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KLUNOVE TOPLICE 

Bušeča vas, občina Brežice 

 

Območje Posavja in občin v njem je bogato z vodnimi viri. Tu se vijeta Sava in Krka 

ter druge reke, potoki, vodotoki … V občini Brežice, na desnem bregu Krke, se v kraju 

Bušeča vas nahajajo tudi toplice. Širši javnosti so bolj znane pod imenom Klunove 

toplice. Vpisane so v Register nepremične kulturne dediščine Slovenije, leta 2016 pa so 

obeležile 200 let obstoja oziroma delovanja.  

Drago Ivanšek v delu Cerklje ob Krki nekoč in danes piše tako: »Termalni izviri v 

Bušeči vasi so znani tudi v širšem slovenskem prostoru. Pravzaprav prihajajo ljudje v 

Bušečo vas v Klunove toplice. Termalni izvir so leta 1816 zajezili grofje Auerspergi iz 

Leskovca pri Krškem. Zgradili so tudi leseno kopališče (na njem je bila letnica 1806), ki 

ga je lastnica Roza Klun obnovila. 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. Termalna voda pomaga pri kožnih, kostnih, 

želodčnih in živčnih obolenjih. Voda vsebuje žveplo, ogljikovo in dušikovo kislino, 

karbonate ter razne organske snovi. Toplice so postale Klunova last okoli leta 1920, 

zunanji bazen pa so zgradili pred dvajsetimi leti. Poleti je v Klunovih toplicah zelo 

živahno v bazenu in ob njem, saj organizirajo igre na vodi, odbojko na mivki in tudi 

zabavne prireditve.« (2004; str. 57) 

 

Toplice Bušeča vas 

Dopisnico je založil Ivan Klun, 

za digitalizacijo nam jo je posodila Tanja Lekić. 

 



 

 
 

Klunove toplice v Bušeči vasi  

Foto: Božo Račič, 1936; lastnik izvirnika: Franjo B. Gregl, Brežice. 

https://www.lokalno.si/2017/05/13/175633/aktualno/DL_Nasa_kulturna_dediscina__Klunove_toplice___200_let/?cookieu=ok 

 

 

 

 

 

 

Besedilo Boža Račiča na zadnji strani fotografije: »Toplice v Bušeči vasi pri Cerkljah ob 

Krki. Svojčas so bile last Auerspergov, lastnikov turnske graščine pri Leskovcu. Danes je 

lastnik toplic Franc Klun, ki se je priženil v Bušečo vas in je imel tam kovačijo, 

opekarno in toplice. Foto: Božo Račič, 1936.« 

https://www.lokalno.si/2017/05/13/175633/aktualno/DL_Nasa_kulturna_dediscina__Klunove_toplice___200_let/?cookieu=ok  
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