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Uvod 
 

Analiza stanja prispeva k temu, da destinacije bolje spoznajo svoje danosti, vzajemno delovanje 

danosti in turizma ter morebiten vpliv turizma na destinacijo. Namen analize stanja v destinaciji je, 

da: 
 

̶ se pripravi pregled danosti destinacije, na katere vpliva turizem (notranja analiza); 
 

̶ se ugotovijo morebitni zunanji dejavniki in tveganja, ki vplivajo na turizem destinacije, 

oziroma tisti vplivi, ki bodo pomembni v prihodnosti (zunanja analiza). 

 

 

V prvem delu dokumenta obravnavamo notranji razvoj, v drugem delu pa zunanje okolje destinacije. 

 

Povezana merila 
 

Značilnosti in vplivi turizma na destinacijo, ki bodo v analizi stanja ustrezno opisani in obravnavani, se 

navezujejo na naslednja merila v standardu Slovenia Green: 
 
 

 

DESTINACIJSKI MANAGEMENT 
 

 1.7 Analiza stanja V destinaciji obstaja analiza stanja, ki zajema vplive turizma na naravo in 

   pokrajino, okolje in podnebje, kulturo in tradicijo ter lokalno skupnost. 
    

 1.12 Upravljanje Glede na izvedeno analizo vplivov turizma ugotavljamo, da več prihodov 

  turističnega turistov pomeni več proizvedenih odpadkov ter večjo porabo energije. Na 

  obiska destinaciji ne zaznavamo negativnih vplivov, kvečjemu pozitivne. 

   V  strategiji  razvoja  turizma  je  (str.  17  in  18)  zapisano,  da zgodnje 

   vključevanje deležnikov občine Brežice v trajnostni razvoj med drugim 

   pomeni ohranjanje okolja na način prepoznavanja nosilne zmogljivosti tj. 

   usmerjanjem obiska, ki na dolgi rok prinaša ugodno stanje naravnega okolja 

   občine Brežice. Eden izmed ciljev razvoja trajnostnega turizma v Brežicah je 

   socialna  pravičnost.  To  pomeni  zagotoviti  usmerjanje  ekonomskih  in 

   socialnih koristi turizma v podporo socialnih programov ter spodbujanje 

   ponudnikov in turistov, da sponzorirajo in podpirajo projekte "za skupno 

   dobro". Eden izmed takšnih primerov je vzpostavljen sistem prodaje 

   

darilnih bonov na spletni strani Discover Čatež& Brežice. Ta potrošnikom 
nudi možnost, da z nakupom podprejo trajnostne iniciative. 
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NARAVA IN POKRAJINA  

     

2.5 Spremljanje  Spremljanje  stanja vplivov  turizma  in drugih  gospodarskih  dejavnosti 

 vplivov  poteka stalno. Monitoring je razdeljen na dva dela. Prvi del poteka že pred 

 turizma  samim izvajanjem aktivnosti v naravnih okoljih, v smislu da se vplivi turizma 

 na naravo  in  ostalih  dejavnosti  na naravo  upoštevajo  v  postopku  prostorskega 

   načrtovanja, in sicer na različnih ravneh: od državnih prostorskih načrtov 

   občinskih (podrobnih) prostorskih načrtov, pa vse do presoj sprejemljivosti 

   vplivov na nivoju posameznih posegov, ki jih opravlja ZRSVN v postopku 

   izdajanja gradbenih dovoljenj oz. dovoljenj za posege v naravo. Pri tem se 

   upošteva kumulativni vpliv obstoječih in načrtovanih posegov/dejavnosti. 

   Za večje posege zunanji izvajalci izdelajo tudi Presojo vplivov na okolje kjer 

   so posebej opredeljeni pričakovani vplivi posega/dejavnosti na vsako 

   varovano vrsto posebej, navedeni pa so tudi morebitni omilitveni ukrepi za 

   omilitev pričakovanega vpliva. Medtem ko drugi del monitoringa poteka 

   sočasno z izvajanjem del ali aktivnosti v naravnem okolju. Monitoring 

   poteka s pomočjo kazalcev, ki omogočajo spremljanje stanja v naravnem 

   okolju. V primerih onesnaževanja okolja pazimo na razne mejne nosilne 

   vrednosti posameznega področja (kvaliteta zraka, nosilna kapaciteta), kar 

   nam omogoča da se flora in favna kljub tržnim aktivnostim bistveno ne 

   spreminjata, oziroma je vpliv tovrstnih dejavnosti minimaliziran. V primerih 

   ko pa naše aktivnosti v naravnem okolju motijo živali oz. njihove življenjske 

   cikle pa se z zaposlenimi na Zavodu RS za varstvo narave posvetujem o 

   najboljših rešitvah, ki bi ugodno vplivale na živali in njihov življenjski prostor 

   v izbranem okolju a hkrati ne bi preveč ovirale tržnih aktivnosti, ki potekajo 

   na tem območju. V primerih ko turistična dejavnost na posameznem 

   območju preveč obremenjuje naravno okolje, se ta dejavnost prestrukturira 

   ali pa se poiščejo druge ugodnejše prostorske rešitve. 

   V severnem delu destinacije, kjer se nahaja Kozjanski regijski park pa 

   strokovno osebje zaposleno v parku samo izvaja monitoring in morebitno 

   regulacijo vseh tržnih aktivnosti ki se izvajajo na področju zavarovanega 

   območja. Osebje spremlja stanje ekosistemov in vseh živečih vrst na 

   območju skozi celotno leto in na ta način še bolj konkretno ovrednoti 

   morebitne vplive turizma. 
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V destinaciji se nahaja 56,3 km2 varovanega območja, in sicer Kozjanski 

regijski park, ki ima zlati znak Slovenia Green Park ter naravno mokrišče 

Jovsi in gozd Dobrava skupaj 29 km2. To znaša 31,8 % površine celotne 

destinacije.  
 

OKOLJE IN PODNEBJE 
 

3.2 Onesnaženje Na območju destinacije je kakovost zraka med najboljšimi v Posavju zaradi 

 zraka odsotnosti večjih tovarn in odprte pokrajine, kjer se izpusti redčijo. Glavna 

  onesnaževalca sta promet in individualna kurišča. V zimskem času se ob 

  temperaturnem obratu onesnažila kopičijo tudi v radiju 5 km. Večji del leta 

  pa so obrati kratkotrajni, kurišča so manj aktivna in je kakovost zraka zelo 

  

dobra. V zadnjih letih je veliko gospodinjstev zamenjalo energenta ogrevanja 
(iz trdih goriv na toplotne črpalke), kar se pozna tudi na kvaliteti zraka. 

  V Strategiji občine Brežice 2018 je napisano, da čez območje občine Brežice 

  poteka 10. Panevropski prometni koridor (Trans European Network – TEN), 

  ki poteka od Salzburga do Soluna preko Ljubljane in Zagreba. V tem sklopu 

  sta tako cestno kot železniško omrežje. Preko občine poteka avtocestna 

  povezava A1 (Ljubljana - Novo mesto - Obrežje). 

  Občina Brežice ima kategoriziranih 627 km občinskih cest in sicer 266 km 

  lokalnih, 25 km zbirnih in krajevnih cest in 366 km javnih poti. 

  Promet, ki ga prinaša v občino turizem, zaenkrat ne povzroča velikih težav 

  vezanih na promet v samem mestu in občini. Terme Čatež so lokacijsko 

  dobro umeščene in prometno urejene ob avtocestnem kraku AC Zagreb – 

  Ljubljana, zato to na sam promet in kakovost življenja občanov ne vpliva 

  neposredno, problem je bil pred leti zgolj v vasi Čatež ob Savi, vendar je 

  tam zadeva prometno rešena, vzpostavljena je ločena cesta za lokalni 

  promet. 

  Destinacija lokalnih meritev ne izvaja oziroma nima posebnih lokalnih 

  predpisov in odlokov, ker v bližini ni nobene večje industrije oziroma na 

  destinaciji ni zaznati problemov z onesnaževanjem. 

  Edini podatki so na spletni strani ARSO, kjer je najbližje merilno mesto za 

  povprečne dnevne, mesečne ravni delcev PM10 ter ravni ozona v Novem 

  mestu, ki je oddaljeno od Brežic 46,3 km. 
   

3.3 Hrup Na destinaciji ni nobene večje tovarne ali proizvodnega obrata. Prometnice, 

  ki so v Terme Čatež izpeljane direktno iz avtoceste, preprečujejo, da bi 

  lokalno prebivalstvo trpelo posledice zastojev, hrupa in podobnih težav. Z 

  novo prometno ureditvijo so te težave rešene. 
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Večje izzive občina čuti na področju hrupa, ki ga povzročajo javne prireditve 

na lokacijah, ki so blizu stanovanjskih objektov in v starem mestnem jedru. 

To je urejeno na način, da se prebivalce ustrezno informira in postavitve 

konstrukcij izvajajo čez dan. Večjih koncertnih dogodkov, prireditev in 

koncertov se v Brežicah udeležujejo tudi turisti. 

 

 

CPS Brežice narekuje izvajanje določenih ukrepov, ki imajo za posledico 

zmanjšanje hrupa. 

 

 

Povezava do CPS: https://www.brezice.si/sl/obcina-brezice/strateski-
dokumenti/ 

 
 

 

Evropska organizacija za varnost letenja EUROCONTROL priporoča civilno 

rabo vojaških letališč, tako je prišlo tudi dvojne rabe letališča v Cerkljah ob 

Krki. Pripravili so smernice in 78 priporočil, kako naj države določijo 

institucionalne, pravne, finančne in tehnične okvire, pa tudi operativne 

postopke za delovanje letališč dvojne rabe. Za jasna določila obratovanja so 

morale poskrbeti vojaške organizacije, odgovorne za letališče in civilne, ki 

so ga želele uporabljati. 

 

 

Eurocontrol izpostavlja 4 primere dobrih praks, med drugimi tudi dobro 

prakso v Cerkljah ob Krki, kjer zaradi celovite ocene vplivov na okolje ob 

prenovi vojaškega letališča Cerklje ob Krki dovoljen tudi civilni promet. 

Izpostavljeno je, da po slovenski zakonodaji naštete analize in študije niso 

obvezne za vojaška, so pa za civilna letališča in da so se pristojni kljub temu 

odločili za dvojno rabo letališča. 

 

 

Naštete so raziskave, na osnovi katerih je bil pripravljen državni prostorski 

načrt za prenovo letališča Cerklje ob Krki. 

 

 

1. Navigacijske študije 
 

2. Topografske analize 
 

3. Meteorološke analize 
 

4. Geodetske raziskave 
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5. Geološke analize 
 

6. Študije prometa 
 

7. Ekološke študije, o zaščiti voda, zraka, ptic in onesnaženosti s hrupom 
 

8. Študije o zaščiti kulturne in arheološke dediščine 
 

9. Demografske študije 
 

10. Ekonomske raziskave: o vplivu na zaposlovanje, transport, turizem, 
 

tovorni promet, raziskave stroškov in koristi 
 

 

 Ukrepi  so  določeni  v  Ekološki  študiji,  o  zaščiti  voda,  zraka,  ptic  in 

 onesnaženosti s hrupom. Kot destinacija lahko le opozarjamo na morebitno 

 neustrezno izvajanje ukrepov z civilnimi iniciativami, pobudami. 
  

3.4         Svetlobno Destinacija upošteva uredbe o svetlobnem onesnaževanju na ravni države. 

onesnaženje OPN 103. člen narekuje varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem 

 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/118682 

 Destinacija se načrtno ukvarja z bojem proti svetlobnemu onesnaževanju, in 

 sicer tako, da ob potrebni menjavi uporabijo varčne sijalke. 

 Občina  Brežice  je pri  okrasitvi  mesta  s  svetili  ekološko 

 

naravnana, saj praznično mesto osvetli v začetku decembra, in ga ugasne 
okoli 10.  januarja, kar je v  skladu  z  državno  Uredbo  o  mejnih  vrednostih  
svetlobnega 

 onesnaževanja okolja. Tako se zmanjšala svetlobno onesnaženje hkrati pa 

 tudi omeji poraba električne energije.  

 V investicijskem projektu Prenova javne razsvetljave iz leta 2012 piše: 

 "Zastarela,  energetsko  neučinkovita  in  svetlobno  onesnažujoča  javna 

 razsvetljava ima za posledico negativni vpliv na človekov bivanjski prostor, 

 določene  ostale  živalske  vrste,  povečano  svetlobno  onesnaženje 

 (nekoristno osvetljevanje neba, ki med drugim onemogoča ali otežuje 

 astronomsko opazovanje) in neracionalno rabo električne energije, ki ima 

 med drugim za posledico povečan ogljični odtis.  

 Zakonodaja glede javne razsvetljava je predpisana v Uredbi o mejnih 

 vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Občina Brežice sledi tej 
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   odredbi in je v letih 2012 in 2013 pristopila k zamenjavi 1050 svetilk v 

   občini. Rezultat projekta je bil prihranjenih 677.800 kWh. Prav tako se ob 

   vsaki novi investiciji (izgradnja pločnikov, kolesarskih stez, obnovi cest) prav 

   tako vgrajujejo svetilke skladne z uredbo. Tudi kar se tiče osvetlitve 

   kulturnih spomenikov in ostalih površin se vgrajujejo svetilke skladne z 

   uredbo. V  letu  2019  načrtujemo  zamenjavo  600  svetilk  z  novimi 

   varčnejšimi. 

   

https://www.brezice.si/sl/novice/2012112913231242/varcnejse-svetilke-za-
brezisko-javno-razsvetljavo 

    

3.10  Mehka  Destinacija ima izdelano celostno prometno strategijo katere glavni namen 

 mobilnost  je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti za črpanje evropskih sredstev in 

   izvedbo ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. Ob pisanju dokumenta 

   preko anket, intervjujev in vprašalnikov so vključili tudi javnost. 

   Destinacija ima izdelano Celostno prometno strategijo Občine Brežice 

   (CPS). V letu 2017 izdanem dokumentu Celostna strategija občine Brežice z 

   podnaslovom "potujmu pametneje" je opisano trenutno stanje, možnosti 

   razvoja,  vizija,  cilji,  strategija  in  akcijski  načrt  za  dosego  trajnostne 

   

mobilnosti. Povezava spodaj. https://www.brezice.si/sl/obcina-
brezice/strateski-dokumenti/ 

     

   V poglavju št. 3 je opisano obstoječe stanje, v poglavju št. 7 pa splošni 

   ukrepi. Na koncu je tudi akcijski načrt, ki med drugim določa ukrepe za 

   mesto Brežice in za celo občino. Bolj izpostavljeni bi bili npr.: 

   Za mesto Brežice: uvedba mestnega potniškega prometa, uvedba javnega 

   sistema izposoje koles, povezava nepovezanih površin za pešce in kolesarje, 

   ureditev parkirišč za avtodome; kar je vse realizirano. 

   Za občino: gradnja lokalnega kolesarskega omrežja v zaledju, izboljšanje 

   frekvenc JPP, povezava pešpoti v zaledju; delno realizirano ali je v izgradnji. 
    

3.19 Odgovori   na  V strategiji razvoja turizma občine Brežice 2017 - 2021 je v tretjem poglavju 

 podnebne  z naslovom Pomen trajnostnega koncepta razvoja za turizem v Brežicah kot 

 spremembe  element  trajnostnega  razvoja  turizma  v  občini  Brežice  določen  tudi 

   podnebni steber. S tem je destinacija določila cilj zmanjšati vplive turizma 

   na podnebje in tako zvišala možnosti za prilagajanje turizma na podnebne 
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spremembe na destinaciji.  V destinaciji imamo dokument Načrt 
komuniciranja podnebnih sprememb za občino Brežice iz leta 2022.  
Podnebne značilnosti v občini Brežice so opisane v istoimenskem 
dokumentu iz leta 2014. Izdalo ga je društvo mladih geografov Slovenije 

 

 

 
 
 
 
 
KULTURA IN TRADICIJA 
 

4.3 
 

Upravljanje 
 

vplivov 
 

turizma na 
 

kulturo 

 

V muzeju beležijo obisk muzeja in občasnih razstav, prav tako tudi obisk 

lastnih dogodkov in prireditev zunanjih organizatorjev in ga primerjajo s 

predhodnimi obdobji. Analize obiska izvajajo enkrat mesečno, za vsako 

tromesečje in ob koncu leta. Ne glede na obisk se trudijo, da pripravljajo 

številne nove razstave in spremljevalne programe za raznovrstne skupine 

obiskovalcev. 
 
Kljub naraščanju števila obiskovalcev muzeja, se trudijo, da ne posegajo 

preveč v dvig cen vstopnin in spominkov. Prav tako ob dogodkih, ki 

privabijo večje število obiskovalcev, ohranjajo normative glede uporabe 

prostorov, kot je primer Viteške dvorane in tako skrbijo za ohranjanje 

dediščine za nadaljnje rodove. 
 
Posavski muzej Brežice je leta 2019 beležil 70 let delovanja. Njegova 

umeščenost v izjemno arhitekturo, spomenik državnega pomena, njegova 

lega v starem mestnem jedru Brežic (odlična dostopnost) in njegov fond 

(bogate zbirke) predstavljajo prednosti, ki jih druge sorodne ustanove v 

regiji nimajo. Na teh treh izhodiščih in temeljnih prednostih razvijajo in 

dopolnjujejo dejavnost, ki ima dolgo tradicijo, a še vedno veliko 

neizkoriščenih potencialov. 
 
Ta izhodišča so skladna s povzeto usmeritvijo NPK 2021—2028, kjer je za 

področje kulturne dediščine zapisano: 
 

"Ustrezno varovana in učinkovito upravljana kulturna dediščina v vsej svoji 

pojavnosti pomembno prispeva k ohranjanju slovenskega kulturnega izročila in 

vrednot ter k razvoju novih visoko kakovostnih proizvodov in storitev, zlasti na 

področju turizma, pa tudi k mednarodni uveljavitvi Slovenije. Dediščino ustvarjajo 

ljudje in jo s svojim aktivnim sodelovanjem ohranjajo in bogatijo.« 

 

Da turizem nima negativnih vplivov na vrednost kulturnih znamenitosti 
se izvajajo aktivnosti muzeja, in sicer: 
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- Prenova stalne zbirke v obdobju od 2015 do 2020, dopolnjevanje 
z donacijami in odkupi. 
 
- Dopolnitev poslanstva in vključevanje v aktivno slovensko 
muzejsko mrežo, mednarodno mrežo regionalnih muzejev in 
mednarodni muzejski svet ICOM. 

 
- Zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev za večje in manjše projekte 
iz razpisov in projektov. 
 
- Skrb za matično hišo z zagotovitvijo izboljšanja pogojev za delovanje 
muzeja. Aktivna vključitev v projekt prenove, vzdrževanja in celostne 
skrbi za dediščino ter spomenik. 
 
- Vzpostavitev programskega sodelovanja z občinami in 
sorodnimi institucijami. 

 
- Vzpostavitev strokovne službe za lastnike in upravljavce dediščine – 
strokovna podpora vsem ponudnikov s področja kulturne dediščine. 

 
- Povečanje čezmejnega sodelovanja s poudarkom na čezmejnih razvojnih 
projektih in možnostih pridobivanja dodatnih finančnih sredstev. 

 
- Trajnostno povezovanje muzej–kultura–izobraževanje–
turizem– gospodarstvo. 

 
- Celostna ponudba muzeja, ki je fizično, virtualno in intelektualno 
dostopna ter mobilna. 

 
- Ureditev delovnih prostorov, prostorov za izvajanje pedagoško-
andragoških dejavnosti, preselitev in ureditev sodobnih 
konservatorsko-restavratorskih delavnic in pridobitev novih depojskih 
prostorov, nadgradnja ureditve dosedanjih depojskih prostorov. 

 
- Priprava predlogov za vpis enot v register premične kulturne dediščine 
in za vpis v register žive dediščine. 

 

Obseg 
 

Analiza stanja je raziskovalna študija opisne narave in ne kvantitativna analiza merljivih vplivov. 
 

Analiza stanja vključuje neposredne in posredne vplive in upošteva negativne vplive (ki jih je treba 
 

obravnavati) in pozitivne vplive (ki jih je treba spodbujati). 
 

 

Destinacija Brežice glede na arhitekturno in krajinsko tipologijo se občina po svojih značilnostih 

izrazito deli na tri dele: 

 

1. širše območje Bizeljskega, ki zajema območje Orlice, Pečic-Križ, grebenski svet in območje naselja 

Bizeljsko, 

 

2. Krško-brežiško polje, katerega glavna prvina je rečni sistem in obdelovalna polja, 
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3. širše območje Gorjancev. 
 

 

Na podlagi ekonomsko demografskih značilnosti območje občine razdelimo na štiri prepoznavna 

območja in sicer: 

 

1. Pečice-Križe 
 

 

Območje je geografsko odmaknjeno in tudi zaradi tega do odnosa z občino Brežice v nekoliko 

zapostavljenem položaju. Na območju sta le dve naselji - Pečice in Križe, vendar zaradi tipoloških 

posebnosti ne sodita v širše območje Bizeljskega. Na območju živi cca. 1% prebivalcev občine. 

 

2. Širše območje Bizeljskega 
 

 

Območje zaznamuje specifična kulturna krajina s prepletom gozda, obdelovalnih površin v obliki 

vinogradov in precej razpršene poselitve z nekaj gručastimi naselji. Na območju je po registru 

prostorskih enot 42 naselij v katerih živi približno 29% prebivalcev. Območje zaznamuje tudi veliko 

število objektov za počitniške namene, ter zelo malo zaposlitvenih možnosti. Zato je na skoraj 

celotnem območju (razen v naselju Bizeljsko in Arnovo selo) opaziti kritično praznjenje prebivalstva. 

 

3. Krško - brežiško polje 
 

 

Območje zaznamuje pretežno ravninsko območje s centralnimi naselji. Na območju so po obsegu 

največja naselja, ki so na območju pod Savo ohranile svojo tradicionalno strukturo. Na območju nad 

Savo pa je opaziti pojav razpršene gradnje, ki se veje ob komunikacijah. Na območju se poleg 29 

naselij nahaja tudi oskrbno, storitveno in zaposlitveno središče občine - mesto Brežice. Na območju 

živi približno 58% prebivalstva, hkrati pa je na območju tudi največ zaposlitvenih možnosti v občini. 

Poleg mesta Brežice (6888 prebivalcev), ki je izrazito urbano naselje, sodijo med večja naselja z delno 

urbanim značajem še Dobova (742 prebivalcev), Cerklje ob Krki z Župečo vasjo (454 prebivalcev), 

Krška vas (482 prebivalcev) in Obrežje (369 prebivalcev). 

 

4. Gorjanci 
 

 

Območje zaznamuje specifična kulturna krajina s prepletom gozda, travnikov in njiv; na odsekih 

značilne vinorodne pokrajine in pretežno z gručastimi naselji. Razpršena gradnja se pojavlja le na 

vinorodnih območjih. Območje zaznamuje kritično padanje prebivalstva. Trenutno živi v 35 naseljih 

približno 12% prebivalstva občine. Na območju ni večjega zaposlitvenega središča. 

 
 
 
 

11  
Januar, 2022 



Analiza stanja ZPTM Brežice 
 

 

1. del: Vplivi turizma na vire v destinaciji 

 
1.1 Narava in okolje 

 
1.1.1 Zavarovana območja in biotska raznovrstnost 
 

 

Z Zakonom o spominskem parku Trebče (Ul. SRS, št. 1/81) je bil leta 1981 ustanovljen Kozjanski 

regijski park, ki pokriva severni del občine (21%). Kozjanski park je eno najstarejših in največjih 

zavarovanih območij v Sloveniji, ki je bilo opredeljeno na osnovi kompromisa kulturnega izročila in 

naravovarstvenih vrednot. Z občinskim odlokom o razglasitvi območja Jovsi za naravni spomenik (Ul 

RS, št. 58/95) je bilo zavarovana cca. 4,6 km2 velika poplavna ravnica ob Sotli v vznožju Kapelskih 

goric. Jovsi so eno pomembnejših mokrišč in ena najbolj ohranjenih kulturnih krajin mokrotnih 

travnikov z bogato strukturo živih mej, dreves in grmišč v Posavju. Zaradi pogoste poplavljenosti je na 

območju prevladujoča ekstenzivna raba kmetijskih zemljišč, ki ohranja številne ogrožene rastline, 

živali in habitatne tipe. Pozna košnja ohranja več redkih ptic kulturne kmetijske krajine, med njimi 

izstopa največja populacija kosca (Crex Crex) v panonskem delu Slovenije. Z Odlokom o razglasitvi 

starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik (Ul SRS, št. 42/88) so bili kot 

spomeniki oblikovane narave zavarovani tudi naslednji predeli mesta Brežice: park med Dobovsko 

cesto in Ulico pod obzidjem, kostanjev drevored ob Prešernovi cesti in park ob ulici 21.maja. Z 

Odlokom o razglasitvi grajskega kompleksa Mokrice z varovalnim območjem za naravno znamenitost 

in kulturni spomenik (Ul SRS, št. 42/88) grajski park Mokrice. 

 

V destinaciji se nahaja 56,3 km2 varovanega območja, in sicer Kozjanski regijski park, ki ima zlati znak 

Slovenia Green Park ter naravno mokrišče Jovsi in gozd Dobrava skupaj 29 km2. To znaša 31,8 % 

površine celotne destinacije. 

 

Na območju Kozjanskega regijskega parka znotraj občine Brežice je speljanih več pešpoti: Pot k 

repnicam, Vidova pot, Grajska pot, Pot po Orešju s pojasnjevalnimi oz. razlagalnimi tablami. Na 

območju Jovsov pa je speljana Koščeva učna pot in informacijski center v Kapelah, ki je posvečen 

Jovsom in Dobravi. S skromnimi informacijami in infrastrukturo je opremljeno tudi gnezdišče. Na teh 

območjih poteka največ vodenih ogledov s strani upravljavca Kozjanskega regijskega parka. 

 

Zaradi pestrih geografskih razmer, kamninske podlage ter klimatskih razmer, so se na območju 

občine izoblikovale ugodne razmere za življenje različnih rastlinskih in živalskih vrst, med katerimi so 

tudi redke in ogrožene. Reka Krka izstopa po bogastvu ribje populacije, ki je med najbogatejšimi 

rekami v Sloveniji, v kateri živi kar 38 ribjih vrst. Najštevilčnejše so platnice, kleni, podusti ter ribojedi 

vrsti ščuka in bolen. Krka z obrežji je pester življenjski prostor vodnih ptic, poleg race mlakarice, 
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laboda grbca in sive čaplje so z naravovarstvenega vidika pomembne populacije malega ponirka, 

zelenonoge tukalice in vodomca. Reka Krka je tudi del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000, 

med katerimi velja poleg že naštetih ribjih vrst izpostaviti še vidro, bobra, želvo močvirsko sklednico 

in školjko navadni škržek. V naravno ohranjenih potokih je pogost rak koščak. Na območju občine 

imajo velik habitatski pomen predvsem za dvoživke, kačje pastirje, vodne ptice in vodne plazilce tudi 

sekundarna stoječa vodna telesa, npr. nekdanji glinokopi v Šentlenartu, gramoznice na Borštu in v 

Vrbini. Gozdno območje Orlice in Gorjancev je habitat velikih hroščev, rogača, alpskega in bukovega 

kozlička. Na območju Dobrave, ki je ostanek nižinskega poplavnega gozda, gnezdi populacija 

srednjega detla; območje je pomembno tudi za dvoživke. Na območju nekdanjega peskokopa v 

Župjeku v mehkih plasteh kremenčevega peska vsako leto gnezdi največja stalna populacije ptiča 

čebelarja v JV Sloveniji. 

 

V florističnem pogledu na območju izstopajo fragmenti vrstno pestrih suhih travišč na Gorjancih, 

Orlici in ob reki Savi, na katerih se izmenjujejo barviti cvetovi številnih vrst kukavičevk oz. divjih 

orhidej, ki so uvrščene na Rdeči seznam ogroženih semenk in praprotnic. 

 

Na območju poteka spremljanje stanja vplivov turizma in tudi ostalih dejavnosti v prostoru, še 

posebej tekom načrtovanja umeščanja novih posegov in dejavnosti v prostor. Vplivi turizma in ostalih 

dejavnosti na prostor se upoštevajo v postopku prostorskega načrtovanja, in sicer na različnih 

ravneh: od državnih prostorskih načrtov, občinskih (podrobnih) prostorskih načrtov, pa vse do presoj 

sprejemljivosti vplivov na nivoju posameznih posegov, ki jih opravlja Zavod RS za varstvo narave v 

postopku izdajanja gradbenih dovoljenj oz. dovoljenj za posege v naravo. Pri tem se upošteva 

kumulativni vpliv obstoječih in načrtovanih posegov/dejavnosti. Za večje posege pa je potrebna 

izdelava Presoje vplivov na okolje, kjer so posebej opredeljeni pričakovani vplivi posega/dejavnosti 

na vsako varovano živalsko vrsto posebej, navedeni pa so tudi morebitni omilitveni ukrepi za omilitev 

pričakovanih vplivov. V primerih ko pa naše aktivnosti v naravnem okolju motijo živali oz. njihove 

življenjske cikle pa se z zaposlenimi na Zavodu RS za varstvo narave posvetujem o najboljših rešitvah, 

ki bi ugodno vplivale na živali in njihov življenjski prostor v izbranem okolju a hkrati ne bi preveč 

ovirale tržnih aktivnosti, ki potekajo na tem območju. V primerih ko turistična dejavnost na 

posameznem območju preveč obremenjuje naravno okolje, se ta dejavnost prestrukturira ali pa se 

poiščejo druge ugodnejše prostorske rešitve. 
 

 

Pozitivni vplivi turizma na ta območja so: 
 

- večja ozaveščenost obiskovalcev o pomembnosti zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti 
 
- prispevek lokalnega prebivalstva k spoštovanju narave 
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- razvoj novih razvojnih dejavnosti in s tem ohranjanje poseljenosti posameznih območij ter 

ohranjanje kulturne krajine v zavarovanih območjih kar je tudi temelj za aktivno varovanje narave in 

okolja 
 
- trženje lokalnih proizvodov. 
 

Negativni vplivi turizma na ta območja sta: 
 

- hrup in motenje živali 
 
- obremenjevanje okolja (onesnaževanje, poraba) 
 
 

Konkretni ukrepi zmanjševanja vplivov turizma: 

 

- turiste bomo usmerjali na obstoječe tematske poti, ki jih bomo v sodelovanju s stroko vzpostavljali 

naprej (primer: Posavski festival pohodniških poti ter urejena in tedensko vodena pešpot na Sv Vid); 
 
- spodbujali bomo uporabo koles znotraj destinacije (Celostna prometna strategija Brežic) ; 

 
- zavzemali se bomo za nemoten in strokovno voden obisk in ogled naravovarstveno pomembnih 

vrst (npr. čebelar, kosec) z vzpostavitvijo in vzdrževanjem primerne turistične infrastrukture izven 

ključnih lokacij. 
 

1.1.2 Hidrologija in geologija 
 

 

Hidrografska mreža občine je zelo razvejana. Osrednji odvodnik je reka Sava z glavnim pritokom, 

reko Krko. Posebnost reke Krke v slovenskem merilu je izločanje lehnjaka, na območju Brežic v obliki 

podvodnih gmot. Reka je zaradi svoje kakovosti in visokih poletnih temperatur v poletnih mesecih 

zanimiva tudi v turistične namene. Ob reki so urejene posamezne kopalne in rekreacijske površine in 

dostopi do vode. Reka Sava z akumulacijskim bazenom HE Brežice postaja tudi izredno zanimiva 

rekreacijska površina za vodne športe. Pomembni in geomorfološko pestri so tudi pritoki reke Krke s 

povirjem na Gorjancih, npr. Kraški potok, Piroški potok, Globočec ter pritoki reke Save s povirjem v 

zaledju Orlice, kot so npr. Močnik, Gabernica, Sromljica. Območje ob Savi je bogato s termalno vodo, 

ki botruje razvoju termalnih središč (Terme Čatež, Terme Paradiso). Omeniti velja tudi naravno 

ohranjena termalna izvira v Bušeči vasi. Voda s temperaturo 26 do 28°C priteka na površje ob 

tektonski prelomnici, skozi prodne plasti na dnu manjših izvirnih kotanj, ki ju zapolnjuje droben 

prodni sediment. V termalni podzemni vodi so bili najdeni posebni podzemni termalni predstavniki 

mehkužcev. Ob reki Savi pri Prilipah pa je ohranjena še ena zadnjih mrtvic reke Save, posebna tudi 

zaradi svojega termalnega značaja, ki je pomembna za ohranjanje na vodo vezanih ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst. 
 

 

Pozitivni vplivi turizma na ta območja so: 
 

- večja ozaveščenost obiskovalcev o pomembnosti zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti 
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- prispevek lokalnega prebivalstva k spoštovanju narave 
 
- razvoj novih razvojnih dejavnosti in s tem ohranjanje poseljenosti posameznih območij ter 

ohranjanje kulturne krajine v zavarovanih območjih kar je tudi temelj za aktivno varovanje narave in 

okolja 
 
- trženje lokalnih proizvodov 
 
 
 
 

Negativni vplivi turizma na ta območja sta: 
 

- hrup in motenje živali 
 
- obremenjevanje okolja (onesnaževanje, poraba) 
 
 

Pestro dogajanje v geološki zgodovini, ki je povezano z milijoni let dolgim delovanjem tektonskih 

procesov in z njim povezanim spreminjanjem geoloških okolij, se odraža tudi v kamninski sestavi 

občine Brežice, ki je del Krške kotline. Območje sekajo številni prelomi različnih starosti, med 

katerimi so nekateri še danes aktivni, kar povzroča pogosto potrese v tem delu Slovenije. 

 

Najstarejše kamnine na območju gradijo pogorje Orlice in Gorjancev. To so zgornje triasni dolomiti in 

apnenci. Posebnost med pisanimi triasnimi sedimentnimi kamninami Orlice je vulkanska kamnina 

diabaz, zelenkaste barve, značilna po svoji kompaktnosti in trdnosti. Za zgradbo Orlice in Gorjancev 

je značilno tudi nekaj zgornje krednih skrilavih glinavcev, laporjev in apnencev. Da je bilo v obdobju 

terciarja na območju občine Brežice nekdaj Panonsko morje, spominjajo obsežne površine prekrite z 

laporji, lapornatimi apnenci, litotamnijskimi apnenci in peščenjaki z obdobja miocena (okoli 15 

milijonov let). Najdemo jih na Bizeljskem, v okolici Sromelj in Pišec in tudi v širši okolici Čateža ob 

Savi ter v vznožju Gorjancev. To so kamnine polne številnih fosilnih ostankov, predvsem lupin školjk 

in polžev, ostankov morskih ježkov, alg, ter številnih vrst luknjičark. Po umiku morja so osrednji del 

območja pred okoli 5 milijonov let napolnile reke z debelimi plastmi pliocenskih peskov in glin. 

Posebnost so barviti kremenovi peski, od bledo rumene barve do rjavih odtenkov, v katere so na 

Bizeljskem skopane luknje, rovi in jame, imenovani repnice. Le-te so zaradi stalne temperature okoli 

8 ° C in 95 % vlage nekdaj služile za spravilo poljščin, predvsem repe, od tu tudi ime, zdaj pa jih 

uporabljajo kot vinske kleti, in so del bogate kulturne dediščine. Kot zanimivost velja omeniti še 

peskokop kremenovega peska Župjek na Bizeljskem, kjer je v opuščenem delu kopa v poletnih 

mesecih v stenah opaziti številne izkopane luknje, v katerih gnezdi ptič čebelar, ena najbolj barvitih 

vrst ptic selivk pri nas. Sicer pa so najmlajši sedimenti na območju občine aluvialne rečne naplavine 

kvartarne starosti, z debelimi plastmi proda in peska v in ob rekah Savi ter Krki, ki se odlaga še danes. 
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Pozitivna vpliva turizma na ta območja sta: 
 

- večja ozaveščenost obiskovalcev tega območja o geologiji 
 
- razvoj novih dejavnosti – naravoslovni turizem 
 

Negativni vplivi turizma na ta območja sta: 
 

- potencialno motenje živalskih ciklov 

 

1.1.3 Pokrajina in razgledi 
 

 

Za območje je značilna izrazito pestra krajinska slika s prepletom krajinskih elementov kraških krajin.  
Varovanje naravne krajine se izvaja predvsem preko prostorskega planiranja na različnih nivojih 

(OPN, OPPN, DPN,…), pri čemer za področje narave (območja, vrste, habitati) Zavod RS za varstvo 

narave izdeluje naravovarstvene usmeritve, kjer so opredeljeni vsi pričakovani vplivi načrtovanih 

ureditev/dejavnosti. 

 

Prav tako izdeluje naravovarstvene usmeritve tudi v postopku gozdarskega načrtovanja (gozdno 

gospodarski načrti oz. GGN), izkoriščanja mineralnih dobrin (npr. kamnolomi), za potrebe izvajanja 

lova divjadi, ribolova, rabe vode ipd. 

 

Najnižji nivo, do koder segajo pristojnosti Zavoda RS za varstvo narave glede vključenosti 

posega/dejavnosti v prostor, je presoja sprejemljivosti posameznega posega, kjer se lahko 

predpišejo pogoji oz. ukrepi za večjo vkomponiranost posega v prostor (npr. umikanje objektov iz 

izstopajočih območij, zastiranje izstopajočih delov objektov z zelenimi barierami,…).  

 

Na območju občine poznamo kar nekaj prekrasnih razglednih točk (npr. Kapele, Orlica, Gorjanci, 

Šentvid), kjer so možni pogledi na celo občino in tudi širše. Gre za naravne razgledne predele, ki niso 

obremenjeni s principi oglaševanja. 

 

Raba tal v pokrajini je mozaična, kar omogoča, da na enem kvadratnem kilometru opazimo živalske 

in rastlinske vrste iz več različnih biotopov, ki se med seboj tudi prepletajo. Prevladujejo kmetijske in 

gozdne površine s številnimi opazovalnicami. V vsaki krajevni skupnosti za opazovalnice skrbi lovska 

družina. Za obiskovalce je posebej zanimivo opazovališče v Jovsih. 
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Na destinaciji so urejene pešpoti. To so: Koščeva pot po Jovsih, Artiška sadjarska pešpot, Čateževa 

energijska pešpot, Brežiška in ostale planinske poti po Gorjancih in po Orlici, Sromeljska pot vina in 

sonca, Gozdna učna pot Pišece, Po Gadovi sledi, Vodna učna pot Gabernica, sprehajalne poti ob reki 

Savi. Kvaliteta označb na poteh ni enotna, ker imajo poti različne oskrbnike. Vse poti so varne, saj 

potekajo po lokalnih cestah, gozdnih in pašnih poteh in gozdnih stezah, saj je gibanje po omenjenih 

poteh varno. Za vse poti so izdelana navodila in zemljevidi. Navodila in prikazi na kartah se med seboj 

razlikujejo glede na potek trase in orientacijsko zahtevnost na terenu. Lokalni turistični vodniki poti 

poznajo in so usposobljeni za vodenje. 
 
 
 
 

Pozitivni vplivi turizma: 
 

- urejene pešpoti za usmerjanje turističnih obiskovalcev 
 
- varovanje naravne krajine preko prostorskega planiranja 

  
Negativni vplivi turizma so: 
 

- onesnaževanje okolje in zaščitenih predelov; 
 
- malomarnost obiskovalcev, ki jim narava ne predstavlja pomembnosti kot bi jo morala 

 
 
1.1.4 Hrup in osvetlitev 
 

Hrup, ki bi ga povzročala posamezna mestna infrastruktura, na destinaciji ni moteč dejavnik. Kot 

rečeno, so glavne prometne ceste, ki so povezane z največjimi turističnimi ponudniki dobro 

umeščene v lokalno okolje. Prometnice, ki so v Terme Čatež izpeljane direktno iz avtoceste, 

preprečujejo, da bi lokalno prebivalstvo trpelo posledice zastojev, hrupa in podobnih težav. Z novo 

prometno ureditvijo so te težave rešene. 

Prireditve so del destinacijskega turizma in jih lokalna turistična organizacija uspešno razvijajo v 

smeri, da s hrupom čim manj motijo in obremenjuje lokalne prebivalce. 
 

Tako se dela vezana na organizacijo, postavitev mehanizacij in vsega vezano na dogodke/festivale 

postavlja v razumnih urah, da ni moten spanec prebivalcev. 

Večje izzive občina čuti na področju hrupa, ki ga povzročajo javne prireditve na lokacijah, ki niso 

oddaljene od stanovanjskih objektov. Večji koncertni dogodki in festivali, ki v Brežicah vsekakor so 

turistično obarvani povzročajo hrup, vendar lokalno prebivalstvo, predvsem živeče v starem 

mestnem jedru, kjer je poleti večina prireditev na prostem, na to vnaprej opozorijo in so v stalnem 

stiku z njimi. Ukrep, ki ga izvajajo že nekaj časa je ta, da se postavitve raznih mehanizacij, konstrukcij 

za to ne postavlja ob neprimernem času (samo čez dan), da se z nepotrebnim hrupom ne moti 

obiskovalce več kot je potrebno zaradi izvedbe prireditev. V starem mestnem jedru trenutno stanuje 

le nekaj 10 občanov, zato tukaj večjih težav ni. 
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Na destinaciji ni nobene večje tovarne ali proizvodnega obrata. Prometnice, ki so v Terme Čatež 

izpeljane direktno iz avtoceste, preprečujejo, da bi lokalno prebivalstvo trpelo posledice zastojev, 

hrupa in podobnih težav. Z novo prometno ureditvijo so te težave rešene. 

CPS Brežice narekuje izvajanje določenih ukrepov, ki imajo za posledico zmanjšanje hrupa. 
 

Povezava do CPS: https://www.brezice.si/sl/obcina-brezice/strateski-dokumenti/  
 

Evropska organizacija za varnost letenja EUROCONTROL priporoča civilno rabo vojaških letališč, tako 

je prišlo tudi dvojne rabe letališča v Cerkljah ob Krki. Pripravili so smernice in 78 priporočil, kako naj 

države določijo institucionalne, pravne, finančne in tehnične okvire, pa tudi operativne postopke za 

delovanje letališč dvojne rabe. Za jasna določila obratovanja so morale poskrbeti vojaške 

organizacije, odgovorne za letališče in civilne, ki so ga želele uporabljati. Eurocontrol izpostavlja 4 

primere dobrih praks, med drugimi tudi dobro prakso v Cerkljah ob Krki, kjer zaradi celovite ocene 

vplivov na okolje ob prenovi vojaškega letališča Cerklje ob Krki dovoljen tudi civilni promet. 

Izpostavljeno je, da po slovenski zakonodaji naštete analize in študije niso obvezne za vojaška, so pa 

za civilna letališča in da so se pristojni kljub temu odločili za dvojno rabo letališča. 

 

Naštete so raziskave, na osnovi katerih je bil pripravljen državni prostorski načrt za prenovo letališča 

Cerklje ob Krki. 

 

1. Navigacijske študije 
 
2. Topografske analize 
 
3. Meteorološke analize 
 
4. Geodetske raziskave 
 
5. Geološke analize 
 
6. Študije prometa 
 
7. Ekološke študije, o zaščiti voda, zraka, ptic in onesnaženosti s hrupom 
 
8. Študije o zaščiti kulturne in arheološke dediščine 
 
9. Demografske študije 
 
10. Ekonomske raziskave: o vplivu na zaposlovanje, transport, turizem, tovorni promet, raziskave 
 

stroškov in koristi 
 

Ukrepi so določeni v Ekološki študiji, o zaščiti voda, zraka, ptic in onesnaženosti s hrupom. Kot 

destinacija lahko le opozarjamo na morebitno neustrezno izvajanje ukrepov z civilnimi iniciativami, 

pobudami.  
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Pri rekreativnih poletih na letališču Cerklje ob Krki nastaja hrup, vendar je območje letališča 

primerno urejeno, odmaknjeno od bližnjih gozdov in večine lokalnega prebivalstva. Za voljo čim 

manjšega vpliva glasnih poletov z letali imajo na letališču določen urnik, s pomočjo katerega poleti 

potekajo v najprimernejših urah v dnevu. Število poletov je dnevno omejeno, razen v dneh, ko gre za 

mednarodne vojaške vaje, kar znaša nekaj dni na leto. Dejstvo je, da vsa živa bitja v okolici letališča 

čutijo vpliv, vendar se vodstvo letališča trudi, da je vpliv dejavnosti na okolje čim manjši. Tako da 

večjih težav s pretiranim hrupom ob dobrem sodelovanju z vodstvom letališča, zaenkrat nimamo. 

Omeniti velja, da gre za polete z manjšimi letali (Cessna, Pilatus ipd.), ki se po glasnosti niti ne 

približajo največjim potniškim oz. vojaškim reaktivnim letalom. Izjema so tu že prej omenjene 

vojaške vaje, ki v Cerkljah ob Krki potekajo nekaj dni na leto. 

 

Ocenjujemo, da gre turizem na destinaciji v smeri trajnostnega razvoja turizma. To pomeni, da tukaj 

ne moremo govoriti o masovnem turizmu. Navedeni negativni vplivi turizma so zapisani kot splošno 

dejstvo, saj človek s katerokoli dejavnostjo vpliva na živalski in rastlinski svet. 
 
 
 

Pozitivni vplivi turizma: 
 

- zmanjšanje in bolj skrbno načrtovanje hrupa in drugega onesnaževanja zaradi turizma 
 

Negativni vplivi turizma: 
 

- vznemirjanje živali ob rekreativnih poletih iz vojaškega letališča Cerklje ob Krki 

 

1.1.5 Kakovost zraka in promet 
 

Opišite glavne prometnice in kako promet, ki se vije po njih, vpliva na kakovost življenja v destinaciji 

ter kakovost zraka. Navedite še druge vire onesnaženja zraka v destinaciji. 
 

Na območju destinacije je kakovost zraka med najboljšimi v Posavju zaradi odsotnosti večjih tovarn 

in odprte pokrajine, kjer se izpusti redčijo. Glavna onesnaževalca sta promet in individualna kurišča. 

V zimskem času se ob temperaturnem obratu onesnažila kopičijo tudi v radiju 5 km. Večji del leta pa 

so obrati kratkotrajni, kurišča so manj aktivna in je kakovost zraka zelo dobra. 

 

 

V Strategiji občine Brežice 2018 je napisano, da čez območje občine Brežice poteka 10. Panevropski 

prometni koridor (Trans European Network – TEN), ki poteka od Salzburga do Soluna preko Ljubljane 

in Zagreba. V tem sklopu sta tako cestno kot železniško omrežje. Preko občine poteka avtocestna 

povezava A1 (Ljubljana - Novo mesto - Obrežje). 

 
Občina Brežice ima kategoriziranih 627 km občinskih cest in sicer 266 km lokalnih, 25 km zbirnih in 
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krajevnih cest in 366 km javnih poti. 
 

 

Promet, ki ga prinaša v občino turizem, zaenkrat ne povzroča velikih težav vezanih na promet v 

samem mestu in občini. Terme Čatež so lokacijsko dobro umeščene in prometno urejene ob 

avtocestnem kraku AC Zagreb – Ljubljana, zato to na sam promet in kakovost življenja brežičanov ne 

vpliva neposredno, problem je bil pred leti zgolj v vasi Čatež ob Savi, vendar je tam zadeva prometno 

rešena, vzpostavljena je ločena cesta za lokalni promet. 

 

 

Občina Brežice posebno pozornost namenja tako varnosti vseh udeležencev v prometu kot skrbi za 

urejen sistem cestne infrastrukture, ki omogoča dostop do vseh krajev naše razvejane občine. 

Celostna prometna strategija, ki jo je občina sprejela v letu 2017 pomeni prvo celostno prometno 

analizo našega prostora in obravnava stanje v prometu ter ponuja nekatere rešitve. 

 

Destinacija lokalnih meritev ne izvaja oziroma nima posebnih lokalnih predpisov in odlokov, ker v 

bližini ni nobene večje industrije oziroma na destinaciji ni zaznati problemov z onesnaževanjem. 

 

Edini podatki so na spletni strani ARSO, kjer je najbližje merilno mesto za povprečne dnevne, 

mesečne ravni delcev PM10 ter ravni ozona v Novem mestu, ki je oddaljeno od Brežic 46,3 km. 
 
 

 

Pozitivni vplivi turizma: 
 

- uvedba javnega potniškega prometa in zmanjšanje odvisnosti prebivalcev od avtomobila; 
 
- manj onesnaževanja okolja, zmanjšanje prometa v mestu; 
 
- trajna mobilnost 
 
- vlaganje v infrastrukturo 
 
- razvoj nove infrastrukture 
 

Negativni vplivi turizma: 
 

/ 
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1.2 Kultura 
 

Kulturna dediščina, ki jo zbira, hrani, preučuje in interpretira Posavski muzej Brežice, je raznolika. Kot 

osrednji muzej regije Posavje se ponaša z neprecenljivimi predmeti, muzealijami in zbirkami. Mednje 

sodijo tako predmetna oz. snovna dediščina kot nesnovna dediščina. Del nesnovne dediščine je živa 

dediščina, ki smo jo, kot že ime pove, podedovali od prednikov, jo negujemo in živi še danes. 

 

Dediščina je ustrezno zaščitena. Posavski muzej Brežice je kot pooblaščena ustanova za pripravo 

predlogov za vpis v register nesnovne dediščine pripravil več pobud, štiri pa so tudi uspele. Za vpise 

je zadolžen nacionalni koordinator, ki deluje pod okriljem Slovenskega etnografskega muzeja. 

 

Vpisane enote v Register nesnovne dediščine v občini Brežice: 
 
 

Kulturno društvo Pihalni orkester Kapele 
 
 

Kulturno društvo Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi 
 
 

Brodarsko turistično društvo Mostec 
 
Pustni obhodi ločkih koscev, oračev in svatov 
 
 

2016: LETO ŽIVE POSAVSKE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

 

V letu 2016 so namenili v Posavskem muzeju Brežice posebno skrb za odkrivanje, dokumentiranje in 

promoviranje nesnovne kulturne dediščine v Posavju. Prepoznavanje in spodbujanje znanj, veščin, 

praks in predstavitev ter njihovo prenašanje iz roda v rod so ključni za ohranjanje in živost nesnovne 

kulturne dediščine. K temu pripomore tudi ugotovitev Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine 
 
– Slovenskega etnografskega muzeja – o primernosti vpisa v Register žive kulturne dediščine in kot 

sklepno dejanje vpis v Register žive kulturne dediščine Slovenije. Posavski muzej pripravlja 

dokumentacijo za vpis v Register še drugih enot žive kulturne dediščine: Bizeljski ajdov kolač, 

Lončarstvo na Krškem polju, Sevniško sodarstvo, Kostanjeviški čolni ter Vezenje in kvačkanje v 

Posavju. V letu 2016, ki je bilo posvečeno živi kulturni dediščini v Posavju, so vabili prebivalce Posavja 

z novimi pobudami in njihovimi stvarnimi predlogi ter sporočili o še živi kulturni dediščini v Posavju. Z 
 
aktivnostmi nadaljujejo tudi v naslednjih letih. 
 

 

Občine Brežice je tudi območje, ki ga opredeljuje nepremična dediščina različnih vrst. Spomenik je že 

samo mestno jedro s številnimi posameznimi pomembnimi objekti, v občini pa so ohranjeni tudi 

štirje gradovi, od katerih je samo eden v lasti občine (grad Brežice), eden je v lasti Term Čatež 

(Mokrice), dva pa v lasti Republike Slovenije (Pišece in Bizeljsko). 
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Skladno z določili Zakona o varstvu kulturne dediščine je skrb prepletena med lastniki in pristojnim 

Zavodom za varstvo kulturne dediščine OE Novo mesto. 

 

Spomenik državnega pomena – grad Brežice je last Občine Brežice, upravlja pa ga pooblaščeni muzej 

– Posavski muzej Brežice. 

 

Propad kulturne dediščine preprečujejo z rednim vzdrževanjem gradu, rednimi pregledi, strokovnim 

delom ter glede na možnostjo tudi z obnovo gradu. Pomemben del razumevanja načinov skrbi za 

dediščino poteka tudi skozi stalne in občasne razstave ter spremljevalne programe. Prekomernega 

oglaševanja in izobešanja drugih neprimernih znakov na/ob kulturnih znamenitostih trenutno še ni 

bilo zaznati oziroma je usklajeno s samim videzom in pomenom stavbe. Tradicionalno arhitekturo 

ohranjajo tako, da ne posegamo v prvotno podobo grajske stavbe in jo obnavljajo v skladu z 

normativi, danimi s strani ZVKDS. Zaščita kulturne dediščine in obravnavanje njenega propadanja 

poteka v sodelovanju z ZVKDS in Občino Brežice ter drugimi pristojnimi organi upravljanja. 

 

Žal še ni sprejetega Načrta upravljanja, saj se tudi na državnem nivoju še ni vzpostavil učinkovit 

sistem priprave le-tega, Posavski muzej Brežice pa je leta 2020 pripravil in uskladil (z lastnikom in 

pristojnim ZVKDS OE Novo mesto) dokument Načrt vsebinske in funkcionalne uporabe gradu Brežice 

za namene Posavskega muzeja Brežice in drugih dejavnosti: obdobje 2020—2024, ki vključuje 

ključne elemente skrbi in razvoja spomenika v javno dobro. 

 

Občina Brežice ima v Registru nepremične kulturne dediščine zabeleženih skupno 362 enot 

nepremične kulturne dediščine. Glede na vrsto je: 208 enot stavb, 67 enot spominskih objektov in 

krajev, 55 enot arheoloških najdišč, 12 enot naselij in njihovih delov, 11 enot drugih objektov. 

 

Na tem področju smo se posvetovali v Posavskem muzeju Brežice. Spodaj njihov odgovor. 
 

 

V muzeju beležimo obisk muzeja in občasnih razstav, prav tako tudi obisk lastnih dogodkov in 

prireditev zunanjih organizatorjev in ga primerjamo s predhodnimi obdobji. Analize obiska izvajamo 

enkrat mesečno, za vsako tromesečje in ob koncu leta. 

 

Glede uporabe prostorov ohranjajo normative, kot je primer Viteške dvorane in tako skrbimo za 

ohranjanje dediščine za nadaljnje rodove. 

 

Posavski muzej Brežice bo prihodnje leto obeležil 70 let delovanja. Njegova umeščenost v izjemno 

arhitekturo, spomenik državnega pomena, njegova lega v starem mestnem jedru Brežic (odlična 

dostopnost) in njegov fond (bogate zbirke) predstavljajo prednosti, ki jih druge sorodne ustanove v 
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regiji nimajo. Na teh treh izhodiščih in temeljnih prednostih razvijamo in dopolnjujemo dejavnost, ki 

ima dolgo tradicijo, a še vedno veliko neizkoriščenih potencialov. 

 

Da turizem nima negativnih vplivov na vrednost kulturnih znamenitosti se izvajajo aktivnosti muzeja, 

in sicer: 

 

- Dopolnitev poslanstva in vključevanje v aktivno slovensko muzejsko mrežo, mednarodno mrežo 
 

regionalnih muzejev in mednarodni muzejski svet ICOM. 
 
 

- Prenova stalne zbirke v obdobju od 2015 do 2020, dopolnjevanje z donacijami in odkupi. 
 
 
- Zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev za večje in manjše projekte iz razpisov in projektov. 
 
 
- Vzpostavitev programskega sodelovanja z občinami in sorodnimi institucijami. 
 
 
- Vzpostavitev strokovne službe za lastnike in upravljavce dediščine – strokovna podpora vsem 
 

ponudnikov s področja kulturne dediščine. 
 

 

- Povečanje čezmejnega sodelovanja s poudarkom na čezmejnih razvojnih projektih in možnostih 

pridobivanja dodatnih finančnih sredstev. 

 
- Trajnostno povezovanje muzej–kultura–izobraževanje–turizem–gospodarstvo. 
 
 
- Celostna ponudba muzeja, ki je fizično, virtualno in intelektualno dostopna ter mobilna. 
 
 
- Ureditev delovnih prostorov, prostorov za izvajanje pedagoško-andragoških dejavnosti, preselitev 
 

in ureditev sodobnih konservatorsko-restavratorskih delavnic in pridobitev novih depojskih 

prostorov, nadgradnja ureditve dosedanjih depojskih prostorov. 

 

- Priprava predlogov za vpis enot v register premične kulturne dediščine in za vpis v register žive 

dediščine. 

 

- Skrb za matično hišo z zagotovitvijo izboljšanja pogojev za delovanje muzeja. Aktivna vključitev v 

projekt prenove, vzdrževanja in celostne skrbi za dediščino ter spomenik. 

 

V primerih izvajanja turistične dejavnosti v ali ob subjektih kulturne dediščine se seveda ob pozitivnih 

pojavijo tudi negativni vplivi same dejavnosti, ki pa jih v našem okolju zaenkrat nismo zaznali. Najbolj 

viden in stalen negativni vpliv opravljanja turistične dejavnosti je seveda obraba objektov kulturne 

dediščine. Zato je pomembno, da se določijo mejne vrednosti (nosilne kapacitete) za vsak objekt 
 

24  
Januar, 2022 

 



Analiza stanja ZPTM Brežice 
 

 

kulturne dediščine, ki je vpet v proces turizma. Ob tem je pomembno stalno obnavljanje vseh 

objektov, saj so to objekti neprecenljive kulturne in zgodovinske vrednosti, ki pa ga zagotavljamo 

ravno iz sredstev, ki jih prinaša opravljanje tržne dejavnosti. Obnavljanje je tako financirano iz strani 

lastnih virov, krajevnih skupnosti, občine ali države, odvisno o katerem objekt govorimo. Pomembna 

pa je seveda tudi stalna komunikacija z upravitelji objektov kulturne dediščine, katerih povratne 

informacije iz terena predstavljajo osnovno vodilo za regulacijo na destinacijskem nivoju v primerih 

prekomerne obremenitve objektov kulturne dediščine. Monitoring objektov kulturne dediščine v 

destinaciji torej v večini poteka iz strani upraviteljev samih. Na nivoju destinacije pa destinacijski 

upravitelj nadzira in po potrebi v sodelovanju z upravitelji odpravi morebitne anomalije. 
 
 
 

Pozitivni vplivi turizma: 
 

- varovanje in ohranjanje kulturne dediščine 
 

Negativni vplivi turizma: 
 

/  

 

1.3 Socialno-ekonomski in sociokulturni viri 

 

1.3.1 Lokalno prebivalstvo 
 

V občini je prisoten trend hitrega staranja populacije, ki je rezultat negativnega naravnega prirasta, 

priseljevanja odrasle populacije ter družbenih razmer. Indeks staranja za več kot 23 indeksnih točk 

presega slovensko povprečje, še višja je razlika pri ženskem delu populacije. V zadnjih letih je 

prisoten tudi trend negativnega selitvenega prirasta iz tujine, medtem ko je medobčinski selitveni 

prirast pozitiven. Delež mladih in oseb v delovno aktivni dobi je prav tako nižji od slovenskega 

povprečja, tako da je pričakovati, da se bo prebivalstvo še hitreje staralo. Da okolje ni prijazno za 

mlade, nakazuje tudi visoka stopnja brezposelnosti (13,8% januarja 2017), ki presega slovensko 

povprečje (11,2% v istem obdobju). 

 

 

Za prebivalstvo občine Brežice so značilne dnevne migracije delovno aktivnega prebivalstva na 

delovna mesta znotraj in izven občine. Zaposlitvena središča so poleg Brežic tudi Krško, Sevnica, 

Novo mesto in druga urbana središča v Posavju. Delež prebivalstva, ki je zaposlitveno vezano na 

druge občine znaša dobrih 46% (3916 oseb), kar pomeni, da ljudje dnevno opravljajo daljšo pot za 

prihod na delovno mesto in s tem obremenjujejo prometno omrežje. Znotraj občine je opazna 

monocentrična koncentracija delovnih mest v mestu Brežice in naselju Čatež. 
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Pozitivni vplivi turizma: 
 

- delež zaposlenih v turizmu 
 

-izboljšanje blaginje prebivalcev 
 

- turizem kot generator strpnosti in solidarnosti 
 
- urejanje nekateri odmaknjeni področij, usmeritvene table, razvoj odročni delov 
 
- dvig turizma na podeželju 
 
- raziskovanje po celotni destinaciji saj so naravna področja večinoma umaknjena iz mest 
 
- vedno višji dohodek od turizma 
 
- prispevek lokalnega prebivalstva k ohranjanju narave in skrb za okolico 
 
- razvoj infrastrukture 
 
- dopolnilni dohodek za domačine 
 
- vlaganje v kader 
 

 

Ocenjujemo, da negativnih vplivov turizma na prebivalce destinaciji ni zaznati.  

 

1.3.2 Zasebni sektor in lokalno gospodarstvo 
 

Lokalna turistična organizacija, odgovorna za razvoj in promocijo turizma v občini je javni zavod. Že v 

osnovi je vezana na sodelovanje in delo z javnim sektorjem. Tako financiranje, letni načrti dela in vse 

ostale aktivnosti zavoda so tako prepletene z javnim sektorjem (financerjem), kakor tudi z drugimi 

javnimi organizacijami v občini in širše. 

 

Zasebni sektor na področju turizma v občini Brežice predstavlja skupno več kot 300 podjetij, ki imajo 

registrirano eno od sledečih dejavnosti: zabava, hoteli, muzeji in galerije, turistične kmetije, turizem, 

vinogradništvo in vinoteke, smučarski centri, apartmaji in prenočišča, avtobusni prevozi, bar, 

čebelarstvo in medičarstvo, igre na srečo, izposoja avtomobilov in motornih koles, kopališča in 

zdravilišča, picerije in špageterije, pekarstvo in slaščičarstvo, šport in oprema, taksi, darila, spominki 

in domača obrt, kultura in umetnost, prireditvena dejavnost in zabava, razstave, sejmi, kongresi. 

 

 

Register turističnih ponudnikov predstavlja približno 80 posameznih ponudnikov, ki jih lahko 

smatramo za neposredne nosilce turistične ponudbe. Združujejo se v območno Obrtno-podjetniško 

zbornico Brežice, močno pa je tudi sodelovanje z javnim zavodom, ki jih povezuje predvsem na način 

povezovanja in sodelovanja v sklopu prireditev in turističnih paketov. Veliko je manjših ponudnikov, 

razdrobljene ponudbe, in le – ti potrebujejo krovno organizacijo, ki jim pomaga pri povezovanju. 

Nekaj je tudi bolj aktivnih, ki se povezujejo sami med sabo, javni zavod pa jim pomaga predvsem pri 

trženju in promociji ponudbe. 
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Močno je predvsem sodelovanje v sklopu prireditev, festivalov, kjer dobijo ta podjetja mesto za 

predstavitev in sodelovanje, ter nenazadnje tudi dobro promocijo. 

 

Z največjim turističnim ponudnikom (zasebnikom), to so Terme Čatež pa javni zavod sodeluje 

predvsem na način, da zagotavlja stalno pripravljenost in informiranje njihovih gostov v samem 

kompleksu Term, saj zavod tam upravlja s TIC-em. Od poletja 2021 je na območju TIC-a nastala 

Digitalna grajska sobana, ki kaže na primer sodelovanja Gradov Posavja, in poleg informiranja o 

lokalni ponudbi, ponuja informacije o gradovih v celotni regiji. Skrbi za promocijo tako vsebin term, 

kot vseh ostalih turističnih ponudnikov v termah, skrbi za določene prireditve na lokaciji, izposojo 

koles in druge promocijske aktivnosti. 

 

 

Med sooblikovalce turistične ponudbe lahko štejemo tudi nekatera posamezna podjetja, ki sicer niso 

navedena v registru, so pa zato pomembni členi v lokalni turistični verigi: Nomago (prevoznik in 

organizator potovanj), Posavc d.o.o., Ars Ramovš Zavod za umetnost, marketing, promocijo in 

investiranje (organizator festivala Seviqc Brežice) idr. ter nekatere manjše kavarne in bari, ki 

mestnemu jedru dajejo živahen utrip in omogočajo postanek za turiste. Tudi s temi javni zavod 

redno sodeluje v okviru projektov, in pri organizaciji izletov za večje skupine. 

 

 

V civilnem sektorju deluje veliko različnih prostovoljnih društev, ki pomembno sooblikujejo turistično 

ponudbo, tako dogodkov v občini Brežice, kot tudi sooblikujejo podobo kraja. Turistična društva, ki 

predstavljajo le del civilnega sektorja, so le del društev, ki pri tem aktivno sodelujejo. Turistična 

društva v občini Brežice (skupaj 18) se združujejo v Občinsko turistično zvezo Brežice in javni zavod 

sodeluje z OTZjem na več ravneh. Predsednica OTZ je tudi članica sveta zavoda, tako da je redno 

prisotna pri planiranju aktivnosti in načrtovanju aktivnosti zavoda. 
 
 
 

Pozitivni vplivi turizma: 
 

- zaposlitve v turizmu 
 
- Fakulteta za turizem 
 

Negativni vplivi turizma: 
 

- odvisnost gospodarstva od turizma, saj velik del gospodarstva predstavlja prav turizem  
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1.3.3 Javni sektor 
 

Občina ogromno vlaga v obnovo infrastrukture, vse infrastrukturne prenove v obdobju od leta 2014 

do leta 2018 so zbrane na enem mestu: 

 

https://www.brezice.si/sl/obcina-brezice/investicije-v-obcini-brezice/ 
 

  
 

 

Pozitivni vplivi turizma: 
 

- prispevek k prihodkom občine (turistična taksa in drugi posredni učinki) 
 
- pospešitev naložb v infrastrukturo za vse deležnike v turistični industriji 
 

 

Ocenjujemo, da ni negativnih vplivov turizma na javni sektor. 
 
 
 

2. del: Razvoj, ki vpliva na turizem destinacije 

 

2.1 Okoljska tveganja 
 

Opišite okoljska tveganja, ki vplivajo na destinacijo, kot so pesticidi, tekstilna barvila, farmacevtski 

izdelki, vključno z vplivi rudarjenja in hidravličnega drobljenja za pridobivanje nafte/plina. 

 

2.2 Nevarnost naravnih nesreč 
 

Destinacija ima sprejete načrte zaščite in reševanja, ki so objavljeni in dostopni javnostim na spletni 

strani Občine Brežice. 

 

 

1. Poplave 
 

Za območje občine Brežice so značilne nižinske poplave, ki se pojavljajo ob spodnjem toku večjih rek. 

Ta tip poplav je v tem delu značilen za Savo, Krko, Sotlo in še nekatere manjše vodotoke. Njihov 

nastanek je pogojen z razliko v hitrosti dotekanja in odtekanja poplavnih voda. Te hitro pritečejo iz 

višjega sveta in ker jih v nižinskih, uravnanih delih struge, ne morejo dovolj hitro odvajati, se razlijejo 

po ravnici. 

 
 

2. Potresi 
 

Destinacija se nahaja na potresno ogroženem področju. V primeru rušilnega potresa bi bila potrebna 

pomoč širše državne skupnosti, ki bi jo organizirala Civilna zaščita Republike Slovenije, Slovenska 

vojska, Slovenska policija ter ostali državni ali civilni dejavniki. 
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3. Zemeljski plazovi 
 

So v občini Brežice precej razširjeni, vendar v redkih primerih ogrožajo življenja ljudi in živali. 

Ogrožene so npr. cestne povezave, kmetijske površine ter v manjši meri tudi hiše. Gre za nesrečo, ki 

so jo sile zaščite in reševanja občine Brežice sposobne obvladovati brez zunanje pomoči. Vsekakor pa 

bi pri odpravi posledic zemeljskih plazov bila potrebna pomoč države. 

 
 

4. Suše 
 

Zaradi nevarnosti suše ima destinacija pripravljene načrtovane ukrepe za zaščito ljudi in živali. 

Občina zagotavlja ustrezno opremljena vozila prostovoljnih gasilskih društev ter proračunsko 

postavko 0108 – prevozi pite vode. 

 
 
 

2.3 Podnebne spremembe 
 

Ocenjujemo, da se v sami destinaciji spreminjajo vremenski vzorci v smislu globalnih sprememb. 
 

Znano je, da je tudi v Sloveniji vedno več ekstremnih vremenskih dogodkov. 
 

 

Padavine so sorazmerno enakomerno razporejene preko leta, viški in nižki niso izraziti. Prvi višek v 

letu je junija ko pade nad 100 mm dežja in drugi novembra. Prvi nižek je januarja ali februarja, ko 

pade okrog 60 mm padavin. Povprečna letna temperatura je med 9 in 10 stopinj celzija. 

V destinaciji imamo imamo strateško zapisane ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe, in sicer 

Načrt komuniciranja podnebnih sprememb za občino Brežice iz leta 2022. 

Podnebne značilnosti v občini Brežice so opisane v istoimenskem dokumentu iz leta 2014. Izdalo ga 

je društvo mladih geografov Slovenije. 

 

2.4 Tveganja za zdravje in varnost 
 

Občina Brežice ima z namenom varnosti tudi na svoji spletni strani v zavihku »AED – Lokacije 

defibrilatorjev v občini Brežice« objavljene lokacije avtomatskih zunanjih defibrilatorjev. 
 

Glede na pandemijo, ki je spremenila tok življenja ljudi, je bil pripravljen Krizni načrt turizma v občini 

Brežice, pri katerem so sodelovali različni predstavniki področij: gasilstvo, civilna zaščita, policija, 

bolnišnica, zavod za turizem, da se v kritičnih trenutkih hitreje organizira in obvešča tako obiskovalce 

kot domačine. 

 

2.5 Prostorski razvoj 
 

V destinaciji velja občinski prostorski načrt na katerega destinacija lahko vpliva. 
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