
Sonaravni turistični produkti Posavja 
Posavje – deţela zdravja in dobrega počutja, utemeljitev koncepta strukturiranosti turističnih produktov v regiji 

 

 

posebej vam 
priporočamo… 

Kako do nas Nastanitev: 
 Hoteli,APP 
 Turistične kmetije 
 Pansioni, sobe 

 Kampi 
 Planinski domovi/koče 
 Gostišča s prenočišči 

Gostinska ponudba: 
 
Gostilne , kmetije odprtih 
vrat, zidanice, vinotoči, 

repnice 
Vinske kleti, vinotoči 
 

Kulturne ustanove 
 
Muzeji in galerije 
gradovi 

SODOBNE IN 
TRADICIONALNE 

POTI DO ZDRAVJA  
 
Dobro počutje, zdrava 

hrana, dieta, nadzor 
stresa 
PO ZDRAVJE V 
POSAVJE! 

 

Lepota – nega obraza in telesa, 
dieta, masaţe, savna 

Kozmetični salon Alqma; Andreja 
Les, Čateţ ob Savi 
Kozmetični salon, savne, masaţe,  

kopeli, nega obraza, 
solarij…Sevnica 
VELESA – sprostitveni studio 
(solarij, savna, masaţa) 

LEONA – center lepote, zdravja in 
sprostitve 
zeliščarstvo ter izdelki iz 
zelišč, zeliščne kopeli ter 
ostale blagodejne terapija, 
šola zdravega hujšanja (s 
povabljenimi predavatelji). 

LEKOS Lekarna Pod sv. Rokom  

Zdravilna zelišča in domače 
negovalne kreme  (grajska kašča) 
Društvo zeliščarjev Loka 
Fabinčeva (predavanja, izdelki) 
Fizioterapije,Bioenergija, 

kiropraktiki 
Kiropraktik Rugole Zvonko, Radeče 
 

Zdravstveni in terapevtski 
turizem, terme & klimatska 

zdravilišča  
savna, wellness in selfness 
Terme Čateţ  

Penzion Čateški dvorec 
 
Stacionarne turistične 
kmetije - aktivne počitnice 

na podeţelju – na kmetiji je 
lepo  
 
 
Turistična kmetija pri Martinovih 
TK Klenovšek Grobelnik, Podvrh 
TK Repovţ – Šentjanţ 

Gostilna Les, Ţlegarjev breg in 

app 
Penzion Čateški dvorec 

Ekološke kmetije – zdrava 
prehrana 

 
Ekološka kmetija Šmalčič 
Martin Nevenka, Trebče 

 

REKREACIJA IN 
ZDRAVJE 
 

Zdrav način ţivljenja: 
aktivne počitnice, 

zdrava hrana, dieta, 
nadzor stresa, 
doţivetja 

Tematske poti: pohodništvo in 
planinarjenje, rekreacijski 
pohodi 

Breţiška planinska pešpot; 
Radeška planinska pot I in II 

Pot na Nebeško goro 
Gozdna učna pot Loka in Boštanj 
Krekova pot, Šentjanţ 

Športni center v hotelu Toplice: 
zunanje igrišče za rokomet, 
košarko, mali nogomet, 6 

zunanjih teniških igrišč 
Gostišče Dolinšek - tenis 

 
zmajarstvo in jadralno 
padalstvo na Lisci -tečaji 

TK Kranjc–Pavlič, Okroglice: 
ribolov 
Okrepčevalnica Nunčič, 

Okroglice: sprehajalne poti, 
piknik prostor 

 
Ribniki: Krmelj, piknik 
prostor, ribolov, več igrišč: 

ŠPORTNI OBJEKTI 
ŠPORTNIKI NA PRIPRAVAH  
ŠRC Grič (paint ball, 

lokostrelstvo) 

 
 

Ribolov (tekoče vode in 
ribniki) – dve ribiški druţini, ki 



 
 

Sejmarska pot, Preska 
Po Lovrenčevi poti 
Po poti klopotcev, Trţišče 

Planinska transverzala 
Pohodniška pot Sremič-Krško 
Krška pot naših prednikov 
Veselova pot zdravja 
Ajdovska pot 
Dunajska pot 

Podjamska drevesna pot 
Planinske poti Podbočje-Planina 
Pohodniške poti na Bohorju 
Evropska pešpot E7 
Ressljeve poti 
Slomškova pešpot 
Pešpot k izviru reke Trebčice 

Vodna učna pot Bistrica ob Sotli 
Evropska pešpot E7 
Tek po nasipih, sprehodi  
Kolesarjenje 
Štajerska pentlja 
Kranjska pentlja 
Cvičkova kolesarska pot 

Resljeva kolesarska pot 
Panoramska kolesarska pot 
Trdinova kolesarska pot 
Kolesarska transverzala po 
Posavskem hribovju 
Turistično-kolesarski vodnik - 

30 kolesarskih stez, ki so primerne 
tako za vzdrţljive kolesarje kot 
začetnike. Imamo cestne in gorske 
kolesarske steze. (Posavje, 
Dolenjska, Kozjansko) 
Vodnik po 7. kolesarskih poteh 
občine Sevnica 

Kolesarjenje po kolovozih Lisce 
Planinska transverzala 
Kolesarski vodnik (4 poti) 
Kolesarska pot 
Golf 

Mokrice 
Konjeništvo - jahanje 

Konjeniške poti Posavskega 
hribovja; Magolnik – jeţa s konji 

jadralnega padalstva, letenje v 
paru, Tončkov dom Lisca,  
PRNOVŠE NAD RADEČAMI: 

jadralno padalstvo – vzletna 
točka) 
Gostišče Malus, Trţišče  
Planinska koča, Blaţ Jurko 
Planinska koča na Bohorju 
 

 
Golf – Grad Mokrice, 
apartmaji golf na Mokricah 
(oddaljenost 7 km), golf 
igrišče, 18 igralnih polj, 70 ha; 
moţnost organiziranja demo-
srečanj, turnirjev, šola golfa. 

mini golf v Termah Čateţ, 
Turistična kmetija Kramer –  
strelišče 
 
 
 
www.posavjeonbike.com 

www.sloveniabike.com 
 
 
 
 
 

tenis, košarka, mali 
nogomet, veliko zelenih 
površin 

Raceland – karting, 
kolesarjenje, rolkanje – 
moţnost cateringa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

prodajata ribolovne karte; 
Krka: športni ribolov – ščuka, 
som in smuč; njena pritoka: 

Studena in Obrh – postrv, klen, 
zelenika, podust; Ribnik v 
Brestanici – krap, amur, som; 
Sava (Radeče): potočna 
postrv, šarenka, zlatovčica, 
mrena, platnica, lipan, podust, 

klen, ogrica, kriţanka, ploščica, 
som, smuč, amur, krap, bolen; 
Sopota (Radeče): potočna 
postrv, šarenka 
 
odbojka na mivki na poletni 
Termalni rivieri, ŠRC Grič, …. 

 
Tenis, namizni tenis 
Fitness, squash (TČ),  
Badminton 
 
 

http://www.posavjeonbike.com/
http://www.sloveniabike.com/


Prevozi s konjsko vprego – Adam 
Ključevšek 
Hipodrom Brege – konjske dirke, 

kasaške dirke; Zevnik na Čateţu 
ob Savi;  
Ribolov 
Turistična kmetija Hribar 
Ribiška trasa Hotemeţ 
Ribnik Prilipe 

Ribniki: Krmelj 
Obvodni turizem:  
Kapljice uţitkov (vodna 
adrenalinska doţivetja 
Posavja)  
Reke Sava in Krka, bazeni 
Kopanje, plavanje 

kopanje v Termalni rivieri skozi 
vse leto, kopanje v reki Krki, 
vodena aerobika v bazenu, 
jutranja gimnastika, Bazen v 
Brestanici, Bazen v Krškem, Bazen 
v Sevnici in Bazen Senovo 
ŠRC Grič (kajak, kanu, plavanje, 

čolnarjenje, veslanje) 
Letno kopališče Njivice – bazen 
Radeče 
Splavarjenje na Savi 
Športna dvorana in atletski stadion 
Smučanje na Lisci 

Smučišče Magolnik 
Zmajarstvo in padalstvo 
Spusti z zmajem ali padalom iz 
Lisce 
polet z balonom Kostanjevica  

 
 

POSAVSKA 

GURMANSKA OZ. 
GASTRONOMSKA 
DOŢIVETJA 

Kulinarična in vinska 
doţivetja 
 

OKUSI POSAVJA, 
DELIGHTS OF POSAVJE 
Kulinarika (netopirski 
zvarki, raška čebula, 

nedeljska druţinska kosila 

Gostilna Kocjan,  
Gostilna Šekoranja 
Gostilna Šempeter 
povabilo na koline, kmečke 
pojedine 
Gostilna Šekoranja 

Gostilna Janc, Studenec 

ocenjevanja suhomesnatih 
izdelkov in vin 
Suhomesnati izdelki Roštohar, 

1 Gostišče Dolinšek 

(martinovanja, koline) 
2 TK Repovţ – Šentjanţ, 
slowfoodi, (koline, jedi iz buč, 
domači suhomesnati izdelki ) 
3 Gostišče Malus, Trţišče, 
(martinovanja, krst mošta. 

degustacije v vinski kleti) 

4 Gostilna Pohle 
5 Gostišče Ribiški dom 
6 Gostilna Senica 

1 Gostilna Janc, Studenec: 

koline, martinovanja, 
degustacije v vinski kleti 
2 Suhomesnati izdelki 
Roštohar: degustacije, ogled 
predelave, maloprodaja 
3 Klet penin Mastnak: 

degustacije, opis zorenja, 

nakup 
4 Kmetija Celestina Zg. 
Vodale: degustacija vin in 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



krškopoljski prašič, 
posavski konj – iz 
slanega testa ali keks 

kot vstopnica, boarding 
pass,…) 
 

degustacije, ogled predelave, 
maloprodaja 
Praznik vin na Bizeljskem; 

Okrepčevalnica Štritof – 
salamijada – Glogov brod 
pikniki v naravi za zaključene 
skupin 
ŠRC Grič (športno-kulinarična 
varianta); Gostilna Strniša 

povabilo na trgatev 
Bizeljsko-sremiška VTC– 
ponudniki;  
Martinovanje 
Bizeljsko 
Gostilna Janc, Studenec 
Podjetna kulinarika 

(Avtohtone pasme  
avtohtona kulinarična ponudba) 
Vinske poti 
Ostrovrharjeva vinska pot 
Pot k repnicam 
 
Degustacije vin 

Gostilna Janc, Studenec 
Klet penin Mastnak: degustacije, 
opis zorenja, nakup 
Klet Trebče 
Vinogradništvo Kralj 
Vinogradništvo Stadler 

Klet Zorenč-Hohnjec 
Kmetija Marof 
Galerija vin vinorodne deţele 
Posavje 
Degustacije konzorcija cvička v 
samostanski kleti Galerije Boţidar 
Jakac 

 
Čebelarstvo - medičarstvo 
Prodaja meda Uršič Joţe 
Čebelarstvo Branimir Vodopivec 
Dolenja vas 

Sadni sokovi, kis, ţganje 

8 Gostišče Allegro 
9 Gostilna Ţolnir in apartmaji  
Ţolnir 

10 Gostilna Kmečki hram 
11 Špageterija Margareta 
12 Pivnica Apolon 
13 Gostilna Medvedji Brlog 
14 Pri Peču 
15 Pudvoi 

16 Istenič 
 

moţnost ogleda sodobne 
ţivinorejske kmetije 
5 Zidanice: Hrovat,Malus 

6 Pizzerija Plus, Sevnica 
7 Gostišče Močilnik: kmečke 
pojedine, tedni kolin, obisk 
Lovrenca 
TK Stipič 
TK Radej 

TK Vertovšek 
TK Plahuta 
TK Glas 
TK Špiler 
TK Hribar 
TK Colarič 
Zidanica Resnik 

Zidanica Kunej 
Klet Leskovec – KZ Krško 
Vilja Globoko 
Gostišče Šempeter 
Klet Trebče 
Vinogradništvo Kralj 
Vinogradništvo Stadler 

Vinogradništvo Ulčnik 
Vinogradništvo Püst 
Klet Zorenč-Hohnjec 
Kmetija Marof 
Kmetija Hohnjec 
Kmetija Hudina 

TK Bratuša 
 

MESTA IN KULTURA 
Po poteh dediščine 
Posavja -kulturna  in 

Arheologija (Vrbov Log: 
Ajdovska jama, ţelezna doba –
Kelti - Transkeltika) 

Hotel Splavar 
Hotel City 
Hotel Pacific 

Vogrinov hram (ni dostopno 
z avtobusom do vrha ) v 
povezavi z izletniško kmetijo 

Sakralna dediščina 
(romanja in ţegnanja, 
Romarske poti 



etnološka dediščina) 
 
Stara mestna jedra 

Objem zgodovine 
Znane osebnosti 
Zgodbe iz preteklosti 
Znamenitosti in ogledi 
 

 

Ajdovski Gradec - Ajdovski gradec 
ostanki zgodnje krščanske 
naselbine – Vranje 

Gradovi  
Breţice,  Grad Sevnica, stalne 
razstave, čebelarski dom, Lutrova 
klet, 20 min film o zgodovini 
gradu, Pišece, Mokrice,Bizeljsko, 
Leskovec, Grad Brestanica -

Rajhenburg 
Muzeji 
Posavski muzej Breţice,  
Galerije Boţidarja Jakca s Forma 
vivo 
Muzej novejše zgodovine Slovenije 
na gradu Brestanica 

Galerija Vladimirja Štovička 
Mavzolej Anastazija Gruna, Mestni 
park v Krškem 
Partizanska tiskarna na Bohorju 
Tehnična dediščina 
OŠ Senovo: Rudnik Senovo – 
tehnični muzej, zbirka mineralov 

in fosilov 
Stari ţelezni most čez Savo 
Etnologija (zbirke, prireditve, 
sejmi) 
Etnološka zbirka Marije Sušnik 
(problem, ker nima registrirano); 

Muzej Bukošek, Pleteršnikova 
domačija 
Etnološka zbirka Ključevšek Adam, 
Počakovo 
Etnološka zbirka Šribar (vprašanje 
registracije, nismo uspeli izvedeti) 
Tematske poti – kulturne poti 

Bizeljske pešpoti (Vidova pot, 
Grajska pot); Vodna učna pot 
Gabernica 
Turistično zgodovinska učna pot 
Svibno  

Mesta Posavja 
Breţice – zgibanka Breţice – cene 

vodenja! , Krško, Kostanjevica na 
Krki, Sevnica - Sevniško staro 

Hotel Ajdovec 
 
 

Crpič 
 
 

 

Bizeljsko – zbirka Antona 
Martina Slomška 
Cerkev Sv. Treh kraljev na 

Brunku 
Graščina Dvor Hotemeţ 
Cerkev sv. Kriţa in razvaline 
gradu Svibno  
-Cerkev sv. Nikolaja, Sevnica 
-Cerkev na Kompolju 

-Cerkev  Sv. Jurija Trţišče 
-Loka pri ZM, dvorec in cerkev 
kjer je sluţboval Primoţ Trubar 
- NOB Murence narodni heroj 
M. Majcen in J. Mevţelj 
(zgodba ne meji med I in D v 
II. sv vojni)  

-Lepo ohranjena bogata 
kmečka poslopja TD Šentjanţ –
Češnjevec 
-Stari Kozinčev mlin in 
Kranjčeva ţaga z izdelavo 
sodov- Barrique- na Metnem 
vrhu 

Bazilika v Brestanici 
Cerkev sv. Marije, matere 
dobrega sveta na Slinovcah 
Cerkev sv. Duha 
Ţupna cerkev sv. Janeza 
Evangelista 

Cerkev sv. Rozalije 
Cerkev sv. Joţefa 
Ţupna cerkev sv. Rupreta 
Cerkev sv. Lovrenca 
Cerkev sv. Mihaela 
Cerkev sv. Marjete na Libni 
Cerkev sv. Jurija 

Cerkev sv. Vida 
Ţupna cerkev ţalostne matere 
boţje 
Cerkev sv. Ane 
Cerkev sv. Martina 

Ţupna cerkev sv. Kriţa 
Cerkev sv. Miklavţa 

Cerkev sv. Jakoba 
Cerkev sv. Miklavţa 



trško jedro, Radeče 
Kapucinski samostan, knjiţnica 
Valvasorjeva knjiţnica 

Staro mestno jedro in cerkev Sv. 
Petra 
Kolarjeva domačija 
Kravaričeva domačija 
 
Etnološko dediščino bomo 

povezali s muzeji in 
najpomembnejšimi temami ter 
lokalnimi proizvajalci oz. sejmi 
 
ROKODELSTVO - DOMAČA IN 
UMETNOSTNA OBRT (kontakti, kje 
lahko kupite izdelke – trgovina s 

posavskimi spominki) 
 

Ţupnijska cerkev Kristusa iz 
groba vstalega 
Ţupna cerkev Marije 

vnebovzete 
Ţupna cerkev sv. Lovrenca 
Cerkev sv. Lenarta 
Cerkev sv. Valentina 
Ţupna cerkev sv. Duha  
Ţupna cerkev Lurške Marije 

Cerkev sv. Mohorja 
Ţupna cerkev sv. Petra 
Cerkev sv. Sebastjana 
Sramotilni kamni (Krško, 
Leskovec, Brestanica) 
Stalna razstava lesenih 
skulptur na Zdolah 

Libna 
Sv. Gore 
Sv. Kriţ 
Cerkev Sv. Petra 
Kapelice in znamenja 
 

DOŢIVETJA NARAVE 
 

EXPLORE THE 
NATURE OF POSAVJE 

SKRIVNOSTI NARAVE IN 
PODZEMLJA 
Jovsi, Dobrava: sto ekocelic; 
opazovanje ptic in divjadi - bird 
watching, foto safari 
NARAVOVARSTVENIKI  

Krakovski gozd 
Drugi najdebelejši hrast v Sloveniji 
Najdebelejši beli gaber v Sloveniji 
Bohorski slapovi, rastline 
Lisca 
Kostanjeviška jama 
Ajdovska jama 

Sava 
splavarjenje 
Dolina Sopote 
Park Dvor Hotemeţ 
Svibno grajski hrib 
Gašperjev kostanj 

Sotla 

Soteska reke Bistrice »Prišjek« 
Izvir Trebčice 
Kraški izvir »Davjek« 

  Muzej Polovič 
 
 
Oba produkta bosta oblikovana 
kot učne delavnice in navezana 
na obstoječe strukture. 

Namenjena sta specializirani 
publiki, ki jih zanima večo 
naravi , prvenstveno pa 
skupinam (šolam , društvom). 



Ribnik Trebče 
Ţurajev hrast 
Mlini na vodo 

Vodna učna pot Gabernica 
Orientacijski pohodi v naravi 

POLNI ENERGIJE 
 

 

PO ENERGIJO V 
POSAVJE 

Energijske točke  
-Dunaj nad Krškim 
-Šentvid nad Čateţem - 

BERNARDKA 
-Magolnik in Jatna 
-Sv. Gore 
-PD Lisca vodeni ogledi rastišča 
(encijana) clusijevega svišča in 
energetsko bogate točke ob cerkvi 
sv. Lovrenca na Lovrencu  

-TD Šentjanţ, 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 

   

POTI DO ZNANJA 
UČNE POTI POSAVJA 
Poslovni turizem  
oz. Izobraţevalni 
turizem 
 

Strokovni turizem 
(Konference, kongresi, 
seminarji); MICE 
Učne delavnice 
kreativne delavnice 

Izobraţevanja 

Za podjetja 
team building - rekreacijsko-
motivacijsko druţenje v naravi, na 
kmetijah ipd… 
 
Za vrtce in šole 

tematski ogledi - naravoslovni, 
druţboslovni, športni dnevi 
poletni tabori 
iskanje zaklada 
Očkov vikend 
igre brez meja 
zelena učilnica na prostem 

 

Predavanja, delavnice in 
seminarji v  idiličnem 
vaškem okolju s ponudbo 
rekreativnih moţnosti po 
opravljenem strokovnem 

delu 

Gostišče Dolinšek - Vrh nad 
Boštanjem, Močilnik- Okroglice, 
Malus- Malkovec,  Majcen- 
Trţišče 
Istenič 
Terme Čateţ 

Konferenčne in večnamenske 
dvorane: 
Hotel Pacific (večnamenska 
Kristalna dvorana) 
Hotel City (Zelena in Oranţna 
dvorana) 
Glasbena šola Krško 

KD Krško (Velika dvorana, Mala 
dvorana, Sejna soba/klub KDK, 
Projektna soba, Avla) 
Zavod Vrbov Log  - več v 

 
 

 
 

 
 
 



prilogah 
Programi za podjetja/društva 
- uporaba hrama za sestanke, 

predavanja (do 20 oseb) – 
narava, etno okolje;  
- tematski pikniki  z animacijo  
(godovanja, staroselske – 
keltske zabave,…) 
Programi za otroke, druţine 

Škrati  
Pravljična bitja 
Magični pripomočki naših babic 
kako so zdravile naše babice 
Stari prazniki za otroke in 
druţine (pust, spomladansko 
enakonočje, prvi maj, poletni 

kres, praznik ţetve 
Obisk pri netopirjevi druţini 
 
Programi za radovedne, ki dajo 
nekaj nase 
- Kristaloterapija  
- Ljudsko zdravilstvo 

- Energija dreves 
- Zapuščina staroselcev 
- Fotosafari  
- Netopirji, prijatelji iz teme 
 

POROKE (tudi pod 
kulturo morda?) 

Grad Breţice 

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 

grajskih kleteh, vendar je to od 

primera do primera različno, 

saj se vsak odloča zase. 
 

Grad Sevnica 
 
 

Grad Mokrice 

Poročna svečanost se vrši v 

prvem nadstropju v 

zahodnem stolpu, kjer je tudi 

prostor za ostale 

protokolarne prireditve. Po 

obredu, običajno 

mladoporočenca in svatje 

obiščejo še ANGLEŠKI park, 

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 

 V občini Krško se največ 

porok odvije v Dvorani v 

parku, v Kostanjevici na 

Krki Galeriji Boţidarja 

Jakca (samostanska 

cerkev).  
 
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…  

Oţja in širša ponudba 



kozarcu penine nazdravijo in 

si čestitajo. 
 

 


