
PO POTI GLASBE, POEZIJE IN DRUGIH ZNAMENITOSTI 

DOLENJSKE  

 

Naša generacija se še spomni, da smo, v prejšnji državi, 4. julija, 

obeleževali praznik vstaje naroda, tako imenovan dan borca. Na ta dan in 

dan zatem, ko je v podjetju Revoz, s proizvodnega traku zapeljal prvi novi 

clio 5, smo se člani Kluba Maksa Perca Maribor podali na izlet v Novo 

mesto. Vožnja je bila prijetna in je potekala brez zastojev. Na poti so nam 

v presledkih na šipe avtobusa trkale dežne kaplje. A, ko smo se ustavili na 

počivališču v Grosuplju, kjer smo si privoščili jutranjo kavico, se je dež za 

ta dan poslovil.  

Ob prihodu v Novo mesto nas je v krožišču »pozdravil« motiv pletenke, ki 

simbolizira embalažo njihovega vina. Zaradi morebitnega glavobola po 

zaužitem cvičku, pa v bližini Krkine tovarne zdravil, krožišče krasi 

postavljena "tabletka".  

Pod vodstvom vodnice Darje smo se sprehodili po mestnem jedru in 

Kapiteljskem griču. Spoznavali smo bogato kulturno – zgodovinsko 

dediščino mesta ter ujeli utrip sedanjosti.  

   

Prečkali smo reko Krko in se ob skulpturi Leona Štuklja, spomnili našega 

rojaka in olimpionika. Leon Štukelj simbolno povezuje Novo mesto, kjer se 

je rodil, in Maribor, kamor se je leta 1927 preselil in leta 1999 umrl. S 

svojimi velikimi športnimi dosežki in življenjsko močjo ostaja navdih tudi za 

vse nas in naše zanamce. Zato smo mu ob obisku Novega mesta, 

namenili posebno pozornost. 



 

Iz mesta smo se odpeljali na dolenjsko podeželje, med zeleno gričevnato 

pokrajino. Pot nas je vodila na Slakovo domačijo, kjer so nas sprejeli z 

njegovo glasbo. V kraju, kjer je Slak preživljal svoje otroštvo in zgodnjo 

mladost, smo obudili spomin nanj ter si ogledali razstavo fotografij. 

Pogostili so nas s Slakovim štrudljem ter cvičkom, ki je bila njegova velika 

ljubezen. Ob zvokih harmonike smo ubrano zapeli nekaj znanih Slakovih 

pesmi, nekatere članice in člani pa so se tudi zavrteli. 

  

Obiskali smo tudi rojstno vas pesnika Toneta Pavčka. Vstopili smo v 

Pavčkov dom, kjer smo si ogledali krajši film o njegovem življenju in delu 

ter videli njegove osebne predmete (knjige, fotografije, pisalni stroj…..). 



 

Vse to je lepo videti in doživeti, a mi smo imeli s seboj človeka, ki je kot 

otrok prijateljeval in osebno poznal legendo slovenske narodno – zabavne 

glasbe Lojzeta Slaka in pesnika Toneta Pavčka. To je Ivan Potočar, mož, 

ki bo letos dopolnil 88 let. Njegova družina je živela v Šentjuriju, v občini 

Mirna Peč. Sam pa je moral že kot otrok z doma. Živel je pri družini Virč v 

kraju Mali Kal. Tam je spoznal in se srečeval s Tonetom Pavčkom, ki pa 

je večino otroštva preživel v Ljubljani in se je v Šentjurij vračal le med 

počitnicami. Več otroških vragolij je preživel z Lojzekom. Lojzek (Slak) je 

svoje otroštvo preživljal na domačiji Barbovih, pri stricu in teti, v Malem 

Kalu. Tako Lojzek kot Ivan sta bila pastirja. Na sosednjih gmajnah sta 

pasla živino. Teh spominov tudi Ivanu čas ni vzel. Še dobro se spominja 

let, ko se je družil z Lojzekom. To je bil čas druge svetovne vojne. Ko so 

Partizani po domačijah pobirali hrano ter jo vozili na varne lokacije, sta 

morala z njimi, da sta vozove s kravjo vprego, potem odpeljala nazaj 

domov. V spominu mu je ostala tudi nevarna igra v kovačnici, med katero 

si je Lojzek poškodoval nogo. Zavedali smo se, da je bil naš član, ob 

ponovnem obisku teh krajev ter obujanju spominov, ganjen. 



  

Po nostalgičnih trenutkih je prišel čas kosila. Odpeljali smo se v Loško vas, 

v občini Dolenjske Toplice, do Gostilne Henrik. Postregli so nam klasično 

domačo hrano, od juhe do sladice.  

Ko se je dan že prevesil v pozno popoldne smo zavili še pod obronke 

Kočevskega roga, do podjetja Berryshke. V objemu čudovite narave 

ustvarjajo vrhunske izdelke mednarodno priznane kakovosti. Združujejo 

najbolj pregrešne sladkosti, čokolado, džin in eterična olja. Med ogledom 

destilarne in ročno izdelavo čokoladnih dobrot, smo spoznali njihov svet 

ustvarjanja ter se prepustili nepozabnemu doživetju. Njihove izdelke smo 

tudi okusili. Neverjetno je, kako lahko različne žgane pijače, zaužiješ 

skupaj s čokoladnim kozarcem. Člani so nekaj izdelkov nakupili tudi za 

domov.  

 



 

Polni lepih vtisov in čudovito preživetega dne smo se preko Dolenjskih 

Toplic in Novega mesta, vrnili domov. 
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