
Dolenjska 
Slovenija - zelena dežela, ujeta med gorami Avstrije in Italije ter ravnino Madžarske in modrim Jadranskim morjem. Na JV 
Slovenije leži pokrajin: Dolenjska. Narava jo je bogato obdarila s svojo slikovitostjo in raznolikostjo. 
Dolenjska s številnimi polji in griči, ki so posejani z vinogradi in zidanicami. Reke in potoki dopolnjujejo skoraj pravljično 
podobo pokrajine. Gradovi ali njihovi ostanki pričajo o starih časih. Naravni vrelci tople vode pa že več sto let dokazujejo 
svojo zdravilno moč v dolenjskih zdraviliščih. 
Prebivalci te pokrajine so marljivi in gostoljubni. Ponosni so na bogato preteklost in kulturno dediščino, zato jo s 
spoštovanjem prenašajo iz roda v rod. Popotnika povsod prijazno sprejmejo in radi pogostijo z dobrotami iz domače kuhinje 
in kozarčkom rujnega vina. 
 

PO DOLENJSKIH GRIČIH Z GLASBO IN PESMIJO 

Odpeljali smo se v Mirno peč in si ogledali Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Nov multiaktiven muzej za 
svojimi vrati skriva slovensko identiteto, saj se je veliki godec Lojze Slak dotaknil duše preprostih ljudi in se približal 
starim in mladim poslušalcem, njegova glasba pa je postala del slovenske sodobne narodne identitete. Isto lahko 
rečemo za pesnika Toneta Pavčka, le da je on izražal ljubezen do svojih krajev in ljudi v poeziji. 
 
Na bližnjem griču, v mirnopeški vasici pa je svojo otroštvo in zgodnjo mladost preživel Lojze Slak. Obiskali smo 
Slakovo domačijo, sprejeli so nas njegovi sorodniki, ogledali smo si spomenik pred domačijo, nato pa vstopili v 
prostor, kjer so nas postregli s štrudljem, ki ga je Lojze naravnost oboževal. Ob zvokih harmonike smo zapeli in 
zaplesali. 
 
Pot bomo nadaljevali v vasico Šentjurij, rojstni kraj pesnika Toneta Pavčka. Sredi vasi, kjer diši po pravem kmečkem 
življenju, stoji Pavčkov dom. Vstopili smo vanj, predstavili so nam pesnikovo življenjsko pot… 
Sprehodili smo se do vaške cerkvice sv. Jurija in izvedeli imenitne reči o cerkvi in Mirnopeški dolini. 
 
Odpeljali smo se proti Otočcu in si vzeli čas še za kratek sprehod okrog gradu Otočec, ki pri nas velja za edini rečni 
grad na otoku. Zelena reka Krka in beli labodi na njej spočijejo oko, lepo urejena okolica in bogata zgodovina gradu 
ga napolnijo z novimi spoznanji. 
Zatem nas je pot vodila v Novo mesto. Sprehodili smo se do enega od sedmih gričev, ki obdajajo Novo mesto, v 
največji kulturno-zgodovinski spomenik mesta - Kapiteljsko cerkev 
Tukaj smo zavezali šopek dolenjskih doživetij in se polni lepih vtisov odpravili proti domu. I 
Avtorica: Darja Zamida Pečavar - turistična vodnica 
 
Za ogled fotoutrinkov kliknite na spodnji link 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1Bu-Ve7pCeGgX3UYczMUUpcTZqdzqXsER?usp=sharing 
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