
Korona popotovanje po jedrski občini 
 
Korona je dodobra spremenila, upam, da zgolj začasno, naša življenja. Zaradi zaprtja 
državnih in občinskih mej je prizadela tudi nas avtodomarje. Seveda se mi ne damo, 
zato je treba tudi v takih situacijah poiskati možnosti potovanj, ki pa so nam lahko tudi 
zelo blizu. Tako sem tudi sam razmišljal, da bi opravil izlet z avtodomom po krški 
občini. K temu me je kasneje spodbudil še moj avtodomarski prijatelj Miran Rožman in 
tako je kmalu v moji glavi (po eni neprespani noči) nastal načrt, ki je kmalu dobil tudi 
svojo digitalno oziroma papirno varianto. 
Naj povem, da je občina Krško, kjer živim, edina slovenska občina z jedrsko elektrarno 
in ni niti tako majhna. Lahko pa se pohvalimo, da imamo tudi največ uradnih 
postajališč za avtodome. Največ je seveda parkirišč označenih s tablo, le nekaj je tudi 
urejenih in opremljenih s stebrički, ki ponujajo vodo, elektriko in praznjenje wc kaset. 
Sprva sem sicer načrtoval, da bi vso pot opravil z avtodomom in naredil tako kot 
ponavadi še kakšno krajšo turo s štirikolesnikom. Po zapletih z našimi štirinožnimi 
ljubljenčki, pa se je načrt spremenil. Tako je bil le manjši del opravljen z AD, večina z 
Grizzly-jem, nekaj pa tudi virtualno, saj je za vse zmanjkalo časa. 
 

 
Pogled na krško občino s Sremiča oziroma 488 metrov visoke Grmade 
 
24.4.2020 

Krško, Sremič, Kremen, Kostanjek, Zdole, Krško, Brestanica, Senovo, Reštanj, 

Ravni Log 
Potovanje sem začel s svojo Yamaho na PZA-ju, ki stoji pri videmski tržnici 

45.957901,15.491300. Tu sta postavljena kar dva PZA stebrička. Oba ponujata 
plačljivo elektriko, eden pa še vodo in izpust za kemični wc. Tam je dovoljeno 
brezplačno prenočevati vse dni v tednu, razen ob sobotah dopoldan, ko je tržni dan in 
je to parkirišče zasedeno z raznimi kramarji in drugimi prodajalci. Postajališče je blizu 



avtobusne in železniške postaje, zato zna spanje zmotiti tudi kakšen vlak. Vendar je 
teh vse manj, tako da to ne bi smelo biti moteče. 
 

  
Trg Matije Gubca in njegov spomenik, v ozadju 
Kulturni dom v Krškem 

Skulptura v Spominskem parku Jurija 
Dalmatina na Vidmu 

 

V bližini je tudi Trg Matije Gubca 45.957515,15.494437, kjer stoji njegov kip in manjša 
fontana s pokritimi klopcami (avtobusna postajališča). Tu so še banka, hotel City in 
seveda Kulturni dom, ki ima največjo dvorano od Ljubljane do Zagreba, kot se radi 
pohvalimo. V njem se odvijajo različni dogodki - proslave, koncerti, gledališke 
predstave, razstave… Tako je bilo do korone, kako bo v bodoče, pa bomo še videli. 
Videm, ki je bil nekoč svoj kraj, po drugi svetovni vojni se je združil v Videm-Krško, po 
letu 1964 pa je za vse skupaj le še eno ime – Krško. In na Vidmu, ki seveda leži na 
levem bregu Save, torej na Štajerskem, je tudi precej gostinskih lokalov, trgovin, pa 
tudi velika zasebna lekarna. Vreden ogleda je tudi spominski park Jurija Dalmatina 

45.958941,15.495293, ki stoji blizu osnovne šole Jurija Dalmatina. V njej je železna 
skulptura domačina Vojka Pogačarja, ki predstavlja pomembne slovenske protestante, 
ki so delovali ali živeli v Krškem in njegovi okolici. To sta poleg Krčana Dalmatina še 
Adam Bohorič iz Brestanice in seveda Primož Trubar, ki je med drugim služboval v 
Loki pri Zidanem mostu in Šentjerneju. Na Vidmu je tudi papirnica Vipap Videm, ki jo 
je postavil tovarnar Bonač, zdaj pa klavrno životari v rokah čeških lastnikov. 
 

  
Sremič je dodobra porasel z vinogradi Gostišče Tri lučke ima tudi manjši bazen 
 
Z Vidma sem krenil na Sremič, hrib nad njim, kjer stojijo znamenite Tri lučke 

45.970600,15.491200. Te so zdaj obnovljene, v teh dneh pa so bile zaradi korone 
seveda zaprte. S terase lokala je lep pogled na Krško in Krško polje, v ozadju pa se 
vidijo tudi Gorjanci, Sljeme in še kaj. V lokalu strežejo dobro hrano, premorejo tudi 
manjši bazen, ki pa je namenjen zgolj gostom, ki pri njih prenočujejo. Lastniki 



nameravajo ob njem urediti tudi postajališče za avtodome, postaviti glamping hišice in 
razširiti hotelski del objekta. Tri lučke so obdane s številnimi vinogradi, kjer pridelujejo 
vino Sremičan, ta je bel in rdeč. Slednji je podoben cvičku, vendar ne sme uporabljati 
tega imena. Okoli je tudi nekaj zanimivih kapelic. 
 

  
Cerkev Svetega Mohorja na Sremiču Pogled na reko Savo in grad Rajhenburg 
 

Sam sem mimo turistične kmetije Radej 45.985585,15.488384, kjer se je za obisk 
seveda treba prej najaviti, odšel naprej, da bi obiskal cerkev Svetega Mohorja 

45.988823,15.476656. Ta stoji nad Brestanico, kamor tudi spada, od nje pa je čudovit 
razgled na samo Brestanico, Senovo, Bohor, pa tudi na Pijavško polje s HE Arto-
Blanca in Krško hribovje. Seveda sem se s štirikolesnikom, gre pa tudi z AD, povzpel 

še na najvišji vrh Sremiča, Grmado 45.978589,15.494644, ki je 488 metrov nad 
morjem. Tu stoji planinski hram, ki je priljubljena točka krških planincev in pohodnikov. 
Je pa že nekaj let zaprt, saj je bil zgrajen na črno in je zdaj v dolgotrajnem postopku 
legalizacije. Tudi od tu je lep razgled daleč naokoli, na samo Krško in druge kraje 
krške in sosednjih občin. Seveda tudi tu ne manjka zidanic in hramov, saj je to 
vinorodno območje, kjer so imeli svoje vinograde tudi rajhenburški trapisti. 
 

  
Planinski hram na Grmadi bo kmalu odprt (?) Pogled na Kremen in njegovo cerkvico   
 
Moja pot se je nadaljevala skozi Bučerco na Kremen, kjer stoji cerkvica Svetega 

Primoža in Felicijana 45.969002,15.512483. Tudi tu je veliko vinogradov in zidanic, 
nekatere celo sprejemajo najavljene goste. Sicer pa kjerkoli boste srečali katerega od 
lastnikov, ne boste od tam odšli žejni, verjemite. Sam sem krenil preko vasi Anovec in 
Ravne pri Zdolah do vasi Kostanjek, kjer stoji cerkvica Svetega Vida. Na drugi strani je 

turistična kmetija Dular 46.009899,15.542800, kjer imajo tudi PZA z brezplačno vodo 
in elektriko. Na kmetiji imajo prostor za sto in več gostov, tako da je bilo vsaj doslej 
vedno živo, saj imajo vse od porok do sedmin in drugih druženj. Hrana je domača, 



zelo dobra, odlično pa je tudi njihovo vino, ki ga sami pridelujejo, še posebej modra 
frankinja, za katero skrbi gospodar Bogdan. 
 

  
Likovna galerija Art Špiler na Kostanjku Turistična kmetija Dular sprejme veliko gostov 
 

Nedaleč proč je tudi turistična kmetija Art Špiler 46.010016,15.543246, kjer je žal že 
pokojni Peter Špiler v starem s slamo kritem hramu uredil likovno razstavišče. Prirejal 
je tudi likovne kolonije in druga srečanja. V lepo urejeni stari hiši je uredil prostor za 
goste, ki jih je postregel s hrano in pijačo. Kako je zdaj, mi zaradi korone ni uspelo 
zvedeti. Verjetno pa se da na njegovem parkirišču še vedno prespati, saj je to tudi v 
ponudbi Camper stop Slovenija. 
Na poti na Zdole sem se na Ravneh ustavil še pri prijateljih Živičevih. Ti so izolacijo 
preživljali v ožjem družinskem krogu. Seveda sem od tam odšel s petlitrsko steklenico 
rdečega in s še enim predikatom, da ne bi na potovanju po krški občini slučajno ostal 
žejen. Na Zdolah bi avtodomarji lahko prenočili na velikem parkirišču pri 

okrepčevalnici Pri Tišlerju 45.976497,15.544330. Druga varianta je parkirišče pri 

novem Domu krajanov in ob pokopališču 45.976247,15.542234, nedaleč od Doma 
Bena Zupančiča (pisatelja) in cerkve Svetega Jurija. 
Iz Zdol sem se vrnil domov v Krško, kjer sem po kosilu in tuširanju pot nadaljeval z 
avtodomom. Pridružila sta se mi še žena Damjana in pes Roni, ki je bil ta vikend spet 
začasno pri nas. Imel je težave z ranami na tačkah, tako da naj ne bi preveč hodil. 
Naša dva kosmatinca sta odšla v varstvo - šicujka Viki k Damjanini nečakinji Doni, ki 
ima v Krškem varstvo za pse (Po pasje), pekinezer Piki pa k Romani v Brežice, kjer 
tudi sicer prebiva, ko gremo v toplejših dnevih na potovanja, saj težko prenaša 
vročino. Tokrat je odšel tudi zato, ker si je dan prej poškodoval oko in smo se bali, da 
bo zaradi tega celo oslepel in je potreboval mir. Za naše mačke pa običajno v naši 
odsotnosti skrbi naša prijateljica in ljubiteljica živali Marinka. 
 

  
Spokojni ribniki Mačkovci pri Brestanici PZA pri ribniku Mačkovci je po novem zastonj 



Najprej smo v Brestanici zavili na ribnik Mačkovci 46.005104,15.497794, kjer je več 
ribnikov in gostišče. Tega so imeli dolga leta v najemu Dularji iz Kostanjka, zdaj pa ga 
je prevzel Damjan Golob. Baje je hrana še naprej okusna, bom poskusil, ko bo lokal 
spet odprt. Tu je tudi PZA, ki je bil doslej plačljiv (10€ za vse – elektriko, vodo in 
izpust). Zdaj pa po izjavi ribiškega čuvaja naj ne bi več pobirali parkirnine. Na voljo naj 
bi bil tudi brezplačen wi-fi, kar pa tudi nisem preveril, saj sem moral poskusiti višnjevec 
in res pekoči čili v žganju. 
 

  
Cerkev Svete Marije Lurške v Brestanici Cerkev Vstalega Odrešenika na Senovem 
 

Obiskali smo še PZA pri brestaniškem bazenu 46.001499,15.475900, kjer poleti, ko je 
bazen odprt, baje tudi pobirajo 10€ za prenočišče na AD. Tudi tam je tako kot na 
ribniku Vigradov stebriček z vodo, elektriko in izpustom. Sicer pa je nedaleč stran tudi 
zelo lepa in mogočna župnijska cerkev Svete Marije Lurške, ki bi bila, če bi bila odprta, 
res vredna ogleda. V kraju je tudi termo elektrarna in več lokalov in trgovin, pa tudi 
metalec kladiva in olimpijski prvak Primož Kozmus ima tu svoj hostel. 

Na Senovem smo se ustavili na manjšem parkirišču pri gostilni Senica 46.018724, 

15.475217. Ta stoji nasproti res zanimive župnijske cerkve Vstalega Odrešenika, ki je 
seveda sodobnejša. Blizu je tudi Dom 14. divizije in spomenik imenovan Svetilka 
rudarske sreče, ki spominja na 200 let rudarjenja na Senovem. Zato smo se odpeljali še 

do rudarskega muzeja, ki stoji ob nekdanjem vhodu v rudnik Ravne 46.033019, 

15.478952. Rudnik, ki je začel obratovati leta 1796, je že vrsto let zaprt in ne deluje več 
od leta 2008. Nanj spominjajo le še razstavljene rudniške lokomotive in vagoni. 
 

  
Rudarski muzej železniških lokomotiv in 
vagonov pri vhodu v rudnik Senovo Ravne 

Na Reštanju še stoji strojnica in stolp 
rudniškega dvigala senovškega rudnika 

 
V spomin na večletno kopanje rjavega premoga sta ohranjena tudi stara strojnica in 

dvigalo na Reštanju 46.040862,15.484223, kjer je prav tako urejen muzej. Ta je odprt 



le po predhodni najavi. Tu je bil nekoč tudi dnevni kop in njegov ostanek je manjše 
jezero, ki je pred leti nepričakovano izginilo. Zdaj so ga spet zatesnili, tako da je v 
njem voda in raste ločje, v njem pa živijo žabe in druge živali. Nedaleč proč je tudi lepo 

urejeno pasje vadbišče 46.041903,15.482285. Na obeh parkiriščih na Reštanju bi se 
verjetno dalo tudi brezskrbno prespati z AD. 

Seveda se mi3 nismo odločili za to, saj je bil naš cilj Ravni Log 46.056179,15.497973. 
Ta idiličen kotiček, kamor pogosto zahajamo polnit baterije, se sprehodit s psi, 
označuje čudovita bukev, osamelec sredi travnika, ki ga hodim slikat že vrsto let. Že 
večkrat smo se pogovarjali, da bomo poleti, ko je v Krškem vroče, prišli sem gor z AD, 
vendar se to doslej nikoli ni zgodilo. Tokrat se je to zgodilo prvič prav zaradi korone, 
ko smo bili omejeni na gibanje zgolj znotraj svoje občine. Tu je sicer en bivak, ki ga 
imajo nekateri domačini, vendar je bolj slabo obiskan. Na ruševinah nekdanje 
domačije je pred časom zrasla nova brunarica, katere lastniki živijo v Nemčiji, in jo tudi 
bolj poredko obiskujejo. Sicer pa je blažen mir, ki ga zmotijo le kakšni pohodniki in 
gorski kolesarji, najdejo pa se tudi kakšni vozniki s štirikolesniki. Poleti tu pasejo krave, 
pozimi pa je težje dostopno, saj dela veter ponavadi snežne zamete. Tu smo seveda v 
miru in utrujeni prespali. Sicer pa naj povem, da ta kraj res ni primeren za 
avtodomarje, ker so tu zemljišča v zasebni lasti, parkirišč ni, tako da lahko tu 
prenočuješ, le ob soglasju katerega od lastnikov. Pa še ti ne bodo najbolj navdušeni. 
 

 
Prvič z avtodomom pri orjaški bukvi na naši priljubljeni točki na Ravnem Logu 

 
25.4.2020 

Ravni Log, Veliki Kamen, Koprivnica, Mali Kamen, Ravni Log, Bohor, Kališovec, 

Rožno, Brestanica, Krško, Straža pri Raki 
Ko je sonce zjutraj obsijalo ta raj na zemlji, sem seveda poslikal svojo bukev in ostala 
drevesa, ki so že ozelenela in zacvetela. Potem sem z motorjem krenil do bližnje 

cerkvice Svetega Jošta 46.051053, 15.500028, kjer enkrat letno pripravijo procesijo. 

Od tu sem se skozi gozd spustil v Mrčna Sela, kjer je ribogojnica Bohorč 46.055758, 



15.522224 in nadaljeval v Veliki Kamen, kjer stoji cerkev Svetega Martina 

46.039630,15.519336. Nedaleč proč je izletniška kmetija Karola Vertovška 

46.027612,15.528228, kjer bi se dalo tudi preživeti noč, seveda ob predhodni 
odobritvi, saj uradno tam ni PZA-ja. 
 

  
V Koprivnici se je dogajala ljubezenska zgodba Kužno znamenje na Malem Kamnu 
 

Naslednji moj cilj je bila Koprivnica 46.034843,15.539940, kjer imajo svojo 
znamenitost – veliko ljubezensko zgodbo o Iti in Ernestu. O tej pričajo tudi kapelica, 
nagrobnik in spominski plošči na tamkajšnjem pokopališču. Povzpel sem se tudi skozi 
vinograde na vrh hriba nad vasjo, od koder je na severu lep pogled na Veternik, ki 
sodi pod občino Kozje, pa tudi na druge kraje v okolici. Nedaleč je namreč grad 
Podsreda, malo dlje pa tudi znamenite Svete Gore nad Šempetrom oziroma današnjo 
Bistrico ob Sotli. 
Sam sem se, da ne bi kršil omejenega gibanja po občini, preko Malega Kamna, kjer 
imajo zanimivo kužno znamenje, vrnil na Ravni Log, od koder smo po makadamski 
cesti skozi vas Jevša z avtodomom nadaljevali na Bohor. Prva postaja je bila pri zaprti 

planinski koči 46.065318,15.453245 (925 m). Tam je bilo nekaj planincev in tudi jezna 
oskrbnica, ki pa seveda ni smela točiti pijače in streči hrane. Od tu so lepe planinske 
poti do Petrove skale, partizanske bolnišnice in dveh vrhov – bližnjega Koprivnika in 
najvišjega vrha Bohorja – Velikega Javornika. Ta leži na 1023 metrih nadmorske 
višine. Nanj sem se sam povzpel s štirikolesnikom, saj je sicer dostopen le peš. Tam 
so me planinci prestrašili, saj naj bi bil sam vrh menda celo v sosednji šentjurski 
občini. Sam mislim da ni, je pa zelo blizu občinske meje. 
 

  
Planinska koča na Bohorju Na vrhu 1023 m visokega Velikega Javornika 
 
Na poti v dolino smo se ustavili še pri enem od štirih bohorskih slapov. To je slap 

Bojavnik 46.054460,15.471161. Do njega vodi strma in drseča pot, ki je bila še polna 



odpadlega listja, tako je bilo za moje boleče koleno, še bolj nevarno. Damjana in Roni 
se za ogled slapu seveda nista odločila. Sicer pa so ostali slapovi še Ubijavnik, Pekel 
in Bojanca. Sam sem jih pred leti bolj redno obiskoval in to v vseh letnih časih, saj 
sem potem naredil koledar. Za njihov obisk je potreben kar cel dan, saj so med sabo 
precej oddaljeni. Seveda gre tudi z avtom, kolesom ali motorjem, vendar je dobro 
vedeti do kod se pride najbližje, povsem do njih pa le po ozkih planinskih poteh, tako 
da tudi s štirikolesnikom ne gre. 
 

  
Slap Bojavnik - eden od štirih bohorskih slapov Pipa velikanka na kmetiji Plahuta na Kališovcu 

 
Naša pot nas je vodila naprej na Kališovec. Najprej smo se ustavili na nekdanji 

turistični kmetiji Plahuta 46.029837,15.427945. Tu sicer ni bilo nikogar, saj so očitno 
sadili krompir na njivi. Tudi v obori nisem videl nobenih jelenov, tako da ne vem, ali še 
delajo jelenove salame. Menda pa še vedno po naročilu pečejo velike hlebce 
odličnega domačega kruha. Pred kmetijo še vedno stoji pipa velikanka, ki bi lahko 
služila ne več tisoč litrskem sodu. Nedaleč proč, sicer v Gorenjem Leskovcu je še ena 

ribogojnica Pajk 46.030351,15.419492, kamor pa tokrat nismo šli, saj nas je s kosilom 
na Kališovcu že čakala naša prijateljica Nataša. Seveda se je res okusno kosilo malo 
zavleklo. Čeprav je bilo zelo vroče, smo se seveda kljub koroni po dolgem času a le 
na distanco spet družili in uživali v prijetni družbi in naravi. 
 

  
Na kosilu pri prijateljici Nataši na Kališovcu Stari travniški sadovnjaki v cvetju 
 
Od Natašine hiške smo se spustili v Presladol, od tam pa do vasi Rožno, kjer so lani 
ob reki Savi postavili spomenik prvi dami ZDA, sicer Sevničanki Melaniji Knavs, 

poročeni Trump 45.990866,15.429769. Ta je dan zatem (26.aprila) proslavljala svoj 
50. rojstni dan. Do lesenega spomenika se sicer da priti tudi z AD po makadamski 
cesti, vendar le iz sevniške občine. Za vožnjo s štirikolesnikom pa se mi tudi ni zdelo 
vredno, saj je kip bolj podoben Smrketi kot Melaniji, kot pravijo domačini. 



V Brestanici smo se povzpeli še do gradu Rajhenburg, kjer je v bližini novo, precej 

veliko parkirišče 45.990546,15.465287, saj ob samem gadu ni veliko prostora za AD. 
Grad je bil leta 2012 celovito obnovljen, na njem je prikazana zgodovina gradu, pa tudi 
stalna razstava o izgnancih in trapistih. Razstavljena so tudi odličja atleta Primoža 
Kozmusu, razglednice Rajhenburga (današnje Brestanice), grajsko pohištvo, prav tako 
pa je predstavljeno tudi bolj mračno obdobje tega gradu, ko je bila na njen kazenska 
ustanova – zapor (1948-1966). Občasno pripravijo tudi druge razstave in prireditve, od 
katerih je potrebno omeniti Rajhenburški dan čokolade in likerjev. Sicer premorejo tudi 
grajsko kavarno z odličnimi sladicami. Nedaleč proč je tudi nekdanje prehodno 
taborišče, od koder so v izgnanstvo odšli številni Slovenci, samostansko pokopališče, 
ob gradu pa ima svoje prostore tudi čokoladnica Kunej. 
 

  
Pogled na obnovljen grad Rajhenburg PZA pri gostilni Pečnik z brestaniškega gradu 
 
V Brestanici imajo še en PZA, ta je na desnem kranjskem bregu Save pri gostilni 

Pečnik 45.986549,15.466275. Ob njem so postavili še izposojevalnico koles, pod njim 
je savski pristan, nudi pa lep pogled na Savo in grad Rajhenburg, do katerega je nekaj 
minut pešačenja, preko mostu in v hrib seveda. 
V Krškem, na desnem bregu Save imamo še štiri PZA-je. Eden je pri občini v starem 

mestnem jedru 45.965900,15.483900. Ta je primeren za obisk Mestnega muzeja, pri 
katerem je tudi Valvasorjev spomenik, Mencingerjeve hiše, galerije, Dvorane v parku, 
Valvasorjeve knjižnice, Hočevarjevega mavzoleja in trga, cerkve Svetega Janeza 
Evangelista, cerkve Svete Rozalije, seveda pa ne manjka tudi gostinskih lokalov. 
Zanimiva je tudi HE Krško, katere pročelje krasijo printi oljnih slik akademskega 
slikarja Jožeta Marinča iz Kostanjevice na Krki. 
 

  
HE Krško krasijo slike Jožeta Marinča Mestni muzej in Valvasorjev spomenik v KK 
 



En PZA je pri stadionu Matije Gubca 45.947899,15.487400, v bližini je tudi gostinski 
lokal Stadion Pub. V njegovi bližini je tudi PZA pri teniških igriščih TK Krško 

45.946899,15.488400, ki je na peščenem parkirišču in blizu pokopališča. Tega 
namerava občina urediti in opremiti s stebrički. Še en PZA je pri gostišču in hotelu 

Kunst 45.938826,15.483892. Na nekaterih od teh sem naredil sveže fotografije. Sicer 
pa smo zavili še v Lidl, kjer smo nakupili mešane morske školjke Okusi morja, saj smo 
se najavili pri prijatelju Božu, ki živi v Straži pri Raki. Tam je njegov sin Matic mladi 
prevzemnik kmetije mulčal v novem nasadu lešnikov in polnil bazen z vodo. Tam 
pridelujejo še raško čebulo, industrijsko konopljo in gojijo koprive in druga zdravilna 
zelišča, ki jih sušijo v različne čajne mešanice. Seveda se je obisk začel z obilnim 
konzumiranjem morske hrane (školjk) in pijače in pospešeno virtualno druženje s 
prijateljem Andrejem iz Celja preko Viberja. Ko se je zvečer bazen napolnil, smo ga 
zaključili še z giricami in chiantijem. Potem smo le omagali, saj nisem bil več 
sposoben vožnje do Gazic, kot je bilo sprva planirano. Poleg tega je mene naslednji 
dan čakal še obisk precejšnjega dela osrednjega dela krške občine. 
 

  
PZA pri Teniškem klubu Krško naj bi opremili Cerkev Svetega Valentina na Straži pri Raki 
 
26.4.2020 

Straža pri Raki, Raka, Veliki Trn, Golek, Leskovec pri Krškem, Straža pri Raki, 

Velika vas, Veliki Podlog, Veliko Mraševo, Gazice 
Po zakasnelem zajtrku sem se s štirikolesnikom odpeljal na pot. Najprej do cerkve 

svetega Valentina na Straži pri Raki 45.924520,15.411253. Tu nakoli je ohranjenih 
tudi veliko nekdanjih kočevarskih hiš (blokov). Potem sem preko vasi Ardro odšel na 
Rako. Tam bi si lahko, ob najavi seveda, ogledal lepo obnovljen grad Raka, ki je v 
zasebni lasti in je poln starega pohištva. V kraju so pred kratkim porušili nekaj hiš in 
začeli urejati vaško središče, na katerem se bohoti cerkev Svetega Lovrenca. 
 

  
Cvičkov hram Društva vinogradnikov na Raki  Grad Raka je zasebnik temeljito obnovil 



Nedaleč proč stoji Cvičkov hram 45.925101,15.384801, kjer je tudi prva Cvičkova 
ambasada. V kolikor ne bi bilo kakšne prireditve ali zabave, bi zagotovo lahko tam tudi 
prenočevali z AD, seveda pa o tem raje povprašajte tamkajšnje zelo gostoljubne 
vinogradnike. Manj moteče in obljudeno je verjetno tudi parkirišče pri gasilskem domu 

45.929356,15.379487. To je med pokopališčem in atletsko stezo pri raški osnovni šoli. 
Resda je makadamsko, je pa ravno in ni treba podlagati AD. 
 

  
Pogled z raškega hribovja proti Gorjancem Cerkev Svetega Duha na Velikem Trnu 
 
Obiskal sem še cerkev pri Podulcah, predvsem zaradi fotografiranja, šel mimo vinske 
kleti Kralj, se izgubil v Planini pri Raki in potem le prišel do Velikega Trna. Tam stoji 

zanimiva cerkev Svetega Duha 45.962018,15.398130, ki je lepo vidna iz različnih 
koncev, prav tako je od nje lep razgled daleč naokoli. V vasi so obnovili tudi nekdanjo 
osnovno šolo in jo poimenovala Naša hiša 470. Zraven je še gasilski dom in igrišče, 
kjer bi lahko bivakirali z AD. Čeprav je meni bolj všeč parkirišče pri cerkvi, od koder je 
res lep razgled na vse strani neba. 
Potem sem krenil do Nemške vasi, kjer so Žarnovi pred kratkim odprli štiri turistične 

apartmaje s 15 ležišči in prodajalno vin 45.955789,15.425639. Njihov paradni konj je 
bil vseskozi cviček, zdaj pa so razvili še linijo vrhunskih vin, ki so jih poimenovali 
Albiana. Ta šteje že 10 različnih vin, od modrih frankinj do penin. Da bi čim več le teh 
prodali doma, so zdaj uredili še sodobno degustacijsko sobo, imajo pa tudi več kot 
300 let staro vinsko klet. Ker imajo veliko vinogradov (90 tisoč trt), letos jih je skoraj 
vse prizadela pozeba, pravijo, da bodo veseli tudi obiska avtodomarjev. Zanje lahko 
pripravijo vodene degustacije, vsekakor pa radi vidijo, če ti svoj obisk najavijo. Z 
mladim prevzemnikom kmetije Jernejem sva tako v slabi uri izpraznila buteljko roseja 
in rekla marsikatero pametno. Zagotovo novi korona časi vinogradniški družini niso 
najbolj naklonjeni, vseeno pa so prepričani, da bodo tudi to krizo prebrodili. 
 

  
Vinska klet kmetije Žaren v Nemški vasi  Smučarska skakalnica v Spodnjih Dulah 



Na krožni poti sem se ustavil še v Spodnjih Dulah, kjer so smučarski entuzijasti 

postavili smučarsko skakalnico pokrito s plastiko 45.961199,15.445548. Peljal sem se 
še čez Golek, kjer je imel moj tast nekoč vinograd. Od tu sem nameraval preko Gore 

do Straže pri Krškem, kjer stoji Hiša frankinje 45.976280,15.446769. Ta je v lasti 
vinogradniške družine Kerin, kjer zdaj mladi prevzemnik kmetije Lojzi skuša uveljaviti 
nove pristope v vinarstvu. In to mu zelo dobro uspeva. Zato so ob domačiji uredili res 
lepo in veliko vinsko klet, kjer se posvečajo predvsem modri frankinji. Zato so jo tudi 
poimenovali Hiša frankinje. Tu pridelujejo vse od klasičnih in predikatnih vin, do barika 
in celo penino. Edini pri nas so pridelali tudi belo frankinjo, ki jo pripravljajo po posebni 
metodi. Ker gre za bolj sladko vino, je meni sladkosnedu še posebej všeč.  
 

  
Kerinova Hiša frankinje v Straži pri Krškem Leskovški grad oz. Šrajbarski turn sameva 
 
Priporočam vsem, da jih obiščete. Njihov vinski hram seveda še ni povsem dokončan, 
ob njem pa imajo v načrtu tudi ureditev postajališča za avtodome. Kljub temu, da tega 
še ni, vas bodo seveda vseeno veseli. Za vsak slučaj pa prej pokličite, da ne boste 
ostali pred vrati zaklenjene kleti. 
Ker je čas prehitro mineval, sem se potem ustavil pri Šrajbarskem turnu, imenovanem 

tudi leskovški grad 45.952148,15.471127. Grad je sicer v lasti države, zaprt in prazen 
ter čaka kupca, da ga uredi. Nad njim je mavzolej grofa Antona Auersperga, ki ga je 
dala postaviti njegova vdova Marija Auersperg, rojena Attems, ki je v tem gradu 
preživljala čudovite poletne mesece. Pesniško ime grofa je bilo Anastazij Grün. Na 
drugo stran ceste pa so v nekdanjih grajskih kleteh zdaj prostori Kmečke zadruge 
Krško, največje pridelovalke cvička na Dolenjskem. Njihovo res zanimivo klet si je 
mogoče tudi ogledati in marsikaj poskusiti. Imajo tudi svojo prodajalno vin. Baje se je v  
tej kleti s prijateljem Anastazijem Zelencem opival celo veliki pesnik France Prešeren. 
 

  
Mavzolej Antona Auersperga v Leskovcu V cerkvi Svete Ane imajo tudi koncerte 



V Leskovcu pri Krškem, kjer je vse do upokojitve na osnovni šoli poučevala tudi moja 
mama, sem se ustavil seveda še pri nekdanji šoli, kjer sta zdaj VDC in vrtec, in pred 

cerkvijo Žalostne Matere Božje 45.942532,15.477971. Poslikal sem tudi cerkev Svete 

Ane 45.939898,15.474810, ki pa je od mojega zadnjega obiska s fotoaparatom v 
precej slabšem stanju, vsaj na zunaj. 
Opravil sem še postanek na Brezovski Gori, kjer ima svoj sedež Zavod Svibna  

45.946113,15.426411. Ta skrbi za obiske bližnje Ajdovske jame, kamor je mogoče le 
peš, v njegovo notranjost pa samo določene termine, ker v njih prezimujejo netopirji. 
Je pa pred samo jamo precej tabel s pojasnili, kaj se je v jami dogajalo in kaj se še. 
Sicer je jama zamrežena in brez vodstva vanjo vstop ni mogoč. 
 

  
Vhod v Ajdovsko jamo na Brezovski Gori Kosilo pri Božu in Franji na Straži pri Raki 
 
Od tu sem preko vinogradniških vasi Vrhulje in Ravni, kjer pridelujejo predvsem 

izvrsten cviček, le prišel do vasi Senuše, kjer stoji cerkev Svete Lucije 45.938062, 

15.426749. Potem nazaj do prijatelja Boža in Franje, ki sta že pripravila obilno kosilo. 
Nato smo še malo poklepetali in poleževali, potem pa le krenili preko Velike vasi, 

Velikega Podloga in Velikega Mraševa do Gazic 45.876333,15.493020, kjer nas je že 
nestrpno čakala prijateljica Polona. Seveda smo tu nadaljevali z uživanjem hrane, saj 
nam je ostalo še precej školjk, ki jih gojita naša prijatelja Suzana in Edi iz Okusov 
morja in jih je bilo potrebno pravočasno porabiti. Sicer pa smo tu malo prekršili odlok o 
prehajanju občinskih meja, saj ima Polona svoj vikend, ki sta ga s partnerjem Miho 
dodobra preuredila v lično domovanje, v sosednji brežiški občini, le slabih 500 metrov 
od meje s krško občino. Ker Polona kot patronažna sestra dela v krški občini, kjer 
nismo do tega dne imeli nobenega okuženega s covid-19, verjamem, da s tem nismo 
ogrožali zdravja nikogar od nas, kaj šele drugih. Večer ob idilični reki Krki, v objemu 
vinogradov in s pogledom na Gorjance je minil hitro. Takšna je bila tudi noč. 
 

  
Pogled na krško nuklearko in Savo z Goleka V Gazicah pridelujejo odličen cviček 



27.4.2020 

Gazice, Veliko Mraševo, Podbočje, Šutna, Mladje, Brezje, Prušnja vas, Planina v 

Podbočju, Gradec, Gradnje, Dol, Bočje, Brod pri Podbočju, Gazice, Kerinov Grm, 

Brege, Drnovo, Vrbina, Krško 
Zjutraj je bilo malce oblačno, zato sem kot običajno med tem mojim rekreativnim 
dopustom tudi ta praznični dan, Dan upora proti okupatorju (Dan OF smo rekli včasih), 
malce dlje poležal v postelji AD. Sledil je običajen zajtrk – smetanov kefir iz Lidla in 
Nescafe na terasi Polonine brunarice. Potem sem le krenil z rdečo Yamaho na 
Gorjance. 
 

  
Mostovi čez potok Sušica v Podbočju Replika leva pred cerkvijo Svetega Križa 
 
Najprej sem se peljal seveda čez Veliko Mraševo, kjer so številni rastlinjaki z zelenjavo 
in s sadjem. Prečkal sem ponovno odprt lesen most čez Krko v Brodu in se zapeljal po 
Podbočju. Tu se lahko pohvalijo s številnimi mostovi čez potok Sušica, ki so bili pred 
leti obnovljeni. V kraju je tudi velika cerkev Svetega Križa, pred njo pa replika 
podboškega leva. V kraju sta še dve gostilni, ki sta bili seveda zaprti. Ena je 
Jeruzalem, druga pa Gadova peč. In v tej imajo zelo okusno hrano, tudi postrvi 

45.863910,15.466313. Postrvi gojijo tudi pri Hribarjevih na koncu vasi, kjer jih je 

mogoče očiščene tudi kupiti, tam pa premorejo tudi PZA 45.861900,15.471200. 
Pot sem nadaljeval ob potoku Sušica do Šutne, od tam pa na Gorjance. Prva vas je 
Mladje, sledi ji Brezje v Podbočju, malce s poti je Frluga z zanimivo cerkvico, potem 
Prušnja vas in na vrhu Planina v Podbočju. Tu je bilo nekoč smučišče, ki smo ga 
domačini s pridom uporabljali, saj je bilo blizu, poceni in še nočno smuko so imeli. 
Tako sva s sinom Nikom tu dve leti imela tudi letno karto. Zdaj je seveda smučišče že 
vrsto let zaprto in bo tako ostalo kot kaže za vedno.  
 

  
Smučišče na Planini ne obratuje že vrsto let Vas Planina v Podbočju je bila požgana 
 



Vas so med drugo svetovno vojno ustaši požgali, ljudi pobili, o čemer priča tudi 

spomenik sredi vasi 45.830019,15.506937. 
 

  
Cerkvica v vasici Frluga pri Prušnji vasi Kamnita skulptura v Dolu pri Šutni 
 

Na vrhu pred smučiščem je veliko parkirišče 45.826599,15.510400, ki sem ga pred 
časom že označil kot možnost za prenočevanje na aplikaciji za avtodomarje 
park4night. Očitno so to točko sodeč po komentarjih nekateri že obiskali in izkoristili. 
Tam je res mir, možno je kolesariti, se sprehajati po gozdu in travnikih, blizu pa je tudi 
lovska koča, kjer se občasno tudi kaj dogaja. Je pa to tik ob meji s Hrvaško in blizu je 
mejni prehod, zato je treba paziti, da ne bi po nerodnosti pristali v sosednji državi. 
Na poti v dolino sem zavil še v vas Gradec in Gradnje, potem pa še v Dol. In ker tam 
ni bilo mogoče, odšel nazaj do Šutne, od tam pa še na vinorodno pobočje imenovano 
Bočje. To je polno zidanic in hramov, vendar kljub prazniku ni bilo pretirano obljudeno. 
Vseeno sem našel prijaznega domačina, s katerim sva spila kozarec cvička, da ne bi 
odšel suhih ust iz tega prijetnega okolja. Potem sem dobil že klic, da me čakajo s 
kosilom in sem se vrnil nazaj v Gazice. Tam sva z Damjano pred odhodom obiskala 
še mojo teto Elico, ki ima vikend tik ob meji s krško občino. Tako da bi lahko tam 
parkiral AD preko ceste in ne bi bil v prekršku. 
 

  
Bočje nad Podbočjem je poraslo z vinogradi 
ob katerih so številni hrami in zidanice 

V krški občini je na desnem bregu reke Save 
mogoče povsod piti izvrsten cviček 

 
Do doma bi moral obiskati še nekaj krajev, a je bilo potovanje že tako naporno, da 
tega nisem storil. Jih bom pa vseeno opisal, morda komu prav pridejo. Za tiste, ki bi 
potrebovali svežo zelenjavo ali sadje, pa tudi domače salame, sire, jogurte je v Brodu 

pri Podbočju kmetija Turk 45.864942,15.446274. Tu je mogoče dobiti marsikaj, po 
zelo ugodnih cenah, da o kvaliteti ne govorim. Obisk res priporočam. Sredi Krškega 

polje je romsko naselje Kerinov Grm 45.904568,15.492063, ki sicer ni ravno 



namenjeno za obisk turistov. Morda pa nekoč še bo. Na drugi strani avtoceste so 
Brege, kjer je velik hipodrom, kjer vsako leto pripravijo konjske dirke 

45.914963,15.504309. Na Drnovem je arheološko najdišče Neviodunum 

45.917333,15.488165, kjer je bilo nekoč pomembno rimsko pristaniško naselje in 
cestno križišče med Emono in Siscio. Na drugi strani Save, nedaleč od krške jedrske 

elektrarne je Raceland, kjer je tudi PZA 45.929798,15.534500. Nočitev je 15 evrov. 
Tam je tudi dobra restavracija Adrenalina, center varne vožnje, možno si je sposoditi 
gokart, občasno pa prirejajo tudi različne moto dirke. Seveda je ob predhodni najavi 
možen tudi ogled jedrske elektrarne Krško, ali poučen Svet energije v poslovni stavbi 
Gen energije. Zagotovo sem še marsikaj pozabil, marsičesa pa tudi sam seveda ne 
vem. Poleg tega čas vedno prinaša kaj novega. 
 

  
Pogled na Gazice in Krško polje z Gorjancev. V 
ozadju je Krško z jedrsko elektrarno. 

Popotovanje po krški občini bi lahko opravili 
tudi s kolesi, saj je obilo kolesarskih poti 

 
 

Zaključek 
Popotovanja po svoji občini sem se lotil tudi za to, da bi posnel nekaj novih fotografij, 
saj me v času prvomajskih praznikov običajno ni doma. Tako za slikanje zamudim 
čas, ko je vse v cvetju in zelenju. Tokrat mi je v štirih dneh uspelo narediti več kot 
1700 fotografij. Poleg tega sem z AD prevozil dobrih 100 km, s štirikolesnikom pa še 
160 km. Prepešačil nisem veliko. Seveda bi potovanje, ki je bilo sprva načrtovano za 
tri dni, trajalo pa je štiri, lahko še podaljšal, pa še vedno ne bi obiskal vseh krajev v 
občini. Lahko pa trdim, da sem obredel občino skoraj v celoti, od njenega severnega, 
osrednjega, do južnega dela, od Bohorja do Gorjancev. Vse to bi lahko opravil tudi z 
ene točke, enega ali več PZA-jev. In to kot popotnik, saj je v krški občini obilo 
pohodnih in planinskih poti ali kot kolesar po označenih kolesarskih poteh. 
Tako je nastal tudi ta potopis, ki bo mogoče v času te ali kakšne druge krize, še komu 
prišel prav. Sicer pa je prav, da poznamo tudi svojo bližnjo okolico, kjer je marsikaj za 
videti in doživeti. Seveda tu ne gre za neke velike znamenitosti. V Sloveniji, po kateri z 
ženo Damjano kroživa že nekaj let, je veliko lepih kotičkov, prijaznih in gostoljubnih 
ljudi, ki te radi postrežejo s pijačo in hrano. Pri tem ne gre zgolj za denar, gre za 
pristno druženje, ki smo ga v času te krize vsi zelo pogrešali. Ozrite se naokoli, svet je 
res lep in nas lahko napolni s čudovitimi doživetji, tudi s petzvezdičnimi, kot se radi 
hvalijo naši turistični strokovnjaki. In za to ni potrebno potovati na drug konec sveta. 
 
 

Goran Rovan 
 
 



 
Del opravljenega popotovanja po krški občini, manjka spodnji del od Podbočja do Gorjancev  

 
Koordinate: 
Krško, PZA tržnica 45.957901,15.491300 
Krško, Trg Matije Gubca 45.957515,15.494437 
Krško, Park Jurija Dalmatina 45.958941,15.495293 
Sremič, gostišče Tri lučke 45.970600,15.491200 
Sremič, turistična kmetija Radej 45.985585,15.488384 
Sremič, cerkev Sveti Mohor 45.988823,15.476656 
Grmada, planinski hram 45.978589,15.494644 
Kremen, cerkev Svetega Primoža in Felicijana 45.969002,15.512483 
Kostanjek, PZA turistična kmetija Dular 46.009899,15.542800 
Kostanjek, PZA turistična kmetija Art Špiler 46.010016,15.543246 
Zdole, okrepčevalnica pri Tišlerju P 45.976497,15.544330 
Zdole, dom krajanov, pokopališče P 45.976247,15.542234 
Brestanica, PZA ribnik Mačkovci 46.005104,15.497794 
Brestanica, PZA bazen 46.001499,15.475900  
Senovo, gostilna Senica 46.018724,15.475217 
Ravne, muzej Rudnika Senovo 46.033019,15.478952 
Reštanj, strojnica in dvigalo rudnika Senovo 46.040862,15.484223 
Reštanj, pasje vadbišče 46.041903,15.482285 
Ravni Log 46.056179,15.497973 
Ravni Log, cerkvica Sveti Jošt 46.051053, 15.500028 



Mrčna Sela, ribogojnica Bohorč 46.055758,15.522224 
Veliki Kamen, cerkev Svetega Martina 46.039630,15.519336 
Veliki Kamen, izletniška kmetija Vertovšek 46.027612,15.528228 
Koprivnica, parkirišče pri pokopališču 46.034843,15.539940 
Bohor, planinska koča 46.065318,15.453245  
Bohorski slapovi, Bojavnik P 46.054460,15.471161 
Kališovec, ex turistična kmetija Plahuta 46.029837,15.427945 
Gorenji Leskovec, ribogojnica Pajk 46.030351,15.419492 
Rožno, kip Melanije Trump (Knavs) 45.990866,15.429769 
Brestanica, grad Rajhenburg P 45.990546,15.465287 
Brestanica, PZA gostilna Pečnik 45.986549,15.466275 
Krško, PZA pri občini 45.965900,15.483900 
Krško, PZA stadion Matije Gubca 45.947899,15.487400 
Krško, PZA Teniški klub 45.946899,15.488400 
Krško, PZA gostilna in hotel Kunst 45.938826,15.483892 
Straža pri Raki, cerkev svetega Valentina 45.924520,15.411253 
Raka, cvičkov hram 45.925101,15.384801 
Raka, parkirišče pri gasilskem domu 45.929356,15.379487 
Veliki Trn, cerkev Svetega Duha 45.962018,15.398130 
Nemška vas, vinarstvo Žaren 45.955789,15.425639 
Spodnje Dule, smučarska skakalnica P 45.961199,15.445548 
Straža pri Krškem, Hiša frankinje Kerin 45.976280,15.446769 
Leskovec pri Krškem, Šrajbarski turn 45.952148,15.471127 
Leskovec pri Krškem, cerkev Žalostne Matere Božje 45.942532,15.477971 
Leskovec pri Krškem, cerkev Svete Ane 45.939898,15.474810 
Brezovska Gora, Ajdovska jama, Zavod Svibna P 45.946113,15.426411 
Senuše, cerkev Svete Lucije 45.938062,15.426749 
Gazice 45.876333,15.493020 
Podbočje, gostilna Gadova peč 45.863910,15.466313 
Podbočje, PZA ribogojstvo Hribar 45.861900,15.471200 
Planina, spomenik NOB 45.830019,15.506937 
Planina, parkirišče na ex smučišču 45.826599,15.510400 
Brod pri Podbočju, kmetija Andrej Turk 45.864942,15.446274 
Kerinov Grm 45.904568,15.492063 
Brege, hipodrom 45.914963,15.504309 
Drnovo, arheološko najdišče Neviodunum 45.917333,15.488165 
Vrbina, PZA Raceland 45.929798,15.534500 
 

  
Pridelava zelenjave na Krškem polju Marsikje po hribih se še pasejo krave 
 


