Dvorana v parku, foto Goran Rovan.

Panorama mesta Krško, foto Marinšek & Marinšek.

SPREHOD PO MESTU KRŠKO
Krško se razprostira v izteku savske soteske pred Krškim poljem na
desnem in levem bregu reke Save. Je osrednje mesto Posavja in občinsko
središče. Območje Krškega je prometno lahko dostopno po avtocesti
Ljubljana – Zagreb in regionalnih cestah iz Celja, Maribora, Novega
mesta ter z mednarodnimi in lokalnimi vlaki. Od Ljubljane je oddaljeno
98 km, od Zagreba pa 51 km.
Število prebivalcev v občini Krško: približno 26.000
Število prebivalcev mesta Krško: 7.059
Površina: 286,5 km2
Povprečna nadmorska višina: 163 m
Krško ima bogato zgodovino, saj so se na njegovem ozemlju prepletale
usode in življenjske poti številnih pomembnih osebnosti. Še danes v
prenovljenem starem mestnem jedru zgradbe s svojo kulturno in z
zgodovinsko vsebino ter zgodbami govorijo o pestrem življenju in
dosežkih preteklosti.

MESTNI MUZEJ KRŠKO

Josipinina razstava, foto Nina Sotelšek.
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Ob vstopu v mestu Krško vas pozdravi Mestni muzej Krško,
sestavljen iz treh hiš, Valvasorjeve, Jarnovičeve in Kaplanove, ki
arhitekturno pomenijo najkakovostnejši zgodovinski del mesta.
Valvasorjeva hiša, poznorenesančna hiša iz leta 1609, je bila leta 1894
označena kot hiša, kjer naj bi zadnje obdobje življenja preživel sloviti
Valvasor (1641–1693). Danes vemo, da je njegova prava hiša od te
oddaljena le nekaj deset metrov in je prav tako pomemben del mestne
zgodovine, saj je v njej živel pisatelj, odvetnik in politik Janez Mencinger
(1838–1912). Pred t. i. Valvasorjevo hišo so leta 1966 postavili
Valvasorjev kip, delo domačega akademskega kiparja in medaljerja
Vladimirja Štovička. V Valvasorjevem kompleksu ima svoje prostore
3

Stalna razstava Vladimirja Štovička, foto Goran Rovan.
Mestni muzej Krško, kjer je na ogled več stalnih in občasnih razstav,
prostori pa so namenjeni tudi za prireditve (dva atrija in
večnamenska dvorana). Od odprtja muzeja 30. marca 2010 je na
ogled stalna razstava kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička, ki
je del svojih umetnin poklonil Občini Krško prav za Valvasorjevo hišo.
V letu 2011 sta bili postavljeni stalni razstavi Valvasorjevi v
Krškem in Meščanka Josipina Hočevar (1824–1911), posvečena
gospodarstvenici, mecenki in dobrotnici mesta in izjemni ženski
19. stoletja, v letu 2012 pa sta bili predstavljeni še stalni razstavi pod
naslovoma Dolgo razsvetljensko 18. stoletje in Soba medičarstva
in lectarstva. Razstavi sta del projekta Bogastvo podeželja v skupni
turistični ponudbi z akronimom Pot medičarstva in lectarstva med
Krškim in Zagrebom. Dopolnjena pa je bila tudi razstava Valvasorjevi
v Krškem z Valvasorjevim kabinetom, oboje pa je prav tako del prej
omenjenega projekta.
V muzejski trgovini lahko kupite rokodelske izdelke in spominke,
povezane z muzejem, mestom in Posavjem.

Informacije:
Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško
T: 07/492 11 00
E: info@mestnimuzejkrsko.si
W: www.mestnimuzejkrsko.si
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GALERIJA KRŠKO
2

Galerija Krško se nahaja v nekdanji cerkvi sv. Duha, zgrajeni leta
1777. Od leta 1939 je v njej nastajal mestni muzej, takrat je bila cerkev
tudi odposvečena. Od leta 1966 pa je v njej mestna galerija, kjer prirejajo
raznovrstne, predvsem s prostorom uglašene likovne razstave. Mestni
muzej Krško in Galerija Krško sta enoti Kulturnega doma Krško in
delujeta pod njegovim upravljanjem.

Galerija Krško, foto Boštjan Colarič
Informacije:
Galerija Krško
Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško
T: 07/492 11 00
E: info@galerijakrsko.si
W: www.galerijakrsko.si

5

HOČEVARJEV TRG

Hočevarjev trg, foto Boštjan Colarič
3

Mesto Krško je postalo tudi pomembno visokošolsko izobraževalno središče v Posavju, saj se na Hočevarjevem trgu nahajata Fakulteta
za logistiko in Fakulteta za energetiko, v stavbi, zgrajeni leta 1877, za
meščansko in ljudsko šolo. Zgradil jo je gradbenik Martin Hočevar;
njegova podoba stoji sredi trga.
Na trgu je že v Valvasorjevih časih stala cerkev sv. Janeza Evangelista,
ki je današnjo podobo dobila po letu 1894, ko so jo povzdignili v
župnijsko cerkev. Leta 1899 je bila okrašena s tremi medaljoni, z dvema
lunetama in s kipom Marije, deli kiparja Ivana Zajca, ki je nekaj let
pozneje ustvaril tudi Prešernov spomenik v Ljubljani. Njegov študij je
omogočila Josipina Hočevar.

MENCINGERJEVA HIŠA
4

Janez Mencinger (1838–1912), pisatelj, odvetnik in politik
je prišel v Krško leta 1882 in pet let zatem za svoje domovanje izbral
imenitni hiši v starem delu mesta. Mencinger je znan kot pisec romanov
Abadon, Moja hoja na Triglav in nedokončanih Meniških spominov. Bil
je med ustanovitelji slovenskega pisateljskega društva leta 1872, dve leti
pa je bil tudi krški župan (1894–1896). Prenova omenjenih stavb, ki je
potekala med leti 2010-2012 je še posebej izrazila njuno lepoto. Danes
ima celotna hiša naslov Cesta krških žrtev 2, v njem pa sta združeni dve
hiši, ki sta še do okoli leta 1930 imeli naslov Krško 37 in 38 ter katastrski
številki 57 in 58 (k. o. Krško). Obe hiši imata notranji atrij in številne
zanimive elemente, ki pričajo o stoletjih življenja v njih.
Še posebej je znamenita južna hiša, saj danes vemo, da je to prava
krška hiša v kateri je živel in umrl slavni polihistor Janez Vajkard
6

Mencingerjeva hiša, foto Boštjan Colarič
Valvasor (1641–1693). O severni hiši, kjer je bila ob prenovi odkrita
renesančna poslikava, vemo manj oziroma je ravno obnova omogočila
vpogled v »arhitekturno drobovje«, ki je raslo dolga stoletja in pustilo
neprecenljive materialne sledi. Izjemni portreti iz sredine 16. stoletja
pričajo o pomenu mesta in njegovih prebivalcih. Poleg javne dostopnosti
portretov je del obnovljene in javno dostopne hiše tudi Mencingerjeva
soba, postavljena z originalnim pohištvom.
Informacije:
Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško
T: 07/492 11 00
E: info@mestnimuzejkrsko.si
W: www.mestnimuzejkrsko.si

MESTNI PARK
5

Razkriva podobe pomembnih osebnosti, ki so vplivale na razvoj
mesta in širšega prostora. V delu parka, imenovanem Gaj zaslužnih
občanov, »srečamo« psihologa Mihajla Rostoharja, akademskega
kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička, šolnika in slovničarja Adama
Bohoriča, prevajalca in pisatelja Jurija Dalmatina ter botanika Franca
Vardjana. Kipi so delo vrhunskih kiparjev in kipark, leta 2011 pa se
jim bo pridružila tudi podoba mecenke Josipine Hočevar. Park je bil
nekdaj pokopališče s pokopališko cerkvijo sv. Križa, ki stoji še danes,
verskemu namenu pa ne služi že od prvih let po drugi svetovni vojni.
Po obnovi leta 2003 se imenuje Dvorana v parku in gosti različne
kulturne prireditve ter druge dogodke; v njej se lahko tudi poročite. V
parku se nahaja tudi Hočevarjev mavzolej, osmerokotna novogotska
kapela s piramidno streho, kjer sta pokopana zakonca Martin in Josipina
Hočevar, velika dobrotnika Krškega. Svoj denar sta namenila v različne
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dobrodelne namene. V zahodnem delu parka je spomenik izgnancem
in žrtvam druge svetovne vojne, ob njem pa pitnik in čisto blizu še
Kapucinski samostan, kjer domuje tudi Valvasorjeva knjižnica Krško.

Hočevarjev mavzolej, foto Boštjan Colarič

STARO MESTNO JEDRO KRŠKO
6

Mesto Krško se je razvijalo med reko Savo in hribom. Pomemben
strateški položaj je sooblikoval njegov pomen v različnih stoletjih, že 5.
marca 1477 pa je bil takratni trg povzdignjen v mesto. Od nekdanjega
gradu nad mestom je ostalo samo nekaj kamnov, mestno jedro pa poleg
stavb, ki izstopajo po arhitekturi in pomenu, sooblikujejo tudi druge
zanimive zgradbe.
Na južnem delu ob majhnem vzponu iz Dalmatinove ulice obiskovalca
pozdravi lepo oblikovano, s secesijskim oblikovanjem navdahnjena
nekdanja Engelsbergerjeva trgovina. Prebivalce še vedno varuje
zavetnik trgovcev Merkur. Malo pred zgradbo občine, kjer že od sredine
19. stoletja delujejo različne občinske uprave, Cesto krških žrtev krasi
najlepše oblikovana secesijska fasada Župnekove hiše (znana tudi
kot Scagnetijeva – imenovana po gradbeniku). Skrbno oblikovani
ornamenti, zaobljen balkon in slikovita vhodna vrata so del najlepše
hiše, nastale v času secesije na prelomu iz 19. v 20. stoletje.

Ulica v starem mestnem jedru, foto Marinšek & Marinšek
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VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO
7

Valvasorjeva knjižnica Krško deluje kot osrednja knjižnica v občini
Krško od leta 1965. Od leta 1988 se 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. V
knjižnici skrbijo za razvoj domoznanske dejavnosti, aktivno sodelujejo
v vseživljenjskem izobraževanju, pripravljajo različne bibliopedagoške
dejavnosti za otroke in odrasle ter organizacijo kulturnih prireditev
za otroke, mladino in za odrasle. Pri izvajanju svojega poslanstva se
povezujejo z izobraževalnimi in drugimi ustanovami, društvi in z
organizacijami v lokalnem okolju. Njihova zbirka trenutno obsega
okoli 145.000 enot gradiva. V knjižnici se nahaja tudi soba Spidvej,
kjer je stalna posebna zbirka ali »muzej v malem« z naslovom Spidvej
v Sloveniji. To je edina tovrstna javnodostopna zbirka v Sloveniji. V
zbirki spidvej so razstavljeni številni predmeti – od motorja in opreme
voznika do startnih številk, pokalov in priznanj ter marsikaj drugega.
Predvsem pa se za vsakim predmetom v zbirki skriva zgodba o več kot
polstoletni zgodovini slovenskega spidveja, posameznih voznikih in o
preteklih dogodkih, ki so oblikovali ta poseben in zanimiv šport. Mogoč
je tudi ogled kratkih filmov iz zgodovine slovenskega spidveja.

Spidvej soba, foto Goran Rovan.
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KAPUCINSKI SAMOSTAN S KNJIŽNICO
7

Kapucini so se nastanili v Krškem leta 1644. Za svoje delovanje
so potrebovali knjižnico. Bogata baročna kapucinska knjižnica še danes
domuje v zgornjem nadstropju samostanske stavbe, poleg prostorov
sodobno urejene Valvasorjeve knjižnice Krško. 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 odprta za
javnost.
Obe ustanovi skrbita tudi za dragoceno kulturno dediščino in vodita
obiskovalce na ogled njenega bogastva.

Pater Roman v samostanski knjižnici, foto Marinšek & Marinšek.
Informacije:
Valvasorjeva knjižnica Krško
Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško
T: 07/490 40 00
E: knjiznica@knjiznica-krsko.si
W: www.knjiznica-krsko.si

KAPELA JANEZA EVANGELISTA
7

Ob kapucinskem samostanu se nahaja majhna obcestna kapelica,
od leta 2004 posvečena mestnemu zavetniku Janezu Evangelistu.
Njegovo podobo je za oltar ustvarila kiparka Vladimira Štoviček.
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CERKEV SV. ROZALIJE
8

Na hribu nad starim mestnim jedrom je med drevjem na majhni
ravnici cerkev sv. Rozalije. Ime zavetnice pove, da gre za priprošnjico
zoper kugo, ki je bila v 17. stoletju tudi v Krškem pogosta. V zahvalo, da
ni bilo več bojazni kuge, so postavili cerkev v čast sv. Rozaliji, v stranskih
oltarjih pa se priporočili tudi drugemu varuhu zoper kugo, sv. Roku,
in zavetniku brodnikov sv. Nikolaju. O tem je poročal tudi Valvasor v
svoji Slavi in časti vojvodine Kranjske (izšla 1689). Zdaj je namesto
oltarja sv. Nikolaja oltar sv. Antona Puščavnika. Cerkev ima enega
najbolj dragocenih in dobro ohranjenih lesenih stropov, ki je s 84
kasetami eden največjih in najlepših tovrstnih stropov na Slovenskem,
v širšem zemljepisnem prostoru pa je sploh edini ohranjeni. V sredini
stropa je skupina devetih kaset, na katerih so celopostavno upodobljene
priljubljene svetnice sv. Katarina, sv. Elena, sv. Lucija, sv. Apolonija,
sv. Rosalia, sv. Cecilija, sv. Uršula, sv. Margareta in sv. Barbara.

Kasetirani strop v cerkvi sv. Rozalije,
foto Marinšek & Marinšek.
Informacije:
Župnijski urad Krško
Pod Goro 6, 8270 Krško
T: 07/492 28 70
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MLADINSKI CENTER KRŠKO IN MLADINSKI
HOSTEL MC HOTEL
9

Na področju mladinskih dejavnosti je zelo aktiven Mladinski
center Krško, ki poleg pestrega izvajanja programov in projektov nudi
svetovalno, strokovno, organizacijsko in tehnično pomoč mladim.
Mladinski hostel MC hotel ima 24 ležišč, ki se nahajajo v mansardnih
prostorih Mladinskega centra Krško. Namenjen je mladim
popotnikom in različnim organizacijam, ki izvajajo večdnevne
mladinske programe. Obiskovalcem so na voljo tudi preostali
produkcijski prostori centra (glasbene vadnice, snemalni studio,
videoprodukcijska soba, konferenčne sobe, večnamenska dvorana
idr.), udeležite se lahko tudi različnih aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru mladinskega centra.

Mladinski center Krško
Informacije:
Mladinski center Krško
Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško
T: 07/488 22 80
E: info@mc-krsko.si
W: www.mc-krsko.si
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Kip Matije Gubca, foto Boštjan Colarič

TRG MATIJE GUBCA
10

Trg Matije Gubca je osrednji trg v Krškem; na njem stoji
spomenik Matije Gubca. V senci spomenika, ki ga je leta 1977 oblikoval
Tone Kralj, se občasno odvijajo različne kulturne, športne in zabavne
prireditve. Spomenik zaznamuje dogodke iz leta 1573, ko je baron Turn
na Krškem polju potolkel kmečko vojsko s pomočjo Uskokov in ujel
vodje upora. Ob trgu stoji tudi Kulturni dom Krško.
13

KULTURNI DOM KRŠKO
10

Kulturni dom Krško deluje kot samostojna ustanova na področju
kulture in izobraževanja, prireja različne glasbene, gledališke in plesne
dogodke, predvaja filme, organizira predavanja, likovne in druge
razstave.
Primeren je tudi za kongresni turizem, saj večnamenske in konferenčne
dvorane (Velika dvorana, Mala dvorana, Klub KDK, Projektna soba)
omogočajo poslovna in motivacijska srečanja, izobraževanja, team
buildinge in delavnice. Kulturni dom je bil zgrajen ob 500-letnici
mestnih pravic leta 1977 in je delo arhitekta Franca Filipčiča. V
neposredni bližini se nahaja hotel City.
Informacije:
Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško
T: 07/488 01 90
E: info@kd-krsko.si
W: www.kd-krsko.si

Prireditev v Kulturnem domu Krško, foto Goran Rovan.
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SPOMINSKI PARK JURIJA DALMATINA
11

V Spominskem parku Jurija Dalmatina stoji več kot štiri metre
visoka skulptura, posvečena slovenskim reformatorjem iz obdobja
protestantizma s posebnim poudarkom na vlogah Jurija Dalmatina,
Primoža Trubarja in Adama Bohoriča. Ustvarja simbolni most med
dvema bregovoma mesta in vzpostavlja nov kakovosten mestni prostor
in prostor srečevanj v gosto poseljenem urbanem območju.

Spominski park Jurija Dalmatina, foto Boštjan Colarič
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CERKEV SV. RUPERTA
12

Zdajšnja cerkev sv. Ruperta na Vidmu je bila posvečena leta 1897;
stoji na mestu prejšnje baročne cerkve in ohranja del njenega zvonika.
Tudi gradnjo te cerkve je izdatno podprla Josipina Hočevar. Je
župnijska cerkev najstarejše župnije v celotnem Posavju in v krški občini.

Cerkev sv. Ruperta, foto Boštjan Colarič
Informacije:
Župnijski urad Krško – Videm ob Savi
Savska pot 1, 8270 Krško
T: 07/490 14 00
E: zupnija@videmcan.si
W: www.videmcan.si
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NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO
13

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) se nahaja v naselju Vrbina
na levem bregu Save v neposredni bližini Krškega. Je edina nuklearna
elektrarna v Sloveniji. V Kulturnem domu Krško sta mogoča ogled
filma o delovanju elektrarne in pogovor z njenim predstavnikom. NEK
sprejema najavljene skupine obiskovalcev, polnoletni obiskovalci pa si
lahko ogledajo tudi »klasični« del elektrarne.

NEK, foto Marinšek & Marinšek.
Informacije:
Nuklearna elektrarna Krško
Vrbina 12, 8270 Krško
T: 07/480 21 86, 07/480 23 64
E: obisk@nek.si
W: www.nek.si

GEN ENERGIJA – SVET ENERGIJE
13

V okviru novega Informacijskega središča GEN je urejeno prvo
slovensko interaktivno, multimedijsko središče o energiji in energetiki
– Svet energije, kjer obiskovalci aktivno spoznavajo svet energije preko
različnih animacij, maket in interaktivnih eksponatov, preizkusijo lahko
vrsto eksperimentov, povezanih z električno energijo, elektrotehniko in
magnetizmom.
Informacije:
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
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foto Benjamin Kovač.

RACELAND
13 V adrenalinskem parku Raceland se lahko preizkusite v tekmovanju
z go-karti ali se preizkusite v varni vožnji. Nudijo tudi program, ki vam
pričara pravo dirkaško vzdušje ter ponuja možnost organizirane dirke za
manjše in večje skupine. Njihova ekipa vas popelje skozi kvalifikacije vse
do finala, kjer vas na koncu čaka podelitev pokalov.
V restavraciji »Adrenalina« vam ponujajo jedi z žara, testenine, slastne
pice, ali jedi po naročilu. Mogoče je praznovati rojstni dan, se zabavati
kot zaključena družba ali organizirati team building za podjetja. Dogodki
pa so lahko seveda v povezavi z karting vožnjami, šolo varne vožnje ali
seminarji v sejni sobi.

Informacije:
Raceland
Vrbina, 8270 Krško
T: 041/379 333
E: domen@pagrat.si
W: www.raceland.si
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Karting Raceland

STADION MATIJE GUBCA
14

Stadion Matije Gubca je prizorišče raznovrstnih športnih
dogodkov; najodmevnejša je gotovo dirka v spidveju za zlati znak
Občine Krško. Stadion omogoča tudi izvedbo nogometnih treningov in
tekem ter drugih športnih dejavnosti.
Informacije:
AMD Krško, Cesta krških žrtev 130a, 8270 Krško
T: 07/492 53 02, W: http://speedwaykrsko.si/
Nogometni klub Krško, Cesta krških žrtev 130a, 8270 Krško
T: 07/490 55 75
E: info@nkkrsko.com
W: www.nkkrsko.com

Spidvej dirka, foto Goran Rovan.
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VINSKA KLET KRŠKO
15

Vinska klet Krško deluje v okviru Kmečke zadruge Krško kot
največja organizacijsko proizvodna enota. Ima častitljivo zgodovino,
saj njeni začetki segajo že v 16. in 17. stoletje, saj je bila to klet gradu
Šrajbarski Turn. Imajo lastne vinogradniške površine na Sremiču, kjer
pridelujejo vrhunska vina, kot so: modra frankinja, zeleni silvanec, beli
pinot, chardonnay, sauvignon, laški rizling, in sicer normalnih trgatev in
tudi predikate. Najpomembnejša blagovna znamka Vinske kleti Krško
je Cviček PTP.

Vinska klet Krško, foto Goran Rovan.
Informacije:
Kmečka zadruga Krško, z. o. o.
Rostoharjeva 88, 8270 Krško
T: 07/488 25 00
E: info@kz-krsko.si
W: www.kz-krsko.si

GRAD ŠRA JBARSKI TURN – LESKOVEC PRI KRŠKEM
16

Grad Šrajbarski Turn je značilen primerek središčno zasnovane
obrambne arhitekture z ogelnimi stolpi iz 16. stoletja. Njegova največja
arhitektonska vrednost je nadstropno arkadno dvorišče, stavbeniki
so najbrž hkrati gradili tudi župnijsko cerkev Žalostne Matere božje v
Leskovcu pri Krškem. Nad vhodnimi vrati je portal z Auerspergovim
grbom. Zaradi priprave na prenovo gradu objekt trenutno ni na voljo
za turistične oglede. V nekdanjem grajskem parku z eksotičnimi
drevesi se nahaja spominsko obeležje Alfonzu Pavlinu (1853–1942),
znamenitemu slovenskemu botaniku, sinu grajskega oskrbnika.
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Grb nad portalom gradu Šrajbarski turn Leskovec,
foto Marinšek & Marinšek.

MAVZOLEJ ANASTAZIJA GRÜNA
16

Blizu gradu Šrajbarski Turn stoji mavzolej pesnika in politika
grofa Antona Auersperga – Anastazija Grüna, ki je zgrajen v klasicistično
historičnem duhu. Načrt za mavzolej je leta 1877 naredil graški arhitekt
Konrad Lueﬀ.

Mavzolej družine Auersperg, foto Marinšek & Marinšek.
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foto Boštjan Colarič

Ponudniki nastavitvenih zmogljivosti:
Hotel City Krško
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
T: 07/488 03 00
E: info@city-hotel.si
W: www.city-hotel.si
Hotel Pacific
Mladinskih delovnih brigad 1, 8273 Leskovec pri Krškem
T: 07/488 03 00
E: info@city-hotel.si
W: www.city-hotel.si
Zadruga Turizem v zidanicah, z.o.o.
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško
T: 07/490 22 20, 051/324 420
E: info@turizemvzidanicah.si
W: www.turizemvzidanicah.si
Hostel MC Hotel
Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško
T: 04/488 22 87, 040/171 371
E: katarina@mc-krsko.si
W: www.mc-krsko.si
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Pomembne telefonske številke:
112

Center za obveščanje, medicinska pomoč, gasilci, veterinarska
pomoč, reševalne enote
113 Policija
1987 Prometne informacije in pomoč na cesti (AMZS)
Avtobusna postaja Krško, Kolodvorska 5, Krško, T: 07/490 39 70
Železniška postaja Krško, Kolodvorska 8, Krško, T: 07/298 55 63
Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132c, Krško, T: 07/488 02 00
Urgenca, Cesta krških žrtev 132c, Krško, T: 07/488 02 14
Lekarna Krško, Cesta krških žrtev 132c, Krško, T: 07/488 10 95
Lekarna Videm, Cesta 4. julija 40a, Krško, T: 07/490 31 00
Veterinarski center Krško, Ulica 11. novembra 43a,
Leskovec pri Krškem, T: 07/490 53 03
Poštni uradi:
Pošta Slovenije 8270 Krško, Trg Matije Gubca 1, Krško, T: 07/488 07 00
Pošta Slovenije 8271 Krško, Cesta krških žrtev 15, Krško, T: 07/488 07 10
Bencinski servisi:
Bencinski servis Petrol Krško, Cesta krških žrtev 136a,
Krško, T: 07/490 13 60
Bencinski servis Petrol Videm, Cesta 4. julija 72,
Krško, T: 07/490 13 70
Bencinski servis OMW Krško, Cesta krških žrtev 131a,
Krško, T: 07/488 17 70
Banke:
NLB d.d. – poslovalnica Krško, Trg Matije Gubca 1,
Krško, T: 07/490 46 00
NLB d.d. – poslovalnica Grič, Gubčev ulica 14, Krško, T: 07/490 00 72
A banka, Cesta krških žrtev 135b, Krško, T: 07/488 20 00
Nova KBM, Cesta krških žrtev 137, Krško, T: 07/620 31 70
Deželna banka, Ulica mladinskih delovnih brigad 2a,
Leskovec pri Krškem, T: 07/488 19 82
SKB – poslovalnica Krško, Cesta 4. Julija 42, Krško, T: 07/488 26 30
Unicredit banka Slovenija, Ulica 11. novembra 53,
Leskovec pri Krškem, T: 07/600 60 70
Taksi služba
Žerjav Janez, Cesta krških žrtev 27, Krško,
T: 041/615 345
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Informacije:

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

Turistično informacijski center Krško
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško
T: 07 490 22 20
E: tic.krsko@cptkrsko.si
W: www.visitkrsko.com

Izdajatelj:
Občina Krško in
Center za podjetništvo in turizem Krško
Lektoriranje:
Optimus Lingua d.o.o.
Naklada:
3000 izvodov, 2010
3000 izvodov, 2012
3000 izvodov, 2014
Tisk in priprava:
Tiskarna Jordan Krško
Leto:
oktober 2014
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