SONARAVNI INTEGRALNI TURISTIČNI
PRODUKTI POSAVJA
Avtorji: Alenka Babič, Morana Polovič, Bernardka Zorko in člani projektne
skupine: Mojca Lubšina, Lea Marija Colarič Jakše, Zdravko Remar, Marija
Imperl, Petra Misja
Krško, April 2008
Vsebina:
1. Izhodišča za oblikovanje turističnih produktov
1.1.
1.2.

Zahteve projektne naloge
Izbor ponudnikov

2. Sonaravni turistični produkti Posavja

2.1.
Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja, utemeljitev koncepta
strukturiranosti turističnih produktov v destinaciji Posavje
2.2.
Opredelitev ciljnih skupin in trgov
2.3.
Struktura turističnih produktov
2.3.1.
Sodobne in tradicionalne poti do zdravja
2.3.2.
Rekreacija in zdravje
2.3.3.
Kulinarična in vinarska doţivetja
2.3.4.
Kulturna dediščina in prireditve
2.3.5.
Doţivetja narave
2.3.6.
Poslovni turizem

3. Izhodišča za nadaljnje korake trţnega komuniciranja

Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja

1

1. Izhodišča za oblikovanje turističnih produktov
1.1. Zahteve projektne naloge
Cilj projekta je vključiti naravne vrednote Posavja v integralne turistične produkte ter
pri tem upoštevati vse posebnosti trţenja biotske raznovrstnosti pri trţenju v turizmu.
Predlog izbora produktov tako vseskozi sledi izhodiščnim zahtevam projekta Naravne
vrednote Posavja v turistični ponudbi, predvsem v dveh vidikih:
da postane Posavje turistična destinacija, ki je prepoznavna po neokrnjeni
naravi in po drugi strani
da so ti produkti uspešni na turističnem trgu, da torej rezultirajo v povečanem
turističnem obisku in poslovni uspešnosti ponudnikov.
Pri izboru in oblikovanju produktov smo upoštevali tudi širše zastavljene ambicije
projekta (skupno trţenje, oblikovanje kompleksnih produktov, inovativnost pri kanalih
distribucije), ki vse terjajo preglednost in strukturiranost turističnih produktov.

1.2. Izbor ponudnikov
Obseţno delo izbora ponudnikov je bilo opravljeno kot pred faza dela na tem
projektu. Avtor je s strani naročnika dobil formalno potrjen in ocenjen izbor
ponudnikov. Naročnik je s podrobnejšim poznavanjem ponudnikov sodeloval pri
vključevanju produktov v posamezne sklope produktov.
Načelo, ki smo ga ves čas spoštovali pa je, da so vsi ponudniki hkrati dvojno
predstavljeni, torej
s svojimi lastnimi (raznovrstnimi) produkti v kategoriji VSI (»vodoravna«
vrstica na spletni predstavitvi) in
dodatno kot izvajalci izbranih produktov v aktivnem trţenju destinacije.
Izbor produktov bomo po uvodnem testnem obdobju trţenja ocenili ter po potrebi
produkte prilagodili spremembam glede na povpraševanje na trgu.
Izbor ponudnikov (potrjen dokument s strani naročnika) je priloga 1 temu projektu.
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2. Sonaravni turistični produkti Posavja
2.1. Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja, utemeljitev
koncepta strukturiranosti turističnih produktov v destinaciji
Posavje
Predlagamo, da je izhodiščna vsebinska poanta trţenja sonaravnih integralnih
turističnih produktov Posavja zdravje in dobro počutje. Predlog utemeljujemo
tako z vidikov
najpomembnejših trendov sodobnega turističnega povpraševanja kot tudi
prepoznavnih skupnih značilnosti obstoječe turistične ponudbe v destinaciji.
Dejstvo, da je zdravje in dobro počutje vse pomembnejša predpostavka v odločanju
o načinu in lokaciji preţivljanja počitnic, smo utemeljili v predhodnem poglavju.
V opredelitvi namena in ciljev projekta1 je jasno izpostavljeno pričakovanje, da
morajo biti SITP Posavja oblikovani tako, da bodo omogočali učinkovito trţenje.
Prepoznavnost Posavja kot turistične destinacije neokrnjene narave in raznolikosti
naravnih vrednot mora ob vzpostavitvi učinkovitega turističnega trţenja rezultirati v
povečanem turističnem obisku in prihodkih vseh ponudnikov turističnih
storitev v destinaciji. Premišljen izbor turističnih produktov je osnova za učinkovito
turistično trţenje. Odločitev, da bosta zdravje in dobro počutje skupna rdeča nit
turističnih produktov v destinaciji omogoča oblikovanje takšnih produktov,ki bodo kar
najbolj privlačni za kupce in tako uspešni na vse bolj zahtevnih turističnih trgih.
Najbolj prepoznavni turistični produkti Posavja so sklopi produktov, ki jih kupcem
ponuja druţba Terme Čateţ. Ta, ena najuspešnejših turističnih gospodarskih druţb v
Sloveniji, ţe vrsto let vlaga velika sredstva v prepoznavnost tako svoje ponudbe kot
tudi celotne destinacije. Navezava destinacijskih produktov na to dejstvo omogoča
črpanje sinergij iz dosedanjih vloţenih sredstev in aktivnosti.
Zdravje in dobro počutje je tudi dejanski skupni imenovalec večine turističnih
ponudnikov v destinaciji:
osnovno temo zdravja bomo tako obdelali s dveh vidikov – sodobni pristopi k
ohranjanju zdravja (v Termah Čateţ) in posebej nekatere tradicionalne poti do
zdravja, kjer posebej izpostavljamo produkte zdravju prijaznega oddiha na
podeţelju (produkti stacionarnih turističnih kmetij, zeliščarstvo, zavod Vrbov
Log),
področje športa in rekreacije bomo z motivom zdravja povezali preko koristnih
učinkov, ki jih ima redna telesna aktivnost na zdravje,
področji kulinarike in vinarstva bosta predstavljeni preko ekoloških
pridelovalcev prehrane, zdrave prehrane pri ponudnikih turizma na podeţelju,
1
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doţivetij in zgodb o tradicionalnih oziroma avtohtonih jedeh, ki so jih gostje
deleţni pri tovrstnih ponudnikih ter pomena vin pri ohranjanju zdravja,
kulturno dediščino in prireditve v destinaciji bom navezali na pomen oddiha v
sodobnem, s stresom prenatrpanem načinu ţivljenja,
v poglavju »Doţivetja narave« bomo posebej predstavili nekatera
najpomembnejša območja naravnih vrednot v destinaciji na način, da jih
bomo oblikovali kot zdravju prijazne turistične produkte – npr. z vodenimi
sprehodi. Na ţeljo glavnih akterjev na lokalnem nivoju so kot samostojen
produkt posebej izpostavljene nekatere energetske točke .
Posebej smo izpostavili nekatere zahtevnejše in bolj inovativne oblike
poslovnega turizma.

2.2. Opredelitev ciljnih skupin in trgov
Ciljne skupine in trge opredeljujemo po naslednjih kriterijih:
2.2.1. Ciljne skupine po osnovnih značilnostih sodobnega turističnega
povpraševanja
Aktivno preţivljanje prostega časa in oddiha postaja vse pomembnejši sestavni del
standarda, ki si ga lahko privošči vse širši krog potrošnikov. Ob tem je prepoznaven
trend v sodobni turistični potrošnji dejstvo, da se potrošniki odločajo za več različnih
počitnic v letu. Med tem ko so še pred leti odhajali na počitnice le v času poletnega
dopustovanja, je danes vse obširnejša skupina potrošnikov, ki si lahko letno privošči
dva do trikratni odhod na krajše in ene daljše počitnice izven kraja stalnega
prebivališča.
Ohranjanje zdravja in dobrega počutja je prevladujoč motiv pri nakupnem odločanju
za vse vrste počitnic, vendar pa so t.i. počitnice za zdravje praviloma druge ali tretje
počitnice v letu.

-

Sonaravne integralne turistične produkte Posavja bomo zato na sodobnem
turističnem trgu pozicionirali kot druge počitnice v letu oz. kot dopolnilo
osnovnemu poletnemu oddihu.
Ob procesih oblikovanja sodobnih turističnih produktov postaja poznavanje in
upoštevanje motivov za nakupno odločanje v turizmu vse pomembnejše. O
motivu odmakniti se od stresnega in monotonega vsakdana in s tem povezanega
koristnega učinka na zdravje in dobro počutje, smo v naši utemeljitvi strukture SITP
Posavja ţe govorili. Ključni motivi za odločanje za nakup naših produktov so
naslednji:
Gostje, ki cenijo zdravje in iščejo sprostitev
Aktivni rekreativci, iskalci aktivnih doţivetij in aktivnih počitnic
Iskalci kulinaričnih uţitkov, gurmani, poznavalci vin
Raziskovalci in občudovalci narave
Raziskovalci in občudovalci kulturne in zgodovinske dediščine
Gostje, ki jih zanimajo alternativni pristopi k ohranjanju zdravja
Organizatorji inovativnih oblik poslovnih in izobraţevalnih srečanj
Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja
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Prevladujoči motiv pri nakupnem odločanju za prve počitnice v letu je še vedno oddih
v klimatsko ugodnejšem podnebju. Za velike turistične trge evropske skupnosti so to
predvsem lokacije ob Sredozemskem morju. Deleţ turistov, ki se odločajo za odhod
na te lokacije z lastnimi avtomobili, se z leti sicer spreminja, je pa še vedno velik,
predvsem pa zelo pomemben za Posavje. Geografska lokacija Posavja, ki leţi ob
veliki tranzitni poti sodobnih turistov – iz severa Evrope proti najbolj priljubljenim
poletnim lokacijam v Dalmaciji in juţneje ( Črnogorsko primorje , Grčija , Turčija), je
pomembna priloţnost, ki jo velja izkoristiti. Mnoţici turistov, ki se odpravlja na t-.i.
velike poletne počitnice v tople kraje, bomo ponudili SITP Posavja kot vmesni
oddih na poti proti jugu oz. ob povratku.
Pomemben trend v sodobnem turističnem povpraševanju je odmik od preveč
industrializirane turistične ponudbe, zlasti tiste v velikih turistični centrih, hotelskih
naseljih in objektih. Tudi med sodobnimi turisti je vse več ekološko zavednih
potrošnikov, ki si ţelijo svoje počitnice preţiveti v neokrnjeni naravi, hkrati pa s
svojim počitnikovanjem ne obremenjevati občutljivih ekosistemov nekaterih naravnih
okolij. Prav ta ekološko zaveden del sodobnih potrošnikov bo pri trţenju SITP
Posavja naša najpomembnejša ciljna skupina.
2.2.2. Ciljne skupine po socio – ekonomskih kriterijih
Iz nabora številnih socio-ekonomskih kriterijev za opredeljevanje ciljnih skupin smo
za trţenje SITP Posavja posebej izpostavili naslednje:
Generacija 60 +
Aktivni upokojenci so vse pomembnejša ciljna skupina svetovne turistične industrije.
S podaljševanjem ţivljenjske dobe postaja ta del populacije vse številnejši, z višjih
ţivljenjskim standardom in boljšo splošno telesno in psihično kondicijo pa obenem
pomemben potrošnik vseh oblik sodobnega turizma. To še posebej velja za vse
turistične produkte, ki so namenjeni ohranjanju zdravja in dobrega počutja.
Ta velika skupina potrošnikov je vse bolj segmentirana in posledično dobro
organizirana. Obstajajo hierarhično zelo dobro strukturirane nacionalno organizirane
upokojenske organizacije, praviloma politično opredeljene, ki pripadajo večjim
nacionalnim političnim strankam. So zelo številčne, zato je njihova baza pomembna –
zelo številčno članstvo na lokalnem okolju, ki se nato povezuje v regijske in
nacionalne organe. Ravno zaradi te strukturiranosti je to ciljna skupina, ki je relativno
enostavno dosegljiva.
Poleg politične diferenciacije seniorskih organizacij obstaja vse bolj očiten trend
socialne diferenciacije. V Sloveniji se upokojenci z niţjimi pokojninami zdruţujejo v
splošna t.i. društva upokojencev, mlajši, bolj izobraţeni in premoţnejši upokojenci pa
se v teh asociacijah ne vidijo in se zato vključujejo v različne t.i. interesne oblike
zdruţevanja seniorjev. Med njimi so pomembne Akademije za tretje ţivljenjsko
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obdobje, kjer je osnova za zdruţevanje permanentno in doţivljenjsko izobraţevanje.
Prav te asociacije so za trţenje SITP Posavja ključnega pomena.
Druţine z majhnimi otroci
Ta segment je pomemben predvsem pri vseh produktih turizma na podeţelju.
Počitnice na turistični kmetijah so namreč ena izmed vse bolj priljubljenih destinacij
druţin z majhnimi otroci, ki ţive v velikih mestih.
Društva in druge sodobne oblike civilne organiziranosti
Interesno povezovanje ljudi v različne oblike bolj ali manj formaliziranih društev,
klubov oz. zdruţenj je pomemben trend sodobnega načina ţivljenja. Odraţa se v
pomanjkljivosti sodobnega načina druţinskega ţivljenja – predvsem osamljenosti ljudi
v t.i. tretjem ţivljenjskem obdobju in odmikov od stare prakse več generacijskih
druţin. Narašča pa tudi število različnih zdruţenj,v katerih prevladujejo mlajša in še
aktivna populacija in kjer je motiv druţenja interesno povezovanja za dosego
različnih aktualnih ciljev.
Notranja dinamika vseh teh oblik sodobnega zdruţevanja ljudi predpostavlja
skupinsko druţenje kot osnovo za realizacijo ciljev zdruţevanja. Motivi za to
zdruţevanje so zelo različni, skupno preţivljanje prostega časa in oddiha pa je vse
pomembna bodisi primarna ali sekundarna dejavnost. Podobne oblike zdruţevanja so
pomembna ciljna skupina za trţenje SITP Posavja.
2.2.3. Geografska opredelitev ciljnih trgov
Geografska opredelitev ciljnih trgov je pomembna predvsem z vidika racionalne
koncentracije trţenjskih aktivnosti. Pri odločanju za izbor ciljnih trgov po tem kriteriju
smo upoštevali tako preteklo turistično realizacijo - število gostov, ki so obiskali
podobne destinacije v Sloveniji v preteklih letih kot tudi potencialne trge, ki jih kot
take ocenjuje Slovenska turistična organizacija.
Slovenija
Najpomembnejši trg za sonaravne integralne turistične produkte Posavja je turistično
povpraševanje v Sloveniji. Ta trg je ključen predvsem za dolgoročno stabilnost,
pomemben pri razvoju novih produktov, ki na začetku nimajo dovolj sredstev za
prodor na tuje trge.
Severna Italija
Italijanski goste so vse pomembnejši potrošniki turizma v Sloveniji, ki v zadnjih letih
povprašujejo tudi po vse bolj raznovrstnih oblikah turizma, pri čemer je področje
kulinarike in vinarstva še vedno najpomembnejše.
Hrvaška (natančneje Zagreb in nekatere večja dalmatinska mesta)
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Ti predeli sosednje Hrvaške so pomembni tako zaradi geografske bliţine kot tudi
trendov rasti povpraševanja po podobnih produktih.
Avstrija in Nemčija (deloma tudi nekateri drugi severno evropski trgi)
Ti trgi imajo razvito povpraševanje po nekaterih alternativnih, predvsem ekološko
obarvanih turističnih produktih, zato načrtujemo aktivno trţenje SITP Posavja kot
drugih, predvsem drugačnih počitnic ter pri tem trţišče obdelovati na bolj intenziven
in inovativen način. Pomembni so tudi kot tisti trgi, s katerih je največ tranzitnih
turistov z lastnimi prevoznimi sredstvi, med katerimi bomo promovirali naše produkte
kot destinacijo za krajši postanek na poti do končne destinacije oz. ob povratku z
glavnega dopusta.
Ostala trţišča
Na vseh ostalih trgih bomo prisotni kot aktivni partner posebnih akcij, ki bodo
potekale v okviru STO , bodisi na perspektivnih trgih (Velika Britanija in Irska,
drţave Beneluks, Rusija, Nizozemska, Francija, Španija, Skandinavija, Grčija)
ali novih trgih (Japonska, Kitajska, ZDA, Avstralija),
jih bomo trţili preko specializiranih posrednikov (npr. nekatere produkte s
področja kulture in športa ter ekološkega turizma)

2.3. Struktura turističnih produktov
Upoštevajoč, v predhodnem poglavju, utemeljena izhodišča za strukturiranost SITP
Posavja, predlagamo, da kot povabilo v Posavje – deţelo zdravja in dobrega počutja
izbrane ponudnike predstavimo preko naslednjih šestih vsebinskih sklopov:
Sodobne in tradicionalne poti do zdravja
Rekreacija in zdravje
Kulinarična in vinarska doţivetja
Kulturna dediščina in prireditve
Doţivetja narave
Sodobne oblike poslovnega turizma
Takšna vsebinska organiziranost produkta naj bi sluţila kot osnova za vse skupne
predstavitve SITP Posavja in sicer
a) za prestavitev na skupnih spletnih straneh2,
b) za predstavitve v vseh skupnih tiskanih materialih (od prodajnih katalogov za
agencije kot sezonskih ponudb za individualne goste),
c) kot vsebinska osnova za ostale aktivnosti trţnega komuniciranja, npr.
promocijske kampanje v medijih, serije radijskih oddaj, organiziranost stojnic
na večjih turističnih sejmih ipd.

2

Predlog sheme spletnih strani je predstavljem v tabeli 1, ki je sestavni del tega gradiva

Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja

7

Zavedamo se dejstva, da tudi najbolj optimalna vsebinska shema oz. organiziranost
produkta ne omogoča optimalne prepoznavnosti vseh ponudnikov, zato bodo ob tej
osnovni (na spletni strani npr. navpično navzdol) organiziranosti produktov vsi
ponudniki vzporedno (npr. na spletni strani vodoravno v desno) predstavljeni v
rubrikah
namestitev (po tipih ponudbe, po lokacijah in po abecednem vrstnem
redu),
gostinska ponudba in vinarji (vsi ponudniki nestacionarnega turizma)
kulturne ustanove in prireditve (vse ustanove – muzeji, gradovi, galerije
idr, koledar prireditev).
V nadaljevanju predstavljamo predlog izbora osnovnih Sonaravnih integralnih
turističnih produktov Posavja. Oblikovan je kot povabilo v Posavje in vključuje
nekatere trenutno najbolj prepoznavne ponudnike storitev. V vsakem poglavju bo
rubrika VEČ , v kateri bodo vsi ostali ponudniki. Izbor je dinamičen in ga je mogoče
sproti prilagajati dejanskemu stanju pri ponudnikih.

2.3.1.

Sodobne in tradicionalne poti do zdravja

a) Terme Čateţ
Ta največji in najbolj prepoznavni ponudnik turističnih storitev v destinaciji mora biti
po našem mnenju predstavljen na prvem mestu. Predlagamo, da vsebino pripravijo
sami in jo naveţejo na njihove kanale komuniciranja (kontakti, povezave na spletno
stran)
b) Spoznajte nekatere tradicionalne poti do zdravja - zdravju prijazen oddih na
podeţelju3, (predlog slogana PO ZDRAVJE V POSAVJE!)
Ta skupina produktov vključuje nekatere najatraktivnejše ponudnike v destinaciji in
ima ambicijo uspešnega trţenja njihovih kapacitet, izkoriščajoč pri tem motive
aktivnih počitnic z bolj zdravim načinom ţivljenja, v ekološko neobremenjenem okolju
in ob prisotnosti atraktivnih dodatnih ponudb na področju zeliščarstva, različnih
sonaravnih pristopov k negi telesa ter splošni krepitvi zdravja.
Ponudba je poenotena na ta način , da je osnova stacionarna namestitev pri izbranih
obstoječih ponudnikih aktivnega oddiha na podeţelju in sicer kot vikend paket z
moţnostjo podaljševanja (dodatni dan). Na te ponudnike bomo navezali kot
dodatno ponudbo vse obstoječe (delujoče!!!) ponudnike storitev na področju lepote,
zdravja ter dobrega počutja, ki deluje v neposrednem okolju (kozmetični saloni,
wellness, masaţe), ki jih predloţijo ponudniki stacionarnega turizma.
Kot uvod v opis skupine produktov bo povabilo na kratek oddih, kjer bomo
izpostavili najpomembnejše primerjalne prednosti – kvalitete mikro okolja-lokacije ter
V tem poglavju bodo ( s ciljem doseganja več prenočitev v destinaciji) posebej izpostavljeni samo
tisti ponudniki, ki ponujajo tudi namestitev. Vsi ostali bodo v rubriki kulinarika in vinarstvo
3
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predvsem zdravo in tradicionalno kulinariko. Oblikovali bomo skupino celovitih
turističnih produktov, ki bodo poleg namestitve in prehrane vključevali tudi atraktivne
vsebine ostalih področij, torej tudi dodatne storitve s področja zdravja in dobrega
počutja, v lokalnem okolju prisotno ponudbo športa in rekreacije,doţivetja narave ter
področje kulture.
Struktura tega produkta je tako naslednja:
Ponudnik

Osnovni opis produkta (prednosti lokacije, tip
namestitve, kulinarika , posebnosti ponudnika)
Dodatna
ponudba
Zdravje in
dobro počutje

Rekreacija

Doţivetja
narave

Kultura

prireditve

Vsi produkti bodo šifrirani (skupina produktov (0102……), kar nam omogoča
načrtovani direktni booking preko spletnih strani oz. enostavnejšo logistiko pri ostalih
oblikah prodaje (npr. prodajni katalog).
Vsak ponudnik bo predstavljen s kratkim standardiziranim opisom, ki se bo zaključil s
povezavo na podrobnejši opis – samostojno stran in moţnostmi za direktno
rezervacijo. Standardizirani bodo tudi opisi vseh dodatnih ponudb. Tudi tu
predvidevamo povezave na podrobnejše opise. Med dodatnimi ponudbami iz vseh
področjih bodo samo tiste moţnosti, ki so izvedljive in jih je mogoče trţiti. Natančno
bomo navedli strukturo cene, kaj je osnovna cena paketa, kaj vključuje ta paket in
pri katerih dodatnih ponudbah so potrebna doplačila.
Poglavje bo vključevalo tudi poseben sklop – izbor iz ponudbe, ki bo preko različnih
oblik trţenja predstavljen kot t.i. »vroča ponudba«, »sezonski hit«, »ta hip vam
priporočamo«. To bodo kompleksnejši sezonski produkti, ki bodo vključevali vse
zgoraj naštete vsebine in bodo imeli enotno ceno, vključevali bodo torej tudi vodenje,
transferje in nekatere posamične storitve pri različnih ponudnikih. Na ta način bomo
vzpodbujali trţenje novih, kompleksnejših produktov v destinaciji ter tudi enotno,
skupno rezervacijsko mesto.
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Izhajajoč iz procesa ocenjevanja in izbora obstoječih ponudnikov, predlagamo, da v
tej skupini posebej izpostavimo naslednje ponudnike4:
šifra
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02

ponudnik

01
02
03
04
05

TURISTIČNA KMETIJA REPOVŢ
TURISTIČNA KMETIJA PRI MARTINOVIH
TURISTIČNA KMETIJA PUDVOI
TURISTIČNA KMETIJA GROBELNIK KLENOVŠEK
GOSTILNA LES ( ŢLEGARJEV BREG , Kozmetični salon ALQMA)

Vsem zgoraj naštetim ponudnikom bomo ponudili moţnost aktivnega trţenja njihove
ponudbe, kjer bomo s ciljem večje prodaje poenotili njihovo osnovno ponudbo na
primerljivo skupno osnovo, ki ji bo lahko potem vsak posameznik dodajal svoje
primerjalne prednosti.
Ciljna publika se bo torej odločala med ponudbo deloma standardizirane ponudbe5
aktivnega zdravega oddiha na podeţelju Posavja, ki bo vključevala najmanj naslednje
storitve:
1. sprejem na kmetiji, predstavitev gostiteljev, obširnejša predstavitev osnovne
ponudbe paketa ter dodatnih moţnosti v okolju,
2. enoten osnovni obseg ponudbe: dva polpenziona (zajtrk in kosilo ali
večerja, po izboru gostov), doplačilo za polni penzion, doplačilo za dodatni
dan, (po tipih sobe, posebej popusti za otroke)
3. natančno opredelitev tipa prehrane (zdrava prehrana, ekološka pridelava
hrane), definicija tipa streţbe obrokov (samopostreţni ali klasični zajtrk, meniji
za kosilo oz. večerjo, a la carte streţba z omejitvami, pijača pri obrokih),
4. podrobnejšo predstavitev ponudbe rekreacije v okolju (lokalni izbor iz
ponudbe, ki je v projektu predstavljena v posebnem poglavju),
5. podrobnejšo predstavitev posebnih storitev na temo zdravja in
dobrega počutja (iz poglavij Doţivetja narave in energetske točke, lahko
tudi lastne povezave ponudnika – masaţe, kiropraktiki, zeliščarji… )
6. ponudbo kulturnih doţivetij in prireditev v okolju.
Osnova za sodelovanje ponudnikov je njihova potrditev prodajnih pogojev ( neto in
bruto cene, opcije za rezervacije, kontingenti) z bodočo ustanovo – destinacijsko
organizacijo, ki bo imela licenco za organizatorja potovanj, bo incoming turistična
agencija. Ponudbe bo moţno sezonsko prilagajati.

Skupno 5 ponudnikov, podrobnejši opis ponudnikov v dokumentu SITP Posavja ponudniki 01 02
Standardizacija ponudbe bo izvedena primerljivo z nekaterimi dosedanjimi uspešnimi prodajnimi
katalogi, predvsem katalogom turističnih kmetij v Sloveniji.
4
5
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2. 3. 2. Rekreacija in zdravje
V tej skupini produktov bomo posebej izpostavili tiste oblike rekreacije, ki so
najbolj prepoznavne z vidika koristnosti za zdravje ter
kjer obstajajo ţe razvite ponudbe, ki jih je trenutno ţe moţno trţiti v sklopu
integralnih turističnih produktov.
Tako so v tem poglavju sistematično povzete vse raznovrstne oblike rekreativne
dejavnosti, ki se kot integralna vsebina turističnega produkta pojavljajo tudi kot
sestavni del drugih produktov, predvsem poglavij sodobnih in tradicionalnih poti do
zdravja ter kulinarična in vinarska doţivetja Posavja.
Vse rekreativne moţnosti bodo predstavljene s standardiziranimi tehničnimi opisi, ki
bodo vključevali:
podrobnejše tehnične informacije o produktu,
kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje
najave, informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije),
ter kot priporočilo, bliţnje ponudnike prehrane in namestitve.
Kjer je to mogoče bomo navedli povezave na spletne strani z več podrobnosti.
Vsebino ponudbe na področju rekreacije za zdravje smo vsebinsko organizirali po
naslednjih poglavjih:
2.3.2.1
pohodi

Tematske poti: pohodništvo in planinarjenje, rekreacijski

Pohodništvo kot turistični produkt je v svetu v izrazitem vzponu. Gre za produkt, ki
ponuja aktivno preţivljanje prostega časa v naravi, torej ima pozitiven vpliv na
zdravje. STO je oblikovala pohodniške trţenjske standarde, zdaj je pa pomembno, da
ponudniki namestitvenih kapacitet ob pohodniških poteh pridobijo znak specializacije
ter se kot član ali partner vključijo v Zdruţenje za pohodništvo, ki je bilo ustanovljeno
11. marca 2008.
SEZNAM TEMATSKIH POTI (vse poti so opisane in se nahajajo v PRILOGI 1):
Produkt 02 03
02 01 01
Produkt 02 03
02 01 02
Produkt 02 03
02 01 03
Produkt 02 03
02 01 04
Produkt 02 03
02 01 05
Produkt 02 03
02 01 06
Produkt 02 03
02 01 07

Breţiška planinska pešpot
Radeška planinska pot – spomladanska
Radeška planinska pot - jesenska
Pot na Nebeško goro
Pot iz Radeč na Kum – »Zasavski Triglav«
Neţina pot Sopota - Kum
Krekova pohodna pot 1, Šentjanţ
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Produkt 02 03
02 01 08
Produkt 02 03
02 01 09
Produkt 02 03
02 01 10
Produkt 02 03
02 01 11
Produkt 02 03
02 01 12
Produkt 02 03
02 01 13
Produkt 02 03
02 01 14
Produkt 02 03
02 01 15
Produkt 02 03
02 01 16
Produkt 02 03
02 01 17
Produkt 02 03
02 01 18
Produkt 02 03
02 01 18
Produkt 02 03
02 01 19
Produkt 02 03
02 01 20
Produkt 02 03
02 01 21
Produkt 02 03
02 01 22
Produkt 02 03
02 01 23
Produkt 02 03
02 01 24
Produkt 02 03
02 01 25
Produkt 02 03
02 01 26
Produkt 02 03
02 01 27
Produkt 02 03
02 01 28
Produkt 02 03
02 01 29
Produkt 02 03
02 01 30
Produkt 02 03
02 31
Produkt 02 03
02 01 32
Produkt 02 03
02 01 33
Produkt 02 03
02 01 34
Produkt 02 03
02 01 35
Produkt 02 03
02 01 36
Produkt 02 03
02 01 37
Produkt 02 03
02 01 38
Produkt 02 03
02 01 39
Produkt 02 03
02 01 40

Krekova pohodna pot 2, Šentjanţ
Sejmarska pot, Preska
Sevniška planinska pot (Pot Lojzeta Motoreta)
Pohodniška pot Sremič-Krško
Krška »Pot naših prednikov«
Veselova pot zdravja
Ajdovska pot 1
Dunajska pot
Podjamska drevesna pot
Planinska pot Podbočje-Planina
Pot čez Slinovko
Pot čez slinovko
Bočenska pot
Pot na Planino
Pot v Gazice
Sprehajalna pot
Starograjska pot
Gobarsko- dninarska pot
Vidova pot
Čebelarsko - vinogradniška pot
Pot po grabnu
Pohodniške poti na Bohorju
Pot štirih slapov
Resslova gozdna pot
Pešpot k izviru reke Trebčice
Slomškova pešpot
Vodna učna pot Bistrica ob Sotli
Evropska pešpot E7
Resslova pot po Gorjancih 1.
Resslova Gorjanska pot 2.
Trdinova pot po Gorjancih
Artiška sadjarska pešpot
Bizeljske pešpoti - Pot k repnicam
Spominska pot
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Produkt 02 03
02 01 41
Produkt 02 03
02 01 42
Produkt 02 03
02 01 43
Produkt 02 03
02 01 44
Produkt 02 03
02 01 45
Produkt 02 03
02 01 46
Produkt 02 03
02 01 47
Produkt 02 03
02 01 48
Produkt 02 03
02 01 49
Produkt 02 03
02 01 50
Produkt 02 03
02 01 51
Produkt 02 03
02 01 52
Produkt 02 03
02 01 53
Produkt 02 03
02 01 54
Produkt 02 03
02 01 55
Produkt 02 03
02 01 56
Produkt 02 03
02 01 57
Produkt 02 03
02 01 58
Produkt 02 03
02 01 59
Produkt 02 03
02 01 60
Produkt 02 03
02 01 61
Produkt 02 03
02 01 62
Produkt 02 03
02 01 63
Produkt 02 03
02 01 64
Produkt 02 03
02 01 65
Produkt 02 03
02 01 66
Produkt 02 03
02 01 67
Produkt 02 03
02 01 68
Produkt 02 03
02 01 69
Produkt 02 03
02 01 70
Produkt 02 03
02 01 71
Produkt 02 03
02 01 72
Produkt 02 03
02 01 73
Produkt 02 03
02 01 74

Sromeljska pešpot
Koščeva pot v Jovse
Gozdna učna pot Pišece
Po poteh kozjanskih borcev
Šolska učna pot Cerklje ob Krki – Gadova peč
Planinska pot na Pečice
Pot na Koričko reber
Pot na Mirčev kriţ
Pot na Kičer
Rutenska kroţna pot
Mohor-Gradnje-Zavode (Cvičkova pot)
Graničarska pot
Bizeljsko – Podsredški grad (Slomškova pot)
Sušinova pot
Romarska pot na Sv. Gore
Cerkljanska pohodniška pot
Bizeljske pešpoti »GRAJSKA POT»
Bizeljske pešpoti »VIDOVA POT«
Bojanova pot
Pešpot čez Libno na Grmado
Pot peric
Podsreški grad – koča na Bohorju (del Zasavske planinske poti)
Netopir-Bohor
Blanca-Bohor
Po poteh borb in zmag
Senovo Sv. Jošt
Sevnica-Zajčja gora-Lisca
Sevnica-Krakovo-Lisca
Jurkova pot
Breg-Lovrenc
Mrzla planina-Lisca (del Zasavske planinske poti)
Lisca-Lovrenc (del Zasavske planinske poti)
Pot Lojza Motoreta I
Pot Lojza Motoreta II.
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Produkt 02
03 02 01 75
Produkt 02 03
02 01 76
Produkt 02 03
02 01 77
Produkt 02 03
02 01 78
Produkt 02 03
02 01 79
Produkt 02 03
02 01 80
Produkt 02 03
02 01 81
Produkt 02 03
02 01 82
Produkt 02 03
02 01 83
Produkt 02 03
02 01 84
Produkt 02 03
02 01 85
Produkt 02 03
02 01 86
Produkt 02 03
02 01 87
Produkt 02 03
02 01 88
Produkt 02 03
02 01 89

Pot Lojza Motoreta III
Pot Lojza Motoreta IV.
Brestanica - Bohor
Senovo-Reštanj-Jevša-Bohor
Bohor-Javornik-Mrzla Planina (del Zasavske planinske poti)
Ressljeva pot – Opatova gora
Planinska pot
Čebelarska pot
Turistično-zgodovinsko-gozdna učna pot Svibno
Gozdna pot Azaleja, Boštanj
Gozdna učna pot Loka
Emina romarska pot - Štajerska
Vodna učna pot Gabernica
Rutenska kroţna pot
Oglarska pot

Vse zgoraj navedene tematske poti so podrobneje opisane v prilogi 2 tega
dokumenta (Opis tematskih poti).
2.3.2.2

Kolesarjenje

Kolesarjenje kot turistični produkt je v svetu v izrazitem vzponu. Gre za produkt, ki
ga prakticira cenovno zelo zahtevna publika, ki pa zato pričakuje od ponudnikov tudi
zelo visoke standarde in kakovost storitev. Na te trende na trgu je pravočasno
ukrepala STO z akcijo pridobivanja kolesarskih trţenjskih standardov (KTS), ki je
postavila Slovenijo za zemljevid ponudnikov tega, naglo rastočega produkta na trgu
turističnih povpraševanj. Potrebno bo motivirati obstoječe ponudnike namestitvenih
kapacitet (tudi v ostalih občinah), da se odločijo za prijavo v ocenjevanje za KTS.
Posavje v tej ponudbi posebej izstopa tako
z urejenostjo in tehnično informacijo o kolesarskih poteh, ki jo prinaša
najnovejši Turistično kolesarki vodnik (avtorja mag. Borisa Papca) kot tudi
nekaterimi namestitvenimi kapacitetami, ki izpolnjujejo visoke kolesarske
standarde.
Ta del ponudbe je zato potrebno posebej izpostaviti. Predlagamo, da povzamemo
nekatere najbolj atraktivne kolesarske poti iz tega vodnika ter oba kolesarjem
prijazna namestitvena objekta (Terme Čateţ in Gostilna Les).
Seznam kolesarskih tur (kolesnic):
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Kolesarska tura 1, NA LISCO, je speljana čez Sv. Lovrenc, kjer je rastišče Clusijevega
svišča ali velikega encijana, ki je botanični biser posavskega hribovja, in na Lisco,
enega izmed vrhov Posavskega hribovja.
Kolesarska tura 2, PO OBRONKIH SEVNIČNE, poteka po obronkih nad dolino
Sevnične in nam postreţe s prelepimi panoramami v dolino Sevnične in Save. To je
najzahtevnejša osnovna tura.
Kolesarska tura 3, NA POKOJNIK, poteka po Posavskem hribovju, po levem bregu
Save. Povzpnemo se na razgledni kopasti vrh Pokojnik oz. si ogledamo Ajdovski
gradec, ki velja za enega največjih starokrščanskih središč na področju Alp in
Podonavja.
Kolesarska tura 4, PO OBRONKIH MIRNE, poteka po obronkih zoţenega dela
Mirenske doline med Boštanjem in Trţiščem vse do vinorodnega Malkovca.
Kolesarska tura 5, PO TRUBARJEVIH SLEDEH, je speljana ob Savi in po njenih
obronkih na desnem bregu ter mimo rastišča Rumenega sleča.
Kolesarska tura 6, IZ RAJA V PEKEL, povezuje kraje in zaselke po grebenih in dolinah
okoli Šentjanţa. Med turami v vodniku spada med najbolj razgledne ture. Hkrati pa
nas popelje skozi teţko prehodno dolino Pekel.
Kolesarska tura 7, NA SV. DUH, povezuje kraje po severovzhodnih obronkih Mirenske
doline med Šentjanţem in Šentrupertom. Povzpnemo se do cerkve sv. Duha na
Vihru, ki je znana po srednjeveških freskah.
Kolesarska tura 8, ŠENTRUPERTSKA ŢEMLJICA, povezuje najzanimivejše naravne in
kulturne znamenitosti v občini Šentrupert. Obišče Veselo goro in se povzpne na
razgledna Nebesa.
Kolesarska tura 9, MOKRIH NOG NAOKROG, je speljana mimo najzanimivejših
naravnih in kulturnih znamenitosti v občini Mokronog-Trebelno. Poteka mimo
Ţalostne gore, arheološkega parka in po slikoviti dolini Radulje.
Kolesarska tura 10, ŠKOCJANSKA DETELJICA, povezuje najzanimivejše znamenitosti
v občini Škocjan. Zaradi zelo razgibanega panonskega gričevnatega sveta je speljana
v obliki triperesne deteljice. Vsak list je lahko tudi samostojen kolesarski izlet.
Kolesarska tura 11, ŠMARJEŠKA KOLESNICA, povezuje najzanimivejše naravne in
kulturne znamenitosti v občini Šmarješke Toplice in obišče tudi Otočec.
Kolesarska tura 12, JERNEJEVA KOLESNICA, poteka po občini Šentjernej. Sprva
kolesarimo po dolini Krke, nato pa se povzpnemo na obronke Gorjancev in spustimo
do kartuzijanskega samostana Pleterje in muzeja na prostem.
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Kolesarska tura 13, NA TRDINOV VRH,, nas popelje po severnem
Šentjernejskega polja na najvišji točko Gorjancev, Trdinov vrh.

delu

Kolesarska tura 14, KOSTANJEVIŠKA KOLESNICA, povezuje večino naravnih in
kulturnih znamenitosti v občini Kostanjevica na Krki. Popelje nas v objem gozdov na
Gorjancih.
Kolesarska tura 15, NA PLANINO, poteka po zakraselem pobočju Gorjancev, kjer
košenice počasi preraščajo gozdovi, njive pa se spreminjajo v travnike. Obišče tudi
rojstni kraj cvička Gadovo Peč.
Kolesarska tura 16, OB KRKI, poteka ob spodnjem toku reke Krke. Primerna je tudi
za otroke.
Kolesarska tura 17, OKOLI KRAKOVSKEGA GOZDA, poteka po poplavni ravnici
spodnjega toka reke Krke in obkroţi največji niţinski gozd doba in gabra v Sloveniji.
Kolesarska tura 18, VINOGRADNIŠKA KOLESNICA, je speljana po krškem gričevju.
Kolesarimo med vinogradi in gozdovi, ki si na prisojnih in osojnih legah podajata roki.
Kolesarska tura 19, GRAJSKA TURA OB SAVI, poteka med Krškim in Sevnico ob reki
Savi. Povzpne se na obronke do gradov, kjer nam misli popelje daleč v preteklost.
Kolesarska tura 20, SREMIŠKA KOLESNICA, nas popelje iz Brestanice čez Raztez,
preko Golega vrha in na vinorodni Sremič.
Kolesarska tura 21, NA BOHOR, nas popelje na masiv Bohor, v objem gozdov in
miru.
Kolesarska tura 22, PO KOZJANSKEM, povezuje naravne in kulturne znamenitosti v
osrednjem delu občine Kozje. Povzpnemo se na razgledni greben Vetrnika.
Kolesarska tura 23, NA SVETE GORE, povezuje najzanimivejše naravne in kulturne
znamenitosti na širšem območju občine Bistrica ob Sotli. Obišče Svete Gore in grad
Podsredo.
Kolesarska tura 24, BIZELJSKA KOLESNICA, poteka med Sotlo in Dramljo po
bizeljskih vinorodnih gričih. Obiščemo deţelo repnic.
Kolesarska tura 25, NA SV. JEDRT, poteka med Globokim, Sromljam, nato po
Bizeljsko-sremiški vinski cesti, do Pišeškega gradu in rojstne hiše jezikoslovca Maksa
Pleteršnika.
Kolesarska tura 26, NA GREBEN ORLICE, nas iz Pohance popelje mimo sadovnjakov
in vinogradov do gradu Podsrede in na povratku mimo Banove domačije v Artičah.
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Kolesarska tura 27, PO KRŠKO-BREŢIŠKEM POLJU, se začne pri restavraciji Štefanič
in gre skozi Bukošek do Malega Obreţa proti Jovsom, naravnem spomeniku, iz Kapel
pa se vračamo preko Artič, mimo Nuklearne elektrarne Krško, preko Leskovca in
krške vasi mimo ŠRC Grič do centra Breţic.
Kolesarska tura 28, NA SV. VID poteka po vinorodnih obronkih nad dolino Krke v
osrčje gozdov pod Golim Cirnikom. Kolesariti pričnemo pri Klunovih toplicah, do Sv.
Vida, mimo Ţlegarjevega brega, Prilipskega jarka in Golega Cirnika.
Kolesarska tura 29, V DEŢELO ČATEŠKEGA ŠKRATA, poteka ob reki Savi. Kolesariti
začnemo v Čateţu ob Savi, mimo Term Čateţ do Mokriške cole, nato do Gradu
Mokrice, čez Cerino nazaj na Čateţ ob Savi.
Kolesarska tura 30, OKOLI BREŢIC, je namenjena predvsem najmlajšim kolesarjem.
Iz Term Čateţ se z brodom prepeljemo preko reke Save do Mosteca. V Zakotu
prečkamo potok Gabernico in nadaljujemo proti kmetiji Vimpolšek. Spustimo se v
Vrbino ter ob breţiškem gradu do ŠRC Grič.
Kolesarska tura 31, KULTURNA KOLESNICA, povezuje kolesarjenje z ogledi kulturnih
objektov. Kolesar si lahko na poti ogleda gradove z muzejskimi zbirkami , galerije,
trge, knjiţnico in staro domačijo. Celotna pot povezuje Breţice, Artiče, Krško,
Brestanico, Sevnico, Rako in Kostanjevico na Krki.
Podrobnejši opisu produktov se nahajajo v prilogi 2, več informacij pa najdete v
TURISTIČNO-KOLESARSKI VODNIK ali na spletni strani www.posavjeonbike.com).
Produkt 02
03 02 02 -32

SKRIVNOSTI RJAVORUMENEGA PESKA

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Kolesarska pot nas popelje na Štajersko. Skozi niţinski gozd Dobrava in
preko strmih peščenih gričev se povzpnemo do bizeljskih vinogradov in
repnic. Spustimo se v dolino Hudine in ob robu naravnega spomenika Jovse
se vrnemo v Terme Čateţ.
SKRAJŠAVA: Iz Term Čateţ lahko z brodom prečkate reko Savo, ko brod
obratuje. Po opisu začnete kolesariti v točki 3 (pred poznobaročno cerkvico v
Mostecu zavijemo levo in sredi vasi čez 300m desno po prednostni cesti,
prečkamo Gabernico in nato še ţelezniško postajo) , kjer pri cerkvici prečkate
glavno cesto. V točki 7 nadaljujete naravnost 1 km skozi Kapele do odcepa
za Rakovec, kjer zavijete desno navzdol v točki 26.
Dodatno: ne pozabite na osebni dokument, ker se boste vozili ob drţavni
meji.
Začetek poti: pri Termah Čateţ
Konec poti: pri TIC- u
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Dolţina poti: 56,1 km (27,3 km)
Čas trajanja poti: 3 – 3,5 ure (1,5-2 uri)
Teţavnost: teţka (lahka)
skupna višinska razlika: 530 m (110 m)
asfalt/makadam: 48,5 km/7,6 km (23,3 km/4 km)
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik: TIC Breţice, Cesta prvih
borcev 22, 8250 Breţice, Tel: 07/ 496 69 95 , Terme Čateţ, Topliška 35,
8251 Čateţ ob Savi, Tel: 07/ 49 36 700,
www.terme-catez.si
Rekreacijske prireditve:

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije
in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti,
Razglednice – ime in vir,…) : ZPT Breţice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Breţice, Tel: 07/ 499 06 80
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje
najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije): TIC
Breţice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Breţice, Tel: 07/ 496 69 95 , ZPT
Breţice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breţice,
Tel: 07/ 499 06 80
Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -33

ORLOVSKA TURA

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Kolesarska pot pelje mimo sotočja reke Krke in Save ter se pri breţiškem
gradu spusti v Vrbino. Osrednji del poti poteka skozi gozdove. Po severni
strani se povzpnemo na masiv Orlice. Pri cerkvi Sv. Jedrt se ponudi
nepozaben razgled. Piš spusta vas bo mimo gradu Pišece pripeljal v vas
Pišece in nato mimo vinogradov na obronke gričev ter nazaj v dolino.
Skrajšava: v točki 10 nadaljujete naravnost skozi Artiče. Skozi gozdiček
pridete po valoviti cesti do kriţišča, kjer zavijete levo. Na koncu Dečnega sela
pridete po 2,3 km na točko 25, kjer zavijete desno.
Začetek poti: Pri Termah Čateţ
Konec poti: Pri TIC - u
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Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

Dolţina poti: 49 km (24km)
Čas trajanja poti: 3-4 ure (1-1,5 ure)
Teţavnost: teţka (lahka)
skupna višinska razlika: 810 m (155 m)
asfalt/makadam: 43,7 km/5,3 km (21,0 km/3 km)
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik: TIC Breţice, Cesta
prvih borcev 22, 8250 Breţice, Tel: 07/ 496 69 95 , Terme Čateţ, Topliška
35, 8251 Čateţ ob Savi, Tel: 07/ 49 36 700, www.terme-catez.si
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) : ZPT Breţice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Breţice, Tel: 07/ 499 06 80
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo
podrobnejše informacije): TIC Breţice, Cesta prvih borcev 22, 8250
Breţice, Tel: 07/ 496 69 95 , ZPT Breţice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Breţice,
Tel: 07/ 499 06 80
Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -34

POTEP PO DEŢELI CVIČKA

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Kolesarska pot vas popelje po delu podgorjanske vinske ceste do Gadove peči.
Povzpeli se boste na obronke Gorjancev, mimo vinogradov in hramov, kjer domuje
ponos Dolenjske – vino cviček. Nazaj v Terme Čateţ se vračate ob drugem
dolenskem biseru – spodnjem toku reke Krke.
SKRAJŠAVA: v točki 7 zavijete desno in nadaljujete po glavni cesti. Pred koncem
skrajšave,ki je dolga 1,4 km je kratek vzpon in spust k točki 12, kjer zavijete desno.
Začetek poti: pri Termah Čateţ
Konec poti: pri TIC - u
Dolţina poti: 25,9 km (19,7km)
Čas trajanja poti: 1,5-2 uri (1-1,5 ure)
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Teţavnost: srednja (lahka)
skupna višinska razlika: 345 m (195 m)
asfalt/makadam: 23,9 km/2 km (17,7 km/2 km)
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik: TIC Breţice, Cesta prvih
borcev 22, 8250 Breţice, Tel: 07/ 496 69 95 , Terme Čateţ, Topliška 35, 8251 Čateţ
ob Savi, Tel: 07/ 49 36 700,
www.terme-catez.si
Rekreacijske prireditve:

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) : ZPT Breţice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Breţice, Tel: 07/ 499 06 80
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): TIC Breţice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Breţice, Tel: 07/ 496 69 95,
ZPT Breţice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breţice, Tel: 07/ 499 06 80
Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -35

PRISLUHNIMO ŠUMENJU MOKRIŠKIH GOZDOV

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Kolesarska pot vas popelje skozi mokriške gozdove, ki očarajo v vseh letnih časih.
Na Ponikvah se odpre lep razgled daleč čez mejo. Ob vznoţju Gorjancev se vrnemo
v Terme Čateţ.
Skrajšava: v točki 9 zavijemo levo gor. Skrajšav v dolţini 8,1 km poteka po
makadamu. Najprej je 1 km vzpona, nato 3,2 km valovite ceste in od Janeţevega
dola 3,9 km spusta do točke 14.
Dodatno: ne pozabite na osebni dokument, saj se boste vozili ob drţavni meji.
Zaradi precejšnega kosa makadamske poti priporočamo pnevmatike z grobim
profilom.
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Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

Začetek poti: pri Termah Čateţ
Konec poti: pri TIC - u
Dolţina poti: 30,9 km (23,7 km)
Čas trajanja poti: 2-2,5 uri (1,5-2 uri)
Teţavnost: srednja (srednja)
skupna višinska razlika: 425 m (415 m)
asfalt/makadam: 22,6 km/8,3 km (11,4 km/12,3 km)
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik: TIC Breţice, Cesta prvih
borcev 22, 8250 Breţice, Tel: 07/ 496 69 95 , Terme Čateţ, Topliška 35, 8251 Čateţ
ob Savi, Tel: 07/ 49 36 700,
www.terme-catez.si
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) : ZPT Breţice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Breţice, Tel: 07/ 499 06 80
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): TIC Breţice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Breţice, Tel: 07/ 496 69 95
, ZPT Breţice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breţice,
Tel: 07/ 499 06 80
Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -36

SEVNICA – HOTEL AJDOVEC

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti: Iz
starega mestnega jedra vodi pot proti vzhodu skozi glavni trg. Na prvi kontrolni točki
si lahko ogledate številne znamenitosti, ki se nahajajo v mestu Sevnica. Tu je še
veliko število trgovin, tako ţivilskih kot s tekstilom. Sevnica ponuja tudi nekaj površin
za rekreacijo. Sem spadajo športna dvorana, bazen, otroška igrišča, nogometna ter
igrišče za tenis. Ne smemo pa pozabiti kar na široko gostinsko ponudbo. V Sevnici se
lahko vsako prvo sobo udeleţite sejma, kjer nikoli na manjka dobre kapljice in
dobrih ljudi.
Dodatno: Tu je še veliko število trgovin, tako ţivilskih kot s tekstilom. Sevnica
ponuja tudi nekaj površin za rekreacijo. Sem spadajo športna dvorana, bazen,
otroška igrišča, nogometna ter igrišče za tenis. Ne smemo pa pozabiti kar na široko
gostinsko ponudbo. V Sevnici se lahko vsako prvo sobo udeleţite sejma, kjer nikoli
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na manjka dobre kapljice in dobrih ljudi.

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

Moţnosti
prenočitve:

Začetek poti: iz starega mestnega jedra v Sevnici
Konec poti:
Dolţina poti:
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Turistično - informacijska pisarna občine Sevnica, Prešernova 1, 8290
Sevnica, e-pošta /tip@obcina-sevnica.si,
Tel. 07/81-65-462
041/951-975

Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Pizzeria Magic: Niko Fric,
Kvedrova cesta 27a,
tel: 07/81-41-000, Pepiham: Peter Teraţ, Savska cesta
20c, tel: 07/81-60-291, Okrepčevalnica Mica: Marija Babič, Prvomajska ulica 26, tel:
07/81-62-330, Pizzeria Rondo: Lojze Vidmar, Planinska cesta 3, tel: 07/81-40-761,
PE okrepčevalnica Saša, Orehovo 28, 8290 Sevnica, Hitra hrana Hambi, Lisec Igor,
Kvedrova cesta 31, 8290 Sevnica, Okrepčevalnica Bar coctail; Rušiti Djevdjet, Glavni
trg 40, 8290 Sevnica, Kavarna Kruhek: Karel Kozole, Trg svobode 40, tel: 07/81-60880, Hotel Ajdovec: Joţe Gorišek, Trg svobode 1, tel: 07/81-61-060, Okrepčevalnica
Mica: Marija Babič, Prvomajska ulica 26, tel: 07/81-62-330, gostilna Plauštajner:
Bruno Plauštajner, Glavni trg 45, tel: 07/81-65-465, Gostila Vrtovšek: Tatjana
Vrtovšek, Cesta na grad 24, tel: 07/81-40-671

Namestitve ob poteh: Hotel Ajdovec: Joţe Gorišek, Trg svobode 1, tel: 07/8161-060,

Produkt 02 03
02 02 -37

BLANCA – BIFE TRIM

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Takoj, ko zapustimo Sevnico in prečkamo ţelezniške tire, vidimo na levi strani
površinsko geomorfološki spomenik, več kot 30 m visoke stolpe, imenovani »skalni
moţje «, s krušljivo kamnino na pobočju pod zaselkom Pečje. Vas Blanca je znana
po vsakoletnem nastopu Blanških vinogradnikov. Pri kontrolni tički bife trim lahko
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Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

pot nadaljujete ob potoku Blanščica, ki izvira v podgorju Bohorja. Od ti nadaljujemo
pot na Poklek, kjer je cerkev vseh svetnikov, nato pa po vinsko turistični cesti.
Dodatno:
Začetek poti:
Konec poti:
Dolţina poti:
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Turistično - informacijska pisarna občine Sevnica, Prešernova 1, 8290
Sevnica, e-pošta /tip@obcina-sevnica.si,
Tel. 07/81-65-462
041/951-975

Ponudniki
prehrane:

Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: okrepčevalnica Trim: Sotošek
Anita, Blanca 36, 8283 Blanca, kmetija Roštohar: Roštohar Karolina, Selce 10, 8283
Blanca, Tel. 07/81-65-055

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -38

PODVRH – TURISTIČNA KMETIJA KLENOVŠEK – GROBELNIK

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Kraj Podvrh spada v krajevno skupnost Zabukovje. Vsako leto ta kraj obišče vse več
turistov, saj ponuja veliko pohodnih in kolesarskih moţnosti. Še posebej so privlačni
vzponi do bliţnjih razglednih vrhov, moţnost lova, gobarjenja, ogledovanje kulturno
– zgodovinskih spomenikov. Naselje leţi na 550 m in se po ljudsko imenuje
Šentlenart. Na jugu ga obdaja Veliki Vrh, na zahodu Hom, na severozahodu Mrzla
planina. Nad njo pa se dviga gozdnati Bohor. Domačini v glavnem ţivijo na manjših
kmetijah, kjer jim kmetijstvo predstavlja le eno izmed dopolnilnih dejavnosti. V teh
koncih so gozdovi bogati z listavci in iglavci, ţivljenjski prostor pa dajejo tudi številni
divjadi. Iz Zabukovja nadaljujemo pod v dolino Sevnične, ki izvira na obronkih
Bohor v vasi Ostroţnik.
Dodatno:
Začetek poti: v Podvrhu
Konec poti:
Dolţina poti:
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Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Turistično - informacijska pisarna občine Sevnica, Prešernova 1, 8290
Sevnica, e-pošta /tip@obcina-sevnica.si,
Tel. 07/81-65-462
041/951-975
Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Turistična kmetija KlenovšekGrobelnik, Podvrh 39, 8292 Zabukovje, Tel; 07/818-8176e-mail:info@grobelnik.si,
Okrepčevalnica – izletniški turizem: Ivan Zupan, Malo Podgorje 41a, 8292
Zabukovje, Tel: 07/81-88-20

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh: Turistična kmetija Klenovšek- Grobelnik, Podvrh 39, 8292
Zabukovje, Tel; 07/818-8176e-mail:info@grobelnik.si,

Produkt 02 03
02 02 -39

KURJA VAS – TURISTIČNA KMETIJA MOČIVNIK

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Skozi vasi hudo Brezje, Rudo in Lisce se vzpnemo v Kurjo vas na kontrolno točko
Turistična kmetija Močivnik. Tu se odločimo, kako bomo nadaljevali pot. Obstajata
dve moţnosti A in B, obe pa vodita v Loko, kjer je kontrolna točka Trubarjev Hram.
Moţnost A; Kurja vas, Turistična kmetija Kranjc-Pavlič, gostinstvo in turizem Nunčič,
Šentjur na Polju, Loka. Moţnost B; Kurja vas, Lovrenc, Okroglice, Ţirovnica Loka.
Dodatno:
Začetek poti:
Konec poti:
Dolţina poti:
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
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Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Turistično - informacijska pisarna občine Sevnica, Prešernova 1, 8290
Sevnica, e-pošta /tip@obcina-sevnica.si,
Tel. 07/81-65-462
041/951-975
Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Turistična kmetija Vidko Močivnik
s.p., Vidko Močivnik, Okroglice 33, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, Tel: 03/56-84123, gsm: 041/849-231, Turistična kmetija Kranjc – Marjana Pavlič, Okroglice 56a,
1434 Loka pri Zidanem Mostu, Tel: 07/816-22-21,
Gsm: 041/625-693,
Gostinstvo in turizem Nunčič - Janez Nunčič, Okroglice 54a, 1434 Loka pri Zidanem
Mostu.

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -40

LOVRENC – PLANINSKO ZAVETIŠČE LOVRENC

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Iz turistične kmetije Močivnik pot vodi na Lovrenc, kjer je naslednja kontrolna točka
Planinsko zavetišče. Če ste se odločili ta moţnost B, se skozi Ţirovnice peljete po
Ţirovniškem potoku do kraja Loka, kjer je naslednja kontrolna točka bistro Trubarjev
Hram.

Dodatno: Celotno območje je znano po zelo zanimivem rastlinstvu in favni, sam
kraj Lovrenc pa po rastišču Calussijevega svišča – Encijana. Beseda encijan pa je
germanskega izvora (Enzian-svišč, encijan Gelber Enzian-Košutnik, enzianblau moder kot encijan.) Cveti od 20. aprila do 10 maja. Rumeni svišč (Košutnik, encijan)
je najpomembnejša zdravilna rastlina iz druţine sviščevk ki veljajo za značilne gorske
rastline, čeprav niso razširjene samo v hribovitem svetu. Sviščevke so ene izmed
najvišje rastočih rastlin - v Himalaji jih najdemo tudi na višini 5490 m. Samo v Alpah
poznamo okrog 40 vrst, ki cvetijo v vseh barvah; po svetu pa jih raste več kot 400
vrst. Glavna učinkovina Encijana so grenčine - korenina jih vsebuje 5 do 8%.
Ime rodu Gentiana izvira iz imena ilirskega kralja Gentisa, ki naj bi se s pomočjo te
rastline boril proti kugi. Rastišče na Lovrencu, je bilo 3.12.1993, razglašeno za
botanični naravni rezervat. Ne smemo pa pozabiti na cerkev sv. Lovrenca, ki je iz 17.
stoletja. Lovrenc je kraj, kjer se lahko v miru spočijete, nauţijete sveţega zraka ter
se okrepčate v sosedovi hiši, kjer vedno poskrbijo za ţejne goste.
Začetek poti:
Konec poti:
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Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

Dolţina poti:
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Turistično - informacijska pisarna občine Sevnica, Prešernova 1, 8290
Sevnica, e-pošta /tip@obcina-sevnica.si,
Tel. 07/81-65-462
041/951-975
Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Trubarjev hram,

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -41
Tehnični opis

LOKA – TRUBARJEV HRAM
Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti: Loka je
središče istoimenske krajevne skupnosti v občini Sevnica. Oddaljena je 11 km od
Sevnice, 5 km od Zidanega Mosta in 80 km od Ljubljane. Sestavni deli krajevne
skupnosti so še naselja: Breg, Čelovnik, Okroglice, Račica, Razbor, Slap, Šentjur na
Polju in Ţirovnica. V celotni skupnosti ţivi 1300 prebivalcev, obsega pa ozemlje na
levem bregu reke Save, ki ga na severu omejuje pogorje Velikega Kozja, na
severovzhodu pa Lisca. Ločani so še posebej ponosni, da je med našimi predniki v
letih od 1527-1542 deloval pisec prve slovenske knjige Primoţ Trubar.
Dodatno: Iz Loke nadaljujemo pot v smeri Save in jo prečkamo pri HE Vrhovo, ter
nadaljujmo pot po magistralni cesti do praprotnega, kjer se povzpnemo na Vrhovško
goro do Budne vasi. V Budni vasi stoji cerkev sv. Nikolaja iz 17. stoletja z baročno
opremo. Pot se nadaljuje skozi vas Hrušice, kjer je cerkev sv. Treh kraljev. Nato
sledi spust proti kraju Šentjanţ, kjer je ţe naslednja kontrolna točka gostilna
Repovţ.
Začetek poti: v Loki
Konec poti:
Dolţina poti:
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
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Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Turistično - informacijska pisarna občine Sevnica, Prešernova 1, 8290
Sevnica, e-pošta /tip@obcina-sevnica.si,
Tel. 07/81-65-462
041/951-975

Ponudniki
prehrane:

Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Trubarjev hram; Albina Potočnik,
Loka pri Zidanem mostu 52, 1434 Loka pri zidanem Mostu, 041/577-399

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -42

ŠENTJANŢ – PRENOČIŠČE, GOSTILNA in TRGOVINA REPOVŢ

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Šentjanţ je slikovit kraj na blagem gričku cca 15 km od reke Save proti Trebnjem.
Tu je sedeţ istoimenske Krajevne skupnosti. Kraj je lepo urejen in je postavljen ob
regionalni cesti Radeče-Krmelj-Mokronog. Krajevna skupnost Šentjanţ šteje 15 vasi.
Poleg Šentjanţa so tukaj še naslednje vasi; Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje,
Kal, Kamenica, Kladje, Leskovec, Osredek, Podboršt, Srednik, Svinjsko, Štajngrob in
Veliki Cirnik. Prva omemba Šentjanţa (in z njim cerkev sv. Janeza Krstnika) se pojavi
v letu 1299, takrat je bil v lasti savinjskih mejnih grofov. Sam Šentjanţ leţi na
nadmorski višini 344 m, kar je zelo lepo izhodišče za pešpoti ali kolesarske poti proti
panoramskim hribovjem, ki jih po sončnih pobočjih krasijo vinogradi in sadovnjaki
dušo tem krajem pa dajejo marljivi in zgovorni Dolenjci... Pot nadaljujemo ob
potoku Hinja, do naslednje kontrolne točke kraja Trţišče, kjer je gostilna Jelen
Malus.
Dodatno:
Začetek poti:
Konec poti:
Dolţina poti:
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
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Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Turistično - informacijska pisarna občine Sevnica, Prešernova 1, 8290
Sevnica, e-pošta /tip@obcina-sevnica.si,
Tel. 07/81-65-462
041/951-975
Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Bar Medvedov brlog, 07/81-85520, Bar Medvedov brlog, 07/81-85-520, Prenočišče, gostilna in trgovina

Repovţ
Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh: Prenočišče, gostilna in trgovina Repovţ, Joţe Repovţ,
Šentjanţ 14, 8289 Šentjanţ, Tel; 07/81-85-661, e-mail: gtm.repovz@email.si

Produkt 02 03
02 02 -43

TRŢIŠČE – GOSTILNA MALUS

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti: Nad
vhodom v zoţeni del Mirenske doline je na pobočni legi, vzhodno nad Trţiškim
potokom, ob cesti Trebnje - Sevnica, umeščena vas Trţišče s 215 prebivalci. Med
glavno cesto in Mirno je 366 m visok razgledni hrib sv. Jurij z istoimensko cerkvijo.
Na jugu pa sta z gozdovi poraščena 392 m visok Švajgarjev hrib in Gabrovica. Iz
Malkovca se po vinski cesti pripeljemo do Slančjega vrha in do kriţišča v Telčah,
kjer se usmerimo proti Druščam. V Telčah je cerkev sv. Jakoba, v Druščah pa sv.
Barbare, obe sta iz 17. stoletja. Pot vodi dalje proti Primoţu, kjer je kontrolna
točka kmetija Vintar in se spusti mimo Gornjih in Dolnjih Impolj do gostišča ob
ribniku Loke, ki je riboloven. V njem lovijo krapa, klena in rdečeoko. Pot vodi dalje
proti Primoţu, kjer je kontrolna točka kmetija Vintar in se spusti mimo Gornjih in
Dolnjih Impolj do gostišča ob ribniku Loke, ki je riboloven. V njem lovijo krapa,
klena in rdečeoko.
Dodatno: V vasi so ţelezniška postaja , trgovine, šola, pošta bencinska črpalka
ter gostinski lokali.
Začetek poti:
Konec poti:
Dolţina poti:
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
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Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Turistično - informacijska pisarna občine Sevnica, Prešernova 1,
8290 Sevnica, e-pošta /tip@obcina-sevnica.si,
Tel. 07/8165-462 041/951-975

Ponudniki
prehrane:

Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Gostilna Jelen Malus, Alenka
Golob, Trţišče 7, 8295 Trţišče, Tel: 07/81 80 401, Gostilna Majcen, Stanislav
Majcen, Vrhek 7, 8295 Trţišče,
Tel: 07/81 80 412

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -44

PRIMOŢ – DOMAČIJA VINTAR

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Krajevna skupnost Primoţ spada med manjše krajevne skupnosti v občini Sevnica.
Vas leţi na desnem bregu Save in šteje pribliţno 300 prebivalcev. KS Primoţ zajema
11 vasi in nekaj zaselkov in velja za eno najbolj hribovitih v občini Sevnica. Krajani
se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, prevladujeta pa ţivinoreja in kmetijstvo.
Zaradi številnih vinogradov v KS, je tukaj zelo pomembna Martinova nedelja. Na ta
dan društvo vinogradnikov Studenec, organizira pohod iz Studenca na Primoţ, kjer
je po maši tudi blagoslov mladega vina in podelitev priznanj iz predhodnega
ocenjevanja. Pot nadaljujemo skozi Zavratec, kjer so našli ţeleznodobne predmete
naprej do Studenca h kontrolni točki gostilna Janc.
Dodatno:

Kontakni
podatki o

Začetek poti:
Konec poti:
Dolţina poti:
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
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organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Turistično - informacijska pisarna občine Sevnica, Prešernova 1, 8290
Sevnica, e-pošta /tip@obcina-sevnica.si,
Tel. 07/81-65-462
041/951-975
Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Domačija Vintar

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -45
Tehnični opis

STUDENEC – GOSTIŠČE JANC
Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Krajevna skupnost Studenec sodi med srednje velike v občini Sevnica in šteje
pribliţno 800 prebivalcev. Kraj je znan po avtomobilski gorski hitrostni dirki ter po
številnih društvih. Med najbolj dejavnimi sta društvo vinogradnikov ter kulturno
društvo, ki veliko pripomoreta h promociji kraja in občine Sevnica. Spustimo se do
Impoljce, dvesto let starega in posodobljenega gradu, ki je sedaj dom za ostarele.
Pot nadaljujemo po magistralni cesti skozi Log do odcepa za Mirensko dolino, od pa
tam preko lesenega mostu na reki Mirni v Dolenji Boštanj, do kontrolne točke
restavracija Panorama.
Dodatno: Gostilna s tradicijo, ki leţi ob zgornjedolenjski vinski cesti, vas preseneti z
odlično domačo hrano, domačimi suhomesnimi izdelki, kruhom iz krušne peči ter
vinom iz lastne pridelave. V gostišču s kar 180 sedeţi je v zimskem času vsako
soboto ţiva glasba, posebnost pa so tudi različne prireditve.

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Začetek poti:
Konec poti:
Dolţina poti:
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Turistično - informacijska pisarna občine Sevnica, Prešernova 1, 8290
Sevnica, e-pošta /tip@obcina-sevnica.si,
Tel. 07/81-65-462
041/951-975
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Ponudniki
prehrane:

Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Gostilna Studenec 44, 8293
Studenec,
Tel.: 07 818 91 06, Gsm: 031/ 304- 380, Restavracija
Panorama,

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -46
Tehnični opis

BOŠTANJ – GOSTIŠČE PANORAMA
Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti: Boštanj
velja za kraj, katerega izvor sega več kot 800 let v preteklost. Boštanj leţi v dolini
reke Save v jugovzhodnem delu Slovenije in šteje pribliţno 2650 prebivalcev.
Krajevno skupnost Boštanj sestavlja 18 naselij. V okolici Boštanja je kar nekaj njiv,
travnikov in sadovnjakov. V Boštanju so osnovna šola, pošta, dve trgovini, gasilski
dom in TVD partizan. Na Gavgah blizu Boštanja je eno izmer redkih znanih rastišč
rumenega sleča ( Azalea pontica) v Sloveniji. Stezica mimo pokopališča v Boštanju,
nad farno cerkvijo, nas pelje v gozd nad vasjo. V srednjem veku so tam obešali ljudi,
zato kraju še danes pravimo Gauge. Pred drugo svetovno vojno so tu napravili
nemško pokopališče, takrat pa je bil menda sem prinešen tudi rumeni sleč. Danes so
se grmički dišeče azaleje razbohotili čez ves gozd in ob koncu aprila in v začetku
maja, ko cveti, privabi številne občudovalce in sprehajalce iz bliţnje in daljne okolice.
Značilen vonj redke rastline pri nas, med cvetenjem veter prinese do Boštanja.
Dodatno:

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

Začetek poti:
Konec poti:
Dolţina poti:
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Turistično - informacijska pisarna občine Sevnica, Prešernova 1, 8290
Sevnica, e-pošta /tip@obcina-sevnica.si,
Tel. 07/81-65-462
041/951-975
Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Gostišče Felicijan; Simona
Felicijan, Radna 31, 8294 Boštanj,Tel: 07/81-65-428, Gostišče Dolinšek; Martin
Dolinšek s.p., Vrh pri Boštanju 23, Tel: 07/81-41-595, Bistro M&M; Lisec Igor,
dolenji Boštanj 62E, 8294 Boštanj, Restavracija Panorama, Romana Kostanjevec
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s.p., Dolenji Boštanj 44A, 8294 Boštanj, Tel: 07/ 816 -17 -80, Gsm: 041/ 433 – 361

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03
02 02 -47

CVIČKOVA KOLESARSKA POT

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Izhodišče je v Kostanjevici na Krki (KT13-Kmečki hram), od koder zapeljemo mimo
cerkve sv. Miklavţa in osnovne šole, kjer se začnemo vzpenjati mimo cerkve sv.
Marije dobrega imena na Slinovcah. Skozi Jablance nadaljujemo (KT18-Zidanica
Ţolnir) ob Bočju do Šutne, kjer kmalu zapeljemo na območje breţiške občine. Ko
doseţemo Gadovo peč, zavijemo ostro proti severu do Stojanskega vrha in se mimo
Poštene vasi spustimo do Bušeče vasi. Po desnem bregu reke Krke znova
prikolesarimo v krško občino, po kateri nadaljujemo pot pod Dobravo do Podbočja
(KT19-Gostila Gadova peč). Po ravnini kolesarimo še mimo Ţabjeka, Slivja in Karlč,
od koder do Kostanjevice ni več daleč.

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Začetek poti: v Kostanjevici na Krki (KT13-Kmečki hram)
Konec poti: izhodiščna točka
Dolţina poti: 29 km
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Kolesarsko društvo Kostanjevica na Krki, Andrej Boţič – 041 717 900

Ponudniki
prehrane:

Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Kmečki hram, Gostilna Gadova
peč, Gostišče Ţolnir, Turistična kmetija Colarič

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh: Gostišče in apartmaji Ţolnir

Produkt 02 03
02 02 -48

KRANJSKA PENTLJA

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti: Od
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krškega hotela Sremič (KT1) kolesarimo po levem bregu reke Save, ki jo prečkamo
po brestaniškem mostu. Z glavne ceste Krško- Sevnica zavijemo pri naselju Arto
strmo v breg do vasi Lomno. Skozi vas nadaljujemo po nekoliko milejšem klancu do
Velikega Trna (KT9-Gostišče Lekše ). V kriţišču se spustimo do vasi Planina, kjer
pridemo na glavno cesto Impoljca–Studenec–Raka. Po strmem spustu do Rake
(KT10-Restavracija Silvester) nadaljujemo proti Dolgi Raki in Smedniku (KT11CE bar). Pri kapelici zavijemo v levo, mimo Zalok in Rimša, do Velike vasi (KT12Okrepčevalnica pri Gorencu). Nato kolesarimo proti severu skozi Veniše do
Leskovca in pod Gričem nadaljujemo do krškega mosta čez Savo in hotela Sremič.
Kranjska pentlja ima dve prečni povezavi, po katerih jo lahko skrajšamo. Prva je v
smeri Mali Trn-Kalce - Nemška vas - Nemška gora - Brezje (odcpep do Gorenje vasi
in Velike vasi) - Leskovec. Druga je krajša in povezuje Rako z Rimšem, pod Adrom in
mimo Sel.

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Začetek poti: hotel Sremič - Krško
Konec poti:
Dolţina poti: 38,2 km
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Rekreacijsko kolesarski klub Krško – Brane Sikošek 041 734 796

Ponudniki
prehrane:

Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Gostišče Lekše, Restavracija
Silvester, Okrepčevalnica pri Gorencu, Hotel Sremič

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh: Hotel City, Hotel Pacific, Gostišče s prenočišči Pohle

Produkt 02 03
02 02 -49

PANORAMSKA KOLESARSKA POT

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Izhodišče je Kostanjevica na Krki (KT13-Kmečki hram). Mimo cerkve sv. Miklavţa
zapeljemo do kriţišča pri osnovni šoli in od tam na desno (mimo pokopališča) do
nekdanjega cistercijanskega samostana (KT14). Pod Gričem prikolesarimo mimo
Ivanjš do Kočarije, kjer zavijemo proti jugu do Malih Vodenic. Pri cerkvici sv. Marije
(KT20) se spuščamo proti vzhodu do Orehovca. V središču vasi zavijemo levo na
krajši spust in kmalu na strmi poldrug kilometer dolg vzpon, ki ga zaključimo na lepi
razgledni točki. Po ostrem obratu na jug prikolesarimo mimo Dolšc do Avguštin in
naprej mimo Jablanc pod Slinovce. Po obratu proti zahodu prispemo na cilj v
Kostanjevico mimo Globočic.

Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja

33

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Dodatno:
Začetek poti: Kostanjevica na Krki
Konec poti: izhodiščna točka
Dolţina poti: 15 km
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Kolesarsko društvo Kostanjevica na Krki, Andrej Boţič – 041 717 900

Ponudniki
prehrane:

Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Kmečki hram, Gostilna Gadova
peč, Gostišče Ţolnir, Turistična kmetija Colarič

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh: Gostišče in apartmaji Ţolnir

Produkt 02 03
02 02 -50
Tehnični opis

RESLJEVA KOLESARSKA POT

Kontakni

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Izhodišče je Kostanjevica na Krki (KT13-Kmečki hram), od koder se zapeljemo na
levi breg reke Krke. Po obronkih Krakovskega gozda kolesarimo proti severozahodu,
mimo Malenc do Zameškega. Tu nadaljujemo proti severu do Smednika (KT11-Ce
bar) in pri vasi Krţišče prečkamo magistralno cesto Ljubljana-Zagreb. Po ponovnem
prečkanju prikolesarimo do zaselka Rimš, od koder nadaljujemo proti vzhodu do
Velike vasi (KT12-okrpčevalnica Gorenc). Po njej ostro zavijemo na jug proti Grţeči
vasi do Velikega Podloga in mimo Pristave, Kalce-Nakla ter Malega Mraševega
prikolesarimo do Kriţaja in glavne ceste Breţice-Kostanjevica, po kateri se vrnemo
na začetek naše poti.
Začetek poti: Kostanjevica na Krki
Konec poti: na izhodiščni točki
Dolţina poti: 29 km
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
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podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Kolesarsko društvo Kostanjevica na Krki, Andrej Boţič – 041 717 900

Ponudniki
prehrane:

Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Kmečki hram, Okrepčevalnica
Gorenc, Gostišče Ţolnir, Turistična kmetija Colarič

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh: Gostišče in apartmaji Ţolnir

Produkt 02 03
02 02 -51

ŠTAJERSKA PENTLJA

Tehnični opis

Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti: Od
hotela Sremič (KT1) se skozi Staro vas peljemo proti Breţicam. V Spodnji Libni
lahko uberemo varianto prek Libne in se na glavno traso pentlje znova priključimo
pri Starem gradu (KT2-dnevni baru Marjanca). Skozi Dolenjo vas kolesarimo do
Pohance, nato proti severu do Zgornje Pohance (KT3-okrepčevalnice Sever),
kjer zavijemo na Zdole. Pri kapelici se usmerimo desno proti Kostanjku (KT4turistična kmetija Dular). Strmo se spustimo do vasi Gorica pri Raztezu in nato
ostro zavijemo proti severu, da mimo Velikega Dola prikolesarimo do Koprivnice.
Nadaljujemo do Velikega Kamna (KT5-Kamen bar) in Malega Kamna. Od tu naprej
se vzpenjamo skozi Belo in Reštanj ter po Gabrčni dolini do Ravnega Loga, kjer
skrenemo proti zahodu do koče na Bohorju (KT6). Po voţnji po območju šmarske
občine se v krško vrnemo zahodno od Velikega Javornika. Od tam naprej je dolg
spust proti jugu, mimo Mrzle planine, Stranja, Gorenjega Leskovca, Presladola in
Roţnega (KT7-okrepčevalnica Erna). Tu pripeljemo na obsavsko cesto BlancaBrestanica, po kateri naše kolesarjenje končamo v Krškem. Na Štejerski kolesarski
pentlji je nekaj prečnih povezav. Krško - Zdole: Pri hotelu Sremič skrenemo na
asfaltno cesto do Zdol, mimo videmskega ribnika, Potoč in zaselka Pleterje.
Veliki Kamen - Stolovnik - Brestanica: Pri KT5 (Bar Kamen) pod Velikim
Kamnom se spuščemo proti jugu, mimo Topolovca, Lokev in Armeškega. Po
Stolovniku (KT8-Gostilna Pohle) se glavni trasi pentlje priključimo v Brestanici ali
pa do Krškega skrenemo na vzhod, po dolini potoka Brestanica. Pri zaselku Ponikva
ostro zavijemo proti jugozahodu na območje Sremiča, kjer pri gostišču Tri lučke
zavijemo na asfalt, ki nas pripelje do končnega cilja.
Mali Kamen - Senovo - Bohor: Pri Malem Kamnu se začnemo spuščati proti
jugozahodu do Senovega. Na kriţišču pri cerkvi sv. Janeza Krstnika zavijemo na
severozahod in po dolini Dovškega potoka do Dovškega. Pri lovski koči nadaljujemo
proti severu, mimo Jablanc in Vrtače ter glavno smer pentlje doseţemo vzhodno od
planinske koče na Bohorju. Med Dovškim in Gorenjim Leskovcem je še krajša
prečnica. V smeri vzhod-zahod po njej kolesarimo mimo Brezja in Kališovca.
Začetek poti: Hotel CITY
Konec poti: na izhodiščni točki
Dolţina poti: 65 km
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
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Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Rekreacijsko kolesarski klub Krško – Brane Sikošek 041 734 796

Ponudniki
prehrane:

Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Turistična kmetija Dular,
Okrepčevalnica Ema, Gostišče s prenočišči Pohle, Restavracija City

Moţnosti
prenočitve:

Namestitve ob poteh: Gostišče s prenočišči Pohle, Hotel City

Produkt 02 03
02 02 -52
Tehnični opis

TRDINOVA KOLESARSKA POT
Izhodišče je Kmečki hram (KT13) v Kostanjevici. Mimo cerkve sv. Miklavţa
kolesarimo čez most na levi breg reke Krke proti Malencam in nadaljujemo do
Zameškega, kjer zavijemo na jug do Šentjerneja (KT15- Gostilna Majzelj). Pot
nadaljujemo proti samostanu Pleterje. Mimo Pleterskega hriba, Malega in Velikega
Bana se vzpnemo pod Javorovico, zavijem na vzhod in pod Mirčevim gričem
doseţemo kapelo Mirčev kriţ (KT16). Kmalu se v serpentinah spuščamo po
Jesenovskem jarku, mimo nekdanjega planinskega doma na Polomu, Titove, Rdeče
in Aleksandrove koče, do lovskega bivaka na Ravneh in vasi Oštrc (298 m). Od tu
naprej nas najprej čaka vzpon do Črneče vasi (380 m) in kratek zahteven spust proti
jugu, v Straški jarek. Tu ostro zavijemo na sever in po vzponu mimo Vrtače in Vrbja
prikolesarimo do hrvaške meje. Proti severu nadaljujemo do Prušnje vasi in nato
proti vzhodu, mimo Brezja do Gradca, kjer zavijemo na severni vzpon do Planine
(KT17-Turistična kmetija Stipič). Nad njo doseţemo najvišjo točko na naši poti,
po kolesarjenju proti vzhodu pa začenjamo dolgotrajni spust. Pot nas vodi skozi
Premagovce do Gadove peči, kjer prestopimo na ozemlje breţiške občine. Po njem
nadaljujemo do Stojanskega vrha, mimo Poštene vasi in Bušeče vasi do ravnine na
desnem bregu reke Krke. Ob njej se kmalu vrnemo v krško občino in proti zahodu
kolesarimo do Podbočja (KT19-Gostilna Gadova peč). Mimo Starega gradu in
Slinovc kaj kmalu pot zaključimo na našem začetku, v Kostanjevici.
Začetek poti: Kmečki hram v Kostanjevici na Krki
Konec poti: na izhodiščni točki
Dolţina poti: 64,6 km
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Kolesarski vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja kolesarske opreme oz. servis + cenik:
Rekreacijske prireditve:
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Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:

Moţnosti
prenočitve:

Produkt 02 03 02 02
53
Tehnični opis

Kontakni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki prehrane:
Moţnosti prenočitve:

Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte,
prospekti, Razglednice – ime in vir,…) :
Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz.
vnaprejšnje najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše
informacije): Kolesarsko društvo Kostanjevica na Krki, Andrej Boţič – 041 717 900
Podatki o upravljavcu posamezne poti:
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane: Kmečki hram, Gostišče Ţolnir,
Turistična kmetija Colarič, Gadova peč, TK Stipič, Gostilna Mazelj
Namestitve ob poteh: Gostišče in apartmaji Ţolnir

Kolesarska pot Bistrica ob Sotli
Trasa kolesarske poti Bistrica ob Sotli je dolga 38km in poteka po
obsoteljskih gričih preko Orlice do obronkov bizeljskih goric nazaj do
Bistrice. Razgibana pot popelje kolesarja po skrajno vzhodnem
obmejnem delu naše deţele in mu razkrije vso pestrost, slikovitost in
neokrnjenost tega manj znanega koščka Slovenije.

Gostilna Šempeter
TK Kramer, Hiša s tradicijo Šmalčič

2.3.2.3
Vodna adrenalinska
»Kapljice uţitkov«)

doţivetja

Posavja

(predlog

slogana

Rekreativne vsebine povezane z vodami so prepoznaven turistični produkt Posavja,
predstavili ga bomo z naslednjimi produkti:
2.3.2.3.1
Produkt 02 03 02 03 01
Tehnični opis

Kontaktni
podatki
o
organizatorji, informacije in
rezervacije:

Vodna adrenalinska doţivetja ŠRC GRIČ
Celovita ponudba Športno rekreacijskega centra GRIČ, posebej tudi
posamični produkti kot npr. »Očkov vikend«
Gre za edinstven turistični produkt, ki ga še ni v Sloveniji. Gre za
počitnikovanje otrok in njihovih očetov. Presenetljivo kako otroci na takšnem
počitnikovanju uţivajo, se naučijo biti bolj samostojni in se zelo zbliţajo z
očkov. Ponavadi skupaj počitnikujejo očki – prijatelji s svojimi otroci. Na ta
način se med seboj spoznajo, izmenjajo izkušnje, se »naučijo« več o
»maminem« delu druţinskih obveznosti.
Splošno navdušenje nad takšnimi počitnicami nam je zagotovilo, da bomo s
tem projektom nadaljevali in ga ponudili na celotnem slovenskem turističnem
trgu.
ŠRC Grič, Mitja Oštrbenk, Svibor d.o.o., 040 757 756 , mitja@sportparty.com, www.sport-party.com
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Ponudniki prehrane:
Moţnosti prenočitve:

2.3.2.3.2

Gostilna pension Les
Gostilna pension Les
Splavarjenje na reki Savi

Produkt 02 03 02 03 0201
Tehnični opis

Splavarjenje na Savi

Kontakni podatki o
organizatorji, informacije in
rezervacije:
Ponudniki prehrane:

KTRC Radeče: +386 (3) 56 87 941, +386 51 312 558, info@ktrc.si

Moţnosti prenočitve:

Voţnja s turističnim splavom z bogatim spremljevalnim programom
od Radeč do Zidanega mosta 2,5 h; prikaz starih splavarskih šeg in običajev,
ogled znamenitosti ob vodni poti, splavarski golaţ, domača kapljica in
splavarski krst.

Gostišče, picerija Strnad: +386 (3) 56 87 340
Bistro Kriţišče: +386 (3) 56 87 660, +386 (3) 56 87 661
Jalss d. o. o. Vrhovo: +386 (3) 56 86 516

2.3.2.3. : Športni ribolov
Produkt 02 03 02 03 03
01
Tehnični opis
Kontakni podatki o
organizatorji, informacije in
rezervacije:
Ponudniki prehrane:

Moţnosti prenočitve:
Produkt 02 03 02 03 03
02
Tehnični opis

Kontakni podatki o
organizatorji, informacije in
rezervacije:
Ponudniki prehrane:
Moţnosti prenočitve:
Produkt 02 03 02 03 03
03
Tehnični opis
Kontaktni podatki o
organizatorji, informacije in
rezervacije:

Ribiška trasa Hotemeţ
Ribiška trasa je dolga pribliţno 700 metrov in se nahaja na desni obali reke
Save in ima 150 tekmovalnih mest. Ob njej se nahaja tudi ribiški dom.
Ribiška druţina Radeče, Hotemeţ 30, 1433 Radeče
www.ribiska-druzina-radece.si, +386 (3) 56 88 033
Gostišče, picerija Strnad: +386 (3) 56 87 340
Bistro Kriţišče: +386 (3) 56 87 660, +386 (3) 56 87 661
Moţnost piknika ob ribiškem domu
Jalss d. o. o. Vrhovo: +386 (3) 56 86 516
Ribniki: Krmelj , Mirna, Sava, Bruna vas, Lokve
Dva ribnika se nahajata na JV delu Krmelja, cca 800m od ceste Krmelj Gabrijele.
Nastala sta za posledicami rudarjenja v Krmelju. V večjem ribiška druţina lepo skrbi
za bogato zalogo rib. Ob njem je veliko lepih kotičkov za sprostitveni ribolov ali
počitek. Karte se prodajajo v gostišču Barbara v Krmelju.
RD Sevnica 041436 135, KŠTM turizem Sevnica 07/ 81 65 462, 051/680 287
Gostišče Barbara Krmelj, Bistro Javor Krmelj, Gostinstvo Majcen Trţišče, Kmečki
hram »pri Ruţici« Polje,
Gostišče Barbara Krmelj, 07/ 81 84 055

Ribnik Prilipe
Nakup dovolilnic, izobraţevanje, izpiti, tekmovanja
Ribiška druţina Prilipe, Prilipe 22a, 8250 Breţice,
Tel./Faks: 07/496-56-65
GSM: 041/348-006
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Ponudniki prehrane:
Moţnosti prenočitve:

E-mail: ribiska.druzina@siol.net
Penzion Čateški dvorec, Gostilna pension Les, Gostilna ob sotočju in
prenočišča Budič
Penzion Čateški dvorec, Gostilna pension Les, Gostilna ob sotočju in
prenočišča Budič

Produkt 02 03 02 03
03 04

Ribnik v Brestanici

Tehnični opis

Ribniki na Mačkovcih pri Brestanici so krapovski ribniki, vendar je v njih tudi
amur, tolstolobika, linja, som, babuške, šarenke, rdečeoke, rdečeperke pa tudi
velike postrvi. Moţnost ribolova na ribniku poteka od aprila do oktobra. So pod
nadzorom Brestaniške ribiške druţine, ki pa prisega tudi na ribolov v reki Savi.
Zadnjo aprilsko soboto v letu poteka v Mačkovcih Racoonov ribiški praznik.

Kontakni podatki o
organizatorji, informacije
in rezervacije:
Ponudniki prehrane:

Ribiška druţina Brestanica - Krško, kontakt 07 49 71 445

Moţnosti prenočitve:

Gostišče s prenočišči Pohle

2.3.2.4.

Gostišče Ribnik Dular

Golf

Produkt 02 03 02 04 01

Golf Mokrice

Tehnični opis

Golf igrišče, 18 igralnih polj, 70 ha;
Golfska klubska hiša: 8 golf suit, golfska klubska hiša, restavracija, pro-shop in
garderobe;
Moţnost organiziranja demo-srečanj, turnirjev, šola golfa;
masaţni salon v Hotelu Golf Grad Mokrice.
Hotel Golf Grad Mokrice 4*, Rajec 4, 8261 Jesenica na Dolenjskem
Tel.: +386 (0)7 43 36 700, 45 74 240
Fax: +386 (0)7 49 35 005, 49 57 007
info@terme-catez.si
Restavracija Hotela Golf Grad Mokrice, Gostilna Kalin
V Hotelu Golf Grad Mokrice 4* v stilno opremljenih 29 grajskih sobah in apartmajih v
grajskih stolpih,
v sodobno opremljeni hotelski depandansi 4*, urejeni v nekdanjih grajskih kaščah (11
sob),
v 8 golf suitah 3* v golfski klubski hiši

Kontaktni podatki o
organizatorji, informacije
in rezervacije:

Ponudniki prehrane:
Moţnosti prenočitve:

2.3.2.5.

Konjeništvo

Produkt 02 03 02 05 01

Konjeniške poti Posavskega hribovja

Tehnični opis

Po hribovitem Posavskem hribovju so v preteklosti vodile pomembne furmanske poti. V
brodarskih postojankah ob Savi se je odvijala ţivahna trgovina, vez z zaledjem pa so
vzdrţevali prav furmani.
ŠKRATOVA DOLINA – LOVRENC- RADEČE
Na območju Nebeške gore poteka skozi Škratovo dolino, preko Zavrate čez Vranski
hrib, skozi Prnovše in Radeče, preko novega Savskega mosta in naprej v smeri Velikega
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Kozja. Konjeniki, ki ţelijo bolje spoznati občino Radeče, lahko uberejo tudi t.i. vmesno
pot čez Jelovo, Stari Dvor, Ţebnik in nazaj v Radeče ali celo čez Jagnjenico in Svibno
nazaj proti izviru Sopote.
Poiščete nadvoz nad ţelezniško progo v Radečah in jo prečkate. Nadaljujete skozi vas
Čelovnik, prečkate Mrzlo polje v smeri Lovrenca.
Vmesna pot: SPODNJE JELOVO-RADEČE
Na Spodnjem Jelovem se pot obrne levo navzdol proti dolini Sopote. V dolini najprej
zavijete desno, nato pa pri znaku za Gašperjev kostanj, levo do kmetije Kišek. Od
kmetije Kišek vodi pot skozi gozd ob vznoţju Ţebniškega gradu in cerkve do ranča
Breznikarjevih. Pot nadaljujete do Radeč. Pri Gašperjevem kostanju in pri
Breznikarjevih na močilnem je konjem in jezdecem omogočen počitek z osveţitvijo.
Kontaktni podatki o
organizatorji, informacije
in rezervacije:
Ponudniki prehrane:

Konjeniške poti Posavskega hribovja – CRL Litija
KTRC Radeče – te. 03 568 79 40
Bistro Kriţišče, Obreţje 5, 1433 Radeče
Privezi za konje, seno, voda, hrana in pijača

Postojanke:

Kmetija Kišek, Močilno 26, 1433 Radeče, tel. 03 568 53 34
- privezi za konje, seno, voda, hrana, pijača
Aleš Breznikar, Močilno 6, 1433 Radeče, tel. 031 648 604
- privezi za konje, seno, voda, odprta meneţa, skupna leţišča (10)
Centrih Joţe (sv. Lovrenc), Okroglice 27, 1434 Loka pri Zidanem mostu, tel. 03
568 43 94
- privezi za konje, seno, voda

Produkt 02 03 02 05 02

Hipodrom Brege – konjske dirke, kasaške dirke

Tehnični opis

Kontakni podatki o
organizatorji, informacije
in rezervacije:
Ponudniki prehrane:
Moţnosti prenočitve:

2.3.2.6.
Produkt 02 03 02 06 -1
Tehnični opis

Na Bregah pri Drnovem stoji hipodrom Brege, kjer potekajo kasaške in galopske dirke.
Ob samih nastopih konj in njihovih lastnikov v času dirke potekajo še vzporedne
dejavnosti, predvsem sklepanja stav, ki na taki prireditvi ne smejo manjkati.
Konjeniški Klub Posavje Krško, Habinc Joţe 031 755 876
Restavracija Pacific, Restavracija Polc
Hotel Pacific

Zračni športi
Zmajarstvo in jadralno padalstvo na Lisci -tečaji jadralnega padalstva,
letenje v paru
V spomladanskih mesecih se ob vikendih na Lisci zbirajo zmajarji in padalci,
ki izkoriščajo termične ugodnosti pobočnika, ki se ustvarja ob grebenu Lisce.
Med njimi so tudi izkušeni padalci, ki nudijo voţnjo v tandemu ta je odvisna
zmogljivosti plovila in od vremenskih pogojev zato je potrebno strpno
počakati pravi trenutek, da potem v popolnosti uţivate v pogledih na svet iz
ptičje perspektive.
Letenje z jadralnim padalom za dve osebi (tandem) je ena izmed zanimivejših
aktivnosti, kjer si lahko ogledate svet iz ptičje perspektive. Pod oblake vas
popelje izkušen jadralni pilot. Znanja za to vrsto aktivnosti ne potrebujete,
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upoštevati morate le navodila vašega pilota, ki vam jih bo podal pred vzletom
na vzletišču. Poleti se izvajajo skoraj po vsej Sloveniji v domačem kraju pa
uporabljamo vzletišča Kopitnik, Malič in Lisca. Polet v tandemu traja pribliţno
20 minut, seveda ob lepem vremenu.
Obuto morate imeti visoko športno obutev, najbolje planinske čevlje.
Priporočamo, da s seboj prinesete tudi debelejšo majico
Kontakni podatki o
organizatorji, informacije in
rezervacije:
Ponudniki prehrane:
Moţnosti prenočitve:
Produkt 02 03 02 06 -2
Tehnični opis

Klub Metulmanija, Rimske Toplice
Ervin Košič 041 877 969
Tončkov dom na Lisci, 03/ 57 35 016
Polet z balonom - Svet avanture in romance
Panoramski poleti (polet traja uro do uro in pol), darilni poleti, fotografiranje
in snemanje iz zraka, oglaševanje na balonu, prodaja balonov, balonarski krst
(3-4 ure)
Ob določeni uri zborno mesto na dogovorjenem mestu, pilot izmeri hitrost in
smer vetra in glede na to se določi vzletno mesto. Če je moţno upošteva tudi
ţelje gostov. Vzletno mesto se določi glede na smer in hitrost vetra zato, ker
balon leti samo z vetrom. Po prihodu na vzletišče zemeljska ekipa postavi
balon v pribliţno 15 do 20 minutah. Nato sledi vkrcanje v košaro balona.
- Trajanje poleta:
Polet traja uro do uro in pol, nakar se pristane na primerno mesto (travnik,
jasa ...) Zemeljska ekipa vas ves čas spremlja z avtomobilom in po pristanku
pospravi balon.
Ko je balon pospravljen se izvede tradicionalni obred "balonarski krst". Če
izpolnete vse pogoje ste imenovani za plemenito baroneso ali barona, ime pa
dobite po kraju pristanka. Sestavni del obreda je tudi zdravica s kozarcem
šampanjca. Nato vas odpeljemo na izhodiščno točko, kjer vam napišemo in
podelimo diplome s katero dokazujete vaš pridobljeni častni in plemeniti naziv
baronese ali barona. Vse skupaj traja 3-4 ure.
- potrebna oprema:
Priporočljiva je športna obleka in obutev, primerna za sprehod v naravi. Za
jutranje polete priporočamo teţjo obutev, zaradi jutranje rose. Temperature v
balonu so enake kot na tleh.
- čas poleta:
Za let so primerni dnevi, ko ni padavin ali premočnega vetra v prizemni plasti.
Odločitev o izvedbi poleta sprejme pilot, ki je tudi odgovoren za vašo varnost
in dobro počutje.

Kontakni podatki o

- Cena panoramskega poleta:
100 € na osebo (za otroke do 12 let 50€)
- rezervacija: vsaj teden dni prej
Balonarski klub Kostanjevica na Krki
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organizatorji, informacije in
rezervacije:

www.balonarstvo.net

Ponudniki prehrane:

Kmečki hram, Gostilna Ţolnir Turistična kmetija Colarič

Moţnosti prenočitve:

Gostilna in apartmaji Ţolnir

Marjan Jerele, pilot , Oraţnova 128311 Kostanjevica na Krki
GSM: 040/883 007
Tel. fax: 07/49 87 362
e-mail: marjan.jerele@siol.net

2. 3. 3. Kulinarična in vinarska doţivetja

(predlogi za slogane

»Posavska gastronomija, okusi Posavja, gastronomska doţivetja)
V uvodu tega sklopa produktom bomo izpostavili tiste posebnosti kulinarike in
vinarstva6 v Posavju, za katere menimo, da so lahko primerjalna prednost v
trţenju. Med njimi so najpomembnejše
zdrava, ekološko pridelana hrana,
tradicionalne jedi, ki ponujajo več – doţivetje časa, običajev, okolja,
vino kot zdravju prijazna dobrina – izpostaviti vino kot dopolnilo zdravi
prehrani, to dejstvo navezati na vinarske značilnosti destinacije
avtohtone jedi na jedilnikih gostinskih obratov.
S tem se ţelimo izogniti običajnim predstavitvam teh ponudnikov, kjer vsi ponujajo
»zdravo, doma pridelano hrano in običajne degustacije vin«. Nasprotno temu bomo
nekatere posebnosti kulinarične in vinarske ponudbe te destinacije privlačno opisali in
jo oblikovati kot povabila na obisk.
Oblikovali bomo nekaj skupnih produktov, ki so namenjeni v predhodnih poglavjih
opredeljenim ciljnim skupinam. Ti produkti bodo univerzalni – izvedljivi pri čim
večjemu števili ponudnikov, ki pa bodo poimensko navedeni pod vsakim od spodaj
predlaganih produktov. Pogoj za sodelovanje izbranih ponudnikov pri trţenju teh
produktov je njihovo pismeno soglasje oziroma ponudba za standardizirano vsebino
produktov. Po določenem obdobju bomo ocenili njihovo uspešnost in jih nadomestili
z novimi. Obenem bodo ti produkti baza za oblikovanje aktualnih ponudb, ki bodo
izpostavljene v rubrikah aktualno na spletni strani, v mailingih, v časopisu, na sejmih,
idr.
Iz pestre in zelo bogate kulinarične in vinarske ponudbe destinacije Posavje smo
poskušali oblikovati skupino produktov, za katere je trenutno na ciljnih trgih največ
zanimanja. Standardizacija na kataloški skupni imenovalec je potrebna, če ţelimo te
produkte agresivno trţiti v specializiranih oz. tematskih akcijah. Kupec se bo med več

6

Besedilo z največ tremi odstavki – resnično na kratko izpostaviti tisto, kar je drugačno, boljše,
posebej vabljivo….
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podobnimi produkti odločal na podlagi lokacije, cene, privlačnosti opisa ponudbe,
različnimi dodatnimi bonitetami ponudnika.
Seveda pa bo tudi tu celotna ponudba vseh izbranih ponudnikov predstavljena na t.i.
vodoravni strani katalogizirane ponudbe. Pri navedbah vseh ponudnikov bodo tudi
povezani na njihove obširnejše osnove predstavitve (večpovezava na spletno stran
ponudnika).
Predlagamo naslednje izbor produktov za to področje:
a) nedeljska druţinska kosila
Produkt je namenjen druţinam z otroci, manjšim druţinskim praznovanjem…. Opisali
bomo druţinsko kosilo kot doţivetje, torej od gostoljubnega pozdrava gostiteljev, do
tradicionalnega menija, sprehoda ali izleta po kosilu ter posebne ponudbe za otroke.
Posebej bomo izpostavili ponudbo izdelkov kmetije za prodajo – predvsem ţivil, vin.

Struktura produkta je naslednja :
a. dobrodošlica: osebni pozdrav gostitelja, pogrinjek, pijača (tipično za
ponudnika)
b. opis posebnosti tipa kulinarike ponudnika (po čem je posebej znan,
lahko tudi na kratko sezonsko definirana kosila),
c. definicija tipa kosila (število hodov, samopostreţni ali klasičen način
streţbe), posebne ponudbe za otroke,
d. status pijače pri kosilu (kaj je v ceno vključeno, kaj se posebej naroča),
e. enotna cena kosila po osebi (lahko dve do tri variante, odvisno od
števila hodov )
f. dodatno nedeljsko doţivetje (kot povabilo na rekreacijo, sprehod, ogled
znamenitosti v kraju, prireditev)
g. posebej opis ponudbe produkcije kmetije za nakup za domov.
b) povabilo na koline
Produkt je namenjen skupinam v izven sezonskem obdobju. Ne gre za koline v
klasičnem pomenu, pač pa za celodnevno ponudbo, kjer je kulinarika posvečena tem
jedem, celodnevno doţivetje pa obogateno s tradicionalnimi običaji, povezanimi s
kolinami. Poseben poudarek pri tem produktu je na prodaji izdelkov za domov oz.
bonitetah obiskovalcev pri cenah teh izdelkov.

Struktura produkta je naslednja :
a. dobrodošlica: osebni pozdrav gostitelja, predstavitev kmetije, pogrinjek,
pijača (tipično za ponudnika)
b. opis tradicionalnega poteka kolin, dogovor z gosti, pri katerem opravilu
bomo sodelovali, razdelitev del,
c. malica (vsak ponudnik jo določi sam)
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d. dodatno doţivetje kraja (kot povabilo na rekreacijo, sprehod, ogled
znamenitosti v kraju, prireditev)
e. zaključek kolin – oz. zgodnja večerja, tip animacije pri tem, definicija
tipa obroka (število hodov, samopostreţni ali klasičen način streţbe),
posebne ponudbe za otroke,
f. status pijače pri tem (kaj je v ceno vključeno, kaj se posebej naroča),
g. enotna cena malice in zgodnje večerje (lahko dve do tri variante,
odvisno od števila hodov )
h. posebej opis ponudbe produkcije kmetije oz. kolin za nakup za domov.

c) ocenjevanja suhomesnatih izdelkov in degustacije vin
Visoko kakovostni suhomesnati izdelki so kulinarična posebnost destinacije, ki jo
ţelimo izkoristiti za pridobivanje večjega števila gostov. Ideja je v povabilu na
ocenjevanje salam in vin manjšega števila lokalnih ponudnikov – torej neke vrste
interna ocenjevanja, kamor lahko pridejo zaključene manjše skupine. Ocene teh
ocenjevanj se objavljajo posebej ( niso povezane z uradnimi oz. strokovnimi
ocenjevanji), vendar morajo biti tudi objavljene – morda kot neke vrste tekmovanje
mikrookolij, kjer bo največ obiskovalcev.
Produkt je namenjen zahtevnejšim gostom in cenovno manj občutljivim skupinam,
predvsem poslovnemu turizmu in
nekaterim ostalim neformalnim oblikam
zdruţevanje (zasebne druţbe… )

Struktura produkta je naslednja :
dobrodošlica gostitelja, kjer se dogodek izvaja, osnovni pogrinjek, pijača
dobrodošlice,
predstavitev pravil ocenjevanja, udeleţencev ocenjevanja ( vinarjev in
proizvajalcev salam),
potek ocenjevanja
zaključna večerja ( vključenost nagrajenih izdelkov, opredelitev večerještevilo hodov, način streţbe vin ),
doţivetje kot obogatitev produkta ( ali posebna animacija pri večerji, lahko
obisk znamenitosti v neposredni bliţini gostitelja),
definicija cene produkta, ki poleg večerje vključuje tudi stroške degustacije in
vso dodano vrednost produkta)
d) pikniki v naravi za zaključene skupin
Produkt je namenjen skupinam in temelji na trendu povečanega zanimanja za
druţenja, ki so namenjena zdruţevanju ob gibanju ter manj samo ob prehranjevanju.
Tudi pri tem produktu bodo povabljeni k sodelovanju vsi izbrani ponudniki, izpostavili
in s tem seveda aktivno trţili pa bomo tiste ponudnike, kjer lahko gostinsko ponudbo
poveţemo z športno rekreativno dejavnostjo in ponudbo hrane na prostem. Ponudbo
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športnih aktivnosti je potrebno natančno definirati in določiti tudi osnovna
tekmovalna pravila. Zaţeleno je, da gostitelj nudi tudi moţnost vodenja in sojenja
športih aktivnosti, zelo simpatična in med gosti dobro sprejate so tudi simbolične
nagrade gostitelja za »zmagovalce«.

Struktura produkta je naslednja :
dobrodošlica gostitelja, kjer se dogodek izvaja, pijača dobrodošlice ,
predstavitev poteka dogodka (sicer ţe vnaprej dogovorjena , vendar natančen
časovni razpored aktivnosti)
malica,
izvedba športih aktivnosti ,
piknik zgodnja večerja z druţabnimi igrami in razglasitvijo rezultatov.
e) povabilo na trgatev in martinovanje

Tradicionalni ponudba za skupine , sicer sezonsko definirani , vendar zelo privlačna
za urbana okolja. Oba produkt sta celovita , vključujeta etnološko vsebino (opis starih
običajev), kulturološko (kot npr. sprehod do vaške cerkve) in rekreacijo – krajši
sprehod do vinogradov oz. sama trgatev. Glavni poudarek bo seveda na degustaciji
vin in prehrani.

Struktura produkta je naslednja :
dobrodošlica gostitelja, kjer se dogodek izvaja, pijača dobrodošlice ,
predstavitev poteka dogodka (sicer ţe vnaprej dogovorjena , vendar natančen
časovni razpored aktivnosti),
udeleţba na trgatvi oz. sprehod po vinogradih (pri martinovanju),tudi ogled
lokalnih kulturoloških oz. etnoloških znamenitosti,
večerja , ki tako pri trgatvi kot pri martinovanju poteka po posebnem ritualu,
vključuje tradicionalne jedi, druţabne igre, Krst vina…
moţnosti nakupa vina oz. mošta.
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2. 3. 4. Kulturna dediščina in prireditve
V tem sklopu bomo posebej izpostavili tiste vsebine, ki ţe funkcionirajo kot turistični
produkti, oziroma jih je v kratkem času mogoče na takšen način reorganizirati. To pomeni,
da bodo kot začasen izbor produktov, prvo povabilo v regijo, posebej predstavljeni le tisti
produkti, kjer obstajajo vodiči, gradiva, moţnosti ogledov v naravi, spremljajočih prireditev v
obliki posebnih doţivetij in podobno. Vsa ostala ponudba v destinaciji bo sistematično
navedena v rubriki več.
Posebej bomo predstavili tudi najbolj tipične prireditve in na njih navezali povabilo na obisk v
regijo.
Sklop produkt iz tega področja smo organizirali po naslednjih kriterijih:

2. 3. 4. 1 Mestna jedra
Stara mestna jedra bodo predstavljena v obliki klasičnega mestnega vodenja s predstavitvijo
zgodovine in znanih osebnosti v obliki privlačnih zgodb in ogledov. Gre torej za štiri osnovne
produkte mestnega vodenja (za Breţice, Krško, Sevnico in Kostanjevico), ki se razlikujejo po
vsebini in imajo tudi različne nivojske in časovne izpeljanke ( glede na strokovno zahtevnost
publike – od laikov do posebnih npr. umetnostno zgodovinskih vodenj in glede na
razpoloţljivi čas, ki ga ima končni kupec – od enournih vodenj do pol-in celodnevnih
dogodkov.
Produkt 02
03 04 01 1
Tehnični opis

Mesto Breţice
»Dve gasi, dva policaja«
VPOGLED 1:
Cerkev Sv. Roka (ok. 1764), Knjiţnica Breţice (druga polovica 20. stoletja), nazaj
mimo Gimnazije Breţice (nekdanji frančiškanski samostan) po pločniku (Trg
izgnancev) mimo Ošterije Debeluh, v smeri proti Cesti prvih borcev, kjer je na trgu
pred nekdanjim nemškim domom »Zum Schwarzen Adler« (1909) spomenik
izgnancem (2001). Med Vrtnico in Splavarjem zavijemo levo (vrt z obzidjem), mimo
nove upravne enote do vodovodnega stolpa (1914), Ulice stare pravde (stara gasa)
do gradu Breţice nato pa nazaj po Cesti prvih borcev mimo Glasbene šole Breţice
(grajski hlevi) ob nekdanji lekarni (letnici na portalu 1641 in 1695) do Občine
Breţice, mimo meščanske hiše trgovcev Del Cott (druga polovica 18. stoletja), ob
ţupnijski cerkvi sv. Lovrenca (1783) mimo Narodnega doma (1914) nazaj do "stare"
avtobusne postaje.
- Trajanje ogleda
45 min
- Za koga je primerno – ciljna skupina
Šolske skupine (študenti, otroci, učitelji), upokojenci.

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem: kje se lahko naroči to vodenje,
Zavod za podjetništvo in turizem Breţice
- koliko prej je potrebno naročiti vodenje,
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1 teden (7 dni) prej
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
vodenje ne glede na velikost skupine
- v katerih tujih jezikih,
ang, it, nem, hrv
- koliko stane – za posamezen program oz. vrsto vodenja,
Za enkrat še ni oblikovanega cenika za vodenje

Ponudniki
prehrane:

- kje se lahko dobi literatura o teh mestih
Knjiţnice in knjigarne po Sloveniji, zloţenka pa na ZPT-ju oziroma TIC-u Breţice in
Čateţ ob Savi
Izpostaviti tiste ponudnike, ki izstopajo s svojo kulinarično ponudbo ob poteh
vodenja, so torej v starih mestnih jedrih in imajo tipično lokalno kulinariko
Gostilna in pizzerija Santa Lucija,
Hotel Splavar,
»Gostilna Stara pravda«,
Ošterija Debeluh

Produkt 02 03
04 01 2
Tehnični opis

Mesto Breţice
»Dve gasi, dva policaja«
VPOGLED 2:
Mimo nekdanjega nemškega doma »Zum Schwarzen Adler« (1909) nato na Cesto
prvih borcev mimo Narodnega doma (1914) nato levo do vrtov (Vrtnica in
Splavar), nazaj na glavno trţno ulico mimo ţupnijske cerkve sv. Lovrenca (1783)
nato po glavni Cesti prvih borcev mimo meščanske hiše trgovcev Del Cott (druga
polovica 18. stoletja) do stare lekarne (baročna meščanska arhitektura, 17.
stoletje, na portalu sta letnici 1641 in 1695), kjer se ozremo proti Bizeljski cesti in
vodovodnemu stolpu (1914) in nato do gradu Breţice. Od tu pelje pot do ţeleznih
mostov (1906), kjer je mogoče opazovati »sotočje« in po mostovih na obreţje
Save ali Krke, zaključek pa pri Športno rekreativnem centru Grič z malico ali
piknikom.
- Trajanje ogleda
2 uri
- Za koga je primerno – ciljna skupina
Šolske skupine (študenti, otroci, učitelji).

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije
in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči to vodenje,
Zavod za podjetništvo in turizem Breţice
- koliko prej je potrebno naročiti vodenje,
1 teden prej
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
vodenje ne glede na velikost skupine
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- v katerih tujih jezikih,
ang, it, nem, hrv
- koliko stane – za posamezen program oz. vrsto vodenja,
zaenkrat še ni oblikovanega cenika za vodenje

Ponudniki
prehrane:

Produkt 02 03 04
01 3
Tehnični opis

- kje se lahko dobi literatura o teh mestih
Knjiţnice in knjigarne po Sloveniji, zloţenka pa na ZPT-ju oziroma TIC-u Breţice in
Čateţ ob Savi
Izpostaviti tiste ponudnike, ki izstopajo s svojo kulinarično ponudbo ob poteh
vodenja, so torej v starih mestnih jedrih in imajo tipično lokalno kulinariko
Gostilna in pizzerija Santa Lucija,
Hotel Splavar,
»Gostilna Stara pravda«,
Ošterija Debeluh
Mesto Breţice
»Dve gasi, dva policaja«
VPOGLED 3:
Cerkev Sv. Roka (ok. 1764), Knjiţnica Breţice (druga polovica 20. stoletja),
nazaj mimo Gimnazije Breţice (nekdanji frančiškanski samostan) po pločniku
(Trg izgnancev). Mimo nekdanjega nemškega doma »Zum Schwarzen Adler«
(1909) in spomenika izgnancem (2001) nato na Cesto prvih borcev mimo
Narodnega doma (1914) nato levo do vrtov (Vrtnica in Splavar), nazaj na
glavno trţno ulico mimo ţupnijske cerkve sv. Lovrenca (1783) nato po glavni
Cesti prvih borcev mimo meščanske hiše trgovcev Del Cott (druga polovica 18.
stoletja), vpogled v atrije in Vrbino do stare lekarne (baročna meščanska
arhitektura, 17. stoletje, na portalu sta letnici 1641 in 1695) do Gradu Breţice
nato do ţeleznih mostov (1906), kjer je mogoče opazovati »sotočje« in po
mostovih na obreţje Save ali Krke.
Nazaj pa mimo nekdanjega hotela Loid, sejmišča, mimo parka pod Mladinskim
centrom (nekdanji dom JNA), nazaj mimo kašče, hleva in ţitnice, po Ulici stare
pravde do vodovodnega stolpa (1914), ob novi pošti do ulice Pod obzidjem,
mimo Zdravstvenega doma in zgradbe bolnice (1872) za gimnazijo in knjiţnico
do parkirišča.
- Trajanje ogleda
1 ura
- Za koga je primerno – ciljna skupina
Šolske skupine (študenti, otroci, učitelji), upokojenci.

Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči to vodenje,
Zavod za podjetništvo in turizem Breţice
- koliko prej je potrebno naročiti vodenje,
1 teden prej
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
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vodenje ne glede na velikost skupine
- v katerih tujih jezikih,
ang, it, nem, hrv
- koliko stane – za posamezen program oz. vrsto vodenja,
zaenkrat še ni oblikovanega cenika za vodenje

Ponudniki prehrane:

Produkt 02
03 04 01 4
Tehnični opis

- kje se lahko dobi literatura o teh mestih
Knjiţnice in knjigarne po Sloveniji, zloţenka pa na ZPT-ju oziroma TIC-u Breţice
in Čateţ ob Savi
Izpostaviti tiste ponudnike, ki izstopajo s svojo kulinarično ponudbo ob poteh
vodenja, so torej v starih mestnih jedrih in imajo tipično lokalno kulinariko
Gostilna in pizzerija Santa Lucija,
Hotel Splavar,
»Gostilna Stara pravda«,
Ošterija Debeluh

Mesto Breţice
»Dve gasi, dva policaja«
VPOGLED 4:
Cerkev Sv. Roka (ok. 1764), Knjiţnica Breţice (druga polovica 20. stoletja), nazaj
mimo Gimnazije Breţice (nekdanji frančiškanski samostan) po pločniku (Trg
izgnancev) do nekdanjega nemškega doma »Zum Schwarzen Adler« (1909) in
spomenika izgnancem (2001). Nato na Cesto prvih borcev mimo Narodnega doma
(1914) nato levo do vrtov (Vrtnica in Splavar), nazaj na glavno trţno ulico mimo
ţupnijske cerkve sv. Lovrenca (1783) nato po glavni Cesti prvih borcev mimo
meščanske hiše trgovcev Del Cott (druga polovica 18. stoletja), vpogled v atrije in
Vrbino do stare lekarne (baročna meščanska arhitektura, 17. stoletje, na portalu sta
letnici 1641 in 1695), kjer se ozremo na vodovodni stolp (1914) in gremo do Gradu
Breţice ter nato do ţeleznih mostov (1906), kjer je mogoče opazovati »sotočje« in
po mostovih na obreţje Save ali Krke.
Nazaj po nasipu ob reki Savi, do »novega« mostu (70. leta 20. stoletja), kjer je še
bliţe in lepše opazovati sotočje Save in Krke (postanek z malico na nasipu in pod
mostom). Po pločniku »vzpon« nazaj v Breţice, po Bizeljski cesti do trţnice, mimo
OŠ Breţice (1972), zgradbe bolnišnice (1872), za gimnazijo in knjiţnico do
parkirišča.
- Trajanje ogleda
2 uri
- Za koga je primerno – ciljna skupina
Šolske skupine (študenti, otroci, učitelji).

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči to vodenje,
Zavod za podjetništvo in turizem Breţice
- koliko prej je potrebno naročiti vodenje,
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1 teden prej
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
vodenje ne glede na velikost skupine
- v katerih tujih jezikih,
ang, it, nem, hrv
- koliko stane – za posamezen program oz. vrsto vodenja,
zaenkrat še ni oblikovanega cenika za vodenje

Ponudniki
prehrane:

Produkt 02
03 04 01 5
Tehnični opis

- kje se lahko dobi literatura o teh mestih
Knjiţnice in knjigarne po Sloveniji, zloţenka pa na ZPT-ju oziroma TIC-u Breţice in
Čateţ ob Savi
Izpostaviti tiste ponudnike, ki izstopajo s svojo kulinarično ponudbo ob poteh
vodenja, so torej v starih mestnih jedrih in imajo tipično lokalno kulinariko
Gostilna in pizzerija Santa Lucija,
Hotel Splavar,
»Gostilna Stara pravda«,
Ošterija Debeluh
Mesto Breţice
»Dve gasi, dva policaja«
VPOGLED 5:
Cerkev Sv. Roka (ok. 1764), Knjiţnica Breţice (druga polovica 20. stoletja), nazaj
mimo Gimnazije Breţice (nekdanji frančiškanski samostan) po pločniku (Trg
izgnancev) do nekdanjega nemškega doma »Zum Schwarzen Adler« (1909) in
spomenika izgnancem (2001). Nato na Cesto prvih borcev mimo Narodnega doma
(1914) nato levo do vrtov (Vrtnica in Splavar), nazaj na glavno trţno ulico mimo
ţupnijske cerkve sv. Lovrenca (1783) nato po glavni Cesti prvih borcev mimo
meščanske hiše trgovcev Del Cott (druga polovica 18. stoletja), vpogled v atrije in
Vrbino do stare lekarne (baročna meščanska arhitektura, 17. stoletje, na portalu sta
letnici 1641 in 1695), kjer se ozremo na vodovodni stolp, do gradu Breţice (16.
stoletje) nato do ţeleznih mostov (1906), kjer je mogoče opazovati »sotočje« in po
mostovih na obreţje Save ali Krke.
Nazaj pa mimo nekdanjega hotela Loid, sejmišča, skozi park pod Mladinskim
centrom (nekdanji dom JNA) do Mladinskega centra – malica, kava, sok in avtobus
ali prevoz.
- Trajanje ogleda
1,5 ur
- Za koga je primerno – ciljna skupina
Šolske skupine (študenti, otroci, učitelji).

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči to vodenje,
Zavod za podjetništvo in turizem Breţice
- koliko prej je potrebno naročiti vodenje,
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1 teden prej
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
vodenje ne glede na velikost skupine
- v katerih tujih jezikih,
ang, it, nem, hrv
- koliko stane – za posamezen program oz. vrsto vodenja,
zaenkrat še ni oblikovanega cenika za vodenje

Ponudniki
prehrane:

Produkt 02
03 04 01 6
Tehnični opis

- kje se lahko dobi literatura o teh mestih
Knjiţnice in knjigarne po Sloveniji, zloţenka pa na ZPT-ju oziroma TIC-u Breţice in
Čateţ ob Savi
Izpostaviti tiste ponudnike, ki izstopajo s svojo kulinarično ponudbo ob poteh
vodenja, so torej v starih mestnih jedrih in imajo tipično lokalno kulinariko
Gostilna in pizzerija Santa Lucija,
Hotel Splavar,
»Gostilna Stara pravda«,
Ošterija Debeluh
Mesto Krško
Sprehod po mestu pričnemo v mestnem parku in ga nadaljujemo po CKŢ do
Hočevarjevega trga in nazaj do izhodišča v parku (glej sprehod po mestu).
Iz parka se mimo gasilskega stolpa, ki je pravi posebneţ med slovenskimi gasilskimi
stolpi, povzpnemo nekaj sto metrov v hrib do cerkve Sv. Rozalije. Cerkev so zgradili
1647 kot priprošnjo proti kugi, ki je v mestu pogosto morila. V tej cerkvi je 1666
leta Johan Sohar iz Vidma poslikal strop, ki so ga 1840 obnovili, in spada med
največje lesene poslikane kasetne stropove pri nas. Zanimiv je tudi oltar iz leta
1896, ki ga je poslikal Andrej Rovšek iz Ljubljane.
Po ogledu cerkve Sv. Rozalije lahko pot nadaljujemo peš proti Trški gori do cerkve
Sv. Joţefa ali pa se do tja zapeljemo. Cerkev je na tem mestu stala ţe v 17. stoletju,
a je pogorela. Leta 1705 so postavili novo in je njena notranjost ena najlepših
zgodnje baročnih del pri nas. Izstopa zlasti glavni oltar iz črnega marmorja. Cerkev
se lahko pohvali z slikami Miroslava Tomca, učenca znanega slikarja Janeza Wolfa.
Po ogledu mesta in obeh cerkva se ustavimo v vinski kleti Krško pri Leskovškem
gradu. Po pokušnji najboljšega, kar zraste ob gornjedolenjski vinski cesti, si lahko
ogledamo še galerijo Vladimirja Stovička, znanega domačega kiparja in medaljerja.
Ogled mesta traja 5 ur
-Ogled je primeren za vse vrst turistov (seniorji, pohodniki, študentje…)

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o ponudniku:
Turistična agencija Boom, Hočevarjev trg 3, 8270 Krško
Tel.: 07 49 21 674, fax.: 07 49 01 085
Gsm: 041 630 135, 041 684 320,
e-mail: boom@siol.net, www.boom.si
- Potrebno predhodno naročanje vodenja 1 teden
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Ponudniki
prehrane:

Produkt 02
03 04 01 7
Tehnični opis

- maksimalno število 50 ljudi
- Jezikovne variante: angleško, italijansko, francosko, nemško, češko, makedonsko,
srbsko, hrvaško, madţarsko
- cena vodenja 100€/vodenje
- literatura dostopna v agenciji Boom, podjetniški center Krško
moţnost naročanja vodenja v agenciji Boom ali na info točki
Restavracija City, Restavracija Pacific, Gostišče Ribnik Dular, Restavracija Margarita,
Restavracija Portos

Mesto Sevnica
GRAD SEVNICA:
Na vrhu poloţnega hriba nad starim mestnim jedrom Sevnice kot skrben čuvaj bedi
sevniški grad. Mogočen in trden, viden ţe od daleč, ponosno stoji nad Sevnico.
Danes grad dobiva vse večji kulturno turistični pomen in je najbolj prepoznavni
simbol Sevnice ter njen ponos. V njegovi ponudbi si lahko ogledamo film, ki govori o
zgodovini gradu. Notranjost pa vabi z gasilskim in šolskim muzejem s prikazom stare
učilnice, muzej o izgnancih ter Sevnica skozi čas. Umetniške duše se bodo
razveselile stalnih razstavnih galerij krasilne umetnosti Ivana Razborška in stalne
razstave akademskega slikarja Alojza Konca.
V sobanah v gosposkem drugem nadstropju juţnega trakta z renesančno opravo si
lahko v poročni dvorani v grajskem vzdušju dahnete »usodni da«. Ob zdravljici
mladoporočencema, s šampanjcem iz bliţnjih vinskih goric, se lahko pridruţite veseli
druţbi na vrtni zabavi z muzicirajočimi plemiči v parku, ki je upodobljena v stolpu s
freskami Štirje letni časi.
V konferenčni dvorani s 30 sedeţi se srečujejo politiki in gospodarstveniki, v prvem
nadstropju je galerija namenjena občasnim razstavam umetnikov prireditve z večjim
številom obiskovalcev pa sta namenjeni dvorana Alberta Felicijana s 120 sedeţi ter
atrij gradu.
LUTROVA KLET:
Na JV pobočju pod gradom stoji znamenita Lutrovska klet, ki sodi med najlepše
renesančne umetnostne spomenike pri nas. S širjenjem Lutrovega nauka je
domnevno takratni grajski oskrbnik spremenil svoje versko prepričanje. Gospodarsko
poslopje je preuredil v protestantsko molilnico in jo dal poslikati s freskami, ki
datirajo v času med leti 1570-1600. V njej je učil Lutrov nauk tudi pisec prve
slovenske biblije Jurij Dalmatin. Z zatrtjem protestantskega nauka stavbe katoličani
niso hoteli več uporabljati za bogosluţje. Ko je leta 1595 Moscon kupil grad, so v
gradu zgradili kapelo. Lutrovske kapeli niso podrli, pač pa so v vzhodni del
spremenili v grajsko grobnico, zahodni del pa v klet.Bistveni sestavni del je delno
ohranjena poslikava. Slike so bile po drugi svetovni vojni ţe popolne razvaline,
vendar je republiškemu zavodu za spomeniško varstvo v letih 1964-1974 uspelo
restavrirati poslikavo. Po načinu slikanja gre za redek primer slikarske tehnike v oljni
temperi na običajni slikarski podlagi.
Od obnove dalje Lutrovska klet sluţi za prirejanje različnih koncertov in pevskih
zborov, saj slovi po izredni akustiki.
Trajanje ogleda je 90-120 min. Moţen je dostop na grad s prevoznim sredstvom
(avto, avtobus), prav tako pa tudi po sprehajalni poti iz starega mestnega jedra.Za
invalide je dostop omogočen samo v spodnjih prostorih gradu, ţal pa ni moţen
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ogled 1. in 2. nadstropja gradu ter Lutrove kleti.

Kontaktni
podatki
o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ogled
priporočamo
tako
upokojencem,…
Kontaktni podatki o tem:
- naročila sprejema:
Turistična pisarna Sevnica
Tel.št.:07-81-65-462

otrokom,

srednješolcem,študentom,

odraslim,

KŠTM Sevnica,Glavni trg 19,8290 Sevnica
E-stran:www.kstm.si,www.obcina-sevnica.si
e-naslov:info@kstm.si
Tel.št.:07-81-61-070
-kdaj je moţen ogled:
ponedeljek – po predhodni najavi (Tel.št.:051-680-284)
torek-nedelja,prazniki : 11.00-17.00
- moţnost vodenja je v treh jezikih:slo, ang, nem
- Vstopnina grad Sevnica + Lutrova klet:
Posamezni obisk:otroci od 6.-15.let starosti
1,00€
dijaki, študentje, upokojenci
1,50€
odrasli
2,00€
Skupinski obisk(nad 15 oseb): otroci od 6.-15.let starosti
0,80€
dijaki, študentje, upokojenci 1,40€
odrasli
Ponudniki
prehrane

1,70€

Pod grajskim gričem zraven Cerkve sv. Nikolaja najdemo staro trško gostilno
Vrtovšek z dolgo tradicijo, znano predvsem po salamijadi. V svojem programu imajo
bogato izbiro domače kmečke hrane.

Produkt 02 03
04 01 8
Tehnični opis

Kostanjevica na Krki

Kontaktni podatki
o organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
TIC Kostanjevica na Krki
Tel.: 07 49 87 108ţ
Primoţ Strajnar 041 392 791
Lea Marija Colarič Jakše 041 322 900
- Potrebno predhodno naročanje najmanj 7 dni
- minimalno, maksimalno 20 – 40 oseb,
- Jezikovne variante:
Angleščina, nemščina, hrvaščina
- Literatura je dostopna na TIC Kostanjevica na Krki, Jamarski klub Kostanjevica
na Krki
Gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč Jelenič, Picerija Otok, Turizem na kmetiji
Colarič, Vinogradništvo Jarkovič

Ponudniki
prehrane:

Kratek opis posamezne znamenitosti, doţivetja
- Ogled Gorjupove galerije v Osnovni šoli Joţeta Gorjupa, starega mestnega
jedra, razstava v Lamutovem likovnem salonu
- ogled traja cca 1 uro
- Primerno za vse ciljne skupine
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Produkt 02
03 04 01 9
Tehnični opis

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

2. 3. 4. 2

Radeče
- Kratek opis posamezne znamenitosti, doţivetja:
Sprehod in ogled starega mestnega jedra: Plečnikov spomenik na Trgu v Radečah,
Trinkova graščina, ţupnijska cerkev sv. Petra, dvorec Turn, star ţelezni most čez
reko Savo
- Trajanje ogleda: 30'
- Za koga je primerno – ciljna skupina: vse generacije
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči to vodenje,
KTRC Radeče: +386 (3) 56 87 941, +386 51 312 558, info@ktrc.si
- koliko prej je potrebno naročiti vodenje: 3 dni
- minimalno, maksimalno velikost skupine: ni omejitev
- v katerih tujih jezikih: slo, hr, nem, ang
- koliko stane – za posamezen program oz. vrsto vodenja: 1eur/osebo
- kje se lahko dobi literatura o teh mestih: KTRC Radeče: +386 (3) 56 87 941, +386
51 312 558, info@ktrc.si
Izpostaviti tiste ponudnike, ki izstopajo s svojo kulinarično ponudbo ob poteh
vodenja, so torej v starih mestnih jedrih in imajo tipično lokalno kulinariko

Muzeji in etnološke zbirke

Kulturna dediščina Posavja, ki je predstavljena v različnih stalnih in občasnih zbirkah
muzejev, galerij in etnoloških zbirkah bo predstavljena na podoben način kot stara mestna
jedra, torej z klasičnim vodenjem po muzejih, ki pa mora biti strokovno, doţiveto in privlačno
za obiskovalce. V tem sklopu so:
1. Posavski muzej Breţice,
2. Galerija Boţidarja Jakca s Forma Vivo v Kostanjevici,
3. Muzej novejše zgodovine Slovenije na gradu Brestanica,
4. Tehnični muzej in zbirka mineralov in fosilov v Senovem,
5. Muzej Bukošek,
6. Pleteršnikova domačija
7. Etnološka zbirka Ključevšek Adam, Počakovo
8. Kravaričeva domačija
Vseh osem produktov mora zadoščati naslednjim standardom:
Produkt 02 03 04
02 1
Tehnični opis

Posavski muzej Breţice
Danes v gradu deluje Posavski muzej z bogatimi zbirkami kulturne dediščine
Posavja. Središče dogajanj v njem je čudovita viteška dvorana, ki je namenjena
najvišjim kulturnim in protokolarnim prireditvam. V poletnem času, ko dvorana
gosti koncerte Festivala Breţice, ki z vrhunskim programom bogati kulturno
podobo celotne Slovenije, se v njej zberejo najboljši svetovni izvajalci
srednjeveške glasbe.
- kaj je vključuje zbirka, kakšna doţivetja,
ARHEOLOŠKA ZBIRKA
ETNOLOŠKA ZBIRKA
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Kontakni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

ZGODOVINSKA ZBIRKA - KMEČKI UPORI IN REFORMACIJA
ZBIRKA NOVEJŠE ZGODOVINE
UMETNOSTNOZGODOVINSKA ZBIRKA
SPOMINSKA GALERIJA FRANJA STIPLOVŠKA
Pedagoški programi v Posavskem muzeju Breţice
- predvideti laična in strokovna vodenja
Kontaktni podatki:
POSAVSKI MUZEJ BREŢICE
8250 BREŢICE
CESTA PRVIH BORCEV 1
TELEFON: (07) 4660511
TELEFAKS: (07) 4660516
E-POŠTA: IVAN.KASTELIC@GUEST.ARNES.SI
WWW.POSAVSKI-MUZEJ.SI
Direktor dr. Tomaţ Teropšič
- kje se lahko naroči to vodenje,
Ivan Kastelic (07) 4660511, IVAN.KASTELIC@GUEST.ARNES.SI
- koliko prej je potrebno naročiti vodenje,
14 dni prej
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
Minimalno št. oseb: 10, maksimalno: 50.
tuji jeziki:
ang, nem, hrv, ital
cena vstopnice:
- odrasli - 2,50 €
- otroci - 1,00 €
Prost vstop:
izkaznice Slovenskega muzejskega društva, ICOM, ICOMUS, PRESS
Informacije o najemu Viteške dvorane (280 sedeţev), malega avditorija (80
sedeţev) in grajskega dvorišča (500 sedeţev) dobite pri direktorju ustanove.
- kje se lahko dobi literatura
Posavski muzej Breţice

Ponudniki prehrane:

- odpiralni čas ustanove
Odprto:
Vsak dan od 8. do 14.30 ure.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih
od 10. do 14. ure.
Zaprto:
1. januar, 1. november, 25. december
Muzejska trgovina (spominki, razglednice, literatura) je odprta po urniku
muzeja.
Izpostaviti tiste ponudnike, ki izstopajo s svojo kulinarično ponudbo ob poteh
vodenja, so torej v starih mestnih jedrih in imajo tipično lokalno kulinariko
Gostilna in pizzerija Santa Lucija,
Hotel Splavar,
»Gostilna Stara pravda«,
Ošterija Debeluh
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Produkt 02 03
04 02 - 2

Galerija Boţidarja Jakca s Forma Vivo v Kostanjevici

Tehnični opis

V nekdanjem cisterijanskem samostanu danes domuje Galerija, imenovana po
umetniku Boţidarju Jakcu, ki je podaril precejšnja umetniška dela svojemu
rodnemu kraju. Zaradi Jakčeve intuitivne sposobnosti dojemanja ljudi in okolja,
ima njegova umetnost tudi veliko dokumentarno vrednost. Danes je v galeriji okoli
4000 del.
Ogled stalnih razstav (Božidar Jakac, France in Tone Kralj, Zoran Didek,
France Gorše, Jože Gorjup, Janez Boljka, grafični kabinet Bogdana
Borčića, Pleterska zbirka starih mojstrov, Forma viva, Gorjupova
galerija v Osnovni šoli in ogled občasnih razstav (Lamutov likovni salon,
nekdanja samostanska cerkev in lapidarij).
Obiskovalcem je na voljo vodenje oz individualni ogledi.
Forma viva (1,5)
Na mednarodni kiparski simpozij Forma viva spominja več kot sto kiparskih del, ki
krasijo samostanske vrtove in kostanjeviško okolico. Za kostanjeviško Formo vivo
je značilno oblikovanje skulptur v hrastovem lesu. V kostanjeviški osnovni šoli so
uredili Gorjupovo galerijo, edinstven primer galerije v ţivem okolju.
- kje se lahko naroči to vodenje,
(07) 49 87 008; 49 87 333; 49 87 108 (TIC)
info@galerija-bj.si; tic-gbj@galerija-bj.si
na sedeţu zavoda Galerije B. Jakac in TIC-u
- skupine naj bi se naročile 7 – 10 dni prej
minimalno število oseb je 7, maksimalno pa do 50 oseb

Kontaktni podatki
o organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ogled stalnih in občasnih razstav

-organizirano je vodenje v angleškem, nemškem, hrvaškem,italijanskem in
srbohrvaškem jeziku
- cena vodenja
VSTOPNICA – ogled galerije / odrasli
VSTOPNICA – ogled galerije / otroci
VSTOPNICA – druţinska (starša in njuni otroci)
VSTOPNICA – ogled FV in ene zbirke / odrasli
VSTOPNICA – ogled FV in ene zbirke / otroci

3,00
1,50
5,00
2,00
1,00

- Literatura je na voljo v TIC-u Kostanjevica ali na sedeţu zavoda Galerije B. Jakac
- Galerija je odprta

torek – nedelja;
april – oktober: od 9oo do 18oo
november – marec: od 9oo do 16oo
zaprto:
ponedeljek,
1. januar, 1. november, 25. december
vstop v zbirke je moţen do 15,30 oz. 17,30.
Ponudniki
prehrane:

Izpostaviti tiste ponudnike, ki izstopajo s svojo kulinarično ponudbo ob poteh
vodenja in imajo tipično lokalno kulinariko:
Gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč Jelenič, Picerija Otok, Turizem na kmetiji

Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja

56

Colarič, Vinogradništvo Jarkovič
Produkt 02
03 04 02 - 5
Tehnični opis

Grad Sevnica (muzejske zbirke in razstave)
V sklopu Gradu Sevnica si lahko ogledate tudi muzejske zbirke: Gasilki muzej nam ponuja razstavljene eksponate, prapor iz leta 1936 (na eni strani z zaščitnikom
sv. Florjanom in na drugi strani z grbom Kraljevine Jugoslavije), črpalko iz leta 1881,
različna odlikovanja, bakle, čelade,... Razstava na gradu je stalna.
Šolski muzej -V njem je prikazan razvoj šolstva na območju občine Sevnica in
stara šolska učilnica.Razstava na gradu je stalna.
Sevnica skozi čas - v sklopu velikega projekta za postavitev muzejske zbirke
"SEVNICA SKOZI ČAS" je predstavljeno gradivo za dva razdelka zbirke, in sicer stara
Jugoslavija in NOV za obdobje od 1918 in do 1945 leta. Predstavljeno je ţivljenje in
delavsko gibanje v tedanji obliki upravno politične razdelitve občine ter začetek in
razvoj akcij narodnoosvobodilne vojne na področju občine Sevnica vse do
osvoboditve v letu 1945.
Freske Štirje letni časi - v JV okroglem stolpu nas pozdravi pozno baročna
poslikava iz leta 1700-1720. To so prispodobe štirih letnih časov, ki jih je restavrator
prof. Viktor Povše pred leti odkril (restavratorska dela so potekala od leta 1977 do
1979).
Razstava Alojza Konca - stalna zbirka Alojza Konca na gradu Sevnica je
pregledna lastnih 38 avtorskih del terprostovoljna in nekomercialna donacija, ki jo je
leta 1995 dobronamerno in širokogrudno podaril naši komuni v izključno muzejske
namene. Opus zajema slike, grafike, risbe in instalacije začenši s predstavljenim
letom 1967 do vključno letom 1995 in z zastopanim vsemi obdobij do tedanjega
osebnega slikarskega zorenja in razvoja.
Razstava Ivana Razborška - krasilna umetnost je zbirka ljudskih ornamentov,
tako posameznih elementov kot motivov in avtorjevih kompozicij. Risal je na papir,
steklo, keramiko, les, kovino v različnih tehnikah. Predstavljena je tudi fotogram
tehnika in Exlibrisi. Da je to predstavljeno na sevniškem gradu, se je
avtor Ivan Razboršek odločil zato, da bi se zahvalil svoji materi za njeno dobroto in
skrb, o čem govori posvetilo pod njeno fotografijo.Razstava na gradu je stalna.

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
- naročila sprejema:
Turistična pisarna Sevnica
Tel.št.:07-81-65-462
KŠTM Sevnica,Glavni trg 19,8290 Sevnica
E-stran:www.kstm.si,www.obcina-sevnica.si
e-naslov:info@kstm.si
Tel.št.:07-81-61-070
-kdaj je moţen ogled:
ponedeljek – po predhodni najavi (Tel.št.:051-680-284)
torek-nedelja,prazniki : 11.00-17.00
- moţnost vodenja je v treh jezikih:slo, ang, nem
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Vstopnina grad Sevnica + Lutrova klet:
Posamezni obisk:otroci od 6.-15.let starosti
1,00€
dijaki, študentje, upokojenci
1,50€
odrasli
2,00€
Skupinski obisk(nad 15 oseb): otroci od 6.-15.let starosti
0,80€
dijaki, študentje, upokojenci 1,40€
odrasli
1,70€
-

Ponudniki
prehrane:

Obisk posamezne zbirke oz. razstave je brezplačen, za ogled celotnega gradu pa
velja cenik zgoraj.
Grajska kavarna nudi bogato gostinsko ponudbo vročih napitkov ob zimskem času,
poleti pa se lahko osveţimo z bogato izbiro sladoledov na čudoviti terasi s panoramo
na staro mestno jedro.

Produkt 02 03
04 02 3
Tehnični opis

Muzej novejše zgodovine Slovenije na gradu Brestanica

Kontaktni podatki
o organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- Skupine se lahko naročijo na tel. 07/497 15 68 ali mobilni telefon 031 405 213
ali po e-pošti irena.fuert@guest.arnes.si
-Skupine naj bi se naročile par dni pred prihodom.
- Skupina je nad 15 oseb. Maksimalno število oseb, ki jih lahko vodijo po zbirkah
je do 60 oseb, če je skupina večja ji nudijo razlago v enem prostoru in si nato
sami pogledajo zbirke.
- Za tuje skupine organizirajo vodstvo v tujih jezikih.
- cena vstopnine za odrasle je 1,67 EUR, za skupine pa 1,25 EUR;
- cena vstopnine za mladino je 1,25 EUR, za skupine pa 0,83 EUR.
- Literatura o razstavah je na voljo v gradu.
- Muzej je odprt v ponedeljkih za najavljene skupine, od torka do petka od 9 do15
ure, sobote in nedelje od 11 do 15 ure.
Muzej je zaprt ob sobotah in nedeljah v času od 1. decembra do 31. marca in ob
naslednjih drţavnih praznikih – 1. in 2. januarja, 31. oktobra, 1. novembra, 25. in
26. decembra

Ponudniki
prehrane:

Izpostaviti tiste ponudnike, ki izstopajo s svojo kulinarično ponudbo ob poteh
vodenja in imajo tipično lokalno kulinariko
Gostišče Pohle, Gostišče Ribnik Dular

- Na ogled je zgodovina gradu Rajhenburg, razstava o menihih trapistih, razstava
o slovenskih izgnancih in razstava o političnih zapornikih in internirancih, ter ogled
obnovljenega renesančnega trakta s freskami iz začetka 16. stoletja.
-predvidena laična in strokovna vodenja
-Vsem napovedanim skupinam nudijo strokovno vodstvo, posamezniki si zbirke
ogledajo sami.
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Produkt 02
03 04 02 4
Tehnični opis

Tehnični muzej in zbirka mineralov in fosilov v Senovem
Zbirka v Osnovni šoli Senovo vključuje model premogovniškega rova z
značilnostmi, ki jih je imel sedaj ţe zaprti senovski premogovnik, obnovljeno
lokomotivo in vagona za prevoz premoga od separacije na Senovem do
ţelezniške proge v Brestanici in 517 eksponatov fosilov, mineralov in kamnin,
večinoma z našega področja, ki so razporejeni v osmih vitrinah na šolskem
hodniku.
Imajo predvidena tako laična kot strokovna vodenja skozi zbirko.

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki:
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Trg XIV. divizije 3
8281 Senovo

Tel. 07 4881 900
Fax: 07 4881 911
e-posta: os.senovo@guest.arnes.si
Kontaktna oseba: Vinko Hostar, ravnatelj (07 4881 903)
Turistično društvo Senovo
Titova cesta 98
8281 Senovo
GSM: 031 866 831
e-posta: anton.petrovic@guest.arnes.si
Kontaktna oseba: Anton Petrovič, predsednik

Ponudniki
prehrane:
Produkt 02 03
04 02 5
Tehnični opis

Vodenje je moţno naročiti na zgoraj navedenih naslovih
potrebno je predhodno naročanje 5 delovnih dni.
Minimalno 5 oseb, maksimalno 25 oseb (lahko pa v več skupinah)
- jezikovne variante:
angleščina, hrvaščina, srbščina.
- Cene vodenja:
Odrasli: 1 €
Otroci: 0,5 €
Popusti za večje skupine otrok.
- kje se lahko dobi literatura
Literatura dostopna na gornjih naslovih.
- odpiralni čas ustanove
PO – PE med 7.00 in 15.00, v ostalem času in v SO ter NE pa po dogovoru.
Gostilna Senica Senovo
Muzej Bukošek
Nahajajo se ob cesti Breţice – Bizeljsko in imajo bogato izbiro starin in preko 2000
različnih artiklov.
- predmeti za gospodinjstvo
- razno obrtniško orodje
- kmetijsko-vinogradniško orodje
- kmečka vpreţna in prevozna sredstva
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Kontaktni podatki
o organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- razna glasbila
- starinske ure in denar
- predvideti laična in strokovna vodenja
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči to vodenje,
ETNOGRAFSKI MUZEJ – ZBIRKA STARIN
Rezelj Milan s.p.
Bukošek 11a
8250 Breţice
Tel.: 07 496 15 67
GSM: 031 304 297, 041 680 337
E-mail: milan.rezelj@siol.net
- koliko prej je potrebno naročiti vodenje,
En teden
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
Minimalno: 10 oseb, maksimalno: 50 oseb.
- v katerih tujih jezikih,
/
- koliko stane – za posamezen program oz. vrsto vodenja,
2 € po osebi
- kje se lahko dobi literatura
ZPT Breţice (TIC Breţice in Čateţ ob Savi), muzej Bukošek

Ponudniki
prehrane:

- odpiralni čas ustanove
Ogled za skupine celo leto po dogovoru.
Izpostaviti tiste ponudnike, ki izstopajo s svojo kulinarično ponudbo ob poteh
vodenja in imajo tipično lokalno kulinariko
Gostilna in pizzerija Santa Lucija,Hotel Splavar, »Gostilna Stara pravda«,Ošterija
Debeluh, Restavracija Štefanič – če se gre proti smeri Breţice
Gostilna Kocjan, Vinoteka pri Peču, Gostilna Šekoranja - če se gre proti smeri
Bizeljsko
Gostilna Krulc, Gostilna Cetin, Gostilna Humek, Pizzeria Valentina – če se gre v
smeri proti Dobovi

Produkt 02 03 04
02 6
Tehnični opis

Pleteršnikova domačija

Kontakni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:

Za vsak produkt navesti ,
- kaj je vključuje zbirka, kakšna doţivetja,
Spominska soba Pleteršnika, njegova dela, med katerimi je najbolj izpostavljen
slovar
- predvideti laična in strokovna vodenja

- kje se lahko naroči to vodenje,
Društvo Pleteršnikova domačija
Pišece 4

Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja

60

8255 Pišece
- koliko prej je potrebno naročiti vodenje,
En teden
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
Minimalno: 10 oseb, maksimalno: 50 oseb
- v katerih tujih jezikih,
Nemško ???
- koliko stane – za posamezen program oz. vrsto vodenja,
1,00 €

Ponudniki prehrane:

Produkt 02 03
04 02 - 7

- kje se lahko dobi literatura
Pleteršnikova domačija
- odpiralni čas ustanove
po dogovoru
Izpostaviti tiste ponudnike, ki izstopajo s svojo kulinarično ponudbo ob poteh
vodenja in imajo tipično lokalno kulinariko
V Pišecah ni ponudnika prehrane.
Etnološka zbirka Ključevšek Adam

Tehnični opis Za vsak produkt navesti
- kaj je vključuje zbirka, kakšna doţivetja,
Zbirka stenskih ur, posamezni deli tipičnega kmečkega bivališča (kmečka hiša,
kamra, kuhinja) z opremo, čevljarska delavnica, tipična kmečka orodja,… Moţna
voţnja z zapravljivčkom, jeţa konjev, tudi ponija, ogled kmetije,…
- predvideti laična in strokovna vodenja
zagotovljeno stalno laično vodenje
Kontaktni
Kontaktni podatki o tem:
podatki o
- kje se lahko naroči to vodenje
organizatorji, Domačija Ključevšek
informacije
Počakovo 10
in
1433 Radeče
rezervacije:
+386 (3) 56 85 565, +386 41 369 241
- koliko prej je potrebno naročiti vodenje: 3 dni
- minimalno, maksimalno velikost skupine: do 50 oseb
- v katerih tujih jezikih: slo, hra, nem, ang.
- koliko stane – za posamezen program oz. vrsto vodenja: 2eur/osebo
- kje se lahko dobi literatura:
Domačija Ključevšek, Počakovo 10, 1433 Radeče, +386 (3) 56 85 565, +386 41
369 241
KTRC Radeče: +386 (3) 56 87 941, +386 51 312 558, info@ktrc.si

Ponudniki
prehrane:

- odpiralni čas ustanove: po dogovoru
Gostilna Jeţ: +386 (3) 56 85 240, +386 51 622 384
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Produkt 02 03
04 02 - 8
Tehnični opis

Kontaktni podatki
o organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ajdovski Gradec ostanki zgodnje krščanske naselbine – Vranje
Nad vasjo Vranje SV od Sevnice leţi na podolgovatem 445 m visokem kopastem
griču znamenita poznoantična in zgodnjekrščanska naselbina Ajdovski gradec iz
5.- 6.stoletja.
Ajdovski gradec velja za enega največjih starokrščanskih središč na območju Alp
in Podonavja. Hkrati gre na Ajdovskem gradcu za najbolj celovito raziskano
naselje iz obdobja preseljevanja ljudstev pri nas in jo lahko primerjamo z
naselbinam kot so Rifnik pri Šentjurju, Ajdna nad Potoki in Veliki Korinj.
Arheološko najdišče Ajdovski gradec se nahaja 5 km iz Sevnice proti Blanci. V
naselju Gornje Brezovo zavijemo levo za Lončarjev Dol. Od tu dalje so vse do vasi
Vranje postavljene ob cesti usmerjevalne table. V Vranju je urejeno parkirišče. Iz
vasi do vrha Ajdovskega gradca je okoli 10 minut zmerne hoje.
Kontaktni podatki o tem:
- naročila sprejema:
Turistična pisarna Sevnica
Tel.št.:07-81-65-462
KŠTM Sevnica,Glavni trg 19,8290 Sevnica
E-stran:www.kstm.si,www.obcina-sevnica.si
e-naslov:info@kstm.si
Tel.št.:07-81-61-070
-kdaj je moţen ogled:
Voden ogled je moţen vsak dan ob predhodni najavi (vsaj 7 dni) , priporočamo ob
lepih in suhih dnevih
- minimalno 20 oseb, maksimalno št. oseb je neomejeno
- moţnost vodenja je v treh jezikih:slo, ang, nem
- voden ogled skupine 0,70€/osebo

Ponudniki
prehrane:

Produkt 02
03 04 02 - 9
Tehnični opis

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

V bliţini Ajdovskega gradca se v vasi Podvrh nahaja turistična kmetija Klenovšek
– Grobelnik z izletniškim in počitniškim turizmom, z vinsko kletjo ter gostinsko
ponudbo.
Kravaričeva domačija
Kravaričevo domačijo sestavljajo lesena, s slamo krita hiša, stara več kot 200 let,
obnovljena, z ohranjeno črno kuhinjo, skedenj (ahker), ki je prav tako pokrit s
slamo, ter lesen svinjak s straniščem. V hiši gre za klasično razporeditev: skozi vrata
vstopimo v kvadratno veţo in od tam v vse tri preostale prostore: v črno kuhinjo
pred nami, v desno »hišo«, ki je sluţila kot spalnica ter v levo »hišo«, ki je sluţila
kot kuhinja in dnevni bivalni prostor, od tam pa v »štiblc«. Notranjost hiše z
eksponati je dobro ohranjena.
V bliţini hiše stojita kapelica in lesena skulptura. Kapelica je posvečena Mariji
dobrega srca, postavila pa sta jo Neţa in Joţef Kravarič leta 1909. Lesena skulptura
za hišo predstavlja Kravaričevega strica in jo je leta 2003 izdelal Franci Černelč.
Kontaktni podatki:
Naslov: Kunšperk 14, Bistrica ob Sotli
Telefon in fax:
ga. Marica Kravarič 03 5804 088
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g. Toni Kravarič 041 763 997

Ponudniki
prehrane:
Produkt 02 03
04 02 - 10
Tehnični opis

Kontaktni podatki
o organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Produkt 02 03
04 02 - 11
Tehnični opis

Kontaktni podatki
o organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

2. 3. 4. 3

-kdaj je moţen ogled: po dogovoru
- minimalno
- moţnost vodenja
- voden ogled skupine 1 €/osebo
Gostilna Šempeter
Razvaline gradu Kunšperk
Na skalni polici nad istoimenskim trgom Kunšperk so še danes mogočne razvaline
gradu Kunšperk. Verjetno so prvi grad postavili 973 kot mejno utrdbo. Leta 1174
so ga sicer porušili, a kmalu spet sezidali, kar kaţejo romanske sestavine. Konec
14. stol. so razseţnemu sestavu stavb dodali gotsko kapelo. Do danes so se
ohranile obodne stene štirietaţnega romanskega stolpa, del obzidja in sledovi
palacija. Zadnji lastniki so bili knezi Windisch-graetzi.
Kontaktni podatki o tem:
-naročila sprejema:
e-naslov:
Tel.št.:
-kdaj je moţen ogled:
- minimalno
- moţnost vodenja
- voden ogled skupine
Gostilna Šempeter
Kolarjeva domačija
Kolarjevo domačijo predstavlja sklop štirih objektov: rekonstruirana lesena hiša,
prekrita s slamo, stanovanjska hiša iz leta 1927, nova stanovanjska hiša in senik
na drugi strani reke Bistrice. Kolarjeva domačija na Trebčah je neločljivo
povezana z osebnostjo nekdanjega jugoslovanskega predsednika Tita, saj je imel
tu sorodnike. V leseni hiši je razstava Muzeja novejše zgodovine o delovanju Tita
v Sloveniji med leti 1934 in 1941.
Kontaktni podatki o tem:
-naročila sprejema:
e-naslov:
Tel.št.:
-kdaj je moţen ogled:
- minimalno
- moţnost vodenja
- voden ogled skupine
Gostilna Šempeter

Romanja in ţegnanja

Iz seznama sakralnih objektov v Posavju moramo izvzeti tiste, kjer so se ohranila romanja in
ţegnanja s široko vsebino običajev ob njih ter jih, umeščene v letni koledar, posebej
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izpostaviti. Predlagamo, so to večji objekti, ki so posvečeni svetnikom in povezani s
krščanskimi prazniki . To so produkti, povezani z
Antonovim ( povezava s posavsko kulinariko),
Valentinovo
Velikonočni prazniki ( tudi Bela in cvetna nedelja)
Binkošti,
Majske večernice ( npr. romanja v Cerkev sv. Marije v Slinovcah)
Marijini prazniki, zlasti Veliki in Mali Šmaren
Jurjevo
Štefanovo
Anino
Ostala ţegnanja
Romarske poti – Emina,ostale tradicionalne – Svete Gore ipd.
Produkt 02
03 04 03 –
1-01
Tehnični opis

Ţegnanje konj
- Kdaj
December
- Kje točno
Kapele, Artiče, Dobova
Komu priporočamo: Verniki in konjerejci

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
nočitev:
Produkt 02
03 04 03 –
1-02
Tehnični opis

Navesti, kaj vključuje produkt:
- sv. maša in krst,
- kulturni program – pevski zbori, godba na pihala,
- kulinarična ponudba aktivov kmečkih ţena,
- trajanje programa – dve uri
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči,
Krajevna turistična društva
Najava: 14 dni prej
minimalno, maksimalno velikost skupine,: Ni omejitev
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih
/
- cena,
po dogovoru ( ni definirano )
Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
Dobova – Gostilna Krulc in Gostilna Cetin, Artiče in Kapele – nimajo gostinske
ponudbe ( kulinarika)
V kraju samem ni ponudnikov, so pa v Breţicah, Čateţu, Bizeljskem.
Ţegnanje konj in dan odprtih hramov
- Kdaj
Pomlad (ali marec ali april ali maj)
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- Kje točno: Stankovo
- Komu priporočamo: Verniki in konjerejci, vinogradniki

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Navesti, kaj vključuje produkt:
- sv. maša in krst,
- kulturni program – pevski zbori,
- kulinarična ponudba aktivov kmečkih ţena,
- stojnice z rokodelskimi izdelki,
- trajanje programa – cel dan
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči,
Turistično društvo Velike Malence, Turistično društvo Mrzlava vas, Turistična kmetija
Pri Martinovih
- koliko prej,: 14 dni prej
- minimalno, maksimalno velikost skupine: Ni omejitev
/

-

moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih

- cena,
po dogovoru ( ni definirano )
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
nočitev:
Produkt 02
03 04 03 –
1-03
Tehnični opis

Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
Stara gostilna Prah, Turistična kmetija Pri Martinovih
Turistična kmetija Pri Martinovih ( Globočice ), Penzion Čateški dvorec, Terme Čateţ,
Gostilna Pension Les, Prenočišča Budič

Emina romarska pot – Štajerska
Podrobnejše tehnične informacije o produktu – opis in ime pešpoti:
Emina romarska pot povezuje kraje, ki so neposredno ali posredno povezani z
ţivljenjem sv. Eme (pred 995-ok.1045) in kjer se je ohranilo čaščenje sv. Eme od
srednjega veka pa vse do danes. Morebitni rojstni kraj sv. Eme – Pilštanj, dve cerkvi
posvečeni sv. Emi, samostan Olimje, gradova Podsreda in Rajhenburg, posestva v
Krškem, Mariborska stolnica s kipom sv. Eme in cerkve sv. Elizabete v Slovenj
Gradcu povezujejo Emino romarsko pot na Štajerskem.
PILŠTANJ, starodavni trg, je eno najstarejših naselij na Kozjanskem. Po legendi, naj
bi se tu, na gradu Peilenstein, leta 982 rodila sv. Ema in sicer grofu Engelbertu
Pilštanjskem in njegovi ţeni Tuti. Ţe leta 1016, tako pravi ljudsko izročilo, naj bi bila
dobila pilštanjsko posest sv. Ema in njen sin. Po smrti moţa in sinov je Pilštanj in
sosednja območja leta 1024 podarila samostanu v Krki na Koroškem, leta 1072 pa
jih je prevzela krška škofija.
CERKEV SV. EME pri Podčetrtku je prvo svetišče sv. Eme na spodnjem Štajerskem.
Po cerkvi Sv. Ema, ki se prvič omenja le leta 1463 do 1466, sta dobili ime ţupnija in
naselje na Vinarski gori med Rogaško Slatino in Podčetrtkom. Sv. Emi so jo posvetili
zato, ker naj bi na tem mestu imela svoja posestva.
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SAMOSTAN OLIMJE stoji na mestu nekdanjega gradu, ki naj bi ga leta 1015 zgradila
sv. Ema. Leta 1043 je to posestvo kot Emino darovnico dobil na novoustanovljeni
samostan v Krki in po njegovi ukinitvi krška škofija.
CERKEV SV. EME v Kozjem so leta 1717 prezidali v cerkev s patrocinijem blaţene
Eme. Sredi oltarja je stala Ema, ob njenih straneh Henrik2. in njegova ţena
Kunigunda. Ta Emin oltar so odstranili in ga zamenjali z neogotskim, ki je delo
Ignacija Oblaka iz leta 1867.
GRAD PODSREDA leţi na območju bivše posesti Eme Krške. Leta 1071 je prešel v
posest na novoustanovljene krške škofije. Je eden najbolj tipičnih srednjeveških
gradov na Slovenskem, saj je njegovo srednjeveško jedro kljub številnim kasnejšim
prezidavam ostalo skozi stoletja skoraj neokrnjeno in si je zaradi tega pridobil naziv
» najbolj grajski med gradovi na Slovenskem «.
GRAD RAJHENBURG (BRESTANICA) je nemški cesar Henrik2. podaril Viljemu 2.
Berţe Selškemu, moţu Eme Krške. Grad Rajhenburg je najstarejši srednjeveški grad
v Sloveniji in je do leta 1141 ostal v rokah Eminega rodu.
CERKEV SV. RUPERTA na Vidmu v Krškem stoji na območju, ki je nekoč spadal v
zemljiško posest Rajhenburg. Ţupnijska cerkev na Vidmu v Krškem je posvečena
misijonarju in ustanovitelju salzburške škofije, svetemu Rupertu.
PLANINA PRI SEVNICI je bila ena od pomembnejših posestev krške škofije na
spodnjem Štajerskem, ko je ta prevzela Emina posestva. Trg je bil v virih prvič
omenjen 1190.
Dodatno: Emina romarska pot je evropski projekt v okviru programa Interreg IIIA
SLO-A, katerega nosilec je Kozjanski regijski park. Cilj projekta je znova oţiveti
romanja v Krko na Koroškem. Pot je poimenovana po kneginji Emi, ki je ţivela na
prelomu iz 10. v 11. stoletje. Celotna pot je dolga okoli 500 km, zajema pa območja,
ki jih je nekoč imela v lasti kneginja Ema Krška. Na Dolenjskem pot pokriva območja
desetih občin, del te trase pa poteka tudi preko naše občine. V naš občinski prostor
pride iz smeri Vinjega vrha, se nadaljuje proti Škocjanu, do Stopnega, nato pa preko
Bučke v smeri proti Raki in naprej proti Krškemu. Pot je trenutno trasirana le kot
pešpot, kasneje pa se predvideva še kolesarska pot, pot za avtomobile in avtobuse.
Pešpot poteka po uveljavljenih poteh (kolovozi, gozdne ceste, steze, stranske poti)
in ne prinaša novih posegov v prostor, označena pa bo kot planinska pot. Pot bo
opremljena z označevalnimi tablami, zemljevidi, zloţenkami, vodniki, internetno
stranjo in drugimi promocijskimi gradivi.
Začetek poti:
Konec poti:
Dolţina poti:
Čas trajanja poti:
Teţavnost:
Planinski vodnik, turistični vodnik:
Cena vodenja in velikost skupine:
Jezikovne variante:
Izposoja pohodniške opreme + cenik:
Rekreacijske prireditve:
Vir (internet – navedi povezave, brošure, letaki, zemljevidi, karte, prospekti,
Razglednice – ime in vir,…) : brošura – Emina romarska pot Štajerska
Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in

Kontaktne podatke o izvajalcu produkta (moţnost rezervacije oz. vnaprejšnje
najave: Informacijsko mesto, kjer so na voljo podrobnejše informacije):
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rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Moţnosti
prenočitve:

Podatki o upravljavcu posamezne poti: koodinator Kozjanski park; pot poteka skozi
večji del Občine Krško; pot je označena - primerna tudi za samostojne pohode
Kot priporočilo bliţnje ponudnike prehrane:
Namestitve ob poteh:

Produkt 02 03 04
03 – 1-04

Ţegnanje konj

Tehnični opis

Kdaj: 20.4.2008
Kje točno: Slinovce
Komu priporočamo: rejcem in ljubiteljem konj
Kaj v programu: povorka, blagoslov konj, maša
Spremljevalni dogodek: nastop pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki
Trajanje: cca 3 ure

Kontaktni podatki
o organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
Gorjanska konjenica – Milan Vodopivec
- kje se lahko naroči: 041 913 350
- koliko prej: najmanj 1 dan prej

Ponudniki
prehrane:

Gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč Jelenič, Picerija Otok, Turizem na kmetiji
Colarič, Vinogradništvo Jarkovič
Gostilna in apartmaji Ţolnir

Ponudniki
nočitev:
Produkt 02 03 04
03 – 1-05

Cerkev sv. Treh kraljev na Brunku

Tehnični opis

Kdaj: Antonova nedelja v januarju
Kje točno: Cerkev sv. Treh kraljev na Brunku nad Radečami
Komu priporočamo: vernikom, kmetom, rejcem prašičev in častilcem sv.
Antona
Kaj v programu: sv. maša
Spremljevalni dogodek: lecitacija krač
Trajanje: cca 2 uri

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči: ţupnijski urad Radeče, +386 (3) 56 88 169; Skoporc Zavrl
Duška, +386 31 529 374
- koliko prej: 1 teden
- minimalno, maksimalno velikost skupine: 10 – 50 oseb
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih: slo, hr, ang, nem
- cena: 1,5 eur/osebo

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
nočitev:

Gostišče, picerija Strnad: +386 (3) 56 87 340
Bistro Kriţišče: +386 (3) 56 87 660, +386 (3) 56 87 661
Jalss d. o. o. Vrhovo: +386 (3) 56 86 516

Produkt 02 03 04
03 – 1-06

Procesijina pot okoli grajskega hriba na Svibnem, ţupnijska cerkev sv.
Kriţa
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Tehnični opis

Kdaj: velikonočna nedelja ob 7. uri zjutraj in nedelja po prazniku sv. Rešnjega
telesa
Kje točno: grajski hrib na Svibnem
Komu priporočamo: verskim turistom, ki ţelijo doţiveti posebnost geografske
lege
Kaj v programu: slovesna sv. maša in klasična procesija po fascinantni
procesijini poti
Spremljevalni dogodek:
Trajanje: 1-2 uri

Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči Ţupnijski urad Svibno, ţupnik Janez Jasenc, +386 31 885
718
- koliko prej, /
- minimalno, maksimalno velikost skupine, /
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih? /
- cena: prostovoljni prispevki

Ponudniki prehrane:

Gostilna Jeţ: +386 (3) 56 85 240, +386 51 622 384

Ponudniki nočitev:
Produkt 02 03 04
03 -1 -06
Tehnični opis

Neţina pot Sopota - Kum

Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči, Študijski kroţek Sopota, Tatjana Kavšek, +386 31 813 468
- koliko prej, 1 teden
- minimalno, maksimalno velikost skupine, od 10 oseb dalje
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih? Slo, hr, nem, ang
- cena, 1eur/ osebo, minimalno 25 eur

Ponudniki prehrane:

Planinski dom Kum: +386 (3) 56 26 219

Kdaj: Neţina nedela - v drugi polovici januarja in kumska nedelja – zadnja
nedelja v avgustu
Kje točno: iz Radeč se ob potoku Sopota podamo cca. 10 km do naselja
Sopota. Pot se prične nad mogočno ţago, ko ob desni strani vabi obvestilna
tabla
Komu priporočamo: vsem generacijam, ljubiteljem peš-romanj, planincem,…
Kaj v programu: vodeno peš romanje s pogostitvami ob poti, sv. maša, lecitacija
krač; Kumska nedelja – sv. maša na prostem, druţabno srečanje
Spremljevalni dogodek: okrepčilo v planinski koči, glasbeno zabavni program
Trajanje: pot je dolga 2,5 uri

Ponudniki nočitev:
Produkt 02 03
04 03 -1 -07
Tehnični opis

Blagoslov konj na Jurjevo nedeljo v aprilu
Kdaj: Jurjeva nedelja v aprilu
Kje točno: na Gabronovem pred občinsko hišo
Komu priporočamo: vsem
Kaj v programu: blagoslov konj in krajši kulturni program
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Spremljevalni dogodek:
Trajanje: »uradni« del cca 1 uro, potem druţenje
Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:

Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči,
- koliko prej,
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
- cena
Gostilna Šempeter

Produkt 02 03
04 03 – 1-08
Tehnični opis

Petrovo

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči,
- koliko prej,
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
- cena

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
nočitev:
Produkt 02 03
04 03 – 1-09
Tehnični opis

Kdaj: God Sv.Petra, 29. junij (oz. najbliţja sobota)
Kje točno: cerkev sv. Petra in na Gabronovem pred občinsko hišo
Komu priporočamo: vsem
Kaj v programu: budnica, blagoslov , Petrov sejem, kulturni program
Spremljevalni dogodek:
Trajanje: od 6.00 dalje

Svete gore
Svete Gore so prastaro kultno in romarsko središče, kjer se na ozkem hrbtu hriba
nahaja pet sakralnih objektov: kapela sv. Martina, sv. Jurija, Marijina cerkev,
kapela sv. Fabijana in Sebastijana in kapela Lurške Marije. Prvi dve, v svoji osnovi
še predromanski, sodita v ozek krog najstarejših sakralnih objektov na
Slovenskem. Še vedno ni razvozlan zagoneten napis na kamnitem loku nad
vhodom v kapelo sv. Jurija in tudi pomen reliefnega kamna, vzidanega desno nad
njim, še ni jasen. Navadno označujejo preprosto začrtan lik človeške figure z
latinsko besedo orans (molilec), najbrţ predstavlja Janeza Krstnika, Noeta v rešilni
ladji ali pa gre celo za starejše boţanstvo …
Farna cerkev Sv. Petra stoji na platoju, ki je s treh strani obdan z obzidjem in
predstavlja ostanek nekoč utrjenega tabora. Prvič se omenja leta 1275. Današnja
cerkev ima kratko podolgovato ladjo, prezbiterij z gotskimi in neogotskimi okni,
severno in juţno tristransko sklenjeno kapelo ter zakristijo. Cerkev ima tudi
baročni kriţev pot. Arhitekturno in umetnostno najpomembnejši prostor je
prezbiterij, ki ga večji del prekrivajo freske.
Kapela Boţja noga
Nekaj metrov od ţupnišča na Sv. Gorah po hribu navzdol je ob edinem izviru pitne
vode postavljena kapela Boţja noga, ki se v virih omenja v 18.stol. Staro kapelo
so podrli leta 1939, ter leta 1940 začeli graditi malo niţe novo po načrtih ing.
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Kontaktni podatki
o organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Simona Kregarja iz Ljubljane (delo Plečnikove šole). Tu so takrat uredili pipe za
romarje in sejmarje in tudi korito za napajanje ţivine.
Cerkev Sv. Kriţa
Tik hrvaške meje, v vasi Ples, stoji podruţnica sv. Kriţa, od koder se odpira
čudovit razgled po Obsotelju in Hrvaškem Zagorju. Cerkvena stavba iz l. 1607
(letnica na prekladi stranskega portala) ima pravokotno ladjo in tristrano sklenjen
obokan prezbiterij. Velik oltar tabernakljastega tipa iz okrog 1860 je podobarski
izdelek, enako oltar sv. Urbana (okrog 1877-80) in priţnica. Orgle so iz leta 1883.
Cerkev Sv. Kriţa na Vini gori velja za eno najlepših razglednih točk v občini
Bistrica ob Sotli.
Kdaj: od prve nedelje v maju do Martinove nedelje v novembru
Kje točno: Sv. gore
Komu priporočamo: vsem
Kaj v programu: maša
Spremljevalni dogodek:
Trajanje:
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči: g. Damjan Kejţar
03 809 40 42, 031 278 180
- koliko prej,
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
- cena

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
nočitev:

2. 3. 4. 4

Posebna doţivetja in prireditve

V posebnem poglavju ţelimo izpostaviti nekatere obstoječe produkte in tudi tiste, ki so v
postopkih razvoja, ki s svojo privlačno vsebino predstavljajo dediščino Posavja. Sem sodijo
predvsem produkti Zavoda Vrbov Log in nekatere tematske – kulturne poti. Med prireditvami
bi veljalo posebej izpostaviti festival stare glasbe Breţiče in katero izmed enoloških prireditev.
Produkt 02
03 04 04 – 1
Tehnični opis

Breţice moje mesto
Gre za tridnevni program prireditev ( trţnica rokodelskih izdelkov, športne igre,
koncerti v večernih urah, gledališke predstave)
- komu je namenjen
Vse ciljne skupine ( šolarji, najstniki, druţine, upokojenci)

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- trajanje
Tri dni
Ni potrebno predhodno naročanje, ker ni vstopnin. V primeru dodatnih storitev za
določeno skupino, se dogovarja na ZPT Breţice (gostinske storitve, vodenje v času
prireditve, prevozi npr. s Čateškim vlakcem).
- kdaj
Zadnji vikend v juniju
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- minimalno, maksimalno velikost skupine,
Ni omejeno
Ponudniki
prehrane:

Produkt 02
03 04 04 –2
Tehnični opis

- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
Gostilna in pizzerija Santa Lucija,Hotel Splavar, »Gostilna Stara pravda«,Ošterija
Debeluh
Festival Breţice
Navesti, kaj vključuje produkt
- kratek opis ogledov in doţivetij
Dvomesečni koncerti srednjeveške glasbe
- komu je namenjen
Ljubitelji srednjeveške glasbe

Kontakni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- trajanje
dva meseca
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči, koliko prej,
Ars Ramovţ, Zpt Breţice
- kdaj
julij, avgust
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
Odvisno od kraja izvedbe

Ponudniki
prehrane:

Produkt 02 03
04 04 – 3
Tehnični opis

- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
/
- cena na posamezno varianto izvedbe
cena vstopnice posameznega koncerta
Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
Gostilna in pizzerija Santa Lucija,Hotel Splavar, »Gostilna Stara pravda«,Ošterija
Debeluh
Prazniki po starih šegah
mlačva in ţetev - Banova domačija Artiče, prireditev ni vsako leto
Navesti, kaj vključuje produkt
- kratek opis , lokacija…
Celodnevno dogajanje na Banovi domačiji – stari ljudski pevci, tamburaši,
uprizoritev »mlačve« oziroma ţetve, gostinska ponudba, zabavni program,…
- komu je namenjen
Upokojenci, šolske skupine
- trajanje
Cel dan
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Kontaktni podatki
o organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči, koliko prej,
Turistično društvo Artiče ali Krajevna skupnost Artiče
- kdaj . Jesen
- minimalno, maksimalno velikost skupine: Neomejeno
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
Ne
- cena na posamezno varianto izvedbe
Po dogovoru (odvisno kaj zajema)

Ponudniki
prehrane:
Produkt 02 03 04
04 – 4
Tehnični opis

Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
V Artičah ni ponudnikov prehrane
Prazniki po starih šegah
Fašjenk Dobova
Navesti, kaj vključuje produkt
Celoten projekt traja en teden ( prevzem oblasti na Občini,rajanje, fašjenkova
poroka, ,…) vendar bomo pisali samo fašjenkovo povorko in pokop pusta. Na
povorki se predstavijo domače in druge pustne maske.
- komu je namenjen
Druţine, ostalim karnevalskim skupinam

Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- trajanje
cca 3 ure
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči, koliko prej,
TD Dobova – sekcija fašjenk, en mesec prej
- kdaj
Vsako leto v času pusta ( zadnja sobota - po pustnem torku)
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
Neomejeno
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
/

Ponudniki prehrane:

Produkt 02 03 04
04 –5
Tehnični opis

- cena na posamezno varianto izvedbe
Ni vstopnine
Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
Dobova – Gostilna Krulc in Gostilna Cetin ter Gostilna Humek in Pizzeria
Valentina
Prazniki po starih šegah
Martinovanje na Bizeljskem
Navesti, kaj vključuje produkt
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Krst mošta
- komu je namenjen
Ljubitelji vina, društva vinogradnikov

Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- trajanje
cel dan
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči, koliko prej,
Društvo ljubiteljev Bizeljčana
- kdaj
Martinova sobota
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
Neomejeno

Ponudniki prehrane:

Produkt 02 03 04
04 –6
Tehnični opis

Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
/
- cena na posamezno varianto izvedbe
V primeru posebnih ţelja se pripravi paket ( hrana, pijača, ogled krsta, ipd. )
organizacija ZPT
Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
Kulinarika je ţe na sami prireditvi, Gostilna Šekoranja, turistična kmetija Pinterič
Ajdovska jama – neolitsko svetišče
Predstavitev raziskovanj in pripovedi iz ljudskega izročila, povezanih z Ajdovsko
jamo; o ţivljenju in verovanju v prazgodovini; simbologija jame; zdravilne
energije jame; prikaz očiščevalnega obreda
Komu je namenjen: Primerno za različne skupine – otroke, druţine, odrasle;
Trajanje: 1-2 uri
Zahtevnost poti: nezahtevno
Naročilo vodenja:
Zavod Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči vodenje: 1 teden prej ; ko bo določeno upravljanje, bo
tudi stalni termin z deţurstvi;
Kdaj je moţen ogled: sam obisk Ajdovske jame bo omejen –od 15. aprila do
31. Oktobra je jama zaprta; izven tega časa je obisk neomejen; v letu 2009 je
predvidena dodatna ponudba – film o Ajdovski jami – predstavitev hramu
Vrbovega Loga
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 30 (50)
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM
Cena: 50,00 € na skupino (brez DDV) – za SLO, CRO; 65,00 € na skupino
(ANG, NEM)
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Ponudniki prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Ostali ponudniki namestitev

Produkt 02 03 04
04 –7

Staroselska posavska spirala – po prazgodovinskih krajih Posavja

Tehnični opis

Kratek opis ogleda, doţivetij, animacije:
Prazgodovinskih lokacij po Posavju je precej – nabor se izvede glede na
izhodišče oz. bivanje turista, obiskovalca;
Eno od izhodišč so tudi Terme Čateţ, Breţice, lahko pa tudi Krško…
Glede na to, da večji del prazgodovinskih najdb Posavja hrani Posavski muzej
Breţice, je priporočljivo vedno vključiti tudi obisk arheoloških zbirk.
Poleg samih najdb in najdišč udeleţenci to dobo doţivijo tudi skozi
rekonstruirano nošo (mlajša ţelezna doba), ki jo imata oba vodnika in skozi
zgodbe o verovanju, ţivljenju, obredju ipd. starih ljudstev; predstavita tudi
obred, pripovedujeta legende v stilu starih pripovedovalcev, bardov;
Moţne lokacije: Posavski muzej Breţice, Šentvid nad Čateţem, Velike Malence,
Stari Grad nad Podbočjem, Veliko Mraševo, Kostanjevica, Ardro - Raka, Drnovo,
Libna, Dunaj, Ajdovska jama, Ajdovski Gradec, Svete Gore
Komu je namenjen: Primerna za različne skupine – ker je nekaj narave, terena
– potrebno nekaj fizične kondicije in udobne obutve, obleke.
Trajanje:
1. Poldneva
2. Cel dan

Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Naročilo vodenja:
Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13
505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči vodenje: 2 tedna prej
Kdaj je moţen ogled: kadarkoli – primernejše v topli dobi leta (razen
Ajdovske jame)
Minimalna velikost skupine: 7 (kombi)
Maksimalna velikost skupine: 50 (avtobus)
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM

Ponudniki prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Cena:
Poldnevno vodenje (2 vodnika): 150,00 € na skupino
Celodnevno vodenje(2 vodnika): 300,00 €
Hrana – prilagojena prazgodovinski kuhinji - posebej
Organiziran prevoz - posebej
Odvisno od dogovorjenih lokacij obiska;
Terme Čateţ, Hotel Pacific, Hotel City, zasebne namestitve
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Produkt 02 03 04
04 –8

Tehnični opis

Prazniki po starih šegah
Kratek opis ogleda, doţivetij, animacije:
Gre za praznike v staroselskem krogu leta z obilo preprostih šeg, ki skupine
močno povezujejo – zlasti na čustvenem nivoju;
Moţna je izvedba v obliki delavnice, kjer se predstavi ozadja šeg in namen
praznikov ter prikaţe posamezne elemente; pravo doţivetje pa animacija
takega praznika na dneve okoli samega praznovanja – to pa so: 31.10. –
keltsko (staroselsko) novo leto, 21.12. (zimski kres), 1.2. (Imbolk – praznik
mlekaric), 21.3. (spomladanski ekvinokcij),1.5. (Beltane), 23.6. (poletni kres),
1.8. (prva ţetev) in 21.9. (jesenski ekvinokcij) (dogajanje je v naravi oz. v
kombinaciji z objektom v neposredni bliţini, pomemben je ogenj – kres,
drevesa, zelišča ipd.)
Komu je namenjeno: Zlasti za druţine, tudi za ostale – npr. podjetja, teame ;
nekaj psihofizične kondicije – dogaja se dosti v naravi;
Trajanje:
2-3 ure – delavnica
5-8 ur – praznični večer
Lokacija:
- Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus)
- Po dogovoru – na ostalih lokacijah – narava in preprost objekt, tudi kmetije

Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Naročilo, rezervacije:
Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13
505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Kdaj je izvedba : na predvečer ali vikend okoli praznikov: 31.10. – keltsko
(staroselsko) novo leto, 21.12. (zimski kres), 1.2. (Imbolk – praznik mlekaric),
21.3. (spomladanski ekvinokcij),1.5. (Beltane), 23.6. (poletni kres), 1.8. (prva
ţetev) in 21.9. (jesenski ekvinokcij)
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 50
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM
Cena:
Delavnica: 100,00 € na skupino, hrana posebej
Praznična animacija: 250,00 € na skupino, hrana posebej

Ponudniki prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Ostali ponudniki namestitev
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Produkt 02 03 04
04 –9
Tehnični opis

Predavanje o Keltih – s poudarkom na njihovem izročilu
Kratek opis ogleda, doţivetij, animacije:
Pozabljena civilizacija, kultura - postaja vedno bolj popularna. Vendar, kaj sploh
vemo o Keltih, Galcih, Asterixu in njihovih sodobnikih ? Kje in kako se je
ohranila njihovo izročilo. Kaj nam lahko sporočajo viri, ki so ostali za njimi.
Narava je skupna točka, središče vsega vezanega na Kelte in se tako odraţa
tudi v njihovi duhovnosti, ki bo osvetljena z vzporednicami od nekoč in danes.
Predavanje je poljudnoznanstveno, z mnogo »provokacijami«, ki pa so tukaj
zaradi razmišljanja o tem – kje smo danes, kdo smo in kam gremo ?
Komu je namenjeno: Primerno za vse starostne skupine nad 14 leti starosti
Trajanje: 3 ure
Lokacija:
- Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus)
- Po dogovoru – na ostalih lokacijah – narava in preprost objekt, tudi kmetije

Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Naročilo, rezervacije:
Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13
505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Kdaj je izvedba :
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25 (hram), sicer glede na kapacitete prostora
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM
Cena: 100 € na skupino (+ potni stroški v kolikor ni lokacija Hram Vrbovega
Loga)

Ponudniki prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02 03 04
04 –10
Tehnični opis

Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Ostali ponudniki namestitev
Pravljično potepanje skozi naravo
animacija
Kratek opis ogleda, doţivetij, animacije:
P Pripoved o naravnih bitjih – Škratih, Drevesih, Zmajih – ob sprehodu skozi
gozd, travnike Podjame – okolica Ajdovske jame (vključeni tudi elementi varstva
okolja)
Komu je namenjeno: Vrtec, osnovnošolci prva triada, druţine; primerna
obutev, obleka – za sprehod v naravo… Za slovenski trg;
Trajanje: 2-3 ure
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Lokacija:
- Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus)
- Po dogovoru – na ostalih lokacijah – narava
Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Naročilo, rezervacije:
Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13
505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Kdaj je izvedba :
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25 (hram), sicer glede na kapacitete prostora
Jezikovne variante: SLO
Cena: 100 € na skupino (+ potni stroški v kolikor ni lokacija Hram Vrbovega
Loga)

Ponudniki prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02 03 04
04 –11

Tehnični opis

Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Ostali ponudniki namestitev
Predavanje o škratih
animacija
Kratek opis ogleda, doţivetij, animacije:
O škratih in vseh naravnih bitjih vemo mnogo in nič. Še najmanj pa vemo o njih
na znanstven način. In znanost se s škrati ukvarja znanstveno. Predavanje je
posledica proučevanj škratološkega oddelka Vrbovega Loga. Gre za zelo
neresen pristop, če se ne jemlje resno tega fenomena. Sploh če ne poznamo
odgovorov – ţivijo tukaj, kako delujejo, kako se poveţemo z njimi ? In odgovore
na ta vprašanja v sklopu 101 odgovora dobite na tem pr(e)davanju,
prilagojenemu vsem starostim, vsem ki vse vedo in onim, ki jih sploh nič ne
zanima. Nihče še ni zaspal…
Komu je namenjeno: Vrtec, osnovnošolci prva triada, druţine; primerna
obutev, obleka – za sprehod v naravo…
Trajanje: 2-3 ure
Lokacija:
- Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus)
- Po dogovoru – na ostalih lokacijah – narava

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in

Naročilo, rezervacije:
Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13
505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
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rezervacije:

Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Kdaj je izvedba :
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25 (hram), sicer glede na kapacitete prostora
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM
Cena: 50 € na skupino (+ potni stroški v kolikor ni lokacija Hram Vrbovega
Loga)

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)

Produkt 02 03 04
04 –12

Magični pripomočki naših babic
animacija
Kratek opis ogleda, doţivetij, animacije:
Na kratko o magiji; kako so zdravili in vedeţevali nekoč; kaj je še ostalo od teh
šeg v današnjem času; kako nam ta znanja pridejo prav; o etiki«čaranja«;
izdelava preprostih magičnih orodij;

Tehnični opis

Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Ostali ponudniki namestitev

Komu je namenjeno: Osnovnošolci, druţine;
Trajanje: 2-3 ure
Lokacija:
- Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus)
- Po dogovoru – na ostalih lokacijah – narava

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Naročilo, rezervacije:
Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13
505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Kdaj je izvedba :
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25 (hram), sicer glede na kapacitete prostora
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM
Cena: 100 € na skupino (+ potni stroški v kolikor ni lokacija Hram Vrbovega
Loga); v tujem jeziku – dodatnih 30%

Ponudniki

Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
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prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02 03 04
04 –13
Tehnični opis

Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Ostali ponudniki namestitev
Pušešank
Etno prireditev
Kratek opis ogleda, doţivetij, animacije:
Na kratko o magiji; kako so zdravili in vedeţevali nekoč; kaj je še ostalo od teh
šeg v današnjem času; kako nam ta znanja pridejo prav; o etiki«čaranja«;
izdelava preprostih magičnih orodij;
Komu je namenjeno: Osnovnošolci, druţine;
Trajanje: 2-3 ure
Lokacija:
- Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus)
- Po dogovoru – na ostalih lokacijah – narava

Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Naročilo, rezervacije:
Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13
505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Kdaj je izvedba :
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25 (hram), sicer glede na kapacitete prostora
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM
Cena: 100 € na skupino (+ potni stroški v kolikor ni lokacija Hram Vrbovega
Loga); v tujem jeziku – dodatnih 30%

Ponudniki prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Ostali ponudniki namestitev
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Produkt 02 03
04 04 - 14
Tehnični opis

Kontaktni podatki
o organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ajdovski Gradec ostanki zgodnje krščanske naselbine – Vranje
Nad vasjo Vranje SV od Sevnice leţi na podolgovatem 445 m visokem kopastem
griču znamenita poznoantična in zgodnjekrščanska naselbina Ajdovski gradec iz
5.- 6.stoletja.
Ajdovski gradec velja za enega največjih starokrščanskih središč na območju Alp
in Podonavja. Hkrati gre na Ajdovskem gradcu za najbolj celovito raziskano
naselje iz obdobja preseljevanja ljudstev pri nas in jo lahko primerjamo z
naselbinam kot so Rifnik pri Šentjurju, Ajdna nad Potoki in Veliki Korinj.
Arheološko najdišče Ajdovski gradec se nahaja 5 km iz Sevnice proti Blanci. V
naselju Gornje Brezovo zavijemo levo za Lončarjev Dol. Od tu dalje so vse do vasi
Vranje postavljene ob cesti usmerjevalne table. V Vranju je urejeno parkirišče. Iz
vasi do vrha Ajdovskega gradca je okoli 10 minut zmerne hoje.
Kontaktni podatki o tem:
- naročila sprejema:
Turistična pisarna Sevnica
Tel.št.:07-81-65-462
KŠTM Sevnica,Glavni trg 19,8290 Sevnica
E-stran:www.kstm.si,www.obcina-sevnica.si
e-naslov:info@kstm.si
Tel.št.:07-81-61-070
-kdaj je moţen ogled:
Voden ogled je moţen vsak dan ob predhodni najavi (vsaj 7 dni) , priporočamo ob
lepih in suhih dnevih
- minimalno 20 oseb, maksimalno št. oseb je neomejeno
- moţnost vodenja je v treh jezikih:slo, ang, nem
- voden ogled skupine 0,70€/osebo

Ponudniki
prehrane:

Produkt 02
03 04 04 –
15
Tehnični opis

Kontakni
podatki
o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

V bliţini Ajdovskega gradca se v vasi Podvrh nahaja turistična kmetija Klenovšek
– Grobelnik z izletniškim in počitniškim turizmom, z vinsko kletjo ter gostinsko
ponudbo.
Sevniško grajsko poletje
Sevniško grajsko poletje je sklop prireditev,ki se odvijajo na sevniškem gradu.
Prireditve potekajo v prostorih gradu, Lutrovi kleti, v atriju gradu in pa v grajskem
parku. Začetek letošnjega grajskega poletja se bo začelo 22. maja z otvoritvijo
razstave »Kamni govorijo«. V poletnih mesecih vse tja do septembra pa se bo na
gradu zvrstilo še veliko drugih kulturnih in glasbenih dogodkov. Od rock koncertov,
gledaliških predstav,zborovskega petja, literarnih večerov, likovnih razstav in
delavnic,…
Kontaktni podatki o tem:
KŠTM Sevnica,Glavni trg 19,8290 Sevnica
E-stran:www.kstm.si,www.obcina-sevnica.si
e-naslov:info@kstm.si
Tel.št.:07-81-61-070
Turistična pisarna Sevnica
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Tel.št.:07-81-65-462
Ponudniki
prehrane:

Grajska kavarna nudi bogato gostinsko ponudbo vročih napitkov ob zimskem času,
poleti pa se lahko osveţimo z bogato izbiro sladoledov na čudoviti terasi s panoramo
na staro mestno jedro.

Produkt 02
03 04 04 –
16
Tehnični opis

Kostanjevica na Krki
Kostanjeviška noč 20.-21. Julij 2008
Navesti, kaj vključuje produkt
- kratek opis programa, posebnosti – atraktivnosti,
Kulturno – zabavna prireditev, ocenjevanje čolnov, srečanje pustnih skupin

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:

Kontaktni podatki o tem:
Milan Kuplenik , Tel: 031 460 006

Nastanitev za
svate in
mladoporočen
ca
Produkt 02
03 04 04 –
17
Tehnični opis

Gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč Jelenič, Picerija Otok, Turizem na kmetiji
Colarič, Vinogradništvo Jarkovič, Mario Kavačič s.p. (040 580 908)
Gostišče in apartmaji Ţolnir

Pustovanje v Kostanjevici na Krki - Šelmarija
Kratek opis ogleda, doţivetij, animacije:
Tradicionalno pustovanje v Kostanjevici na Krki, srečanje pustnih skupin, občni zbor
Prforcenhausa, ples v maskah, pokop pusta

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktna oseba:

Ponudniki
prehrane:

Gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč Jelenič, Picerija Otok, Turizem na kmetiji
Colarič, Vinogradništvo Jarkovič
Gostilna in apartmaji Ţolnir

Ponudniki
namestitev:

Milan Kuplenik, 031 460 006

Produkt 02
03 04 04 –
18
Tehnični opis

Kvatrnica, 21. septembe4r 2008 (Kvatrna nedelja)
Boţjepotna cerkev Marija, Mati dobrega srca
- Kdaj: 20.4.2008
Kje točno: Slinovce - Kostanjevica na Krki
Komu priporočamo: romarjem
Kaj v programu: maša in drugi obredi, suha roba, domača obrt
Spremljevalni dogodek: nastop pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki
Trajanje: sobota zvečer, nedelja dopoldne

Kontaktni
podatki o

Kontaktni podatki o tem:
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organizatorji,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
nočitev:

Ţupnija in Občina Kostanjevica na Krki
Tel.: 07 49 87 026; 07 49 87 275
Gostinci na sejemskem prostoru

Produkt 02
03 04 04 –
19
Tehnični opis

Dnevi splavarjenja

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev

Gostilna in prenočišča Ţolnir

Navesti, kaj vključuje produkt
- kratek opis ogledov in doţivetij: etnološko, kulturno, športni dogodek
- komu je namenjen: vsem generacijam
- trajanje: 3 dni
- lokacija: pomol Radeče
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči, koliko prej: KTRC Radeče: +386 (3) 56 87 941, +386 51 312
558, info@ktrc.si
- kdaj: vsako leto prvi vikend v drugi polovici junija
- minimalno, maksimalno velikost skupine: ni omejitev
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih:/
- cena na posamezno varianto izvedbe /
Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
Pod šotorom na prireditvenem prostoru
Jalss d. o. o. Vrhovo: +386 (3) 56 86 516

V t.i. nogi poglavja bodo taksativno navedeni vsi objekti (vsebinsko – muzeji, sakralna
dediščina…) in vse prireditve ( časovno navedene ).
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2. 3. 4. 5

Poroke

Produkt 02 03 04 05
– 1
Tehnični opis

Kontaktni
podatki
o
organizatorji, informacije
in rezervacije:

Poroka na Gradu Sevnica
Dan, ko si zaljubljenca izrečeta da, je nekaj posebnega, nekaj, kar ostane v
najlepšem spominu. V ţelji, da bo ta dan res nepozaben, vam ponujamo
enega najlepših poročnih obredov na belem gradu, obdanem s parkom in
gozdom, na pobočju nad starim mestnim jedrom-na mogočnem gradu
Sevnica.
Pripravimo vam poročni protokol v slavnostno urejenih prostorih. V poletnih
mesecih, ko grajski park razcveti v vsej svoji lepoti, pa vam pripravimo tudi
Veličastno poroko v grajskem parku gradu Sevnica.
V grajskem stolpu z znanimi in čudovitimi freskami Štirje letni časi, bodo v
fotografski objektiv za vedno ujeti nepozabni trenutki, ki se lahko nadaljujejo
tudi v grajskem parku.
V glavni ponudbi čakajo:
- slavnostno opremljen prostor
- rdeča preproga
- slavnostni sprejem
- zdravica s penino
- drobna pozornost
Po vaši ţelji lahko organiziramo tudi:
- okrasitev poročnega prostora z baloni
- slavolok s cvetjem
- prevoz na grad s kočijo
- Grajsko poroko
Kontaktni podatki o tem:
KŠTM Sevnica,Glavni trg 19,8290 Sevnica
E-stran:www.kstm.si
e-naslov:info@kstm.si, petra.biderman@kstm.si
Tel.št.:07-81-61-070,051-680-284
Turistična pisarna Sevnica
Tel.št.:07-81-65-462

Ponudniki prehrane:
Nastanitev za svate in
mladoporočenca

Gostišče Dolinšek, tudi catering na grajskem dvorišču ali v Grajski kavarni
-----------------------
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Produkt 02 03 04 05 –
2
Tehnični opis

Poroka na Gradu Mokrice
Svoje sanje lahko uresničita v umirjeni zasebnosti poročne dvorane ali sredi
grajskega parka, kjer si pri kapelici oz. pri spomenikih štirih letnih časov
podata še enkrat obljubo. Svojo pot potem nadaljujejo ponovno na grajsko
dvorišče ali grajske kleti, kjer si ob kozarcu penine nazdravijo in si čestitajo..
Prava posebnost pa je viteška poroka s prihodom srednjega veka, na kateri
bomo vama in vajinim svatom v srednjeveških oblačilih postregli poročno
pojedino, pripravljeno kakor nekoč ...
Poročna svečanost se vrši v prvem nadstropju v zahodnem stolpu, kjer je
tudi prostor za ostale protokolarne prireditve.
Vsi strastni privrţenci golfa lahko v svojem priljubljenem športu uţivate tudi
na poročni dan in si obljubite večno zvestobo na zelenici sredi igrišča, na
čisto poseben, svoj način ...
Poročna dvorana
Popeljali Vaju bomo v Viteško dvorano, kjer bosta pred matičarjem in
pričami dahnila DA in še ena zgodba se bo začela pisati pod oboki svečano
okrašenega prostora na gradu Mokrice.
Pravijo, da je zakon, sklenjen na gradu Mokrice, trden in da traja večno,
tako kot je trden in večen sam grad.
Grajski park
Poroka na prostem, v bolj sproščenem ozračju in v poletni vedrini da srečnim
trenutkom še poseben čar. Nič veličastnejšega ni, kakor priseči zvestobo
ljubljeni osebi v parku, v senci stoletnih platan ob kapeli sv. Ane in pričanju
štirih kipov, ki upodabljajo letne čase narave in ţivljenja.

Viteška poroka

Čas za grajskimi zidovi teče drugače. Za to poskrbi grajska legenda - gospa
Barbara, ki Vaju bo sprejela pred grajskim mostom in pospremila do
grajskega atrija.
Poročno pojedino, pripravljeno po starih receptih, bo Vama in Vajinim
gostom postreglo osebje v srednjeveških oblačilih.

Zelenica igrišča za golf

Poroka na zelenici, razkošje v travi ...
Če ţelita ta korak narediti malo drugače, na svoj način. Nazdravita s
kozarčkom penine in uţivajta v priljubljenem športu tudi na svoj poročni
dan.
Ponujamo Vama popoln začetek ...
Da Vaju bomo laţje prepričali, si oglejta predlog poročnega menija.
Za mladoporočenca smo pripravili sanjski poročni paket.
- trajanje
obred traja s šampanjcem in slikanjem cca 2 uri

Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja

84

Poročni paket obsega

organizacijo poročnega dogodka
sprejem na grajskem dvorišču ali v preddverju poročne dvorane s
penino oz. aperitivom po ţelji neveste in ţenina
sklenitev zakonske zveze (izvede Upravna enota Breţice)
poročno dekoracijo *
slovesno poročno kosilo ali večerjo
poročno torto
pomoč pri izbiri glasbe za poročni obred in slavje (koncert kvarteta
kljunastih flavt, spremljava pianista, citer ...)
penino, sadje in pecivo v poročnem apartmaju.
* Velja za udeleţbo nad 20 oseb na poročnem slavju.
Moţnosti so skorajda neomejene, le zaprite oči in si zamislite, kakšen
poročni dan bi si zares ţeleli: voţnja s kočijo in cerkvena poroka na Veliki
Dolini ali grajski kapeli (v lastni izvedbi), dodatna poročna dekoracija
(okrasitev restavracije s cvetjem in baloni, okrasitev avtomobilov, poročni
šopek ...), neţna zvočna kulisa kvarteta kljunastih flavt in zvoki citer
organizacija slavja v grajskem atriju z bife večerjo, fotografiranje poroke,
medeni teden na gradu Mokrice, organizacija izletov v okolici...Bolj
romantične duše bodo navdušene nad nočno okrasitvijo gradu z baklami
ali nad ognjemetom, ki ga lahko naročite pri naših strokovnjakih.
Ponudbo za Vajino poroko lahko oblikujemo tudi posebej po Vajinih ţeljah.

Sanjski poročni paket

Kontaktni podatki o
organizatorji, informacije
in rezervacije:

Sanjski poročni paket na gradu Mokrice vključuje:
štiri polpenzione
postreţbo zajtrka v postelji
romantično večerjo ob svečah
steklenico penine, sadje in pecivo v apartmaju
obisk Centra zdravja in lepote v hotelu Terme na Čateţu (7 km od
Mokric): enkraten obisk rimsko-irskih kopeli in pogostitev s
šampanjcem, 5 dni neomejenega kopanja v hotelskem bazenu,
uporabo savne (turška in finska) in fitnes studia
2 vstopa na dan na poletno ali zimsko Termalno riviero
vstop v Casino Lidò Terme Čateţ
predstavitveno uro golfa s poskusnimi udarci na igrišču za golf
Mokrice (v času golf sezone - predvidoma od marca do oktobra).
Kontaktni podatki:
Terme Čateţ d.d.
Hotel Golf grad Mokrice
Rajec 4
8261 Jesenice na Dolenjskem
tel.: 00386 7/45 74 240, 45 74 242
faks: 00386 7/49 57 007
e-pošta: mirko.rozman@terme-catez.si
Kontaktna oseba:
Mirko Roţman,
pomočnik direktorice Hotela Golf grad Mokrice
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih? po dogovoru
- cena na posamezno varianto izvedbe: glede na dogovor
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Ponudniki prehrane:
Nastanitev za svate in
mladoporočenca

Produkt 02 03
04 05 – 3
Tehnični opis

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
Golf hotel Grad Mokrice
Terme Čateţ, Golf Hotel Grad Mokrice

Poroka na Gradu Breţice
Častitljivo grajsko okolje Posavskega muzeja Breţice omogoča razigrani svatovski
druščini tudi druge ugodnosti: vanj se lahko bodoča zakonca pripeljeta v velikem
luksuznem avtomobilu ali v kočiji, lahko si zaţelita obredno odpiranje steklenic s
sabljo. Torej si lahko organizirata tako poroko, kot sta jo doslej občudovala v
svojem najljubšem in najbolj romantičnem filmu. Da, tudi posnela bosta lahko svoj
ţivljenjski dogodek.
V gradu Breţice poteka obred v juţnem stolpu, ki je ravno tako prirejen ravno za to
svečanost. Tudi tu po obredu običajno svatje in gostje svoje veselje nadaljujejo na
prostoru grajskega dvorišča ali v Grajski kleti, vendar je to od primera do primera
različno, saj se vsak odloča zase.
Trajanje:
po naročilu (cca 2 uri)
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči, koliko prej
Posavski muzej Breţice
CPB 1, 8250 Breţice
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
max: 280 svatov

Ponudniki
prehrane:
Nastanitev za
svate in
mladoporočenca

Produkt 02
03 04 05 – 4
Tehnični opis

Kontaktni
podatki o

- moţnost izvedbe v tujih jezikih
- cena na posamezno varianto izvedbe
najem 500 €, ostalo po dogovoru (pijača,...)
Hrana in pijača ni dovoljena v viteški dvorani, ampak samo v galeriji!!!
Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
Ponudba občine Breţice
Golf Hotel Grad Mokrice, Terme Čateţ ( Hotel Terme, Hotel Toplice, Hotel Čateţ)

Poroka v Kostanjevici na Krki
(nekdanja samostanska cerkev ali drugi galerijski razstavni prostori)- Galerija
Boţidarja Jakac
Program vključuje izvedbo poročnega obreda v galerijskih prostorih. Za posebne
ţelje velja poseben dogovor.
trajanje obreda 30 minut
Naročila sprejemaj na Upravni enoti Krško, Matični urad Kostanjevica na Krki
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organizatorji,
informacije in
rezervacije:

(sreda 7 – 17, petek 7 – 13)
Do 3 mesece prej

Ponudniki
prehrane:

Minimalno-maksimalno do 150 oseb
- cena na posamezno varianto izvedbe 66,00 €
Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
Gostilna Ţolnir, Kmečki hram, Vinotoč Jelenič, Pizerija Otok, Turizem na kmetiji
Colarič, Vinogradništvo Jarkovič, Mario Kavačič s.p. (040 580 908)

Nastanitev za
svate in
mladoporočenca

V občini Krško se največ porok odvije v Dvorani v parku.
Produkt 02 03 04
05 – 5
Tehnični opis

Keltska zaroka/poroka oz. zaroka/poroka po starih šegah (Zavod
Vrbov Log) – Ajdovska jama, Hrast; moţno prenesti tudi v parke – Grad
Mokrice; Kostanjevico ipd… in v druge kraje, kjer je lepa narava…
Kratek opis ogleda, doţivetij, animacije:
Predstavitev pomena in namena starih poročnih šeg; predstavitev keltskega
poročnega prava;
Priprava zaročencev in starešin
Izvedba obreda pri drevesu, v drevesnem gaju in vodnjaku – pred tem
priprava oltarnega prostora, drevesne, zeliščne dekoracije, venčki za
zaročenca, šopki…)… ples okoli drevesa
Trak za zavezo, obredna hrana, pijača, kadila, kamni… vedeţevanje za
prihodnost…
Darilo Vrbovega Loga: obisk Ajdovske jame
Variacija 2:
Predstavitev pomena in namena starih poročnih šeg; predstavitev keltskega
poročnega prava;
Priprava zaročencev in starešin
Priprave brloga ljubezni, prstanov iz bele omele, zaščitnih šopkov, venčkov;
Igre med obema Hišama – sorodstvoma; pogajanja; ples okoli drevesa,
izvedba obreda pri drevesu, v drevesnem gaju in vodnjaku,
Skupno umivanje, priprava zajtrka za svate,
Darilo Vrbovega Loga: obisk Ajdovske jame, trak za zavezo, obredna hrana,
pijača, kadila, kamni, talismani… vedeţevanje za prihodnost…
Zaročenca/poročenca lahko predhodno naročita izdelavo obleke v keltskem
kroju…
Za gostinski del – prazgodovinska kulinarika in tudi način postreţbe – opcija;
moţne so tudi ostale kombinacije;
Komu je namenjeno: Primerno tako za pare, ki se ţelijo zaročiti/poročiti na
drugačen, pristen način in jim je narava in staro izročilo zelo blizu;
Primerno za večje skupine svatov – pribliţno enaka zasedba na obeh straneh;
Trajanje: Sam obred 1 uro, priprave pa 2 uri v predhodnem terminu (krajša
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varianta) oz. Popoldan, noč, večer, jutro, dopoldan… ure
Lokacija:
- Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus)
- po dogovoru (blizu dreves in vode),izjemoma – najkrajša oblika – obred pred
svati, kjer sicer imajo svatbo…
Kontaktni podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Naročilo, rezervacije:
Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13
505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 3 mesece
Kdaj je izvedba :
Minimalna velikost skupine: par
Maksimalna velikost skupine: odvisno od razpoloţljivosti prostora, priporočljivo
50
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM
Cena: oţji program: 450,00 € - vključeni tudi vsi rekviziti in darila, talismani
itd..; v tujem jeziku – dodatnih 30%
Odvisno od izbranih opcij;
Ali gre za zaroko ali poroko(stroški matičarja)
Rekviziti, obleka, dodatki mladoporočencev za spomin ali na posodo
Najem tunik;
Spanje v ljubezenskem brlogu;
Izbrane kulinarika;
Obsega animacije;
Fotografiranje, snemanje

Ponudniki prehrane:
Nastanitev za svate in
mladoporočenca
Produkt 02
03 04 05 –
6…
Tehnični opis

Kmečki turizmi, catering… keltski jedilnik
Moţnost nastanitve v brlogu na posestvu, kjer se izvaja svatba;
Sicer – kmečki turizmi (Les – Ţlegar, Kostanjevica); hoteli – blizu narava!

Poroka na splavu
Navesti, kaj vključuje
- kratek opis programa, posebnosti – atraktivnosti, , variacije
Sprejem ţenina, neveste in svatov
Vkrcanje na splav in pričetek plovbe v smeri Zidani most
Ogledi s splava
Poročni obred s sklenitvijo zakonske zveze pred matičarjem
Zdravica in prvi ples mladoporočencev
Pogostitev z raguškami, tradicionalno svatovsko pecivo
Ples svatov
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Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Nastanitev za
svate in
mladoporočenca
Produkt 02 03
04 05 – 7
Tehnični opis

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Nastanitev za
svate in
mladoporočenca

Splavarski obred dobrih ţelja: priporočilo rečnemu bogu Savusu
Pristanek na trdnih tleh v Radečah
- trajanje: po dogovoru v skladu z ţeljami novoporočencev
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči: KTRC Radeče: +386 (3) 56 87 941, +386 51 312 558,
info@ktrc.si
koliko prej: 1 mesec
- minimalno, maksimalno velikost skupine: do 60 oseb
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih? Slo, hr, ang, nem
- cena na posamezno varianto izvedbe: po dogovoru
Kulinarična ponudba, ki dopolnjuje osnovno doţivetje
catering
Kapacitete v sosednji občini Laško ali Sevnica

Poroka ob slapu Sušjek v Sopoti
Navesti, kaj vključuje produkt
- kratek opis programa, posebnosti – atraktivnosti, , variacije
Pripravimo lahko šrango na star način, zagotovimo rezervne neveste, preizkusimo
usposobljenost ţenina in trdnost neveste, sprejem in nagovor svatov, obred civilne
poroke ob slapu Sušjek, poročna penina ob kamniti mizi, posutje
mladoporočencev, pogostitev s tradicionalnim svatovskim pecivom, posebna
čestitka, … Zagotovimo lahko voţnjo z zapravljivčkom, video snemanje in
fotografiranje, catering in druge ţelje mladoporočencev
- trajanje: 1 – 2 uri
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči,
Študijski kroţek Sopota, Tatjana Kavšek, 031 813 468, tatjana.kavsek@gmail.com,
koliko prej,
vsaj 1 mesec
- minimalno, maksimalno velikost skupine, ni omejitev
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
- cena na posamezno varianto izvedbe
Po dogovoru
Catering po dogovoru
Gostišče Celestina Sopota: +386 (3) 56 76 225
Gostilna Jeţ Jagnjenica pri Radečah: +386 (3) 56 85 240, +386 51 622 384
Gostišče in prenočišče Kum Zagorje ob Savi: +386 (3) 56 69 177, +386 (3) 56 69
170
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2. 3. 5. Doţivetja narave
2.3.5.1. Naravna dediščina

Naravna dediščina Posavja je sestavni del vseh produktov, kjer bomo kot posebne
produkte izpostavili
Jovse in Dobravo
Krakovski gozd
Bohorske slapove in rastline
Lisco
Kostanjeviško jamo
Ajdovsko jamo – netopirji
Dolina Sopote
Magolnik
Soteska reke Bistrice »Prišjek«
Izvir reke Trebčice
Kraški izvir »Davjek«
Vseh osem produktov bo oblikovanih kot učne delavnice in navezanih na obstoječe
ponudnike. Namenjeni so specializirani publiki, ki jih zanima več o naravi ,
prvenstveno pa skupinam (šolam, društvom. ). Struktura produktov je naslednja:
Produkt 02
03 05 01 1
Tehnični opis

Jovsi in Dobrava
Jovsi so obsežna poplavna ravnica ob vzhodni slovenski meji vzdolž reke
Sotle, kakih 6 km pred izlivom v reko Savo v kraju Kapele. Danes
prevladujejo močvirna in vlažna travišča, prepredena s pasovi obrežne
vegetacije, grmišči, osamelimi vrbami, hrasti dobi in jelšami. Naravovarstveno
najpomembnejši so močvirni in poplavni travniki z nekaterimi redkimi in
ogroženimi vrstami v osrednjem in predvsem zahodnem delu, ki hkrati
predstavljajo pomemben življenjski prostor številnim živalskim vrstam, med
katerimi posebej izstopajo ptice. Do danes je bilo na območju Jovsov
opazovanih preko 80 vrst z okoli 50 gnezdilci – med njimi so tudi najbolj
ogrožene vrste – kozica, zlatovranka, črnočeli srakoper in kosec.
V središču Kapel je tudi informacijska soba, urejena Koščeva pot v Jovse in
opazovalni stolp v Jovsih.
- komu je namenjen
Šolske skupine, ljubitelji narave, družine, lovska društva
- trajanje
Odvisno od programa (ali je pohod po Koščevi poti ali je samo ogled info
sobe ali izpolnjevanje listov za učence in opazovanje v naravi,…)

Kontaktni
podatki o
organizatorji,

- zahtevnost poti
Lahka (ravnina)
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči vodenje, koliko prej,
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informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Produkt 02
03 05 01 2
Tehnični opis

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Turistično društvo Kapele in Krajevna skupnost Kapele
- kdaj je možen ogled: Pomlad, poletje, jesen
- minimalno, maksimalno velikost skupine: Ni omejitev
- možnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
Samo slovenščina, po dogovoru tudi ostali tuji jeziki (ang, nem, hr)
-cena na posamezno varianto izvedbe: Po dogovoru
Povezani ponudniki prehrane
V okolici Kapel ni gostinske ponudbe - prehrana
Povezani ponudniki namestitev
V okolici Kapel ni ponudnikov namestitev
Krakovski gozd
Od obseţnih poplavnih gozdov med rekami Sotlo, Savo in Krko se je ohranil
Krakovski gozd, ki je niţinski poplavni hrastov gozd, zavarovan kot naravni
rezervat. Kartiral ga je gozdarski inţenir, izumitelj ladijskega vijaka, Josip
Ressel. Razteza se na 40.5 hektarih površine Razteza se na skoraj 41
hektarjih površine in so ga leta 1952 zaščitili kot naravni spomenik. Posebna
znamenitost je depresija Trstenik, na površini okoli 30 hektarjev zaščiten
biotop niţinskih ptic in predstavlja v porečju reke Krke pomembno drstišče
ščuk in mrestišče ţabe plavček.V preteklosti je bil to neprehoden močvirni
svet, poraščen s trstiko (od tod njeno ime) in obsega danes okoli 30
hektarjev površine. Še danes predstavlja v porečju Krke najbolj pomembno
drstišče ščuk in je hkrati med največjimi v Evropi. V Krakovskem gozdu
najdemo številne redke ptičje vrste (tudi orla klinkača in edino gnezdišče črne
štorklje, sivo čapljo, detelje) in zaščitene rastline (močvirska logarica ali
tulipan). Sicer pa so v Krakovskem gozdu številne vrste avtohtone divjaki;
po letu 1970 so tu naselili še jelena damijaka, ki se je močno razširil. Seveda
je tudi Krakovski gozd priljubljeno področje slovenskih gobarjev. Med drevesi
prevladujeta hrast dob in beli gaber. Znameniti hrast pri Cvelbarjevi domačiji
na Malencah je star okoli 350 let, visok 40 metrov in ima obseg kar 7 metrov.
-vodenje je namenjeno vsem zainteresiranim (šolarjem, dijakom, študentom,
strokovni javnosti, gobarjem, druţinam, upokojencem…)
- ogled traja cca 3 ure
- potrebna je primerna obutev in obleka
kontaktna oseba:
Zavod za gozdove; Nikola Otaševič, 041 657 547
- ogled je odvisen od vremena
- minimalno,maksimalno velikost skupine od 20- 25 ljudi
- jezikovna varianta: slovenščina , manjše skupine tudi v angleščini
- cena vodenja po dogovoru
Povezani ponudniki prehrane: Gostišče Ţolnir, Turistična kmetija Colarič,
Turistična kmetija Jelenič
Povezani ponudniki namestitev: Gostišče in apartmaji Ţolnir

Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja

91

Produkt 02
03 05 01 3
Tehnični opis

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Bohor
Bohor je širok, v 20 km dolgem loku, raztegnjeno pogorje, ki poteka v smeri
vzhod-zahod in leţi v sredini področja med Savo ter izlivom Savinje in Sotle v
Savo. Preteţen del pokrivajo gozdovi. Najvišji vrh Bohorja je Veliki Javornik s
1024 m nadmorske višine. Bohor je geološko nekaj posebnega in je skupaj z
Orlico najbolj vzhodni podaljšek Posavskih gub. Vode se po juţnem pobočju
Bohorja prebijajo skozi trden triasni dolomit, dolbejo v njem globoke soteske,
ob zelo trdnih kamnitih pregradah pa ustvarjajo slapove in slapiče. Od
zahoda proti vzhodu se vrstijo: Bojanca nad Stranjskem potoku, Pekel na
Blanščici, Ubijavnik na Dobrovskem potoku in Bojavnik na Globokem grabnu
in slap Zapečje.
Planinska koča na Bohorju
Telefon:(07) 497 24 75
GSM: (041) 731 125 (oskrbnica koče)
Planinsko društvo Bohor Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo
Telefon: (07) 497 30 83
E-pošta: info@pdbohor.si
Spletna stran: pdbohor.si

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Koča na Bohoruju, Gostišče Senica, Gostišče Allegro,

Produkt 02
03 05 01 4
Tehnični opis

Lisca

Koča na Bohoruju, Gostišče Senica,

Navesti, kaj vključuje produkt
- kratek opis ogledov in doţivetij (tema)
športne aktivnosti; kolesarjenje, balinanje, padalstvo,
jadralstvo, igrišče….
- pešpoti in planinske poti
Iz Sevnice na Lisco; mimo Krakovega 45 minut) – 8.9 km
Na Lisco iz Brega čez Razbor; Jurkova pot 2 uri 10 minut) – 5.8 km
Na Lisco iz Jurkloštra; 2 uri 10 minut) – 6.3 km
Na Lisco od Pipana; del zasavske planinske poti; 2 uri 330 minut) –7.1
km
-

- komu je namenjen

namenjeno planincem in pohodnikom, ter ostalim ciljnim skupinam

- trajanje

čas poti naveden pri točkah

Kontaktni
podatki o

zahtevnost poti…

odvisno od programa

Kontaktni podatki o tem:
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organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Planinsko društvo Sevnica, Joţe Prah, 041 657 560, KŠTM/ turizem

- kje se lahko naroči vodenje, koliko prej,

Planinsko društvo Sevnica, Joţe Prah, 041 657 560, KŠTM/ turizem, 14 dni

- kdaj je moţen ogled

ko dopuščajo vremenski pogoji

- minimalno, maksimalno velikost skupine, 15 do 25 oseb
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih? SLO, AN, NEM
- cena na posamezno varianto izvedbe, (po dogovoru odvisno od variante)
Ponudniki
prehrane:

Povezani ponudniki prehrane

Ponudniki
namestitev:

Povezani ponudniki namestitev

Produkt 02
03 05 01 5
Tehnični opis

Kostanjeviška jama

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Tončkov dom na Lisci: Kozmus Anton s.p. 03 57 35 016, Katja Kozmus
031 600 335
Tončkov dom na Lisci: Kozmus Anton s.p. 03 57 35 016, Katja Kozmus
031 600 335

Ogled turistično urejenih delov kraške jame
Kostanjeviško jamo si ogledate v spremstvu jamskega vodnika. Zvedeli
boste marsikatero zanimivost, in videli zanimive kapniške oblike (mavrica,
medvedek,Kristus,kornet,sablja, kralj Matjaţ v prestolu itd..) Videli boste
netopirje, jamske kobilice, pajke , mikroorganizme, včasih še kakšne
druge jamske ţivali.
Vodenje je namenjeno vsem, ki jih zanima podzemni svet.
Trajanje ogleda 45 minut
- Kostanjeviška jama je ena najlaţje dostopnih turističnih jam.
Kontaktni podatki o tem:
www.kostanjeviska-jama.com
- kje se lahko naroči vodenje, koliko prej, Naročilo je potrebno za večje
organizirane skupine. Zaţeleno vsaj dva dni prej
- ogled je moţen med 15. aprilom in 31. oktobrom ob sobotah nedeljah in
praznikih, v poletnih mesecih (julij in avgust) vsak dan ob 10h, 12h, 14h, 16h
ter 18h. Iz.
- minimalna in maksimalna velikost skupine, maksimalno 50 oseb na vodnika
- jezikovne variante:
Angleško,nemško,italijansko
-

cene na posamezno varianto izvedbe,

odrasli individualno
odrasli (skupine nad 20 oseb)
študentje (s potrjeno izkaznico), dijaki
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Ponudniki
prehrane:

Ponudniki
namestitev:

Produkt 02
03 05 01 6
Tehnični opis

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 05 01 7
Tehnični opis

študentje (skupine nad 20 oseb)
3,00 €
osnovnošolski otroci (individualno)
3,00 €
osnovnošolski otroci (skupine na 20 oseb) 2,00 €
Povezani ponudniki prehrane
Gostilna Ţolnir, Vinotoč Jelenič,Turistična kmetija Colarič, turistična kmetija
Martinovi-Globočice, Gostišče Kmečki hram, Gostilna Gadova peč- Podbočje
Povezani ponudniki namestitev
Gostilna Ţolnir

Ajdovska jama – netopirji
Kratek opis ogleda, doţivetij, animacije:

Predstavitev bioloških posebnosti netopirjev in koristnosti v naravni verigi
Predstavitev starih šeg, verovanj, povezanih z netopirji
Poslušanje, opazovanje netopirjev z UV detektorji
Likovne in plesne netopirske igrice za otroke
Akcija – Postani boter netopirju
Komu je namenjen: Primerno za druţine, otroke – do vključno prve triade;
predavanje tudi za odrasle raziskovalce in ljubitelje narave;
Trajanje: 1-2 uri
Zahtevnost poti: nezahtevno

Naročilo vodenja:

Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči vodenje: 1 teden prej
Kdaj je moţen ogled: sam obisk Ajdovske jame bo omejen - zaprtje od 15. aprila do
31. oktobra; bo pa v tem času moţno opazovanje netopirjev pred Ajdovsko jamo in
ostale animacije
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 30
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM
Cena: 50,00 € na skupino (brez DDV) – za SLO, CRO; 65,00 € na skupino (ANG,
NEM)
Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)

Dolina Sopote
- kratek opis ogledov in doţivetij (tema)
Potok Sopota z brzicami in slapišči, dolina Glaţutnicez zgodbo o spravilu lesa
z gozdno ţeleznico, najdebelejši kostanj v Sloveniji - Gašperjev kostanj,
naravno okno, mokrišče, rastišče Ruja, Vidrna peč, slap Sušjek, …
- komu je namenjen
Ljubiteljem narave
- trajanje
Po dogovoru
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Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- zahtevnost poti…
Po dogovoru s skupino
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči vodenje, ,
KTRC Radeče: +386 (3) 56 87 941, +386 51 312 558, info@ktrc.si
koliko prej – 1 teden
- kdaj je moţen ogled - vedno
- minimalno, maksimalno velikost skupine, - 10 - 50
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih? Slo, hr, ang, nem
- cena na posamezno varianto izvedbe, 1€/osebo, minimalno 25€

Ponudniki
prehrane:

Gostišče Celestina Sopota: +386 (3) 56 76 225
Gostilna Jeţ Jagnjenica pri Radečah: +386 (3) 56 85 240, +386 51 622 384

Ponudniki
namestitev:

Gostišče Celestina Sopota: +386 (3) 56 76 225
Jalss d. o. o. Vrhovo: +386 (3) 56 86 516

Produkt 02
03 05 01 8
Tehnični opis

Magolnik

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- kratek opis ogledov in doţivetij (tema)
naravno rastišče Arnike, gozdno območje Jatne, Jeračeva smreka, termofilno
rastje,…
- komu je namenjen – ljubiteljem narave
- trajanje – po dogovoru
- zahtevnost poti… prilagodimo zmogljivosti skupine
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči vodenje, ,
KTRC Radeče: +386 (3) 56 87 941, +386 51 312 558, info@ktrc.si
koliko prej – 1 teden
- kdaj je moţen ogled - vedno
- minimalno, maksimalno velikost skupine, - 10 - 50
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih? Slo, hr, ang, nem
- cena na posamezno varianto izvedbe, 1€/osebo, minimalno 25€

Ponudniki
prehrane:

Gostišče Celestina Sopota: +386 (3) 56 76 225
Gostilna Jeţ Jagnjenica pri Radečah: +386 (3) 56 85 240, +386 51 622 384

Ponudniki
namestitev:

Gostišče Celestina Sopota: +386 (3) 56 76 225
Jalss d. o. o. Vrhovo: +386 (3) 56 86 516

Produkt 02
03 05 01 9
Tehnični opis

Soteska reke Bistrice »Prišjek«
Reka Bistrica je izrazito sredogorska reka. Obseţnejši prodni nanosi v strugi pričajo
o njenem hudourniškem značaju. Slovi po slikovitih vodnih prizorih in bistri vodi,
značilno je tudi pestro menjavanje širših in oţjih dolinskih delov ob strugi.
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Med Trebčami in Zagajem je reka Bistrica vrezala okoli 3 km dolgo sotesko, ki je
med Rebrijo in Tisovcem tako tesna, da je neprehodna. Pobočja so strma, skalovita
in gozdnata, na juţno stran se dvigujejo preko 400m. To je najbolj ohranjena in
slikovita rečna soteska v vzhodni Sloveniji in predstavlja odlično ohranjen del
rečnega ekosistema.
V soteski uspevajo nekatere manj znane in ogroţene rastlinske vrste: kranjska lilija,
rumenkasti luk, srhkodlakavi netreskovec, gladnica, šopasta zvončnica in bodeča
lobodika. Zanimivosti ţivalskega sveta so: gamsi, ujede, divji prašiči, dvoţivke ter
številni kačji pastirji. Vodotok reke Bistrice pa se ponaša s postrvmi in potočnimi
raki.

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- komu je namenjen: občudovalcem narave in pohodnikom
- trajanje
- zahtevnost poti
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči vodenje, koliko prej,
- kdaj je moţen ogled
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
- cena na posamezno varianto izvedbe,

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 05 01 10
Tehnični opis

Izvir reke Trebčice
- kratek opis ogledov in doţivetij (tema)
Preden pridejo vodne kapljice na dan kot izvir Trebčice, se zbirajo v velikem
poroznem pokrovu litotamnijskega apnenca, stik z neprepustno podlago peščenega
laporja pa jim onemogoča nadaljevanje poti v notranjost zemlje. Stalni izvir je skozi
tisočletja izdolbel kratko sotesko, nad katero se dviguje okrog 30m visoka, bleščeča
bela stena litotamnijskega apnenca. Veter, voda, sonce in zmrzal ne dopuščajo, da
bi se stena odela v zelenje, pač pa jo intenzivno drobijo v grušč, ki zasipa pobočje in
okolico izvira. Najbolj pisanih barv je soteska in ravnica pred njo spomladi, ko
zacvetijo zvončki, pasje čebulice, vraničniki in pljučniki. V poletnem času je
blagodejna in osveţujoča vlaga ujeta v na gosto vznikle in razbohotene liste repuha
ter do tal segajoče veje starih vrb. Cvetenje ob izviru zaključujejo jesenski podleski,
ki z neţnimi pastelnimi barvami cvetov pripravljajo naravo na zimski počitek.

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- komu je namenjen
- trajanje
- zahtevnost poti…
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči vodenje, koliko prej,
- kdaj je moţen ogled
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
- cena na posamezno varianto izvedbe,

Ponudniki
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prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 05 01 11
Tehnični opis

Kraški izvir »Davjek«
Dekmanca
- kratek opis ogledov in doţivetij (tema)
Kraški izvir se nahaja na stiku med pobočjem in okoliško ravnico in sicer na kontaktu
med propustnim apnencem in nepropustnim laporjem. Leţi v plitvi kotanji,
pomaknjeni v strmejše pobočje. V premeru meri 1m in se nadaljuje v potok, kjer je
nato še en manjši izvir, katerega voda se uporablja tudi za pitje. Sama kotanja je
dolga okoli 10m in široka 8m. Temperatura izvira je 16°C.

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

- komu je namenjen
- trajanje
- zahtevnost poti…
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči vodenje, koliko prej,
- kdaj je moţen ogled
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
- cena na posamezno varianto izvedbe,

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 05 01 12
Tehnični opis

Ribnik Trebče
- kratek opis ogledov in doţivetij (tema)
Ob Kolarjevi domačiji na Trebčah je manjši ribnik. Pod leseno Kolarjevo hišo je
nekoč tekla reka Bistrica, katere tok so ob gradnji ceste premestili bolj juţno,
opuščeni rokav reke pa so uredili v ribnik. Ribnik ni globok, pretok je močan, zato
voda ni temperaturno razslojena in se na dnu razrašča rastlinski svet. V
spomladanskih dnevih je ribnik daleč naokoli najpomembnejše mrestišče za številne
dvoţivke (sekulja, navadna krastača, rosnica, planinski pupek…). Ţe nekaj let
zapored Kozjanski park ob cesti postavi nizke pregrade, ki preprečujejo dvoţivkam
prehod čez cesto. Ob pregradi so nato v jarku razmeščena vedra, v katere se
naberejo dvoţivke, vedra pa nato ročno prenesejo na drugo stran ceste v ribnik.

Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči vodenje, koliko prej,
- kdaj je moţen ogled
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih?
- cena na posamezno varianto izvedbe,

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
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2.3.5.2. Po energijo v Posavje
Posebej bomo izpostavili tudi nekatere produkte, ki se dotikajo sodobnih
povpraševanj po dopolnilnih poteh do zdravja in so povezani z energijo. Sem sodijo
energijske točke
Dunaj nad Krškim
Šentvid nad Čateţem
Magolnik in Jatna
Sv. Gore
energetsko bogate točke ob cerkvi sv. Lovrenca na Lovrencu
vodena doţivetja na energetsko bogatem prostoru pod hrastom na Kalu pri
Krmelju in na cerkvenem pobočju pod»citarjem« na Velikem Cirniku ter obisk
izvira ţive vode na Leskovcu nad Šentjanţem
Tudi ti produkti morajo biti oblikovani kot posebno doţivetje in navezanih na
obstoječe lokalne ponudnike. Namenjeni so specializirani publiki, ki jih zanima več o
naravi in ki praviloma tematiko dobro poznajo, zato je potrebna posebna pozornost
dobremu vodenju. Struktura produktov je naslednja:
Produkt 02
03 05 02 1
Tehnični opis

Dunaj nad Krškim
Kratek opis:

Po zdravje v naravo je skupni imenovalec tega programa. Vendar ni samo to, vsi
udeleţenci spoznajo, da je včasih malo ţe skoraj preveč. Program se izvaja na
obeleţenih zdravilnih poljanah, kjer vodniki predstavijo, kako popotovati skozi ta
izjemna mesta in pri tem narediti največ za svoje zdravje. Zelo konkretno, zelo
preprosto in duhovno nevtralno.
Sam program razvija tudi pozitiven odnos in spoštovanje do Narave ter daje ključne
odgovore na vprašanja – kaj lahko naredim sam za svoje zdravje..
Zanemariti ne gre, da sta vodnika tudi odkritelja, obeleţevala in vrhunska
poznavalca energijskih poljan, saj sta zraven, ko o tem še nihče nič ni vedel.
Značilnosti energij Dunaja izhajajo ţe iz njegovega imena, ki je keltskega izvora,
torej zelo zemeljske energije.
Sprehod po poljanah dopolnjujejo tudi zgodbe tega prazgodovinskega gradišča.
Komu je namenjen: primernost za vse ciljne skupine, druţine, poslovne skupine,
interesna zdruţenja starejši.
Trajanje: 2-3 ure
Zahtevnost poti, opozorila: nosečnicam, srčnim bolnikom, epileptikom in zasvojenim
z drogami se obisk odsvetuje; potrebna dobra obutev in udobna obleka. Obisk
poljan je na lastno odgovornost.
Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Naročilo vodenja:

Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči vodenje: 1 teden prej
Kdaj je moţen obisk: vse letne čase, priporočljivo pa v topli dobi leta
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25 (50 – dva vodnika) – ne pripročamo – tudi zaradi
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Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 05 02 2
Tehnični opis

parkirišč;
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM
Cena: 100 € na skupino (200 € dva vodnika) (brez DDV); – če gre za lasten prevoz,
sicer še doplačilo za prevoz; doplačilo tudi za dostavo hrane – v obliki piknika;
V kombinaciji z Dunajsko potjo – Gostilna Pečnik, Brestanica; Gostilna Medvedji
Brlog – Brestanica; Kmetija Kerin Straţa pri Krškem;
Catering (Polc, Apolon)

V Brestanici (Pohle), Krškem (Hotel City), Leskovcu (Hotel Pacific)
Šentvid nad Čateţem – Čateţeva energijska pot
Kratek opis:

Po zdravje v naravo je skupni imenovalec tega programa. Vendar ni samo to, vsi
udeleţenci spoznajo, da je včasih malo ţe skoraj preveč. Program se izvaja na
obeleţenih zdravilnih poljanah, kjer vodniki predstavijo, kako popotovati skozi ta
izjemna mesta in pri tem narediti največ za svoje zdravje. Zelo konkretno, zelo
preprosto in duhovno nevtralno.
Sam program razvija tudi pozitiven odnos in spoštovanje do Narave ter daje ključne
odgovore na vprašanja – kaj lahko naredim sam za svoje zdravje.
Skupna značilnost poljan na Šentvidu se povezuje z imenom svetnika – sv. Vida,
dopolnjujejo pa jo zgodbe škrata Čateţa in tudi prazgodovinskih najdb.
Zbirno mesto (Info točka): Gostilna Les, Čateţ
Komu je namenjen: primernost za vse ciljne skupine, druţine, poslovne skupine,
interesna zdruţenja starejši.
Trajanje: 3 - 4 ure
Zahtevnost poti, opozorila: nosečnicam, srčnim bolnikom, epileptikom in zasvojenim
z drogami se obisk odsvetuje; potrebna dobra obutev in udobna obleka in tudi
dobra fizična kondicija. Obisk poljan je na lastno odgovornost.
Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Naročilo vodenja:

Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
TD Čateţ ob Savi
Kontaktni podatki: www.turizem-catez.si, info@turizem-catez.si, 031 569 303, 040
757 756

Koliko prej se naroči vodenje: 1 teden prej
Kdaj je moţen ogled: vse letne čase, priporočljivo pa v topli dobi leta

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02 03
05 02 3
Tehnični opis

Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25 (50 – dva vodnika)
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM, IT?
Cena: 125 € na skupino (250 € dva vodnika) (brez DDV)
Gostilna Les, Gostilna Budič,…
Pension Les, Budič, Terme Čateţ,…

Svete Gore - energijska točka ob stopnišču pred vhodom v cerkev
Z vrha Sv. gora (527 m) seţe pogled daleč v Hrvaško Zagorje in mimo
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Kontaktni
podatki
o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Donačke gore in Boča vse do Pohorja. Po grebenu hriba se zvršča pet svetišč:
Lurška kapela, kapela sv. Sebastijana in sv. Fabijana, Marijina cerkev,
posvečena Marijinemu rojstvu, ter kapeli sv. Jurija in sv. Martina.
- komu je namenjen: verniki, občudovalci dediščine, tisti, ki imajo radi
naravo, mir
- trajanje
/
- zahtevnost poti: lahka/srednja
Kontaktni podatki o tem:
- kje se lahko naroči vodenje, koliko prej
- kdaj je moţen ogled
Non stop ogledi kapelic ob poti, cerkev pa po dogovoru oz. v času obreda
Glede odprtja cerkve in vsakodnevne moţnosti vodenja se še dogovarjamo.
Teţava je, ker je imel do sedaj ključ le ţupnik, ta pa je zelo nezanesljiv.
Poskušam prepričati občino, da bi med majem in septembrom uvedli
deţurstva, vsaj za vikende; ker pa je z našo občino dogovarjanje zmeraj zelo
dolgotrajno, ne morem zdaj to napisati, ker ne vem, če bo prišlo do tega. Od
kapelic, ki so na vrhu hriba, je samo ena brez vrat, ostale so tudi
zaklenjene...
- minimalno, maksimalno velikost skupine,
- moţnost izvedbe v tujih jezikih – ang in nem, če je skupina najavljena
- cena na posamezno varianto izvedbe – nimajo definirano…

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Produkt 02
03 05 02 4
Tehnični opis

Povezani ponudniki prehrane
Gostilna Šempeter, Gostilna Šekoranja
Povezani ponudniki namestitev
Tur. kmetija Kramar, Hiša s tradicijo Šmalčič, Tur. Kmetija Pudvoi, Vinoteka
pri Peču
Sv. Lovrenc
Navesti, kaj vključuje produkt
- kratek opis ogledov in doţivetij (na temo zdravilne energije)
Cerkev Sv. Lovrenc; ogled cerkve in hrasta ob njej pod katerim je
zaznati pozitivno energijo
rastišče encijana Clusijev svišč); na temo zdravilne energije

- komu je namenjen
izletniki, pohodniki, planinci in ostale ciljne skupine

- trajanje 30 min
- zahtevnost poti… Odvisno od programa
Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
TIP Sevnica, Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica,07 81 65 462 KŠTM/
turizem, 14 dni

- kje se lahko naroči vodenje, koliko prej,

Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja

100

TIP Sevnica, Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica,07 81 65 462 KŠTM/
turizem, 14 dni

- kdaj je moţen ogled

Čas cvetenja encijana je najprimernejši, drugače organizirani ogledi točke
skozi celo leto
- minimalno, maksimalno velikost skupine, 15 do 50 oseb
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih? SLO, ANG, NEM

- cena na posamezno varianto izvedbe,
Po dogovoru
Ponudniki
prehrane:

Ponudniki
namestitev:

Produkt 02
03 05 02 5

Tehnični opis

Povezani ponudniki prehrane
-

Okrepčevalnica Nunčič, 03 56 84 157
Turistična kmetija Močivnik, 03 56 84 123
Turistična kmetija Kranjc Pavlič 03 56 84 387

Povezani ponudniki namestitev

V neposredni bliţini Tončkov dom na Lisci 03/57 35 016

- Kal pri Krmelju : na energetsko bogatem prostoru pod hrastom- Velikem Cirniku, na cerkvenem pobočju pod »cviarjem«
- izvir ţive vode na Leskovcu nad Šentjanţem
- kratek opis ogledov in doţivetij (na temo zdravilne energije)

Kal pri Krmelju 40 min

cerkev Sv. Martina – ogled, obisk energetsko bogate točke ob stari osnovni šoli,
ogled stare učilnice.
Veliki Cirnik /90 min/
cerkev Sv. Kriţa – ogled in zvonček ţelja
značilen kozolec »cvitar« , ki je prestavljen in ima posebno zgodbo in preizkus
stare gasilske brizgalne iz zadnje četrtine 19 st. (vključevanje obiskovalcev v
program)
Leskovec nad Šentjanţem /60 min/
Špičasti kamen, več tisočletni mejnik med posestvi, kraljevinami, skupnostmi,
občinami, legende o zamenjavi otrok, o ţivi vodi, ki pomaga odgnati
bolezen..
cerkev Sv. Matere Boţje ob kateri stoji 400 let stara lipa
vas je najlepša hribovska vas v letu 2005

- komu je namenjen

vsem ciljnim skupinam

- trajanje

Odvisno od programa
- zahtevnost poti… Odvisno od programa
Kontaktni
podatki o
organizatorji,
informacije in
rezervacije:

Kontaktni podatki o tem:
TIP Sevnica, 07 81 65 462, TD Šentjanţ, 051 620 287
- kje se lahko naroči vodenje, koliko prej, TIP Sevnica, 07 81 65 462, TD
Šentjanţ, 051 620 287 - 14 dni prej

- kdaj je moţen ogled

Ogled moţen skozi celo leto

- minimalno, maksimalno velikost skupine, 15 do 50 oseb
- moţnost izvedbe v tujih jezikih in katerih? NEM, ANG, HR
- cena na posamezno varianto izvedbe, odvisno od programa
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Ponudniki
prehrane:

Povezani ponudniki prehrane

Ponudniki
namestitev:

Povezani ponudniki namestitev

gostilna in sadjarstvo Repovţ, Joţe Repovţ, 81 85 661, 041 732 970
gostilna in sadjarstvo Repovţ, Joţe Repovţ, 81 85 661, 041 732 970

2. 3. 6. Seminarji in poslovni dogodki na podeţelju
(predlog slogana: Po znanje v Posavje – ikona-sova)

Namen produktov iz tega sklopa je posebej izpostaviti tiste ponudnike, ki s
kakovostno ponudbo privlačijo nekatere oblike sodobnih poslovnih srečanj, predvsem
neformalna poslovna druţenja, nekatere manjše oblike izobraţevanj, npr. team
buildinge in podobno.
Organizatorjem tovrstnih srečanj bomo ponudili:
Predavanja, delavnice in seminarji v idiličnem vaškem okolju s ponudbo
rekreativnih moţnosti po opravljenem strokovnem delu
team buildingi oz. rekreacijsko-motivacijsko druţenje v naravi, na kmetijah

2.3.6.1. Ponudba infrastrukture
Izbor ponudnikov v tem sklopu vključuje :
Terme Čateţ,
Hotel Pacific ,
Hotel City
Kulturni dom Krško
Gostišče Dolinšek - Vrh nad Boštanjem
Istenič, Bizeljsko
Les, Ţlegarjev breg
Čateški dvor, Dvorce
Tudi ti produkti bodo predstavljeni enotni in sicer po naslednji shemi:
Produkt 02 03
06 01 – 1
Tehnični opis

Terme Čateţ – hotel Terme****
V hotelu so 4 sejne in konferenčne dvorane:
Velika konferenčna dvorana (prostor za največ 200 udeleţencev),
Konferenčna dvorana A (prostor za 51 udeleţencev),
Konferenčna dvorana B (prostor za 51 udeleţencev),
zdruţeni konferenčni dvorani A in B (prostor za 106 udeleţencev),
Velika sejna soba (prostor za 36 udeleţencev).
Oprema:
LCD-projektor, grafoskop, diaprojektor, pomično platno, TV sprejemnik, flip chart,
ozvočenje, telefonska in telefaks linija, dostop do interneta.
- posebnosti lokacije:
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klimatizirane dvorane z dnevno svetlobo
- gostinske ponudbe:
Prigrizki med odmori, poslovna kosila in večerje ter banketi. Gostinsko ponudbo
prilagajajo posameznim organizatorjem srečanj.

Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 06 01 – 2
Tehnični opis

- asistenca pri izvedbi animacije:
hotel zagotavlja potrebno strokovno pomoč
+ cena za različne opcije ponudbe
individualno po dogovoru
Povezani ponudniki prehrane
hotelska
Povezani ponudniki namestitev
Hotel Terme, Hotel Čateţ, Hotel Toplice, Golf hotel golf Mokrice
Terme Čateţ – hotel Toplice****
- Tehnični opis prostorov in opreme za izvedbo dogodkov (+ kapacitete)
Večnamenska kongresna dvorana (prostor za 900 udeleţencev)
Oprema:
LCD-projektor, grafoskop, diaprojektor, pomično platno, TV sprejemnik, flip chart,
ozvočenje, telefonska in telefaks linija, dostop do interneta
- posebnosti lokacije:
klimatizirana dvorana z dnevno svetlobo, plenarna, konferenčna ali banketna
postavitev, dvorano je moţno pregraditi na dva dela-pravokotni in trikotni
- gostinske ponudbe:
prigrizki med odmori, poslovna kosila in večerje ter banketi; gostinsko ponudbo
prilagajajo posameznim organizatorjem srečanj
- asistenca pri izvedbi animacije:
hotel zagotavlja potrebno strokovno pomoč

Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 06 01 – 3
Tehnični opis

+ cena za različne opcije ponudbe
individualno po dogovoru
Povezani ponudniki prehrane
hotelska
Povezani ponudniki namestitev
Hotel Terme, Hotel Čateţ, Hotel Toplice, Golf hotel golf Mokrice
Terme Čateţ – hotel Čateţ***
- Tehnični opis prostorov in opreme za izvedbo dogodkov (+ kapacitete)
Rdeča dvorana (prostor za 60 udeleţencev),
Salon III (prostor za 120 udeleţencev)
Oprema:
LCD-projektor, grafoskop, diaprojektor, pomično platno, TV sprejemnik, flip chart
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- posebnosti lokacije:
klimatizirane dvorane z dnevno svetlobo
- gostinske ponudbe:
prigrizki med odmori, poslovna kosila in večerje ter banketi; gostinsko ponudbo
prilagajajo posameznim organizatorjem srečanj

Kontaktni
podatki ,
informacije
in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 06 01 – 4
Tehnični opis

- asistenca pri izvedbi animacije…
+ cena za različne opcije ponudbe
individualno po dogovoru

Povezani ponudniki prehrane
hotelska postreţba
Povezani ponudniki namestitev
Hotel Terme, Hotel Čateţ, Hotel Toplice, Golf hotel golf Mokrice
Hotel Golf grad Mokrice****
- Tehnični opis prostorov in opreme za izvedbo dogodkov (+ kapacitete)
Viteška dvorana (prostor za največ 40 udeleţencev, dnevna svetloba)
Dvorana štirje letni časi (prostor za največ 60 udeleţencev)
Oprema:
kino, razred, kocka, sprejem
- posebnosti lokacije:
grajsko okolje!!!
- gostinske ponudbe:
grajsko osebje poskrbi za prigrizke, poslovna kosila in večerje
- asistenca pri izvedbi animacije…

Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 06 01 – 5
Tehnični opis

+ cena za različne opcije ponudbe
individualno po dogovoru
Povezani ponudniki prehrane
Povezani ponudniki namestitev
Hotel Terme, Hotel Čateţ, Hotel Toplice, Golf hotel golf Mokrice
Depandansa hotela Golf grad Mokrice****
- Tehnični opis prostorov in opreme za izvedbo dogodkov (+ kapacitete)
Dvorana Barbara (sprejme 110 gostov)
Oprema:
kino, razred, kocka, sprejem
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- posebnosti lokacije:
čudovit pogled na angleški park
- gostinske ponudbe:
grajsko osebje poskrbi za prigrizke, poslovna kosila in večerje
- asistenca pri izvedbi animacije…
Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 06 01 – 6
Tehnični opis

+ cena za različne opcije ponudbe
individualno po dogovoru
Povezani ponudniki prehrane
Povezani ponudniki namestitev
Hotel Terme, Hotel Čateţ, Hotel Toplice, Golf hotel golf Mokrice
Penzion Čateški dvorec****
Konferenčna dvorana
Oprema:
dvorana je opremljena s priključki za moderne tehnologije
posebnosti lokacije:
podeţelje
gostinske ponudbe:
osebje penziona (menu-ji in prigrizki po dogovoru)

Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Produkt 02
03 06 01 – 7
Tehnični opis

asistenca pri izvedbi animacije…
+ cena za različne opcije ponudbe
individualno po dogovoru
Povezani ponudniki prehrane
Povezani ponudniki namestitev
Penzion Čateški dvorec****, Hotel Terme, Hotel Čateţ, Hotel Toplice, Golf hotel golf
Mokrice, Gostilna pension Les
Istenič d.o.o. (Klet penin Istenič)
Konferenčna soba (sprejme 40 gostov)
Oprema:
vsa potrebna oprema za nemoten potek poslovnih sestankov in seminarjev
- posebnosti lokacije:
podeţelje, med vinorodnimi griči , razvedrilni programi po dogovoru
- gostinske ponudbe:
osebje (menu-ji in prigrizki po dogovoru); posebnost – moţnost francoske kuhinje
- asistenca pri izvedbi animacije…
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Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

+ cena za različne opcije ponudbe
individualno po dogovor
Povezani ponudniki prehrane
Gostilna Kalin
Povezani ponudniki namestitev
Istenič d.o.o., Vinoteka Pri peču, Turistična kmetija Pudvoi

Produkt 02
03 06 01 – 8

Produkt oz. ponudnik: Gostilna Dolinšek – Vrh nad Boštanjem, Martin

Tehnični opis

- Tehnični opis prostorov in opreme za izvedbo dogodkov (+ kapacitete)

Dolinšek, s.p.
Kapacitete gostinskega obrata:
- število sedeţev znotraj: 200, zunaj: 50
- nastanitvena ponudba: 1 soba/1, 3 sobe/2, 2 sobi /3 –
kategorija 3 *

- posebnosti lokacije,

Gostišče Dolinšek se nahaja v manjši vasici nad Boštanjem, nedaleč stran
iz Sevnice v naravnem okolju – dostop za avtobusom, imajo tenis igrišča,
moţnost peš in sprehajalnih poti.

- gostinske ponudbe,

- Stalna gostinska ponudba: domače slovenske jedi, mednarodna kuhinja,
jedi iz - - -- divjačine, vegetarijanske jedi, jedi iz ţara
- Kuhinje drugih narodov: občasno dalmatinska, francoska italijanska
- Posebnost kuhinje: prirejanje tematskih kuhinj: dnevi tartufov, testenin,
palačink…
- Moţnost cateringa
asistenca pri izvedbi animacije… moţna po dogovoru
Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 06 01 – 9
Tehnični opis

+ cena za različne opcije ponudbe: odvisno od povpraševanja
Povezani ponudniki prehrane : omenjena lokacija
Povezani ponudniki namestitev: omenjena lokacija in sosednji ponudniki
Hotel Ajdovec, Joţe Gorišek s.p. , 07 81 41 612

- Tehnični opis prostorov in opreme za izvedbo dogodkov (+ kapacitete)
Kapacitete gostinskega obrata:
- število sedeţev znotraj: 150, zunaj 64 sedeţev – ločen
prostor znotraj
- nastanitvena ponudba: 1 soba/, 6 sob/2, 1 soba /3, 5 sob/2
– kategorija 3 *
- posebnosti lokacije, hotel se nahaja v centru Sevnice – dostop za
avtobusom

- gostinske ponudbe,

Stalna gostinska ponudba: vsakodnevna ponudba malic in kosil, nedeljska
kosila, mednarodna kuhinja, ribje jedi in jedi iz morskih sadeţev, jedi na
ţaru
Posebnost kuhinje: priprava hladno toplih bifejev
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asistenca pri izvedbi animacije… po dogovoru
bliţina bazena, tenis igrišč, športne dvorane,
Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:
Produkt 02
03 06 01 –
10
Tehnični opis

+ cena za različne opcije ponudbe: odvisno od povpraševanja
Povezani ponudniki prehrane : omenjena lokacija
Povezani ponudniki namestitev: omenjena lokacija
Kulturni dom krško
Velika dvorana kongresnega tipa sprejme od 480 do 579 obiskovelcev.
Namenjena je scensko zahtevnim gledališkim predtavam, koncertom, klasične
in zabavne glasbe, presnim predstavam, proslavam, predavanjem in drugo.
Dvorana je opremljena z ozvočenjem, s projekcijskim platnom (4 x 10 m),
kinoprojektorjem (35 mm, Digital Dolby tehnologija), LCD projektorjem in
prenosnim računalnikom.
Mala dvorana sprejme do 110 obiskovalcev. Ima oder in je primerna za
scensko manj zahtevne kulturne prireditve, manjše gledališke predstave in
koncerte manjših glasbenih zasedb. Dvorana je opremljena z ozvočenjem, s
projekcijskim platnom (3 x 7m), kinoprojektorjem (35mm, Stereo Surround
tehnologija), LCD projektorjem in prenosnim računalnikom
Sejna sobe/klub KDK je bila prenovljena v letu 2007 in s svojo
prilagoditveno opremo omogoča večnamensko opremo prostora. Sprejme
lahko do 100oseb, odvisno od postavitve. Prostor je lahko prirejen v stilu
klubskega ambijenta (50 komadov). Lahko pa od potreb (za predavanja.
Delavnice itd).Prostor je opremljen z ozvočenjem, LCD projektorjem in
prenosnim računalnikom.
Projektna soba se uporablja za sestanke, izobraţevanja in delavnice
manjših skupin (do 30 oseb). Prostor je namenjen tudi prodajni galeriji KDK.
Moţno je ozvočenje, LCD projektorjem in prenosnim računalnikom.
Avla je namenjena galerijski dejavnosti, tako v spodnji kot zgornji etaţi.
Uporablja se za kulturne prireditve (komorne in pevske koncerte, literarne
večere ipd.) sprejme do 100 sedeţev. Avla se uporablja tudi za sprejeme in
različne druţbene dogodke s pogostitvami. Prostor je opremljen z
ozvočenjem, moţna je LCD in računalniška projekcija.

Kontaktni

gostinske ponudbe
Restavracija City, Restavracija Portos, Restavracija Margareta
- asistenca pri izvedbi animacije…
Kulturni dom Krško
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podatki ,
informacije in
rezervacije:
Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško
E-mail: info@kd-krsko.si

Produkt 02
03 06 01 –
11
Tehnični opis

Hotel City

Restavracija City, Restavracija Portos
Hotel City, Hotel Pacific

Zelena dvorana sprejme max.60 oseb in je primerna za seminarje, delovne
sestanke… prostor je opremljen z grafoskopom, TV – sprejemnikom, video
rekorderjem.
Oranţna dvorana sprejme 30 oseb, primerna za seminarje, delovne sestanke

Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:

- posebnosti lokacije
Nahaja se zraven Kulturnega doma Krško
- asistenca pri izvedbi animacije…
Hotel City Krško, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO
telefon: +386 7 48 80 333, +386 7 49 21 840
fax: +386 7 48 80 313, e-mail: info@city-hotel.si

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Restavracija City, Restavracija Portos, Restavracija Margarita

Produkt 02
03 06 01 –
12
Tehnični opis

Hotel Pacific

Hotel City, Hotel Pacific

Večnamenska kristalna dvorana z vso avdio-video opremo, sprejme do 120
gostov in je primerna za kongrese, delovne sestanke, seminarje
- asistenca pri izvedbi animacije…

Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:

Hotel Pacific Leskovec, MDB 1, 8273 LESKOVEC
telefon: +386 7 48 80 300, +386 7 48 80 333
fax: +386 7 48 80 313, email: info@city-hotel.si

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Restavracija Pacific
Hotel Pacific

2.3.6.2. »Team building«
Zavod Vrbov Log
Jamnik
Les
ŠRC Grič
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Produkt 02
03 06 02 – 1
Tehnični opis

Keltska zabava
Team building za različne skupine
Kratek opis programa:

Skozi animacijo in ambient (narava in noše) popotovanje tisočletja nazaj v čas
mlajše ţelezne dobe; skupina deluje kot pleme in si znotraj te razdeli posamezne
vloge; animatorji pri tem delujejo kot druidi, ki hkrati tudi s tehnikami skupinske
dinamike razstavljajo in s sestavljajo skupino; pri tem udeleţenci spoznajo tudi
osnovne poudarke ţivljenja in verovanja takratnega časa, skupno pripravljajo hrano
in dobivajo še ostale naloge, ki tičejo plemenu; naloge prilagodimo glede na
potrebe naročnika oz. skupine;
Komu je namenjen, posebne zahteve, pogoji: Za različne zaključene skupine,
društva, delovne skupine; mlade – skupine razredov ipd.; tudi sorodstvene skupine
– druţine ipd.; nekaj fizične kondicije, udobna obleka in obutev, da so radi v naravi,
radovedni
Trajanje: 5 ur
Lokacija: Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus); po dogovoru – na ostalih lokacijah – blizu narave;
Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Produkt 02 03
06 02 – 2
Tehnični opis

Naročilo programa:

Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 1 teden prej
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 50 (optimalno 25 – če je v hramu Vrbovega Loga in
tudi zaradi same dinamike skupine)
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM
Cena: Animacija - 300 € na skupino (za mlade 250 €); izposoja tunike – 5 € po
udeleţencu; hrana posebej – odvisno od velikosti skupine
Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
VRBOV PLETEŢ
delavnica

Kratek opis programa:

Zelo intenzivna delavnica. Učeno rečeno bi lahko rekli, da udeleţenci spoznajo
praktične vaje uporabe devetih orodij kot pomoč za izboljšanje svojega zdravja,
počutja, rasti. V preprostem besednjaku pa to pomeni, da udeleţenci spoznajo devet
praktičnih vaj iz slovenskega tradicionalnega zdravilstva in prakse pozabljenih znanj.
Kaj so znale babice in dedje in oni pred njimi, kar nam lahko pomaga še danes ? V
programu se na sproščen način ne učimo »uvoţenega instanta«, ampak preprosto,
to kar so znali naši predniki.
Pomembno je vedeti, da je poudarek na praksi, na vaji in njeni rabi v vsakdanjem
ţivljenju. Bolj preprosto ne gre.
Komu je namenjen, posebne zahteve, pogoji: program je primeren za vse starejše
od 18 let.
prav posebej je priporočljiv za zaključene interesne skupine, kot oblika »team
buildinga«
Trajanje: 3 ure
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Lokacija: Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus); po dogovoru – na ostalih lokacijah;
Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Produkt 02 03
06 02 – 3
Tehnični opis

Naročilo programa:

Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25
Jezikovne variante: SLO, CRO, ANG, NEM
Cena: 100,00 € na skupino (+ potni stroški, v kolikor je na drugi lokaciji)
Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
VEČERI V HRAMU
Etno druţenja

Kratek opis programa:

Razpisan program za vsako sezono in objavljen na spletnih straneh Vrbovega Loga;
teme so različne, povezane slovenskim izročilom (petjem, plesi, rokodelstvom,
kmečkimi opravili, starimi šegami ipd.)
Lahko pa se program pripravi posebej za zaključene skupine.

Opcija: ponudba domačega peciva, čajev, ţganja, vina, sokov
Komu je namenjen, posebne zahteve, pogoji: primerno za različne skupine – ki pa
morajo znati slovensko in jih zanima ljudsko izročilo;
Trajanje: 3 ure
Lokacija: Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus); po dogovoru – na ostalih lokacijah – bolj domači, etno
objekti;
Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Produkt 02 03
06 02 – 4
Tehnični opis

Naročilo programa:

Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: - Razpisano – četrtki, pozimi – v Hramu Vrbovega Loga;
Po naročilu za zaključene skupine – tudi drug termin in lokacija: naročiti 1 teden
prej
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25
Jezikovne variante: SLO
Cena na skupino: 50,00 € brez ddv, (+ potni stroški, v kolikor je na drugi lokaciji)
Cena na udeleţenca: 5,00 €
Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
GODOVANJE
Animacija

Kratek opis programa:
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Gre za prikaz in animacijo stare slovenske šege (ramplanje), ki je starejša od
praznovanja rojstnih dni; izvor je še predkrščanski in je vezan na pridobitev imena;
V programu predstavimo ozadja te šege ter glede na ime godovnika tudi šege, ki se
veţejo na posameznega svetnika - zavetnika; pri tem dobi godovnik tudi darilo,
moţen je tudi iniciacijski – imenovanjski obred ipd.
Komu je namenjen, posebne zahteve, pogoji: pogojev ni – primernejše pa za
odrasle; nanašati se na godovnika – najbolje večer pred njegovim godom; ker gre za
slovensko izročilo, je dobro, da teče program v slovenskem jeziku in je bolje, da se
vzporedno zagotovi prevajanje, če gre za tujo skupino
Trajanje: 2-3 ure
Lokacija: Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus); po dogovoru – na ostalih lokacijah – bolj domačih, etno
objekti;
Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Produkt 02 03
06 02 – 5
Tehnični opis

Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:

Naročilo programa:

Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25
Jezikovne variante: SLO (opcija prevajanje – dodaten strošek)
Cena na skupino: 100,00 € brez ddv – brez gostov (+ potni stroški, v kolikor je na
drugi lokaciji); dodatni stroški – prevajanje, hrana
Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
ZDRAVLJENJE S KRISTALI IN KAMNI
Animacijska delavnica
Kratek opis programa:
Zgodba se prične pri kamenih krogih, monolitih…in se nadaljuje pri preprostem
pestnjaku in konča v ţepu v obliki talismana. Ali lahko kristali nadomestijo
antibiotike? Le čemu bi jih, lahko pa pomagajo pri izboljšanju kakovosti pitne vode in
še marsičem.
Delavnica je usmerjena v prakso, kako uporabljati kristale kot pomočnike pri
izboljšanju kakovosti ţivljenja. Mnogo odgovorov na vprašanja »kako z njimi – in
kako oni z nami !«
Komu je namenjen, posebne zahteve, pogoji: primerno za starejše nad 18 let; tudi
za zaključene skupine;
Trajanje: 3 ure
Lokacija: Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus); po dogovoru – na ostalih lokacijah;
Naročilo programa:
Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25
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Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Produkt 02 03
06 02 – 6
Tehnični opis

Jezikovne variante: SLO , CRO, ANG, NEM
Cena na skupino: 100,00 € brez ddv (+ potni stroški, v kolikor je na drugi lokaciji);
Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
ZDRAVLJENJE S KRISTALI IN KAMNI
tečaj

Kratek opis programa:

Zgodba se prične pri kamenih krogih, monolitih…in se nadaljuje pri preprostem
pestnjaku in konča v ţepu v obliki talismana.
Delavnica je usmerjena v prakso, spoznavanje, kako uporabljati kristale kot
pomočnike pri izboljšanju kakovosti ţivljenja, zdravljenju. Mnogo odgovorov na
vprašanja, »kako z njimi – in kako oni z nami !« Predvsem pa se poudarja, kako se s
kristali ravna, da se človeku ne škoduje. Udeleţenci bodo spoznali tudi vse o negi,
rabi in delu s kristali, podkrepljeno z bogatim priročnikom. V praktikum je vključena
tudi masaţa s kristali.
Komu je namenjen, posebne zahteve, pogoji: primerno za starejše nad 18 let;
Trajanje: 16 ur – 2 dni
Lokacija: Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus); po dogovoru – na ostalih lokacijah;
Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Produkt 02 03
06 02 – 7
Tehnični opis

Naročilo programa:

Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Minimalna velikost skupine: 6
Maksimalna velikost skupine: 12
Jezikovne variante: SLO , CRO, ANG, NEM
Cena na posameznika: 125,00 € brez ddv (v ceno je vključen certifikat, gradivo,
malica in brezalkoholna pijača);
Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
ENERGIJA DREVES
Animacijska delavnica

Kratek opis programa:

Vrba, hrast, brest, bukev, jablana, vresje…od drevesa do drevesa po zdravje.
Kakšne lastnosti ima v tradiciji vsako od dreves, kako so nekoč hodili po zdravje k
drevesom in kako to počnemo danes. Brez strahu, ne bomo objemali dreves,
kvečjemu se bomo na njih naslonili, ko bomo spoznavali ta tako podobna in kljub
vsemu zelo različna bitja. Spoznali bomo vsa ta drevesa v naravi. Njihovo simboliko,
zdravilne moči za telo, duha in dušo.
Moč samoozdravitve je vpeta v vprašanje: » H kateremu zdravniku se hodi zdravit
drevo ?«
Komu je namenjen, posebne zahteve, pogoji: primerno za starejše nad 18 let;
Trajanje: 3 ure
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Lokacija: Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus); po dogovoru – na ostalih lokacijah – blizu narave, dreves;
Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Produkt 02 03
06 02 – 8
Tehnični opis

Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

Naročilo programa:

Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25
Jezikovne variante: SLO , CRO, ANG, NEM
Cena na skupino: 100,00 € brez ddv (+ potni stroški, če gre za drugo lokacijo)
Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
ENERGIJA DREVES – KELSTKI REI-KI (1-3)
tečaj

Kratek opis programa:

Vrba, hrast, brest, bukev, jablana, vresje…od drevesa do drevesa po zdravje.
V svetu je zdravljenje z Reikijem ţe nekaj povsem vsakdanjega, govorimo o
dodatnih tehnikah v podporo izboljšanju zdravja.
V Vrbovem Logu smo edini usposobljeni mojstri Keltskega Reikija na Slovenskem. Za
to modaliteto, obliko reikija smo se odločili, ker nam je blizu, ker dela z zelo
zemeljskimi energijami in predvsem, ker so simboli, ki se uporabljajo simboli in
energije Dreves. Ta so nam pa zelo blizu, kot nam je blizu in razumljivo vse, kar je
tesno povezano z Naravo.
Komu je namenjen, posebne zahteve, pogoji: Za vse posameznike, ki bi radi
nadgradili svoje znanje klasičnega Reikija ali one, ki bi radi spoznali svet zdravljenja
z vitalnimi energijami. Za vsako višjo stopnjo je pogoj dokončana predhodna
stopnja. Potrebna je tudi udobna obutev in primerna obleka, saj se gibljemo tudi v
naravi.
Trajanje: 16 ur – 2 dni za vsako stopnjo posebej
Lokacija: Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus); po dogovoru – na ostalih lokacijah – blizu narave, dreves

Naročilo programa:

Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Minimalna velikost skupine: 6
Maksimalna velikost skupine: 12
Jezikovne variante: SLO , CRO, ANG, NEM
Cena na posameznika: 250 € po udeleţencu za vsako stopnjo (v ceno je vključena
skupinska inicializacija, individualna se izvrši ob doplačilu 125 €; udeleţenec prejme
malico, brezalkoholne napitke in certifikat z bogatim priročnikom)
Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
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Produkt 02 03
06 02 – 9
Tehnični opis

Kontaktni
podatki ,
informacije in
rezervacije:

Ponudniki
prehrane:
Ponudniki
namestitev:

RADIESTEZIJA ZA VSAKDANJO RABO
Animacijska delavnica

Kratek opis programa:

Od nihala do bajanice brez veliko teorije. S praktičnimi vajami in primeri dobre
prakse. Kako in zakaj uporabljati ta magična orodja ? Iskanje vode, električnih
vodnikov,
Predvsem pa je delavnica usmerjena v to, da osvetli vse moţne napake in zablode
pri rabi nihala, bajanice… In jasno so postavljene tudi meje, do kod lahko gremo, da
je rezultat verodostojen. Po tej delavnici pa seveda velja – vaja dela mojstra (ali
intuicija je v redu – kontrola je boljša!)
Komu je namenjen, posebne zahteve, pogoji: Primerno za vse starejše od 14 let.
Pogojev in omejitev ni.
Trajanje: 3 ure
Lokacija: Hram Vrbovega Loga, Brezovska Gora 19, Leskovec (parkiranje – 10
avtomobilov, 1 avtobus); po dogovoru – na ostalih lokacijah;
Naročilo programa:
Druţba Vrbov Log d.o.o.,Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec; tel. 07 49 13 505,
e-mail: info@vrbov-log.org, www.vrbov-log.org
Kontaktna oseba: Bernardka Zorko
Koliko prej se naroči: 2 tedna prej
Minimalna velikost skupine: 10
Maksimalna velikost skupine: 25
Jezikovne variante: SLO , CRO, ANG, NEM
Cena na skupino: 100 € (+ potni stroški v kolikor ni lokacija Hram Vrbovega Loga)
Polc – Leskovec; Catering (Polc, Apolon)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
Hotel Pacific, Leskovec; ostalo v nastajanju (skupna leţišča na hramu ZVL)
Oz. na drugih lokacijah po dogovoru
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