vrst piva in bogato izbiro domačih in
tujih vrst vin s katerimi poskrbijo, da boste ob vsakem obisku in ob vsaki izbiri menija
doživeli pravo eksplozijo okusov.
60
120
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Pizzeria Fontana

20

Dalmatinova ulica 2, 8270 Krško, T: 07/492 22 00, 041/944 933, E: fontana@siol.net,
W: www.dostavahrane.com, GPS: 45.963862, 15.486207
Pizzeria Fontana se nahaja v starem delu Krškega. V prijetnem ambientu vam nudijo
pestro izbiro pizz, testenin, hamburgerjev, morskih jedi, solat in ostalih jedi. Nudijo tudi
prehrano na študentske bone. V lokalu in na terasi imajo igralnico za otroke, kjer se bodo
otroci odlično počutili, vi pa si boste ob okusni hrani in pijači odpočili in nabrali novih
moči. Naročene jedi vam tudi dostavimo na želeno lokacijo.
90

65

Stara Krška pizzerija

21

Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, T: 07/490 58 50, 031/598 999, W: www.stara-picerija.si,
GPS: 45.961990, 15.486179
Stara Krška pizzerija je pizzerija z dolgoletno tradicijo, ki se nahaja v starem mestnem jedru.
V toplejših dneh vabljeni na našo teraso, ki je v popoldanskem času obsijana s soncem, v
hladnejših dneh pa vabljeni v notranjost, kjer bo že ob vstopu vaš želodček razdražen od
čudovitega vonja ta' stare krške pice. Zraven starih debelih pic, vam nudijo moderne pice
na loparju, mehiško hrano, lignje, mesne jedi in hamburgerje ter za vroče in manj vroče dni
različne solatne krožnike. Vsak dan nudimo tudi tri različne malice ter stalno ponudbo.
50

30

Slaščičarne - uživajte ob zapeljivih domačih in nekoliko bolj
eksotičnih napitkih in okusnih slaščicah. Poleg tort najrazličnejših
okusov vam nudijo pestro ponudbo drobnega peciva, ledenih slaščic
in čajnega peciva.
Okusite najboljši sladoled v mestu.

Kavarna in slaščičarna Grad Rajhenburg

22

Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica, T: 041/908 755, E: peka.peciva@gmail.com,
GPS: 45.989104, 15.466477
Ko nas pot vodi iz Krškega proti Sevnici, na levem bregu Save nad Brestanico uzremo
mogočen grad Rajhenburg, v sklopu katerega deluje tudi Kavarna in slaščičarna Grad
Rajhenburg. Njihove sladice so najbolje prepoznavne po bogatih okusih in sezonskih
trendih. Kakovost sladic je na zelo visokem nivoju. V poletnem času se lahko s sladkimi
dobrotami razvajate na terasi, kjer lahko uživate v prečudovitem pogledu na dolino reke
Save.
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Kavarna Valvasor

23

Cesta krških žrtev 50, 8270 Krško, T: 051/650 635, E: pekarna.kruhek@siol.net,
GPS: 45.962845, 15.485583
Kavarna Valvasor se nahaja v starem mestnem jedru Krškega. V njej vas bodo razvajali s
sladicami domače izdelave. Postregli vam bodo s slastnimi tortami, kremnimi rezinami,
zavitki, slanim pecivom, kavo, sokovi, v poletnih dneh pa z vedno svežim sladoledom.

Slaščičarna Jagoda Krško

24

Cesta krških žrtev 15a, 8270 Krško, T: 041/795 764, GPS: 45.966966, 15.485416
Slaščičarna Jagoda Krško se nahaja v starem delu mesta Krško, na desnem bregu reke
Save. Ponuja vam kremni sladoled mnogih okusov. Slaščičarna deluje v poletnih mesecih.

Slaščičarna Jagoda Videm

25

Cesta 4. julija 44, 8270 Krško, T: 041/795 764, GPS: 45.957741, 15.493462
Slaščičarna Jagoda Videm se nahaja na levem bregu Save, v novem delu Krškega. Ponuja
vam kremni sladoled mnogih okusov. Slaščičarna deluje v poletnih mesecih.

Staro mestna čajnica Josipina

26

Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško, T: 07/492 06 49, E: info@hisanarave.si,
W: www.josipina.si, GPS: 45.962824, 15.485926
Staro mestna čajnica Josipina vas vabi s pestro ponudbo čajev, kav in napitkov, unikatnih
sladic in zdravih prigrizkov, ki vključujejo vse okuse Posavja. Iz njihove kuhinje že
zjutraj zadiši po sveže pečenem kruhu, jajčkih, kasneje po odličnih juhicah in okusnih
zelenjavnih pitah. Vzemite si čas za zdrav zajtrk, prigrizek in presno sladico.
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Obiščite katero izmed okoliških izletniških ali turističnih kmetij.
Poskusite domače ocvirke in koline, ajdove žgance, domač jabolčni in sirov
štrudelj, »cop na lop«, korejevc, dobrote iz krškopoljskega prašiča,… ter mnoge
druge dobrote s kmetij.

Izletniška kmetija Glas

27

Sremič 62, 8270 Krško, T: 07/492 76 36, 031/306 158, E: milan.glas@gmail.com,
GPS: 45.972655, 15.501733
Izletniška kmetija Glas se nahaja na Sremiču, slabe 4 kilometre iz Krškega. Kmetija se
nahaja ob Bizeljsko-Sremiški vinski cesti in ima čudovit pogled na krško polje. Gostom
nudijo predvsem doma pridelano hrano, vseskozi imajo v ponudbi meso perutnine in
domače svinjine, kruh iz krušne peči, mlince, rezance, različne vrste štrukljev, zavitkov
in potic, doma pridelane sokove in vina. Gostom nudijo urejene prostore za razna
praznovanja.

Izletniška kmetija Stipič

28

Planina v Podbočju 10a, 8312 Podbočje, T: 07/497 81 70, 041/209 790,
E: lidija.stipic71@gmail.com, GPS: 45.829672, 15.507812
Izletniška kmetija Stipič leži na samem vrhu Gorjancev v vasi Planina pri Podbočju, 11
km iz Podbočja. Goste postrežejo z domačim narezkom, hrano pripravljeno v krušni
peči, pečenim odojkom in jagnjetino ter domačim cvičkom. Kmetija je znana po pripravi
avtohtone potice »cop na lop«. Ob jasnem vremenu je iz te točke prečudovit razgled na
lepote Slovenije, ki seže vse do Kamniških Alp.
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Izletniška kmetija Vertovšek

29

Veliki Kamen 42, 8282 Koprivnica, T: 07/497 62 39, 041/983 170,
E: vertovsek.turizem@gmail.com, W: www.posavje-turizem.eu, GPS: 46.027230, 15.528072
Izletniška kmetija Vertovšek se nahaja v kraju Veliki Kamen, 14 km iz Krškega. Leži na samem,
ob gozdu, travnikih. Kmetija se je usmerila predvsem v vzrejo ovac, čeprav tudi drugih živali
pri njih ne manjka. V družabnem prostoru, ki je urejen v kmečkem slogu sprejmejo 60 gostov.
Od spomladi do jeseni je še posebej prijetno pod kozolcem tik ob gozdu, ki lahko sprejme
150 oseb. Pod kozolcem je urejeno plesišče in prostor za manjšo glasbeno skupino. Lokacija
je primerna tako za razna »piknik« praznovanja kot tudi za svečane dogodke, na primer
poroko. Gostom pripravijo hrano domače pridelave, domačo jagnjetino, odojke, kozličke,
kotlovino, golaž, zavitke, ajdove in koruzne žgance, kruh iz krušne peči.

Turistična kmetija Hribar

30

Podbočje 36, 8312 Podbočje, T: 07/497 71 63, 031/444 693, E: alojz.hribar1@siol.net,
GPS: 45.861930, 15.471055
Turistična kmetija Hribar se nahaja v Podbočju, ob Podgorjanski vinski cesti. Na kmetiji
se ukvarjajo vinogradništvom in vzgojo postrvi. Gostom nudijo urejene prostore za
praznovanja, kot so obletnice, poroke, krst,… Zagotavljajo vam odlično domačo hrano,
jedi iz krušne peči. Njihova posebnost so ribji namazi in dimljene postrvi. V njihovi
neposredni bližini se nahaja tudi manjši ribnik, ki omogoča lovljenje postrvi.

Turistična kmetija Radej

31

Sremič 37, 8270 Krško, T: 07/492 14 94, 041/350 828, E: vida.radej@gmail.com,
GPS: 45.984759, 15.488713
Turistična kmetija Radej se nahaja v kraju Sremič, 6 kilometrov iz Krškega. Kmetija se
nahaja ob Bizeljsko-Sremiški vinski cesti s čudovitim pogledom na krško polje. Gostom
nudijo hrano domače pridelave. Njihove hišne specialitete so krvavice z matevžem in
zeljem, zaseka, sremiška rolanka ter koruzni, ajdov in sadni kruh, kuhana potica, sadni
zavitki, skutni štruklji. Družabni prostor v hiši sprejme 60 ljudi.
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Po občini Krško se vijeta Bizeljsko-sremiška vinska cesta in Gornjedolenjska
vinska cesta ob katerih številni vinarji prisegajo na okoliš in krajevnost. Znani
so po dveh vinih, cvičku PTP in sremičanu. Prav tako ponujajo imenitna vina
znanih svetovnih sort.

Hiša frankinje Kerin

33

Straža pri Krškem 1, 8270 Krško, T: 031/306 053, E: lojze.kerin@gmail.com,
W: www.vina-kerin.com, GPS: 45.976854, 15.444268
Hiša frankinje Kerin se nahaja v kraju Straža pri Krškem, 6 km iz Krškega, ob Gornjedolenjski
vinski cesti. Njihova posebnost je, da se pretežno ukvarjajo s pridelavo modre frankinje,
od koder izvira tudi njihovo ime. Ponujajo ogled kleti in degustacijo vin ob domačem
prigrizku ter nakup vina.

Hiša trte, vina in čokolade Kunej

34

Cesta prvih borcev 40, 8280 Brestanica, T: 07/49 73 330, 031/337 526, E: ales@kunej.com,
W: www.kunej.com, GPS: 46.002082, 15.477732
Hiša trte, vina in čokolade Kunej se nahaja v Brestanici. Izhajajo iz družinske tradicije
vinogradništva in vinarstva, ki sega v konec 19. stoletja. Njihov sortni izbor je nadvse
bogat. Ob belih sort pridelujejo sauvignon, chardonnay, laški rizling, rumeni muškat,
od rdečih pa modro frankinjo, modri pinot, zweigelt in žametno črnino. Poleg mirnih
vin pridelujejo tudi peneča vina, izdelana po klasični metodi, in jagodne izbore. V letu
2013 so na trg lansirali prav posebno pijačo, rdeče vino oplemeniteno s temno čokolado,
Chocolat Imperial.

Hiša vina Grabnar

45

Ardro pri Raki 17, 8274 Raka, T: 07/497 52 62, 051/306 334, E: grabnar.franc@siol.net,
GPS: 45.930374, 15.399391
Hiša vina Grabnar se nahaja v vasi Ardro pri Raki, 14 km iz Krškega. Družina se ukvarja s
pridelavo slovenskega posebneža - vino cviček in drugih sort vina. Svojim obiskovalcem
ponujajo ogled vinske kleti z možnostjo degustacije ob prigrizku. Prav tako lahko pri njih
opravite nakup vina.

Vina in vinska knjižnica Jarkovič
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Brod v Podbočju 15a, 8312 Podbočje, T: 041/747 229, E: info@vina-jarkovic.si,
W: www.vina-jarkovic.si, GPS: 45.867104, 15.457165
Vinska klet in Vinska knjižnica Jarkovič se nahajata v vasi Brod v Podbočju, v neposredni
bližini vijugaste reke Krke, na jugovzhodnem delu Krške kotline in obrobju Krakovskega
gozda. Vino negujejo s posebno pozornostjo in z veliko ljubezni, saj verjamejo, da sta ti
poleg znanja in izkušenj ključni sestavini kakovosti. Sortiment vinske kleti predstavljajo
rdeča vina, kot so cviček, modra frankinja, modri pinot, gamay, med belimi vini pa zlasti
laški rizling in laški rizling - izbor. Vsa njihova vina in domači izdelki okoliških proizvajalcev
so na voljo za pokušino in nakup v Vinski knjižnici.
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Vinska klet Dular

36

Kostanjek 20, 8272 Zdole, T: 07/497 14 45, 041/606 728, E: info@dular.si,
W: www.dular.si, GPS: 46.009876, 15.541540
Vinska klet Dular se nahaja v Kostanjku, 12 km iz Krškega, kjer vinogradi obkrožajo
domačijo, kjer so rasli in se naučili spoštovati naravo. Iz zemlje v trto, iz trte v grozdje,
iz grozdja v vino – na naravi in človeku prijazen način. Slednjega se v družini Dular
držijo, saj v vinograde vlagajo mnogo svojega truda in ljubezni, pri pridelavi vina pa ne
uporabljajo herbicidov in kemikalij. Gostom ponudijo sauvignon, modro frankinjo, hišno
rdeče in hišno belo vino.

Vinska klet Golob
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Sremiška 16d, 8270 Krško, T: 031/358 307, E: damjan.golob@siol.net
GPS: 45.966969, 15.499809
Vinska klet se nahaja ob vinogradu v katerem pridelujejo modro frankinjo, žametno
črnino, zweigelt, laški rizling, chardonnay, sauvignon in rumeni muškat. Obiskovalcem
je na voljo ogled kleti, v kateri stoji stara lesena preša s kamnom, in degustacija.

Vinska klet Jarkovič
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Brod v Podbočju 23, 8312 Podbočje, T: 07/497 80 49, 041/730 155,
E: robi.jarkovic@siol.net, W: www.gadovapec.si, GPS: 45.867104, 15.457165
Vinska klet leži v središču vinske gorice Gadove Peči, zibelki cvička, kjer pridelujejo
cviček in modro frankinjo, modro frankinjo barique, chardonnay in modri pinot
vrhunskih kakovosti. Obiskovalcem nudijo možnost ogleda in degustacije v vinski kleti in
degustacijski sobi v Gadovi Peči.

Vinska klet Kodela
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Sremiška 9, 8270 Krško, T: 07/490 50 90, 041/679 189, E: joze.kodela@gmail.com,
GPS: 45.961904, 15.499480
Vinska klet Kodela leži ob Bizeljsko-Sremiški vinski cesti. Svojim obiskovalcem ponujajo
ogled vinske kleti, možnost degustacije. Prav tako nudijo možnost nakupa vina ter najem
prostora za piknik.

Vinska klet Krško
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Rostoharjeva 88, 8270 Krško, T: 07/488 25 00, 041/254 867, E: info@kz-krsko.si,
W: www.kz-krsko.si, GPS: 45.952638, 15.471418
Vinska klet Krško se nahaja 2 km iz Krškega, ob Gornjedolenjski vinski cesti. Delujejo v
okviru Kmečke zadruge Krško z. o. o. kot njena največja organizacijsko proizvodna enota.
Gradijo na tradiciji, večletnih izkušnjah, dobrem poznavanju dolenjskih značilnosti in
sodobni tehnologiji, kar zagotavlja, da je klet danes opazen ponudnik vin visoke kakovosti
in hkrati vodilni proizvajalec najboljšega cvička PTP. Obiskovalcem ponujajo organizirane
oglede kleti ter degustacije vin za večje ali manjše skupine. Ogled Vinske kleti Krško zajema
predstavitev celotnega tehnološkega postopka in sprehod po prečudoviti stari grajski kleti z
možnostjo degustacije njihovih vin. Degustacijska dvorana sprejme do 120 oseb.
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Vinska klet Molan

41

Anovec 15, 8272 Zdole, T: 07/477 86 10, 041/795 922, E: andrej.molan1@gmail.com,
GPS: 45.978023, 15.527877
Vinska klet Molan se nahaja v Čelah, ob Bizeljsko-Sremiški vinski cesti, kjer vas pričakujejo
v starodavni vinski kleti, kjer vam preko vodenih degustacij predstavijo in ponudijo široko
paleto domačih belih in rdečih vin. Svojim obiskovalcem ponujajo ogled vinske kleti, ki
se nahaja pod zemljo, z možnostjo degustacije. Prav tako lahko pri njih opravite nakup
vina.

Vinska klet Pirc

42

Ravni 3, 8270 Krško, T: 07/49 13 108, 041/521 881, E: janez.pirc@siol.net,
W: www.klet-pirc.si, GPS: 45.945242, 15.403257
Sredi prisrčne vasice, imenovane Ravni, se na gričku nahaja domačija Pirc. Njihova
glavna dejavnost je pridelovanje slovenske avtohtone vrste vina, cvička. Zadnje čase
posvečajo več pozornosti pridelovanju rdečega sortnega vina modra frankinja in dolenjski
posebnosti, to je dolenjsko belo. Da je njihov cviček kakovosten, kažejo tudi številna
priznanja z različnih ocenjevanj, leta 2001 pa so za letnik 2000 prejeli naziv »kralja
cvička«. Obiskovalcem ponujajo degustacijo vin in ogled vinske kleti.

Vinarstvo Žaren
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Nemška vas 1, 8273 Leskovec pri Krškem, T: 07/49 22 292, 031/652 343, E: info@zaren.si,
W: www.zaren.si, GPS: 45.955849, 15.426122
Vinarstvo Žaren se nahaja v Nemški vasi, ob Gornjedolenjski vinski cesti. Družina se
ukvarja s pridelavo cvička - dolenjskega posebneža, fenomena v svetovnem merilu.
Poleg vinogradništva se ukvarjajo tudi s pridelavo jabolk. Svojim obiskovalcem ponujajo
prodajo cvička in modre frankinje, ogled vinogradov, nakup jabolk, ogled vinske kleti,
ki ima bogato zgodovino in tradicijo. Odlikuje jo častitljiva starost, po razpoložljivih
podatkih preko 300 let. Klet je edinstvena glede svoje gradbene strukture. V celoti je v
zemlji, strop krasi zelo nizek obok.

Vinotoč Resnik

44

Bučerca 5, 8270 Krško, T: 07/492 53 86, 041/749 983, E: matej.resnik@hpg-brezice.si,
GPS: 45.974827, 15.513253
Vinotoč družine Resnik leži neposredno ob bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti na
Bučerci. Gostom ponujajo ogled kleti, degustacijo in nakup hišnih vin, napovedanim
gostom postrežejo domači narezek.
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Namestitve
Številna prenočišča omogočajo prijetno bivanje tako v mestu kot na podeželju.
Za tiste, ki prisegajo na utrip mesta so na voljo hoteli, gostišča in hostli, ki
so primerni za družine, poslovneže in skupine mladih. Ljubiteljem narave in
aktivnih doživetij pa ponujamo pester izbor prenočišč na podeželju, izbirate
lahko med gostišči in prenočišči, gorskimi kočami in zidanicami.

Hotel City

1

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, T: 07/488 03 00, E: info@city-hotel.si,
W: www.city-hotel.si, GPS: 45.957386, 15.495391
Hotel City se nahaja v novem delu mesta. Hotel nudi gostom prijetno počutje v 76-ih
sobah. Od tega je 15 sob opremljeno nadstandardno. Nudijo tudi 4 apartmaje. Del hotela
je urejen kot študentski dom za bivanje študentov, ki obiskujejo krško fakulteto. Gosti
imajo na voljo tudi lastno veliko in brezplačno parkirišče.

Hotel Kunst

2

Ulica mladinskih delovnih brigad 1, 8273 Leskovec pri Krškem, T: 07/488 03 18,
E: gostilna@kunst.si, W: www.kunst.si, GPS: 45.938580, 15.483990
Družinsko voden Hotel Kunst se nahaja v Krškem, 6 km od avtoceste A2 in je zaradi svoje
lokacije odlična namestitev za poslovneže ali družine, ki želijo raziskati mesto. Gostom
je na voljo 13 sob z 28 ležišči. Vse sobe imajo kopalnice, internet in TV.

Hotel Tri lučke

3

Sremič 23, 8270 Krško, T: 041/300 110, E: info@trilucke.si, W: www.trilucke.si,
GPS: 45.970078, 15.491013
Posestvo Tri lučke nudi prenočišče, kjer imajo na voljo dve dvoposteljni sobi in dva
apartmaja za štiri osebe. Le ti vas bodo navduševali s preprostimi in čistimi linijami nežnih
odtenkov.

Motel Adrenalina

4

Pesje 30, 8270 Krško, T: 08/161 14 19, 051/309 809, E: domen@pagrat.si,
W: www.adrenalina.raceland.si, GPS: 45.930050, 15.534979
Motel Adrenalina se nahaja 7 km iz centra mesta Krško, v objemu narave na obrobju
krškega polja. Gostom je na voljo 6 ležišč v 3-posteljni, 2-posteljni in 1-posteljni sobi.
Sobe so opremljene s kopalnico, internetom in TV.
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Motel Daka

5

Velika vas 70, 8273 Leskovec pri Krškem, T: 07/870 00 84, 051/660 372 E: motel@daka.si,
W: www.daka.si, GPS: 45.918147, 15.470580
Motel Daka se nahaja v bližini avtoceste A2, slab kilometer od izvoza Drnovo v smeri proti
Krškem. Ima 35 2-posteljnih sob, 2 1-posteljni sobi ter 1 sobo, prilagojeno invalidom. Je
prvo samopostrežno prenočišče v Sloveniji. Najem sobe opravite sami na avtomatu pred
vhodom v prenočišče. Lahko jo najamete kadarkoli, torej 24 ur na dan, vse dni v letu.
Vsaka soba je opremljena s kabelsko televizijo, klimo, kopalnico s tušem in straniščem.
V skupnem prostoru v pritličju se nahajajo samopostrežni avtomati s kavo in prigrizki.
Po predhodni rezervaciji vam na vašo željo postrežemo z zajtrkom v skupnem prostoru.

Hostel MC Hotel

6

Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško, T: 07/488 22 86, 040/171 371, E: info@mc-krsko.si,
W: www.mc-krsko.si/mc-hotel-2/, GPS: 45.952050, 15.486451
MC Hotel deluje v mansardnem delu objekta Mladinski center Krško, ki je lociran v
središču mesta. Namenjen je tako mladim kot tudi starejšim, kar pomeni, da je odprt za
vse starostne skupine. Na voljo je 24 ležišč (9-posteljna soba, 8-posteljna soba, 3-posteljna
soba in apartma s 4 1-posteljnimi sobami). V MC Hotelu so na voljo pripadajoči sanitarni
prostori, kopalnica s tuši, manjša kuhinja s kuhinjskimi pripomočki, dnevni prostor s TVjem, računalnikom in seveda brezplačnim dostopom do interneta.

Hostel Primož Kozmus

7

Šolska cesta 1, 8280 Brestanica, T: 051/345 586, E: hostel.kozmus@gmail.com,
W: www.hostel-kozmus.si, GPS: 45.994570, 15.475388
Hostel Primož Kozmus se nahaja v samem središču Brestanice. Na voljo je 50 ležišč
v sobah od 2 do 8 ležišč. Primeren je za različne športne klube, šole, skupine mladih.
Gostje se lahko sprostijo v odličnem ambientu Klub Lipa.

Gostišče Allegro

8

Cesta prvih borcev 47, 8280 Brestanica, T: 07/497 05 00, 031/538 435,
E: ani.bor@windowslive.com, GPS: 45.999716, 15.477174
Gostišče Allegro se nahaja v kraju Brestanica. Nudijo prenočitve v 2 2-posteljnih sobah,
1 3-posteljni sobi in 1 6-posteljni sobi. Vse sobe so opremljene z internetom, klimo in
kopalnico.

Gostišče Pohle

9

Cesta na ribnik 3, 8280 Brestanica, T: 07/497 30 65, E: pohle.m@siol.net,
GPS: 45.994147, 15.476558
Gostišče Pohle se nahaja v samem središču Brestanice. Gostom nudijo možnost prenočitve
v 8 2-posteljnih sobah s kopalnico in TV. Prav tako imajo 2 tenis igrišči z umetno travo
in letni bazen.
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Gostišče Senica

10

Titova cesta 89, 8281 Senovo, T: 07/497 17 10, 041/682 885, E: mihasenica@siol.net,
W: www.gostilna-senica.si, GPS: 46.018972, 15.475375
Gostišče Senica se nahaja v kraju Senovo, znanem po rudarjenju in le 1 km iz Brestanice
oz. 7 km iz Krškega. Gostom je na voljo 9 2-posteljnih sob ter 1 2-posteljna soba z 2
pomožnima ležiščema.

Ribiški dom

11

Raztez 1a, 8280 Brestanica, T: 051/638 620, W: www.rd-brestanica-krsko.si,
GPS: 46.005403, 15.497427
Ribniški dom se nahaja na Raztezu, približno 2,5 km iz Brestanice, v objemu gozda in
ribnika Mačkovci. Gostom so na voljo stilsko opremljeni 4 apartmaji (2 1-sobna in 2
2-sobna apartmaja). Skupaj ponujajo 15 ležišč, ki so opremljeni z vsem, kar potrebujete
za udoben in umirjen oddih od vsakdanjega živžava.

Koča na Bohorju

12

Dobrova 59, 8281 Senovo, T: 040/203 186, E: francmagyar@siol.net,
GPS: 46.065166, 15.452681
Koča stoji na jasi pod Plešivcem, 925 m visokem vrhu v pogorju Bohor. V prostorih koče
je na voljo 90 sedežev, zunaj pred kočo pa 100. V koči je možno dobiti toplo malico,
za večje skupine so potrebne vnaprejšnje najave. Za zaključene družbe je možnost
najema vrtnega kamina za peko. Prav tako koča nudi možnost prenočitve in sicer je na
voljo 37 ležišč.

Zidanica Krošelj

13

Raka, 8274 Raka, T: 07/814 65 00, 051/624 655, E: info@silvester.si, W: www.silvester.si,
GPS: 45.932912, 15.382443
Zidanica Krošelj se nahaja na Raki v objemu raških gričev, od koder seže pogled od
Krške kotline pa vse do Gorjancev, 12 km iz Krškega. Primerna je tako za družine kot
posameznike, ki želijo mir, sprostitev in neokrnjeno naravo. Je odlično izhodišče za
pohodniške in kolesarske poti ali oglede naravnih in kulturnih znamenitosti v okolici.
Gostom je na voljo apartma za 2 osebi in 12 skupnih ležišč v mansardi.
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Turizem v zidanicah
Doživite počitnice v zidanicah, ki gostom na lovu za avtentičnimi užitki prinašajo pestro
ponudbo v edinstvenih objektih. Spoznajte bogato naravno in kulturno dediščino okolice,
udeležite se pohodništva, kolesarjenja, čolnarjenja, gobarjenja, padalstva, lova, ribolova, ali pa
samo fotografirajte, poletite z zmajem ter odkrijte zanimive lokalne zgodbe v družbi prijaznih
domačinov. Razvajajte se v bližnjih termalnih bazenih ali se posvetite sproščanju v naravi. Okusite
značilne posavske kulinarične dobrote, pripravljene iz svežih, lokalnih in sezonskih sestavin,
pridelanih na okoliških kmetijah ter se prepustite čarom vinskih kleti z odličnimi vini.
Zidanice se nahajajo v neokrnjeni naravi, med vinogradi in sadovnjaki in so idealna izbira za vse,
ki želite na oddihu imeti mir. Idealne so za preživljanje družinskih počitnic, prav tako so odlično
izhodišče za številne aktivnosti v naravi (pohodništvo, kolesarjenje, ribolov) ali raziskovanje
bližnje okolice in oglede kulturnih in naravnih znamenitosti.

Zadruga Turizem v zidanicah z. o. o., Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško,
T: 051/324 420, E: info@tvz.si, W: www.tvz.si

Zidanica Češnovar

1

Celine 8a, 8274 Raka, GPS: 45.940610, 15.377366
Zidanica Češnovar se nahaja v kraju Celine, med vinogradi in 4,5 km od avtoceste
Ljubljana – Zagreb. Je odlično izhodišče za pohodniške in kolesarske poti ali oglede
naravnih in kulturnih znamenitosti v okolici. Zidanica nudi prijetno bivanje v apartmaju
s kuhinjo, spalnico v mansardi, dnevnim prostorom in kopalnico, teraso in vrtno kuhinjo
za piknike. Gostom je na voljo 6 ležišč. Možna je izposoja koles, nakup vina in sadja s
kmetije Češnovar.

Zidanica Kralj

2

Podulce 39a, 8274 Raka, GPS: 45.938981, 15.370066
Zidanica Kralj se nahaja v kraju Podulce, 4 km od avtoceste Ljubljana – Zagreb, s pogledom
na griče zasajene z vinogradi in sadjem. Od tu se lahko podate po vinogradniških pohodnih
in kolesarskih poteh ali se odpravite na ogled vinogradniško vinske zbirke v Cvičkovem
hramu. V zidanici je na voljo 9 ležišč v dveh apartmajih in dveh sobah. Sprejemajo
skupine gostov, ki jim nudijo domačo hrano, pripravljeno v krušni peči ter domača vina.
V vinski kleti vam z veseljem pripravijo degustacijo vina in domači narezek.
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Zidanica Pečarič

3

Podulce, 8274 Raka, GPS: 45.940610, 15.377366
Zidanica Pečarič se nahaja v kraju Podulce, med vinogradi s pogledom na Krško polje in
Gorjance, 12 km iz Krškega. Zidanica ima zidano vinsko klet, leseno pritličje in urejeno
mansardo, spalnico z dvema ležiščema, v mansardi pa 6 dodatnih ležišč. Prav tako ima
urejeno kopalnico, kuhinjsko nišo, dnevni prostor z mizo do 20 stolov, zunanjo pokrito
teraso in žar. Urejeno ima tudi parkirišče za 4 avtomobile. Od tu se lahko podate po
vinogradniških pohodnih in kolesarskih poteh ali se odpravite na ogled vinogradniško
vinske zbirke v Cvičkovem hramu.

Zidanica Preskar

4

Kremen 34a, 8270 Krško, GPS: 45.965955, 15.510564
Zidanica Preskar se nahaja 4 km iz mesta Krško, v mirnem okolišu vinogradniških gričev,
s pogledom na Krško polje in Gorjance. Gostom so na voljo spalnica, kuhinja, dnevni
prostor in kopalnica. Omogoča bivanje za 4 goste. Zidanica je odlično izhodišče za
pohodništvo in kolesarjenje, ribolov, ogled Krškega in znamenitosti v okolici.
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Doživetja za vsakogar

Odkrijte Krško!
... da pa bo odkrivanje preprostejše, smo za vas pripravili nabor predlogov, kjer se najde pravo doživetje
za vsakogar. Vrsta aktivnosti, od kolesarskih in pohodnih poti, vse do kulturnih in sakralnih znamenitosti
ter nenazadnje kulinaričnih in vinskih razodetij za razvajanje brbončic. Raznolikost ponudbe zagotavlja,
da se najde pravo doživetje za vsakogar!

Družine

Izletniki

Obisk Krškega je odlična izbira za družine. Odpravite se lahko
na enodnevni izlet, zabavno vikend doživetje ali tedenski oddih.
Bodisi si želite le na miren izlet, ste za pravo dogodivščino
ali pa je prava izbira za vas razgibano miganje po okoliških
kolesarskih in pohodnih poteh.

Obisk Krškega je odlična izbira za izlet. Mesto ob Savi je
stičišče raznolike kulturne dediščine, prečudovitih sakralnih
stavb in spomenikov ter preplet brezmejnih pohodnih in
kolesarskih poti, hkrati pa bogata ponudba lokalnih gostincev
nudi nešteto možnosti za vinsko razvajanje in pokušanje
lokalne kulinarike.

Gurmani
Obisk Krškega je odlična izbira za razvajanje brbončic. Bogata
ponudba lokalnih gostincev ponuja nešteto možnosti za
gurmansko razvajanje. Ob tem pa ne gre pozabiti na lokalne
okuse, pri čemer je vsekakor potrebno omeniti “krškopoljskega
prašička” in vinska doživetja, ki jih ponujajo okoliški vinarji.

Poslovneži
Obisk Krškega je odlična izbira za navezovanje novih poslovnih
poti. Krško je stičišče mnogih uspešnih poslovnih zgodb, hkrati
pa ponuja možnost poslovnih ali kongresnih srečanj. Poleg
poslovnih vzgibov za obisk mesta ob Savi si vzemite čas tudi
za kakšen krajši ogled okoliških turistično zanimivih točk ali
za razvajanje brbončic. Bogata ponudba lokalnih gostincev
namreč ponuja nešteto možnosti za gurmansko razvajanje in
vinsko razodetje.
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Mladi
Vedoželjni? Željni kančka adrenalina? Iščete nove zanimive (in
vznemirljive) zgodbe in poti Slovenije? Odkrijte Krško!
Posebej vznemirljivo vzdušje je v času Speedway tekem za
naslov Grand Prix in državnega prvenstva ter prvoligaških
nogometnih tekmah. Poleg športnih prireditev pa se zabava
obeta tudi ob mnogih koncertih, poletju na bazenu v Brestanici
ali dnevu na Krki. Priporočamo pa tudi pohod Pot štirih slapov
ali dan adrenalina na Racelandu..

Aktivni
Obisk Krškega je odlična izbira za aktiven izlet ali počitnice.
Brezmejne pohodne stezice, vznemirljive kolesarske poti in
prijetni sprehodi v objemu narave. Izberite aktivni oddih po svoji
meri.

Doživetja, dogodki, zabava, rekreacija

Jurjevanje na Zdolah l april l
Jurjevanje na Zdolah predstavlja eno najbolj znanih posavskih
prireditev, ki v počastitev krajevnega praznika poteka pod
okriljem Turistično hortikulturnega društva in Krajevne
skupnosti Zdole. Dogodek se običajno prične že ob 5. uri zjutraj
s potrkavanjem zvonov v tamkajšnji cerkvi in z budnico Pihalne
godbe iz Krškega. Sledi peka jajčnega cvrtja, za katerega po
hišah že večer poprej naberejo več tisoč jajc, pa tudi klobase.
Temu sledi še prihod zelenega Jurija, ki običajno najbolj navduši
prav najmlajše obiskovalce. Nikakor pa dan ne mine, ne da
bi se tekmovalci preizkusili še v kuhanju zdolske gobove juhe.
Po vseh kulinaričnih užitkih sledi še vrhunec prireditve pozno
popoldan, ko se prične prava zabava z ansamblom. Jurjevanje
na Zdolah je poznano po celotni Sloveniji, prireditev pa obišče
tudi do 1.000 ljudi iz vse Slovenije.

Petrov sejem l junij l

Rajhenburški trg po zaslugi Petrovega sejma enkrat letno
popolnoma zaživi in privabi številne obiskovalce, mlado
in staro iz okoliških, pa tudi bolj oddaljenih krajev. Sejem,
ki ga organizira domače Turistično društvo, poleg bogate
sejemske ponudbe, kjer se na stojnicah predstavijo obrtniki,
rokodelci, čebelarji, zeliščarji in drugi sejmarji, s pestro
ponudbo izdelkov izpod njihovih pridnih rok, pripravi tudi
bogat spremljevalni kulturni program.

Posavski festival tematskih poti
l maj, oktober, november l
Posavski festival tematskih poti je namenjen pohodnikom,
kolesarjem in ljubiteljem vodnih športov vseh generacij.
Organizirane ture so namenjene učenju, spoznavanju naravne
in kulturne dediščine, športnim aktivnostim ter sproščenim
sprehodom v naravi. Festival zajema preko 30 organiziranih
tur, skupaj s strokovnim vodenjem, izobraževalnim programom,
posavsko kulinariko, lokalnimi zgodbami ter pestro izbiro
namestitev in spada v del nacionalne zgodbe SLOVENIJA HODI.

Kresovanje na Trški Gori l april l
Na zadnji aprilski večer, na predvečer dneva državnosti se
na Trški Gori nad Krškim ob mraku prižge kres. Kresovanja
se udeleži veliko domačinov izjema pa niso niti obiskovalci
od drugod. V sklopu kresovanja poteka pester kulturni
program, poskrbljeno pa je tudi za dobro jedačo in pijačo,
v kasnejših večernih urah pa ne gre niti brez zabave z
ansamblom. Dogodek predstavlja priložnost za prijetno
druženje, sprostitev in dobro voljo.

Mladinski kulturni festival l september l
Obiskovalcem ponuja na voljo pester izbor vsebin. Na
dogodku se zvrstijo številni koncerti, literarni in stand-up
večeri, poskrbljeno je za športne navdušence, s potopisnimi
predavanji pridejo na svoj račun popotniki, ljubitelji piv
pa uživajo ob degustaciji piva. Na dogodku se predstavijo
še mladi prostovoljci, organizatorji pa z različnimi
ustvarjalnimi in kuharskimi delavnicami, nastopom čarodeja
in s pravljično urico poskrbijo še za najmlajše. Mladinski
kulturni festival s programom ustreže tako mladim po letih
kot tudi mladim po srcu, sam namen festivala pa je poleg
približanja kulture dijakom in študentom tudi oživitev
starega mestnega jedra Krškega.
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Mi(kk)ro beer fest in Okusi Posavja –
festival vina in kulinarike l maj, september l

Ročna košnja Cavsarja l junij l

V duhu oživljanja starega mestnega jedra Krško se v maju
odvija festival piva na katerem se predstavijo lokalni
mikro pivovarji ob pestrem kulinaričnem in družabnem
spremljevalnem programu.
Za vse gurmanske navdušence ne gre zamuditi uličnega
festivala vina in kulinarike – Okusi Posavja, ki se odvija
septembra. Bogat izbor vin in kulinarike ter pestrost ponudbe
da festivalu dodaten pečat in brez izjeme se na stojnicah
ponujajo lokalne, sveže in okusne ulične porcije.

Letni kino na gradu Rajhenburg l julij, avgust l
Tekom celotnega poletja je na gradu Rajhenburg poskrbljeno
tudi za ljubitelje filma. Program letnega kina obiskovalcem na
ogled ponuja izbor nekaterih vrhuncev letošnje sezone ter nekaj
poletnih filmskih novosti.

Rajhenburški dan čokolade in likerjev
l november l
Programsko je zasnovan na izjemno bogati dediščini, ki so
jo Brestanici, Posavju in celotnemu slovenskemu prostoru
zapustili menihi trapisti, ki so tu delovali med leti 1881 in 1947.
Rajhenburški trapisti so bili prvi industrijski proizvajalci čokolade
na Slovenskem. Izdelovali so tudi likerje Cacao iz kakava ter
Grande in Trapistin iz zdravilnih zelišč. Njihovi proizvodi so bili
na prodajnih policah po vsej Evropi. Dogajanje na Rajhenburškem
dnevu čokolade in likerjev je preplet ponudbe proizvajalcev
čokolade, likerjev, slaščičarskih izdelkov in napitkov ter pijač na
osnovi čokolade, pokušin, degustacij, »čokoladnih« delavnic za
vse generacije, strokovnih predavanj in tematskih predstavitev,
vodstev po razstavi Trapisti v Rajhenburgu.

Srednjeveški dan na gradu Rajhenburg
l avgust l
Rajhenburški grad in okolica sta odličen prostor, na katerem
vsako tretjo soboto v avgustu v soorganizaciji turističnega in
kulturnega društva Brestanica pripravimo srednjeveški dan. Z
veliko posluha za avtentičnost prikažemo srednjeveško dogajanje
in življenje grajske gospode in osebja, dogodke tedanjega časa,
srednjeveška oblačila, hrano, medsebojne odnose in navade,
glasbo, plese. Z udeležbo drugih srednjeveških skupin pa tudi
orožje, viteško opremo, boje in dogajanja, ki so bila značilna
za viteške turnirje. Posebno pozornost namenjamo pestrim
ustvarjalnim delavnicam za otroke, ki lahko ob izdelkih
spoznavajo materiale, nekdanje načine izdelovanja predmetov
in hkrati preizkušajo svoje ročne spretnosti.

48

Ročna košnja pobočja Cavsar na Raki, ki se razteza od
krajevnega pokopališča do tamkajšnjega župnišča vsako leto
privabi več deset koscev, ki dober hektar travnate površine
družno pokosijo v nekaj urah. Dogajanje med košnjo popestrijo
harmonikarji, po zaključku pa sledi kulturni program. Kosilo
oziroma okrepčilo predstavljajo domače dobrote, kot so ajdovi
žganci zabeljeni z ocvirki in čebula, nikakor pa ne manjkajo
še druge raznovrstne jedi pripravljene iz raške čebule. Veselo
druženje se po podelitvi priznanj nadaljuje ob petju pevskih
skupin, recitalih.

Poletni večeri na gradu Rajhenburg
l julij, avgust l
Ciklus Poletje na gradu Rajhenburg sestavlja premišljen izbor
raznovrstnih in kakovostnih kulturno-umetniških dogodkov,
ki v čudovitem ambientu grajskega atrija obiskovalcem
ponuja pestra kulturna doživetja tudi v poletnih mesecih.
Koncerti, gledališke predstave, plesni nastopi in tematski
dnevi se med zidovi enega najlepših in najpomembnejših
spomenikov državnega pomena v regiji odvijajo od 24.
junija pa vse do konca avgusta.

Doživetja, dogodki, zabava, rekreacija

Cvičkov večer na Raki l avgust l
V okviru krajevnega praznika in praznovanja sv. Lovrenca
Društvo vinogradnikov Raka vsako leto pripravi Cvičkov
večer na Raki, ki ga tradicionalno začnejo z okroglo mizo,
ki poteka na določeno tematiko. Okrogla miza poteka med
vinogradnimi griči, pred lepo urejenim cvičkovim hramom
na kateri vedno sodelujejo zanimivi gostje. Prireditev
obenem predstavlja tudi priložnost za pridobivanje novega
znanja, hkrati pa predstavlja prostor za prijetno druženje s
prijatelji ob domačih dobrotah in rdeči žlahtni kapljici.

Poletni večeri v parku l junij - avgust l
Dogodki v sklopu Poletnega večera v parku so glasbeno,
literarno in plesno obarvani ter pomenijo dragocen prispevek
obujanja starega mestnega jedra v poletnem času. Do sedaj so
s programsko vsebino pritegnili že kar lepo število povabljenih
ali naključno mimoidočih. Obiskovalci tako uživajo v
različnih glasbenih doživetjih, kot so koncerti, poslušajo
recitale, z ljudskimi godci in pevci obujajo ljudska izročila,
se spominjajo Jurija Dalmatina in njegovih del, se sprehodijo
med razstavo fotografij ali pa na uri slovenščine obudijo
spomine na šolske dni.

Prižig prazničnih luči l december l
Z osrednjim dogodkom in s slavnostnim prižigom luči v starem
mestnem jedru, natančneje v Zatonu, se prične praznični
december v Krškem in z njim pestro dogajanje v mestu. Praznična
okrasitev mesta privabi številne obiskovalce, ki ta dan uživajo v
pestrem programu, ki mu sledi še večerni koncert. Poskrbljeno
je seveda tudi za najmlajše obiskovalce, ki jih obišče in obdari
dobri mož Miklavž.

Praznični vikend v starem
mestnem jedru l december l
Praznično decembrsko dogajanje v Krškem doseže vrhunec
v predbožičnem prazničnem vikendu, ko se v starem
mestnem jedru zbere več tisoč obiskovalcev. Ti se srečajo
z bogato sejemsko božično-novoletno ponudbo in se na
večih lokacijah po mestu spoznajo s pestrim kulturnim
dogajanjem, ki ga zaznamujejo koncerti. Z animacijo
in delavnicami pa je poskrbljeno tudi za otroke. Krško
predstavlja kotiček za prijetno druženje in praznovanje.
Lokalni turistični ponudniki pripravijo tudi ugodne pakete
s katerimi vas vabijo, da preživite delček prazničnega
decembra prav v našem mestu.
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Svet energije
Vrbina 17, 8270 Krško, T: 07/491 01 88, 07/491 01 84, E: svet.energije@gen-energija.si,
W: www.svet-energije.si, GPS: 45.944218, 15.508827
Svet energije je prvo slovensko interaktivno, multimedijsko središče o energiji in
energetiki, kjer obiskovalci aktivno spoznavajo svet energije preko različnih animacij,
maket in interaktivnih eksponatov, preizkusijo lahko vrsto eksperimentov, povezanih z
električno energijo, elektrotehniko in magnetizmom.

Nuklearna elektrarna Krško
Vrbina 12, 8270 Krško, T: 07/480 21 86, 07/480 23 64, E: obisk@nek.si, W: www.nek.si,
GPS: 45.937995, 15.517100
Nuklearna elektrarna Krško se nahaja v naselju Vrbina, na levem bregu Save, v neposredni
bližini Krškega. Je edina nuklearna elektrarna v Sloveniji. NEK dnevno organizira obiske
elektrarne s predstavitvijo svojega delovanja. Vsako leto obišče elektrarno približno 5000
obiskovalcev, od katerih je več kot polovica osnovnošolcev, dijakov in študentov. Učenci
osnovnih šol obiščejo elektrarno v sklopu naravoslovnih dni, dijaki in študenti pa v okviru
vsebin posameznih predmetov. Različna društva in strokovna združenja ter tudi skupine
občanov prihajajo na strokovne ekskurzije.

Speedway
AMD Krško, Cesta krških žrtev 130b, 8270 Krško, T: 07/492 53 02, E: amd.krsko@siol.net,
W: www.speedwaykrsko.si, GPS: 45.947762, 15.488007
Le dober streljaj od mesta nas pozdravlja stadion Matije Gubca, na katerem si domačini
in številni turisti radi ogledajo dirke v speedwayu, ki je izjemno dinamična in atraktivna
zvrst motošporta, v kateri vozniki na 500 kubičnih specialkah brez zavor in brez prestav
nastopajo na ovalnih peščenih stezah. Tradicija speedway športa v Krškem je že dolga,
od tu izhajajo mnogi dirkači, ki so mojstri v svoji panogi. Ljubitelji moto športa si lahko
na stadionu Matije Gubca v Krškem ogledajo speedway dirke.

Bazen Brestanica
Jetrno selo 2, 8280 Brestanica, E: bazen-brestanica@mc-krsko.si,
W: www.bazenbrestanica.com, GPS: 46.001414, 15.475572
Osrednja atrakcija objekta je seveda bazen dimenzij 50 x 25 metrov, ogrevan na 27°C,
z največjo globino 1,80 m in najmanjšo 1,20 m. Za najmlajše pa je na voljo bazen
čofotalnik. Kopališče je urejeno in prijazno tudi za invalide. Ekipa bazena Brestanica
vsako leto poskrbi, da vam v poletnem času zagotovo ne bo nikoli dolgčas. Skozi sezono
se zvrsti ogromno dogodkov, tako za športne, kot tudi za glasbene navdušence (športni
turnirji, koncerti, igre brez meja, plavalni turnirji, glasbeni večeri, stand-up večeri, …).
V neposredni bližini bazena se nahaja tudi počivališče za avtodome, ki je opremljeno z
napajalnim vozlom.

Teniški klub Krško
Cesta krških žrtev 130b, 8270 Krško, T: 07/492 71 76, E: info@teniski-klub-krsko.si,
W: www.teniski-klub-krsko.si, GPS: 45.947762, 15.488007
Teniški klub Krško razpolaga s 6 peščenimi zunanjimi igrišči, 3 igrišči na umetni travi
pod balonom in igriščem za odbojko na mivki. Najem igrišč je možen za fizične osebe,
člane kluba, za pravne osebe in različne organizacije. Najem igrišč je možen v zimski in
poletni sezoni.
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Ribolov
Ribiška družina Brestanica – Krško, Raztez 1a, 8280 Brestanica, T: 051/638 620,
W: www.rd-brestanica-krsko.si, GPS: 46.005477, 15.497491
Ribiči in ljubitelji narave vabljeni na bregove lovne reke Save in ribnika Mačkovci, ki vam
bosta zaradi svojega zanimivega značaja ponudila nepozabno doživetje. Ribiška družina
Brestanica - Krško gospodari z brestaniškim ribniškim okolišem, ki obsega območje reke
Save s pritoki - od izliva Blanščice do Turškega broda - približno 1000 m nizvodno od
jezu pri Nuklearni elektrarni Krško. Za ribolov potrebujete ribiško dovolilnico, ki jo lahko
kupite preko spleta ali v Gostilni Ribnik.

Izposoja go-kartov
Pesje 30, 8270 Krško, T: 07/497 41 84, 041/379 333, E: domen@pagrat.si,
W: www.karting.raceland.si, GPS: 45.930050, 15.534979
Kartodrom Raceland se nahaja v Krškem, v neposredni bližini Nuklearne Elektrarne Krško.
Pista Raceland je bila zgrajena leta 2006 in izpolnjuje mednarodne pogoje za karting.
Dolga je 1050 metrov in je sestavljena in skupno 16 zavojev. Gre za tehnično dokaj
zahtevno in razgibano progo, ki poteka na kar 4 metrih višinske razlike. Poleg pokalnih
in mednarodnih dirk ter raznovrstnih prireditev Raceland omogoča vsem adrenalinskim
navdušencem tudi možnost izposoje kartov. V poletnih mesecih za ohladitev in še večje
adrenalinsko doživetje poskrbijo z nočnimi vožnjami ter rent a kart pod reflektorji.

Izposoja kanujev, koles in e-skuterjev
Brod v Podbočju 15a, 8312 Podbočje, T: 041/747 229, E: info@vina-jarkovic.si,
W: www.vina-jarkovic.si, GPS: 45.866070, 15.454843
Bližina Gorjancev obljublja doživetja pohodnikom, kolesarjem, lovcem in vsem
ljubiteljem prostranih razgledov na vinorodne griče. Lenobna reka Krka pa prinaša veselje
in užitke ribičem, ljubiteljem čolnarjenja, fotografije. V Vinski knjižnici Jarkovič si lahko
izposodite kolo ali e-skuter in se odpravite na izlet v naravo, na spust s kanujem, ribolov
na reki Krki ali polet z balonom nad dolino te dolenjske lepotice. Na voljo imajo kanuje
za čolnarjenje po očarljivi Krki.

Izposoja koles
Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica, E: 07/620 42 16, E: info@gradrajhenburg.si,
GPS: 45.989052, 15.466543
Potep s kolesom je v toplih mesecih najprimernejši način gibanja. Na gradu Rajhenburg
vam ponujajo vožnjo z električnimi kolesi po čudoviti brestaniški okolici. Z električnim
kolesom boste lažje premagovali razne poti. Električno kolo je zeleno prevozno sredstvo,
primerno za vse starostne skupine in vse rekreativne kolesarje, ne glede na fizično
pripravljenost.
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Pohodništvo
in kolesarjenje

V Krškem in okolici vas pričakujejo številne
pohodniške in kolesarske poti, ki vas popeljejo v osrčje
nedotaknjene narave. Sprehodite oz. povzpnite se na
okoliške hribe in si ob poti oglejte številne naravne in
kulturne znamenitosti.

Več informacij o pohodniških in kolesarskih
poteh na www.visitkrsko.com, za organizirane
pohodne in kolesarske izlete Društvo NaTuro,
041/724 747, E: pia.persic@gmail.com
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Krška kolesarska pot - Štajerska pentlja

1

Od Hotela City se na pot odpravimo v smeri Brežic. Kolesarimo skozi Dolenjo vas do Pohance, Zgornje Pohance na Zdole in nato
proti Kostanjku. Spustimo se do Gorice pri Raztezu in nadaljujemo mimo Velikega Dola do Koprivnice. Kolesarsko pot nadaljujemo
do Velikega Kamna in Malega Kamna. Od tu naprej se vzpenjamo skozi Belo in Reštanj ter po Gabrčni dolini do Ravnega loga in
vse do koče na Bohorju. Po vožnji po območju občin Kozje in Šentjur se v Krško vrnemo mimo Mrzle planine, Stranja, Gorenjega
Leskovca, Presladola in Rožnega. Tu pripeljemo na obsavsko cesto Blanca – Brestanica, po kateri naše kolesarjenje končamo v
Krškem. Na Štajerski kolesarski pentlji je nekaj prečnih povezav: Krško – Zdole - Veliki Kamen – Stolovnik – Brestanica in/ali Mali
Kamen – Senovo – Bohor.

Krška kolesarska pot – Kranjska pentlja

2

Od hotela City se po kolesarski poti ob Savi odpravimo proti Brestanici. Nato Savo prečkamo po brestaniškem mostu, kjer se
lahko povzpnemo na razgledno točko gradu Rajhenburg. Z glavne ceste Krško – Sevnica zavijemo pri naselju Arto strmo v breg
do vasi Lomno in Veliki Trn. Pot nas vodi mimo naselij Planina in Raka, kjer si lahko odpočijemo ob pogledih na vinograde. Pot
nadaljujemo mimo Zalok in Rimša do Velike vasi. Nato kolesarimo proti Venišam do Leskovca in pod Gričem nadaljujemo do
krškega mosta čez Savo do Hotela City. Kranjska pentlja ima dve prečni povezavi, po katerih jo lahko skrajšamo. Prva je v smeri
Mali Trn – Kalce - Nemška vas - Nemška Gora - Brezje (odcep do Gorenje vasi in Velike vasi) - Leskovec. Druga je krajša in
povezuje Rako z Rimšem, pod Ardrom in mimo Sel.

Brestaniška kolesarska pot

3

Popelje nas po dolinah in vzpetinah v okolici Brestanice. Kolesariti začnemo na Trgu pri prangerju — sramotilni steber. Sredi
naselja stoji na vzpetini mogočna cerkev Lurške Marije – Slovenski Lurd, ena najlepših in največjih slovenskih cerkva. Dolino
Brestaniškega potoka je narava ustvarila za potep s kolesom. Čez Raztez in mimo posameznih kmetij se po razgibanem valovitem
svetu pripeljemo nazaj v Brestanico. Drugi del kolesarskega potepa nas popelje na Likov vrh in v dolino Save. Na poti bomo
spoznali tradicionalno podobo posavske krajine, ki se je stkala v ravnovesju med naravo in človekom.
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Dunajska pot

4

Iz Brestanice, s pogledom na mogočni grad Rajhenburg, krenemo po gozdnem pobočju,
kjer so nekoč rasli grajski vinogradi, kar potrjujejo posamezne stare sorte. Vzpnemo se
do Dunaja nad Krškim, kjer se na robu vasi nahaja prazgodovinsko in poznoantično
gradišče, kjer so obeležene prve zdravilne, energijske točke v Posavju. Pot se nadaljuje
proti Straži nad Krškim, nato skozi gozdne obronke preči vas Senožete in Ivandol, sledi
vzpon do cerkve sv. Štefana in spust mimo vinogradov do Ajdovske jame – svetišča iz
mlajše kamene dobe in poletnega kotišča netopirjev južnih podkovnjakov. Ob sprehodu
skozi kraško polje, kjer je možno doživeti večino kraških prvin, se vzpnemo do hrama
Zavoda Svibna na Brezovski Gori, od koder je možno vračanje peš mimo Kobil, skakalnic
v Spodnjih Dulah nazaj na Goro, Dunaj in nazaj do izhodišča v Brestanici.

Čebelarska pot

5

Iz Dolenje vasi se podamo skozi gozdno območje Črne mlake, kjer naletimo na strelske
jarke in bunkerje iz 2. svetovne vojne. Gozdna pot nas pripelje mimo vinogradov in
zidanic do čebelnjaka in klavž – vodne pregrade. Pri prvi zidanici si ogledamo staro
sončno uro in se po krajšem spustu začnemo dvigati na območje vinorodnih Čel. Mimo
Godlerjevega hrama ter kmetij Molan in Župevc se strmo dvignemo do domačije Špiler,
kjer lahko okušamo tradicionalne kulinarične dobrote.

Gobarska pot

6

Pot se prične pri Domu Bena Zupančiča na Zdolah in po 100 metrih pri Robekovem križu
zavije levo. Mimo domačij Špiler in Molan pridemo v mešani gozd Rujek, ki se nadaljuje
v Črno mlako, bogato z akacijo, odlično pomladansko čebeljo pašo. Ko prestopimo potok
Sečnik, se nadaljuje pot po vzdrževani gozdni cesti, ob kateri je vodni zbiralnik za oskrbo
Dolenjevaščanov in okoličanov. Po izstopu iz gozda zagledamo prve domačije in čez
nekaj minut pridemo v Dolenjo vas pri Krškem.

Krška pot

7

Krška pot je krožna pot, ki od ribnika v Resi vodi na Libno, znano arheološko najdišče
starejše železne dobe, od tam do Zdol in mimo ribnika pri Anovcu, do mogočne lipe
pri vasi Ponikva. Od Vinske kleti Resnik gremo mimo vinogradov do najvišje točke poti,
vrha Grmade s planinskim hramom, od koder se odpira čudovit razgled na Dolenjske
griče, Krško-brežiško polje z Gorjanci in Trdinov vrh na jugu, Sljeme na vzhodu in Kum
na zahodu. Z Grmade se pot priključi Trapistovski poti do križišča s kapelico in nazaj do
izhodišča pri ribniku.

Vinogradniška pohodna pot Raka

8

Raška vinogradniška pot vodi po vinogradniških gričih okoli Rake in se prične v Cvičkovem
hramu – prvi ambasadi cvička. Pot vas vodi po vinorodnih gričih, mimo Cvičkove vile
do domačije bratov Humek, do zidanice Češnovar in kleti Urško na Celinah. Pot je
namenjena okušanju raških dobrot in posebneža cvička. V Jelenku obiščete klet Žibert
in zidanico Ratajc, nato pa mimo Koritnice nadaljujete nazaj proti Raki. Na poti vas
pozdravi še prijazen gospodar v zidanici Kralj, od tu se podate v Vinji vrh, s pogledom na
dolino Krke in Gorjance vse do Kočevskega Roga.
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Učna pot pikapolonica

9

Pot razkaže naravne in kulturne znamenitosti naselja Raka. Ogledate si lahko cerkev sv.
Lovrenca, se podate do prangerja – sramotilnega stebra ob poti, ki vodi v grad Raka,
obiščete visokodebelni sadovnjak in tri orjaške hraste, ki so ostali od poseke graščaka
Felixa (konec 19. st.). Mimo studenčka pridete do sušilnice sadja na kmetiji Žabkar in
naprej do domačije bratov Humek, avtorjev številnih knjig o sadjarstvu. Strma pot vas
pripelje do kapelice na Vinjem vrhu, kjer je razgled nad celotno Krško dolino, Gorjance
in Kočevski Rog. Po daljši hoji se vrnete nazaj do cerkve sv. Lovrenca.

Pot do studenca Dul

10

Manj zahtevna in za hojo prijetna pot poteka po gozdu, travnikih in vinskih goricah.
Dostop do studenca Dul si lahko izberemo v dveh smereh, prva je skozi Mali Trn, druga
pa iz smeri Nove Gore. Vsako leto je organiziran Martinov pohod. Studenec, ki je v bistvu
osrednja točka poti je lično urejen, zanj pa skrbi Društvo za ohranitev podeželja Veliki
Trn.

Pot Josipine Hočevar

11

Pot Josipine Hočevar vas popelje iz starega mestnega jedra Krško po sledeh, ki jih je
v mestu pustila dobrotnica Josipina. Začne se pri Mestnem muzeju Krško. Sledi ogled
cerkve sv. Janeza Evangelista in Hočevarjevega trga. Gremo naprej do Mestnega parka,
kjer je doprsni kip Josipine Hočevar. Pot potem vodi mimo gasilskega doma do cerkve sv.
Rozalije, v kateri je spominska plošča, ki jo je dal Josipini v čast vgraditi takratni župan
Janez Mencinger. Nato se vzpnemo na Trško Goro proti cerkvi sv. Jožefa in krožno nazaj
v staro mestno jedro, kjer ne gre prezreti še kapucinske knjižnice.

Pot trapistov

12

Je krožna pot, ki iz Brestanice vodi ob brežini reke Save do nekdanje trapistovske poti na
Sremič, po kateri so trapisti nekoč prevažali vino. Ob poti je na ogled 150 let stara tisa,
ki so jo posadili trapisti. Na njihovo napredno vinogradništvo nas opozori trapistovsko
gospodarsko poslopje s kletjo in njihova kapelica. Pot vodi na Grmado med vinogradi do
cerkve sv. Mohorja in nazaj v dolino, od koder se povzpne na grad Rajhenburg, ki je bil
od leta 1881 v lasti trapistov.

Vidova pot

13

Pot popelje mimo kmetije Debeljak do Ruteža in skozi mešani gozd do skalne gmote
Vroče peči ali Lisičjih jam, kot jo imenujejo domačini. Vodi med travniki do Kosovega
križa in naprej do Žajbarjeve kapelice v Kostanjku. Povzpne se še do Gore, na poti pa
se lahko okrepčate na Turistični kmetiji Špiler blizu cerkve sv. Vida. Z vrha Gore je ob
jasnem vremenu čudovit razgled na Donačko goro, Lisco, Kum, Gorjance in celo na
Julijske Alpe.
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Brestaniška pohodna pot

14

Izhodišče poti je v trškem jedru pri prangerju – sramotilnem stebru, od koder se odpravite
po gozdni poti navkreber do cerkve sv. Mohorja, kjer se odpre čudovit pogled na grad
Rajhenburg, reko Savo in okoliške hribe. Skozi vas Sremič nadaljujete proti Grmadi ter
med trtami in vinogradi do Bučerce in Anž. Pot vodi mimo vodnega zbiralnika, k izviru
potoka Lokovšek in po neokrnjeni naravi okoli Ribnikov, kjer je idealno mesto za poletni
piknik.

Pot na Planino

15

Pot ima svoj začetek v Podbočju. Do njenega konca v vasi Planina vodi sicer asfaltna
cesta, lahko pa se napotimo po eni izmed številnih pešpoti, ki so od nekdaj pomenile
bližnjice iz hribov v dolino. Sprehodili se bomo po neokrnjeni naravi, mimo vinogradov,
travnikov in gozdnih zaplat, starih kmečkih stanovanjskih in gospodarskih poslopij ter
značilnih kmečkih znamenj. Na vrhu Planine je čudovita razgledna točka. Pogled ponuja
lepote doline reke Krke, Save, Krškega polja in Krakovskega gozda, ob lepem jasnem
vremenu pa je mogoče videti tudi vrh Triglava.

Starograjska pot

16

Pot vodi iz trga v Podbočju, na križišču levo čez obokan kamnit most. Na desni strani so
mostovi, ki povezujejo dvorišča hiš z glavno cesto. Preko petega mostu prečkate potok
Sušico in se odpravite proti gozdu mimo hiše Stari Grad 1. Sredi hriba stoji 150 let stara
hiša. Pot vodi do razpotja. Srednja pot gre od studenca ob poti. Izberete lahko med potjo
od studenca navzgor do zidanic in hramov, desno pot proti vidnem križu ali pa se vrnete
do razpotja in greste desno po poti prav tako do križa na Starem gradu, kjer je razgledna
točka. Vračate se po cesti ali po oznakah mimo vinogradov in zidanic do vasi Žabjek. Po
glavni cesti pridete do velike smreke, ki v svojem zavetju čuva staro kapelico z lesenimi
stebri. Za njo se odpre pogled na vas in cerkev, ki vodi do izhodišča.

Anina pot

17

Skozi naselje Gmajna in gozd v zaledju naselja nas pot pripelje do Tičnice, kjer pri
vijugavemu potoku obrnemo in po lepi gozdni poti, skoraj po celotni trasi, prispemo v
naselje Selce. Tu se povzpnemo in skozi gozd pridemo v spodnji del naselja Volovnik.
Nadaljujemo ob nasadu, skozi Loke in ob gozdu Trnovec se zopet povzpnemo nad
Leskovec, kjer smo nagrajeni z lepim razgledom na naselje, Gorjance in vso dolino.
Sledi rahel spust in ravninska pot, ki spet ponuja razgled na vse strani in nas pripelje na
izhodišče pri cerkvi sv. Ane.

Galova pot

18

Pot nas popelje skozi naselje Gmajna nad Veniše, kjer se odpre lep razgled na Krško
polje, Gorjance, Brežice in Sljeme. Pot nas vodi ob gozdu in vinogradih z druge strani,
nakar se spustimo skozi Zajčke v Veniše in pot nadaljujemo po malo prometni cesti nazaj
v Leskovec na izhodišče, ki je lahko na Trgu borcev, pri gasilskem domu ali pri cerkvi sv.
Ane.
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Pot duš in prijateljstva

19

Začne se v vasi Kostanjek pri Špilerjevem hramu in pelje do stare zidanice, sedaj Galerije
ArtŠpl. Nadaljuje se po obronkih vasi proti Velikem Dolu do vodnega izvira v Porodniku.
Na poti do Porodnika so slikoviti razgledi na Trdinov vrh, Sremič, Kum, Lisco in Bohor.
Pri spustu v Porodnik se oblikuje krožna pot mimo sten in jam proti Trapistovski poti ali
mimo izvira nazaj v hrib po gozdni učni poti.

Pot štirih slapov

20

Pot vam razkrije čudovit svet slapov in je primerna za celodnevni izlet. Prične se na
Jablancah in vodi proti slapu Bojanca, do katerega je potrebno preplezati nekaj krepkih
skalnih skokov po železnih skobah. Od prvega slapa, ki pada 14,8 m v globino se podate
do slapa Pekel. Ta je večstopenjski, najdaljši del meri 22 m. Mimo vasi Puste Ložice se
odpravite še proti slapu Ubijavnik in od tam mimo Dobrove do zadnjega slapa Bojavnika.
Od tam se vrnete na izhodišče v Jablancah.

Knapovska pot

21

Začetek poti je pri Kocki rudarjenja, spomeniku vsem generacijam rudarjev akademskega
kiparja Toneta Demšarja. Pot nadaljujete ob južnem robu nekdanjega dnevnega ali
površinskega kopa. Na Reštanju je objekt nekdanje strojnice (mašinhausa), kjer spoznate
zgodovino premogovnika. V Ravnah si ogledate muzejsko zbirko premične tehniške
dediščine premogovnika Senovo – lokomotive, vagone ter vhod v jamo. Po trasi nekdanje
ozkotirne železnice se vračate na Senovo, kjer si v OŠ Senovo ogledate še geološko zbirko
in mini rudniški rov.
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Namigi za izlete in krajše oddihe
Z e-kolesom po Brestanici

Ponudba mest, kulture in festivalov

Privoščite si krajši oddih z e-kolesom po Brestanici in njeni
okolici ter raziščite kulturne znamenitosti, odkrijte naravne
lepote in se prepustite kulinaričnim užitkom. Odpravite se
na potep po eni od kolesarskih poti, ki bodo z e-kolesom še
prijetnejše in bolj doživete.

Posavje se ponaša s številnimi kulturnimi znamenitostmi, kot
so gradovi, arheološka najdišča in številne cerkve. Prav tako je
bilo tudi dom številnih znanih osebnosti, ki so pustili posebno
oznako v kulturni zgodovini Slovencev.

Kraju Brestanica v občini Krško domačini še vedno pravijo
Rajhenburg, kakor se imenuje tudi brestaniški grad. Brestanica
spada med najstarejše kraje, prvič je bila omenjena že leta 838
in je bogata z zgodovinskimi spomeniki. V okolici Brestanice
je veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, kamor se lahko
odpravite. Zagotovo najpomembnejše so grad Rajhenburg,
spodnji grad Turn, bazilika Lurške Matere Božje in cerkve.
Turistično društvo Brestanica pa skrbi za kulturno dogajanje.
Malo naprej od Brestanice proti Senovem se iz izhodiščne točke
Jablance odpravite na Bohor ali po poti štirih slapov.
Paket vključuje:
1x nočitev v Hostlu Kozmus z zajtrkom
Izposoja e-kolesa
Degustacija v Hiši trt, vina in čokolade Kunej
Ogled gradu Rajhenburg
Ogled zbirke kamnin, mineralov in fosilov
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Raziščite bogato kulturno dediščino mesta Krško, obiščite
Mestni muzej Krško in začutite duh Janeza Vajkarda Valvasorja
in Josipine Hočevar. Sprehodite se po mestnem parku, kjer
spoznate podobe pomembnih osebnosti, ki so vplivale na razvoj
mesta in širšega prostora. Na hribu nad starim mestnim jedrom
stoji na ravnici med drevesi cerkev sv. Rozalije, zavetnice in
priprošnjice zoper kuge.
Preko mosta na drugi strani reke Save se nahaja Trg Matije
Gubca, na katerem se odvijajo različne kulturne, športne in
zabavne prireditve. Nad trgom se nahaja Spominski park Jurija
Dalmatina, ki je posvečen slovenskim reformatorjem iz obdobja
protestantizma. Malo izven mesta, v nedavno obnovljenem
gradu Rajhenburg, spoznajte vse o življenju trapistov.
Paket vključuje:
1x nočitev v Hotelu Kunst z zajtrkom
2x kosilo ali večerja
Ogled gradu Rajhenburg
Izposoja električnega kolesa

Namigi za izlete in krajše oddihe

Reka okusov in dobrote Posavja
Ste že kdaj prenočili v zidanicah sredi vinogradov? Doživite
drugačne počitnice in se prepustite posebnim programom, ki
so jih pripravili inovativni ponudniki s Posavja. Podajte se na
pot novih doživetij in spoznavajte lokalna vina ter najslajše
tradicionalne jedi.
Okusite značilne posavske kulinarične dobrote, pripravljene iz
svežih, lokalnih in sezonskih sestavin, pridelanih na tamkajšnjih
vrtovih.
Pohajkujte po okoliških turističnih kmetijah in se prepustite
čarom vinskih kleti, ki ponujajo odlična lokalna vina. Posavska
pokrajina slovi po treh odličnih vinih – cvičku, bizeljčanu in
sremičanu.

Kolofon
Izdajatelja: Občina Krško in
Center za podjetništvo in turizem Krško
Oblikovanje in tisk: Tiskarna Jordan, Krško
Fotografije: Boštjan Colarič, Jože Jagrič, Goran Rovan,
Nina Sotelšek - foto arhiv MMK, Marinšek&Marinšek,
Tomo Jeseničnik, Tomi Horvat, Jošt Gantar, Lidija Petrišič
Colarič, www.slovenia.info (foto: Jošt Gantar)
Kartografija: IziMap d. o. o., Šmartno pri Litiji
Leto izdaje: november 2016 v nakladi 2500 kos

Prevzela vas bo marsikje še neokrnjena in pomirjujoča narava.
Ko se boste usedli za gostinsko mizo ali ko boste vstopili v vinsko
klet, boste najprej deležni toplega pozdrava in nevsiljivega
gostoljubja. Izbrali boste lahko med hišnimi in lokalnimi jedmi,
med značilno krajevnimi, ki jih drugje ne boste dobili, med
tradicionalnimi, ki jih znajo mojstri prefinjeno posodobiti in tudi
med tipično slovenskimi.

Ponatis: december 2017 v nakladi 2125 kos

Priporočamo vam značilne posavske dobrote, kot so puhla s
pregreto smetano, Cop na lop, bizeljski ajdov kolač, pečene
sirove štruklje, korejevc, dobrote iz krškopoljskega prašiča,
pečenega žrebička ali katero izmed drugih jedi po vašem okusu.

Turistično informacijski center Krško
Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško
T: 07/620 92 44
E: tic.krsko@cptkrsko.si
W: www.visitkrsko.com

Paket vključuje:
2x nočitev v izbrani zidanici
3x kosilo
2x večerja
4x ogled kleti in degustacija vina
Peka kruha

Center za podjetništvo in turizem Krško
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško
T: 07/490 22 20, 051/655 936
E: info@cptkrsko.si
W: www.cptkrsko.si
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