
Pavčkov dom - 
Spominska 
zbirka Toneta 
Pavčka

Šentjurij na 
Dolenjskem

OGLED ZBIRKE

Za ogled zbirke je potreben predhoden dogo-
vor. Pokličete lahko na Občino Mirna Peč, tel. 
št.: 07/ 39 36 100 ali 07 / 39 36 106, ali pišite na 
e-naslov: obcina.mirnapec@siol.net. 
Cena vodenega ogleda je 1,5 €.    

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«Občina Mirna Peč

KAKO DO NAS?
Po avtocesti (A2) Ljubljana – Novo 
mesto, kjer zavijete na izvoz Mir-
na Peč. Ko zapeljete z avtoceste, 
je do Šentjurija le še dober kilo-
meter. Lahko pa se k nam napo-
tite tudi z vlakom do Mirne Peči. 
Od tam  jo mahnete peš, saj je do 
Šentjurija poltretji kilometer, ki ga 
boste prehodili v dobre pol ure.

Zloženko je izdala Občina Mirna Peč. 
Uredila: Ljudmila Bajc, Fotografije: arhiv Občine Mirna Peč 

Oblikovanje: Fotografika, Boštjan Colarič s. p.
Tisk: Tiskarna Jordan, naklada: 3.000 izvodov

Mirna Peč, september 2015
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Šentjurij
Mirna Peč

   POT SLAKOVE 
    IN PAVČKOVE



Obiščite  Šentjurij na Dolenjskem, rojstni kraj  pesni-
ka, esejista, prevajalca in urednika Toneta Pavčka. V 
letu 2015 smo sredi vasi odprli večnamenski prostor 
-  Pavčkov dom in v njem uredili stalno Spominsko 
zbirko Toneta Pavčka, ki je nastala v sodelovanju s 
pesnikovo družino oz. hčerko Sašo Pavček. Tako so 
na ogled postavljene zbirke pesnikovih slik, knjig in 
nekaj njegovih predmetov. V Pavčkovem domu se 
nahaja tudi »Pavčkova knjižnica«, kjer lahko med obi-
skom prebirate njegova dela.

Ogledi Pavčkovega doma so vodeni. Sprejeli vas 
bomo v  amfiteatru pred hišo, vam  uvodoma na 
kratko predstavili pesnika in njegovo rojstno vas, po-
kazali, kje sta bila doma njegova starša. 

Zatem vas popeljemo do Pavčkovega spomenika, ki 
je le nekaj metrov stran, ob cerkvici sv. Jurija. Tu si 
v hladu lipove sence ogledate spomenik, obiskovalci 
preberejo verz na njem in preštejejo tlakovce, ki so 
položeni na tleh. Koliko jih je in kakšen pomen imajo? 

Vse to boste izvedeli. Tu tudi na kratko predstavimo 
občino Mirna Peč, omenimo njene kulturne in narav-
ne znamenitosti. Povemo, kako je Tone obiskoval 
šolo v Mirni Peči, ki je bila takrat v gasilskem domu, 
kam se je pozneje prešolal, zakaj se je vpisal na pravo 
in čemu tega poklica ni nikoli opravljal.

Zatem vas povabimo v cerkvico sv. Jurija, kjer se spo-
znate tudi s sakralno stavbno dediščino. Cerkev ima 
figuralno in dekorativno poslikavo prezbiterija s kon-
ca 16. oziroma začetka 17. st., glavni zlati oltar iz okoli 
1672, stranska iz 19. st., Čeferinov križev pot (1852) 
ter zvon iz leta 1752 (Z. Reid).

Od tu se vrnemo nazaj v Pavčkov dom, kjer pred-
stavimo vsebino stalne razstave. Pogledali si bomo 
kratek film o Tonetu Pavčku, pokazali fotografije iz 
pesnikovega življenja. Tu je pesnikov pisalni stroj, ro-
kovnik, kjer je zapisana še neizdana pesem o Dolenj-
ski, mlajši bodo prisluhnili fantu, ki se ni hotel umivati 

Pavčkov dom - Spominska zbirka Toneta Pavčka
(Juri Muri v Afriki), starejše 
bo zanimala originalna izda-
ja Pesmi štirih … Ogledali 
si bomo njegove zbirke za 
odrasle, otroke, prevajana 
in uglasbena dela. In če zna 
kdo na izust kakšno njegovo 
pesem, mu z veseljem pri-
sluhnemo!

Na koncu vas bomo povabili 
na pohod Po poteh Slakove 
in Pavčkove mladosti, na 
ogled Zijala, kjer privre na 
dan ponikalnica Temenica, 
povabili vas bomo k spome-
niku harmonikarja Lojzeta 
Slaka …

Spoznajte Pavčkovo valovito 
dolenjsko pokrajino, doživite 
mehkobo gričev in razumeli 
boste, zakaj je tako ljubil ro-
dno grudo in ji pesnil rime.

Pavčkov dom se nahaja sredi vasi Šentjurij.

O fantu, ki se ni 
maral umivati

Prva pesnikova zbir-
ka Pesmi štirih, origi-
nalna izdaja iz l. 1953 

Odprtja stalne Spominske zbirke 
Toneta Pavčka sta se udeležili 
tudi pesnikova hči in žena, Saša 
in Marija Pavček.

Tone Pavček pred 
Špančkovo hišo 
med 2. svetovno 
vojno


