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Dobrote Dolenjske v Trebnjem. Tudi mladi radi igrajo na »nepravo« harmoniko, frajtonarico.

 Jože Jerman Jeri

Izza ovinka

Kjer sta doma Lojze Slak in Tone Pavček

trgovini sredi mesta. Urejena trgovina 
Dobrote Dolenjske, ki jo vodita Špe-
la, s Štajerske preseljena turistična de-
lavka, in Dejan Smuk. Vsa zadeva je na 
prvi pogled dokaj preprosta, pa tudi ni.  
Skupaj s profesorjem dr. Janezom Bo-
gatajem so se odločili, da bodo v tej tr-
govini prodajali to, kar najboljšega nudi 
Dolenjska, skupaj z Belo Krajino. Samo 
gostilne je za pametni turizem prema-
lo. Oplemenititi ga mora zgodba, zgod-
ba o najboljšem, kar premorejo pridne 
roke. Pa so v Dobrotah Dolenjske zbrali 
samo najboljša vina, med, marmelade v 
100-gramskih kozarcih, ki jih lahko kup-
ci denejo v torbico, lesene in druge iz-
delke domače in umetne obrti. 

Preden smo zavili v Mirno Peč smo 
naredili še skok do Češče vasi, do tam-
kajšnjega nekoč propadajočega, zdaj 
pa za štiri milijone evrov popolnoma 
obnovljenega velodroma Češča vas, 

takšnega, kakršnega vsaj štiristo kilome-
trov naokrog nima nobeno mesto. Naj-
bližji naj bi bili v Beogradu, na Dunaju in 
v Milanu, zato ni čudno, da je pritegnil 
tudi tuje kolesarske ekipe, ki tu poga-
njajo pedale posebej prirejenih koles. 
Ni pa samo kolesarska steza, nareje-
na iz trdega afriškega lesa tista, ki vabi. 
Tudi atletske sprinterske steze, pa pro-
ga za skok v višino in daljino, za suvanje 
krogle, skok ob palici in še kaj vabijo na 
predvsem zimski trening atlete iz širne 
Evrope. Da ne bi bili brez radovedne-
žev, so zgradili tudi tribuno za 500 gle-
dalcev. Novomeška občina načrtuje ob 
»šotoru« zgraditi tudi plavalni bazen, ta-
ko da bo to postal pravi športni center. 
Še to, velodrom so zgradili leta 1969 za 
svetovno mladinsko kolesarsko prven-
stvo. Botri so bili še danes znani politiki, 
ki pa so, potem ko ni bilo več fotorepor-
terjev, dvignili roke in ga pustili propa-

Ja, to je res. Morda so takrat kaj sliša-
li za Kočevski rog, vabila je Baza 20, tako 
kot zdaj vabijo z obiski nekdanjih tajnih 
bunkerjev, tudi Kolpa in Krka sta vabili, 
marsikdo je zašel med dolenjske zidani-
ce, se čudil gostoljubnosti domačinov 
in poskusil kapljico dolenjskega poseb-
neža – cvička. Bolj so poznali dolenjske 
griče, gradove in reke nekdanji prebi-
valci te naše najbolj južne pokrajine, ki 
so se razselili po svetu in so jeseni ho-
dili domov po krompir in druge njivske 
dobrote, pa po sadje in vino. Njim so se 
zadnja leta pridružili čisto pravi turisti, 
najsi bodo to domači ali tuji.

Seveda se morate najprej ustaviti v 
skoraj najhitreje rastočem dolenjskem 
mestu, v Trebnju, pa četudi ne boste šli 
do tipične kraške reke Temenice. Ima 
dva izvira, drugega že v cilju tokratne-
ga izleta, v Mirnopeški dolini. Druga za-
nimivost pa je v nekdanji Mercatorjevi 

Tisti, ki se danes z veseljem odpravljajo na izlet ali celo dopust med dolenjske griče, za nekaj 
dni v zidanice ali pa na obisk kakšnega dobrega kmečkega turizma ali gostilne, kar ne morejo 
verjeti, da Dolenjske, skupaj z Belo Krajino, še pred petnajstimi leti sploh ni bilo na slovenskem 
turističnem zemljevidu.
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Urejen Pavčkov dom.
Spominsko obeležje priljubljenih 
dolenjskih in slovenskih poetov.

dati. Dolga leta so rabili, da so se spom-
nili, da bi velodrom lahko služil ne samo 
športnikom, ampak bi prek njih prinesel 
tudi lep turistični denar.

Počasi vodi pot proti Novemu mes-
tu, nekdanjemu Rudolfovemu ali da-
nes mestu situl – situle so bakrena ve-
dra z lepo poslikavo. Na svetu so jih 
našli samo 72, od tega v Novem mestu 
kar 9. Sicer pa izvirajo iz petega stoletja 
pred našim štetjem. Je pa Novo mes-
to znano tudi po jantarjevih jagodah. 
Toda tokrat nismo zavili v dolenjsko 
prestolnico, ki se res lahko tako ime-
nuje, saj je ustanovitelj mesta Rudolf 
Habsburški, ki je 7. aprila leta 1365 na 
Dunaju ustanovil Novo mesto, v svo-
jem dvorcu resnično sedel na presto-
lu, medtem ko tako napačno imenuje-
mo Ljubljano, saj tam ni nikoli noben 
vladar sedel na prestolu in je bila ved-
no samo glavno mesto. 

Zavili smo proti Mirni Peči, kraju z 
nekaj več kot tisoč prebivalci. Kakšnih 
deset kilometrov je od dolenjske pre-
stolnice, pot pa vodi mimo pisane rom-
ske vasi Žabjak. Radoveden meščan 
ima kaj videti. Poleg šotora, okoli ka-
terega skačejo, normalno da za žogo, 
romski otroci, stoji lesena baraka. Tudi 
okoli nje je vse živo. In spet poleg je vila 

kot iz ameriških filmov. In tako spet ma-
lo naprej, pa gor, pa ...

Tam je končni cilj, muzej Lojzeta 
Slaka in poeta Toneta Pavčka. Točne-
je, to bo muzej obeh poetov ljudske 
duše, saj so zdaj v njem samo Slakovi 
spomini, Pavčkove pa bodo iz manjše-
ga muzeja iz njegove rojstne vasi kmalu 
preselili. Dolenjski človek je bil vedno še-
gav in tako je tudi »izumil«, da se Mirna 
Peč imenuje po rahlo pikantni zgodbi.  
Hlapci in dekle so včasih morali spati 
na peči, postelje, največkrat z ličkanjem 
postlane, so bile za gospodarje. In hlap-
ci in dekle so na peči delali tiste znane 
gibe, in pri tem tako glasno stokali, da 
je moral gospodar večkrat zavpiti: »Mir 
na peči«. Tako pravi ljudska zgodba.

Ampak muzej se navadno kar od-
makne, saj moraš prej v vas Mali Kal, kjer 
je mladi Lojze Slak preživel otroška leta. 
Tudi zato, ker je bilo na domačiji v Jor-
dan Kalu kar enajst otrok, eden je umrl, 
mama pa je tako hudo zbolela, da so že 
klicali župnika. Pa je ozdravela, vendar 
je mladi Lojze še ostal pri stricu, na do-
mačiji, Barbova so ji pravili. Danes imajo 
tam lep kmečki turizem, kjer postreže-
jo s pravimi domačimi štruklji, pečenko 
in vsem, kar sodi poleg, ja, tudi s Slako-
vo enolončnico. Pa spomenik, ki priča, 

da je godbenik ljudskih duš tu preži-
vel mladost in vzljubil harmoniko. In 
ko strica ni bilo doma, je vzel njego-
vo harmoniko in se kmalu naučil igrati.  
Pa smo spet pri deklah. Nekoč so bili v za-
dregi zaradi glasbe na neki poroki, pa je 
domača dekla rekla: »Ja, Lojze naj igra.«  
Rodil se je glasbenik Lojze Slak. Kot se za 
naš, slovenski karakter spodobi, je Loj-
ze na neki oddaji, takrat silno popular-
ni, Pokaži, kaj znaš, zmagal, pa ga kljub 
temu kar pet let niso povabili na ra-
dio. Zato, ker ni igral »prave« harmoni-
ke, ampak samo frajtonarico, s katero je 
pozneje zaslovel ne samo doma, ampak 
tudi v Severni Ameriki in Avstraliji, kjer 
ima še danes veliko posnemovalcev. 

Drugi veliki dolenjski poet, Tone Pav-
ček, se je rodil v vasi Šentjurij pri Mirni 
Peči. Pravijo, da se je silno rad vračal do-
mov. Toda, kot se za velike poete spo-
dobi, je moral imeti tudi veliko zapletov, 
pa čeprav v otroštvu. Tako Tone sploh ni 
Tone, ampak je Jože, pa je vendar Tone. 
Tone se je rodil kot dvojček Jože, bra-
tu, ki je bil močnejši, pa je bilo ime Ton-
ček. Potem je močnejši Tonček umrl in 
Jožeta so preimenovali v Toneta. Nakar 
se je družina preselila v Ljubljano in nje-
gov oče je postal prvi taksist v Ljubljani, 
Tone pa se je hotel vpisati na medicino. 
Ker pa je tisti dan močno deževalo, sta 
si z očetom skrajšala pot in zavila pro-
ti pravni fakulteti. Na poti sta srečala Ja-
neza Menarta in medicina je šla po vodi. 
Nekaj časa je bil tudi na RTV, pa so ga z 
nje vrgli, ker so na njegovi mizi našli pe-
smi disidenta Franceta Balantiča.

V Mirni Peči se radi, kaj radi, prera-
di spominjajo obeh velikanov dolenj-
ske duše. Toda izgleda, da ju imajo radi 
tudi drugi Slovenci. Čudovito voden in 
urejen muzej so odprli 19. oktobra la-
ni in do danes si ga je ogledalo že več 
kot 4000 obiskovalcev.

Velodrom in športna dvorana v Češči vasi.


