
                                                                                                                     

 

 

KOLESARSKI MARATON 

nedelja, 10.junija 2018 ob 9. uri 
 

 
 

KRAJ DOGAJANJA :  TERME Čatež – štart in cilj maratona je pred vhodom na letno termalno riviero v 

nedeljo ob 9.uri   

 

PRIJAVE  IN  ŠTARTNINE : 
 Predprijave so možne od 28.5. – 7.6.2018 naprej po e-pošti : sportna.zveza.brezice@siol.net 

 na dan prireditve od 7.30 do 9.00 ure na štartnem prostoru 

 

PREDPRIJAVA( 28.05.-07.06.2018)   PRIJAVA( na dan prireditve) 

Odrasli    18 eur     20 eur 

Učenci in dijaki   14 eur     15 eur 

Družine, skupine nad 8 oseb  15 eur ( na osebo )   16 eur ( na osebo ) 

 

Med vse udeležence bodo izžrebane praktične nagrade sponzorjev. Posebno nagrado prejme najstarejši in 

najmlajši udeleženec velikega maratona. 

Imetniki kartice Active Slovenia in imetniki licenc KZS in članskih izkaznic KZS imajo 20% popust. 

Vsak udeleženec prejme spominsko majico in medaljo, kosilo ob prihodu na cilj, okrepčila na progi ter brezplačno 

kopanje na poletni termalni rivieri TERM Čatež. Med vse udeležence bodo izžrebane praktične nagrade 

sponzorjev prireditve. 

 

POGOJI UDELEŽBE : 
 maraton je rekreativnega značaja, vsi kolesarji so udeleženci v cestnem prometu ter so dolžni upoštevati 

cestno prometne predpise in navodila organizatorja 

BREŽIŠKI ŠPORTNI VIKEND 2018 
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 organizator ne odgovarja za nastalo materialno in fizično škodo, ki jo udeleženci povzročijo sebi ali 

drugim 

 osebe, mlajše od 14 let, se lahko udeležijo maratona v spremstvu staršev ali skrbnikov z obvezno 

zaščitno čelado 

 proga bo zavarovana na vseh nevarnejših mestih 

 pred kolono kolesarjev vozi spremljevalno vozilo z utripajočo rumeno lučjo, kolono spremljajo 

motorist; za kolono vozi reševalno vozilo za zagotavljanje nujne medicinske pomoči 

 

VELIKI MARATON 

 
Potek proge: Terme Čatež-Čatež ob Savi-Malence-Pirošica-Brvi-Kraška vas-Stankovo-Globočice-Sobenja 

vas- Žejno-Cerina-Čatež-Brežice-Mostec-Dobova-Kapele-Župelevec-Bizeljsko-Brezovica-Podgorje-Pišece-

Pavlova vas-Sromlje-Zg.Pohanca-Sp.Pohanca-Artiče-Dečno selo-Brezina-Brežice-Čatež-Terme Čatež 

           

Pot pričnemo v turističnem središču Terme Čatež, največjem slovenskem zdravilišču z izjemno pestro ponudbo za vse 
generacije. V Čatežu lahko gosti preživijo prijeten dan, krajši ali daljši oddih v udobnih hotelih in apartmaji, ljubitelji 

narave pa lahko postavijo svoj počitniški dom na štirih kolesih v kampu ali uživajo v pustolovskih počitnicah v Indijanski 

vasi ali Gusarskem zalivu. Pravi termalni raj 365 dni v letu zagotovo predstavljata zimska in poletna Termalna riviera s 
številnimi vodnimi atrakcijami na skoraj 13.000 m2 vodnih termalnih površin. Obiskovalci lahko uživajo še v dodatni 
wellness ponudbi, se preizkusijo v športno-rekreativnih aktivnostih (fitnes, tenis, bowling, badminton,…)... Več na 
www.terme-catez.si. 
 
Na hitro lahko opazimo na naši desni sotočje dveh rek Save in Krke in pot nadaljujemo ob dolenjski lepotici, reki Krki.  
Na poti se peljemo mimo starega mostu ter mimo Športno rekreativnega centra Grič. Na Griču organizirano skrbijo za 
ljubitelje športa. Pri njih lahko preizkusite adrenalinski šport paintball, se z vodičem popeljete po reki Krki s kajaki ali 
kanuji, odigrate odbojko na mivki ali nogomet, se poskusite v lokostrelstvu. Lahko pa tudi samo uživate na celodnevnem 
pikniku, ki vam ga organizirajo. 



                 
 
 V vasi Velike Malence se nam na desni strani odpira pogled na urejeno kopališče - Rent a kanu kajak Jamnik - ob reki 
Krki, kjer vam ravno tako omogočajo organizirane spuste po reki Krki in piknike. V zadnjih letih pa je prostor poznan 
predvsem po srečanju motoristov, ki se zgodi v avgustu, katerega organizator je Motoklub Škorpijon iz Cerkelj ob Krki. 
Možno pa je tudi prenočevanje ob reki Krki v šotorih.  
Pot pelje do Podgorjanske vinske ceste, kjer se vozimo mimo vinogradov in zidanic, kjer raste žlahtna vinska trta, iz 
katerega predelujejo dolenjskega posebneža, cvička. Ustavimo se v vasi Globočice, kjer se okrepčamo na Turistični 
kmetiji Pri Martinovih- več na www.martinovi.com/slo/index.htm , ki se lahko pohvalijo s preko 250 let staro leseno 
kmečko hišo. Gurmani lahko uživajo v doma pripravljeni hrani in vinski kapljici, ki raste v vinogradih, ki smo jih srečali 
na poti. Za vse popotnike pa nudijo tudi prenočitev v urejenih sobah.  
Po okrepčilu se odpravimo po poti naprej mimo Sobenje vasi, Žejnega in Cerine. Mimo teh vasi poteka tudi Brežiška 
planinska pešpot z najvišjim vrhom na Velikem Cirniku. Na Žlegarjevem bregu se nahaja Počitniška hiša družine Les. 
V stilsko urejeni vinski kleti počitniške hiše priredijo degustacijo in prigrizke, za večje skupine pa tudi večje zabave. V 
prelepem naravnem okolju pa so tudi urejene sobe.  
Proti Čatežu se pred nami dvigne tudi Čateški dvorec, kjer ponudijo prekrasno urejene sobe in apartmaje, za 
poslovneže prostor za poslovna srečanja in za vse ljubitelje vinske kapljice degustacije v hišni vinoteki.  
Pri prečkanju novega mostu nam oči odtavajo na prekrasen pogled sotočja Save in Krke. Nadaljujemo mimo vasi Mostec, 
ki je znana predvsem po brodu, ki vozi čez Savo, Stari gostilni Krulc in Gostilni Cetin.  
Dobova je poznana predvsem kot zadnja postaja v Sloveniji, drugače pa so v tem kraju zelo aktivna društva, ki skrbijo 
za ohranjanje starih običajev in prirejajo prireditve. Najbolj znana je Dobovski fašjenk (pustovanje) v februarju  in 
Fašjenkov piknik v juniju. Dobovčani pač znajo poskrbeti, da se obiskovalci vedno vračajo, saj so njihove vragolije in 
zabave nepozabne.  
Nato se pot nadaljuje čez vasi in prispemo v Kapele, ki se ponašajo s Kapelsko godbo na pihala. Vsako leto organizirajo 
maraton godb na pihala, ki se odvija v centru Kapel, povabijo pa tudi godbe iz drugih evropskih držav. Smer proti 
Bizeljskem odkriva površine pomembnega gozda Dobrava.  
V Stari vasi se na prekrasni vzpetini nahaja Klet penin Istenič, mimo katere vodi tudi pešpot, Pot k repnicam, vmes pa 
naletimo na kvalitetno ponudbo hrane in pijače v gostilnah: Vinoteka Bizeljsko Pri peču, Gostilna Kocjan in Turistična 
kmetija Pudvoi.  
Bizeljsko sremiška vinsko turistična cesta se ponaša s prečudovitimi repnicami, jamami skopanimi v pesek, ki so nekoč 
domačinom služile za shranjevanje živil, v vojni kot skrivališča, danes pa jih s ponosom pokažejo vsem mimoidočim, 
povedno zgodbe o njihovem nastajanju ter ponudijo vinsko kapljico, ki jo pridelajo iz grozdja, ki  zraste v prostranih 
vinogradih.  

            
 
Prva turistična Repnica Graben leži med vinogradi posestva Graben, v prekrasnem okolju proti jugu usmerjenega 
amfiteatra, ki obkroža ribnik. Več na www.vino-graben.com. Tu bo druga okrepčevalna postaja, kjer bo možna 
degustacija vrhunskih vin ter ogled repnice. 
Turistične repnice imajo še Najgerjevi, Kelherjevi in Pudvoi.  

http://www.martinovi.com/slo/index.htm
http://www.vino-graben.com/


Po Bizeljsko sremiški vinsko turistični cesti nadaljujemo proti Pišecam in odkrijemo Grad Pišece, Pleteršnikovo 
domačijo in Kovaški muzej.  
Pot nas nato pelje proti Sromljam, kjer se lahko sprehodimo po 15 kilometerski Sromeljski pešpoti, katere začetek je 
pri Turističnem centru Kranjči. Kranjčičevi so znani po pripravi svežih postrvi in krapov iz lastnega ribnika, za skupine 
pa pripravijo tudi domačo hrano.  
 V Zgornji Pohanci se nahaja Turistična kmetija Bogolin, ki nudi prekrasen pogled na brežiško kotlino. Seveda ponujajo 
tudi dobrote iz domače kuhinje, za popotnike pa prenočišče. Tukaj nekako končamo z Bizeljsko sremiško vinsko 
turistično cesto in se odpravimo proti Artičam, znanim po izredno bogatem kulturnem življenju. V kraju deluje folklorna 
skupina, ki skrbi za družabno dogajanje v kraju. V središču Artič je Banova domačija, od koder je urejena Artiška 
sadjarska in Artiška kolesarska pot. Po vaseh se nato odpravimo proti Brežicam in cilju – Termam Čatež. V Brežicah 
ponosno izpoveduje svojo zgodbo Grad Brežice, v katerem je danes Posavski muzej Brežice. Posebnost Brežic je 
vodovodni stolp, ki se dviga nad mesto, urejen v kavarno. Nihče, ki bo prišel v mesto, ne bo ostal lačen in žejen, saj 
vas postrežejo v Gostilni in pizzerii Santa Luciji, Pensionu Splavar, Pizzerii Italia, Restavraciji Štefanič ali Ošteriji 
Pri Debeluhu. 

 

SREDNJI MARATON 

 
 potek proge: Terme Čatež-Čatež ob Savi-Brežice-Črnc-Cundrovec-Dečno selo-Curnovec-Suhadol - 

Pišece-Bizeljsko-Brezovica-Župelevec-Kapele-Mali Obrež-Dobova-Mostec-Čatež-Terme Čatež 
                                                             

    
Pot pričnemo v turističnem središču Terme Čatež ter nadaljujemo proti Čatežu ob Savi. 
Pri prečkanju novega mostu nam oči odtavajo na prekrasen pogled sotočja Save in Krke. Nadaljujemo mimo vasi Črnc, 
Cundrovec, Dečno selo, Curnovec, Suhadol. Mimo vasi prihajamo na Bizeljsko sremiško vinsko turistično cesto v Pišecah, 
kjer odkrijemo Grad Pišece, Pleteršnikovo domačijo in Kovaški muzej. Nadaljujemo po vinski cesti proti Bizeljskem. 
Na poti se lahko ustavimo v Etnološkem muzeju Marije Sušnik, kjer je razstavljena zbirka vinogradniških orodij in 
ostale opreme, ki so jo nekoč uporabljali v vinogradih in gospodinjstvu. 



Prispemo v Brezovico na Bizeljskem. Bizeljsko sremiška vinsko turistična cesta se ponaša s prečudovitimi repnicami, 
jamami skopanimi v pesek, ki so nekoč domačinom služile za shranjevanje živil, v vojni kot skrivališča, danes pa jih s 
ponosom pokažejo vsem mimoidočim, povedo zgodbe o njihovem nastajanju ter ponudijo vinsko kapljico, ki jo pridelajo 
iz grozdja, ki  zraste v prostranih vinogradih.  
Prva turistična Repnica Graben leži med vinogradi posestva Graben, v prekrasnem okolju proti jugu usmerjenega 
amfiteatra, ki obkroža ribnik. Turistične repnice imajo še Najgerjevi, Kelherjevi in Pudvoi.  
Iz Brezovice nas pot vodi mimo Stare vasi, kjer naletimo na bogato ponudbo hrane in pijače v gostilnah: Vinoteka 
Bizeljsko Pri peču, Gostilna Kocjan in Turistična kmetija Pudvoi. Na prekrasni vzpetini se nahaja Klet penin Istenič, 
mimo katere vodi tudi pešpot, Pot k repnicam, ki je namenjena vsem, ki uživajo v lepoti naravi. 
Smer proti Kapelam pokrivajo površine gozda Dobrava, ki nudijo zatočišče premnogim živalim. Prispemo v Kapele, kraj, 
ki se ponaša s Kapelsko godbo na pihala. Vsako leto v poletnem času organizirajo maraton godb na pihala, ki se odvija 
v centru Kapel, povabijo pa tudi godbe iz drugih evropskih držav. Kapele krasi tudi  močvirnato področje Jovsi, kjer so 
zatočišče našle nekatere ptičje vrste.  
Pot nadaljujemo proti vasem v okolici Dobove. Dobova je poznana predvsem kot zadnja postaja v Sloveniji, drugače pa 
so v tem kraju zelo aktivna društva, ki skrbijo za ohranjanje starih običajev in prirejajo prireditve. Najbolj znana je 
Dobovski fašjenk (pustovanje) v februarju  in Fašjenkov piknik v kraju Mihalovec v mesecu juniju. Dobovčani pač znajo 
poskrbeti, da se obiskovalci vedno vračajo, saj so njihove vragolije in zabave nepozabne.  
Nadaljujemo mimo vasi Mostec, ki je znana predvsem po brodu, ki vozi čez Savo, Stari gostilni Krulc in Gostilni Cetin.  
Iz Mosteca se odpravimo proti  mostu (sotočje Save in Krke, ga prečkamo in zaključimo v Termah Čatež. 

 
MALI MARATON  

 

 
 potek proge: Terme Čatež-Čatež ob Savi-Malence-Krška vas-Boršt-Račja vas-Župeča vas-Cerklje ob 

Krki-Pirošica-Vel.Malence-Krška vas-Čatež-Terme Čatež 
 

   
 
Tudi mali maraton, družinski, štarta iz Term Čatež ter nadaljuje do sotočja Krke in Save ter naprej ob reki Krki mimo 
vasi Boršt,  Račja vas ,  Župeča vas in prispemo v Cerklje ob Krki. Cerklje ob Krki so predvsem znane po letališču. V 
vojašnici je tudi stalna razstava.  
Iz Cerkelj nas pot preko lesenega mostu čez reko Krko vodi proti Pirošici in Velikim Malencam. Na prostoru Športno 
rekreativnega centra Grič se udeleženci ustavijo za okrepčilo. Na Griču organizirano skrbijo za ljubitelje športa.  
Pri njih lahko preizkusite adrenalinski šport paintball, se z vodičem popeljete po reki Krki s kajaki ali kanuji, odigrate 
odbojko na mivki ali nogomet, se poskusite v lokostrelstvu. Lahko pa tudi samo uživate na celodnevnem pikniku, ki vam 
ga organizirajo. 
Zadnji del poti nadaljujemo ob reki Krki proti Termam Čatež, kjer pot tudi končamo. 
 
 



 
 
 
 

Vabljeni  v  kraje,  kjer se stikajo svetovi  
 

 

 

 

                                                             

 
 

 

 

                                     
 

 

www.sportbrezice.si   

 

 
 

 

 

 

http://www.sportbrezice.si/

