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Odstiramo zgodbe brežiških stavb 

KLUNOVE (BUŠEČKE) TOPLICE 

 

Nagovarjamo vas iz krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, natančneje iz Bušeče vasi. To je 

največja vas na desni strani Krke in leži na prehodu iz ravninskega sveta ob Krki v 

gričevnat svet pod Gorjanci. Prvič je bila omenjena v kamniškem urbarju leta 1439. 

V okolici je več termalnih izvirov, ki pripadajo istemu izvirnemu sistemu ob tektonski 

prelomnici. Najbolj znane pa so Bušečke oziroma Klunove toplice, ki so posebnost ne 

le v lokalnem, temveč tudi v širšem domačem in tujem prostoru. Ponazorjeno z 

besedami Primoža Hienga (2015 a) v sebi nosijo zgodovinski pečat in živijo v sedanjosti. 

Vpisane so v Register nepremične kulturne dediščine Slovenije in beležijo že 205 let 

obstoja oziroma svojega delovanja. So skupek naravne in kulturne dediščine. 

Termalni izvir so daljnega leta 1816 zajezili grofje Auerspergi iz Leskovca pri Krškem in 

tam zgradili leseno kopališče (na njem je bila letnica 1806). Med bolj znanimi lastniki 

toplic različni viri omenjajo Antona Aleksandra Auersperga, znanega tudi kot Antona 

Turjaškega z gradu Šrajbarski turn pri Leskovcu blizu Krškega. Ljubitelji poezije ga 

poznajo pod psevdonimom Anastazij Grün, pesnikovanja pa ga je na Dunaju učil sam 

France Prešeren. Po lastnikovi smrti so grofje toplice prodali. Zemljišče je leta 1920 

odkupil Matija Kodrič, toplice pa je kasneje (leta 1923) dal za doto hčerki Tereziji 

Rovšek, ki se je poročila z Ribničanom Ivanom Klunom. Tako so toplice, ki so še vedno 

v družinski lasti, dobile današnje ime. Skozi leta sta jih nato uspešno vodili še Rozalija 

(Roza) Klun in Nuška Lekić. Zdajšnja lastnika toplic sta Tanja Lekić in Franc Klun, z njimi 

pa upravlja Milan Lekić.  

Drago Ivanšek v delu Cerklje ob Krki nekoč in danes (2004: 57) piše tako: »Kdor želi 

videti, kako voda priteče na površje, mora oditi v notranjost kopališke stavbe. Šele, ko 

si v notranjosti, lahko vidiš, da voda iz zemeljske notranjosti priteka po naravni poti. V 

kopališki stavbi je namreč ograjen prostor in nekaj metrov niže je v tleh narejena kotanja 

(bazen), v katero priteka termalna voda. V bazenu, ki je dolg in širok približno tri metre 

ter globok okoli 100 cm, se lahko tudi okopaš. Iz tega prostora je voda po cevi speljana 

v zunanji bazen. V spodnjem delu kopališke stavbe, bliže zunanjemu bazenu, je še en 

nekoliko večji bazen, v katerem je voda le do kolen.« Ta bazen so Klunovi s pomočjo 

sovaščanov leta 1983 nadzidali (do takrat je bil lesen) in je zdaj v velikosti 15 krat 10 

metrov. Globina okrog metra pa je prispevala k temu, da so se mnogi (okoliški) otroci 

tu naučili plavati. Voda, ki priteče v bazen, je brez klora. Slednjega pa lastniki dodajajo 

ob čiščenju. 

Leta 1998 so v kopališki stavbi uredili savno. 

Posebnost Klunovih toplic je vsekakor voda s stalno temperaturo okoli 27 stopinj 

Celzija, zaradi katere se uvršča med hipotermalne vode (od 20 do 34 stopinj Celzija), 

kar vsem, ki so v njej, omogoča prijetno počutje (Hieng, 2015 a). Bogata je z žveplom, 

ogljikovo in dušikovo kislino, karbonati ter raznimi organskimi snovmi. Pripisujejo ji 

zdravilno moč. Zlasti naj bi bila blagodejna za živčna, kostna, ledvična in želodčna 

obolenja. 

Posamezni viri navajajo, da so v tamkajšnji votlini našli tudi človeško ribico. 

Nekoliko bolj zahodno in bližje Krki je še en termalni izvir (Stare toplice), ki ga tudi 

uporabljajo za kopanje, vendar pa ni zajezen. Temperatura vode je podobna kot v 
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Klunovih toplicah. Voda prihaja na površje v manjši naravni globeli in odteka v Krko. 

Toplih izvirov je v okolici še nekaj (Ivanšek, 1996: 21–22). 

 

 
 

Ivan Klun, po rodu Ribničan, je bil vaški kovač. Toplice so v njegovo last prišle kot dota 

druge žene, s katero se je poročil, ko je postal vdovec. V različnih virih zasledimo 

različne navedbe imena toplic, tj. Klunove in/ali Ribničanove toplice, tudi še Bušečke 

toplice. 

Vir: Dolenjski list (2. april 1970). 
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Mnogi so toplice želeli (od)kupiti, a se jim Klun ni dal pregovoriti. Dejal je, da jih lahko 

proda samo enkrat, potem pa za vedno ostane brez njih. 

Praktično je uporabil dostop do obilne tople vode in (si) uredil tople grede za pridelavo 

vrtnin in zelenjave. 

Radko Klemenčič je v Dolenjskem listu, ki je izšel 28. decembra 1972, o njem zapisal 

tako: »V Bušeči vasi pri Cerkljah smo se 17. decembra poslovili od gospodarja Klunovih 

toplic Ivana Kluna. Pokojnik je bil rojen pred 85 leti v Ribnici na Dolenjskem. Kot 

udeleženec I. svetovne vojne je preživljal vojno ujetništvo v Rusiji, kjer se je 

prostovoljno vključil v srbski dobrovoljski korpus in je takrat opravljal vojno službo na 

Rdečem trgu v Moskvi. 

Drugo svetovno vojno je preživel v izgnanstvu. Po osvoboditvi se je vrnil iz nemškega 

taborišča in sodeloval v raznih organizacijah, zlasti pa se je zavzemal za napredek toplic, 

ki so bile v njegovi lasti. Invalidom in upokojencem je nudil kopanje brezplačno.« 

 

 

Dopisnica prikazuje Toplice Bušeča vas. 

Založil jo je Ivan Klun, več podatkov pa, žal, ni znanih. 

Gradivo nam je za digitalizacijo posodila Tanja Lekić. 

Na skrajni levi strani fotografije je vidna kopališka stavba Klunovih toplic, ki se nahajajo 

v zahodnem delu Bušeče vasi tik ob cesti Cerklje–Podbočje. 

 

 



stran | 4  

 

 

Fotografija prikazuje Klunove toplice okoli leta 1930. 

Fotografijo iz obdobja pred 2. svetovno vojno je Dragu Ivanšku za digitalizacijo in 

objavo v knjigi Cerklje ob Krki nekoč in danes (2004) posodila Roza Klun.  

Toplice, ki so bile sprva v lasti turnske graščine, naj bi bile znane že v srednjem veku. 

Med obema svetovnima vojnama pa je bila Bušeča vas še bolj kot po sejmih (te so v 

vasi organizirali od leta 1862 naprej) znana prav po Klunovih toplicah. Poleti so na 

kopanje pogosto prihajali bogataši iz Mokric in celo posamezne družine iz Zagreba (med 

njimi velikokrat ruske emigrantske družine, ki so živele v Zagrebu). V hiši so imeli sobe 

za goste in ti so se tudi prehranjevali pri Klunovih (Ivanšek, 2004: 33).  
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Takšna pa je bila podoba kopališke zgradbe več kot sedem desetletij kasneje. 

Avtor fotografije je Drago Ivanšek, leta 2004  

pa je bila objavljena v knjigi Cerklje ob Krki nekoč in danes. 

B. Dušič v članku v Dolenjskem listu (5. oktobra 1989) navaja: »Voda izpod skal pod 

cesto priteče v notranjost kopališčne zgradbe, ki je pregrajena v dva dela, in odteče v 

zunanjo pregrado. Ta je bila nekoč ograjena z lesom in tudi nadkrita s teraso, kjer so se 

kopalci sončili. Temu zunanjemu delu so nekoč pravili sončne kopeli. Tudi notranja 

bazena sta bila visoko ograjena. Vsak je imel svoj vhod, svojo slačilnico in stopnišče do 

vode. Kopalci so do njiju prišli po lepo izdelanih lesenih balkonih z ograjo. 

Iz zgradbe se voda izteka v zunanji bazen, včasih pa se je v mlako, kjer so vaščanke 

prale. Na lepi kamen z vzidano rogovilo, ki je izginil med vojno, so ženske obešale 

prejo. Pred kopališčem so bile kamnite mize, od katerih je danes ohranjena samo še 

ena.« 

Kopališka stavba v Klunovih toplicah je dragocen spomenik stavbne dediščine. Gre za 

pritlično stavbo, grajeno iz kamna, ostrešje je leseno. Streha vsekakor izstopa, saj ima 

trojno sleme. Na vzhodni strani (ob cesti) in na zahodni strani (ob bazenu) poteka sleme 

strehe v smeri sever – jug, vmes je streha obrnjena pravokotno na stranski slemeni in 

poteka v smeri zahod – vzhod. Zgornji del tega dela strehe je nekoliko dvignjen, da 

lahko iz kopališke stavbe izhaja vlaga (naravno zračenje). Zelo opazna so tudi majhna 

polkrožna okna in dvoje polkrožno oblikovanih vrat. Obiskovalec Klunovih toplic hitro 

opazi tudi škarpo iz kamnitih blokov na južni in jugovzhodni strani bazena. Verjetno je 

bila narejena v istem obdobju kot kopališka stavba (Ivanšek, 2004: 60). 
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Izrezki naslovov iz časopisja, ki nakazujejo na to, 

kdo vse se je kopal v Klunovih toplicah. 

Vir: Slovenske novice, Nedeljske novice PLUS, ŽIVA – priloga Dolenjskega lista. 

 

O Klunovih toplicah se je pogosto razpisalo časopisje.  

Kako je bilo kopališče v začetku urejeno in koga vse so tam gostili, ni točno znano. 

Glede na pričevanja pa se je v njih namakala avstro-ogrska cesarica Marija Terezija, 

avstrijski cesar in ogrski kralj Franc Jožef, pa tudi pesnik France Prešeren – vzgojitelj, 

voditelj in prijatelj Anastazija Grüna – in njegov prijatelj Andrej Smole.  
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Vir: Dolenjski list (22. junij 1961). 

 

Jože Primc v članku Poznate Klunove toplice? (Dolenjski list, 1961) navaja, da so takrat 

v okraju poleg Šmarjeških, Dolenjskih in Čateških toplic imeli še toplice v Bušeči vasi – 

Klunove toplice. Zdraviliška oziroma topliška zgradba je bila dolga 11 in široka 4 metre. 

V zgradbi sta bila dva bazena. Vodo iz toplic so tudi pili. Drugi bazen pa je uporabljala 

predvsem gospodinja – za pranje perila. Kopalcem Klun ni zaračunaval obiska kopališča. 

Dobrodošli so bili prostovoljni prispevki, ki jih je namenil za vzdrževanje. Tovrstno 

načelo se je ohranilo do danes. Mnogi vaščani Bušeče vasi brezplačno kopanje 

»oddelajo« z vsakoletno prostovoljno pomočjo pri generalnem čiščenju, drugi 

obiskovalci pa se za uživanje v zdravilni vodi oddolžijo s prostovoljnimi prispevki, 

namenjenimi vzdrževanju kopališča. 

V Dolenjskem listu (27. avgusta 1964) zasledimo navedbo, da v toplice poleg 

domačinov prihajajo zlasti Hrvati, ki tam pečejo janjce, lastnik pa jim nudi svoje vino 

in pivo. 
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V povezavi z gosti v Dolenjskem listu (9. junija 1966) zasledimo še zapis: »Lepa nedelja 

je privabila na Krko precej gostov, čeprav so se lahko le sončili. Pripeljali so se prav do 

Bušeče vasi in preskusili toploto vode v Klunovih toplicah. Med obiskovalci privatnih 

toplic v Bušeči vasi so bili v glavnem Zagrebčani, prišla pa sta tudi dva nemška turista, 

ki sta slišala o zdravilnem učinku vrelca pri Klunovih.« 

 

 

 
Vir: Dolenjski list (18. februar 1993). 

 

Poletni dnevi in večeri so (bili) v Klunovih toplicah pogosto obarvani z raznimi igrami 

v vodi in na kopnem, odbojko na mivki ter drugimi zabavnimi prireditvami. Da pa v 

toplicah ni (bilo) živahno le poleti, temveč tudi pozimi, razkriva zapis Bojana Horvatiča 

(Dolenjski list, 1993), v katerem navaja, da se prejšnja leta po končanem poletju v 

Klunovih toplicah ni nihče več kopal, tisto leto pa je lastnica Rozalija (Roza) Klun vodo 

v bazen pustila teči ves čas. Posamezniki so upali zaplavati tudi pozimi, ob precej nižjih 

temperaturah ozračja. 
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Fotografija z informativno tablo pri Klunovih toplicah je nastala leta 2011  

v času projekta »Z glavo za naravo«. Avtor slednje je Drago Ivanšek. 

»Z glavo za naravo« je bil mednarodni projekt Dviganja skupne ozaveščenosti o 

inovativnih varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnih virov v šolstvu. V projekt so 

bile vključene OŠ Cerklje ob Krki (tudi vodilna partnerica projekta), OŠ Jožeta Gorjupa 

Kostanjevica na Krki, OŠ Podbočje, OŠ Velika Dolina in hrvaška OŠ Fužine (sprva je bila 

k sodelovanju povabljena OŠ Milana Langa Bregana). Ključni dolgoročni rezultati 

projekta so boljša osveščenost mladih na področju ohranjanja naravne in kulturne 

dediščine ter varstva okolja v projektnem in na širšem območju, večja osveščenost širše 

javnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, oblikovana mednarodna 

mreža strokovnih sodelavcev ter prikaz modela Eko programa več kot 40 osnovnim 

šolam (Zaključek projekta »Z glavo za naravo«, 2021). 

Na tabli v Bušeči vasi je zapisano, da poleg termalnih izvirov v Klunovih in Starih 

toplicah najdemo v kraju tudi druge primere dediščine, kot so: kopališka stavba v 

Klunovih toplicah, gotska cerkev žalostne Matere božje, nekdanja šolska zgradba, 

spomeniško zavarovana Kožarjeva hiša z gankom, različni kozolci in rečne terase Krke. 

 

 

 



stran | 10  

 

 

V ospredju je vidna kopališka stavba Klunovih toplic,  

med drevesi pa se odstira pogled na znani zunanji bazen.  

Avtor fotografije je Hrvoje Oršanič (Klunove toplice, 2021). 

 

 

 

Primož Hieng (2015 b) pa je avtor  

zdajšnje podobe zunanjega bazena Klunovih toplic. 
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… lepa pokrajina, zdravilna voda, domačnost, mir in idiličnost je le nekaj oznak 

Klunovih toplic. Njihovi prednosti sta tudi preprostost in majhnost. Vabimo vas, da jih 

obiščete in se sami prepričate o tem. 

Za posredovano gradivo in podatke iz prve roke se zahvaljujemo Tanji Lekić in Dragu 

Ivanšku. Pri pripravi zgodbe sta nam bila v pomoč še naslednja spletna vira in literatura: 

 

Spletna vira: 

Klunove toplice, 

https://www.geago.si/sl/pois/1661/klunove-toplice, 

na dan 23. 7. 2021. 

Zaključek projekta »Z glavo za naravo«, 
https://www.posavskiobzornik.si/panorama/zakljuek-projekta-rz-glavo-za-naravol,  

na dan 7. 7. 2021. 
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