
 

 

2.   Popotna malha 2022/2023 

MIRNA PEČ – z vlakom 
Torek, 29.11.2022 

 
Nekje na Dolenjskem so kraji, 
hiša, vinograd, košček polja, 

tam so meseci sami maji, 
tam sem nekoč bil doma. 

(Tone Pavček) 
 

Z drugo popotno malho te sezone ne gremo daleč, le preko vzpetine, v sosednjo Mirnopeško dolino. 
Mirna Peč, idilično naselje, od leta 1999 sedež občine Mirna Peč, je območje z zelo dolgo zgodovino, 
od pradavnine dalje. Po površini in številu prebivalcev je najmanjša dolenjska občina, a z raznoliko 
naravno in kulturno dediščino. Že njeno ime – Mirna Peč – je posebno.  
Kratka jutranja vožnja z vlakom in nato prijetno pešačenje do središča kraja. Med hojo pa razmislek o izvoru 
poimenovanja – Mirna Peč in o tem, zakaj njihov občinski grb krasijo kar tri čebelice. 
 

      
 

Zanimiva odkritja iz daljne in bližnje preteklosti bomo najbolje spoznali v vodenem ogledu mogočne 
ŽUPNIJSKE CERKVE SV. KANCIJANA, ki skriva odgovore o večstoletni pomembnosti Mirne Peči.  
Mirnopeško območje slovi tudi po sadjarstvu, vinogradništvu in lokalni kulinariki, po Sloveniji in širše se 
vedno bolj uveljavljajo mirnopeški štruklji. 
 

V zadnjih desetletjih sta dober glas o Mirni Peči ponesla daleč preko njenih meja najbolj znana mirnopeška 
rojaka novejšega časa, tudi prijatelja, pesnik Tone Pavček (1928-2011), po katerem nosi ime nova osnovna 
šola v Mirni Peči in harmonikar Lojze Slak (1932-2011), ki je s svojo obsežno glasbeno zapuščino vzpodbudil 
nastanek muzeja v središču kraja. Tako so oktobra 2018 odprli interaktivni MUZEJ LOJZETA SLAKA IN 
TONETA PAVČKA, kjer bomo skozi vodeni ogled spoznali življenjsko delo Lojzeta Slaka, predstavljeno na 
izviren in vsebinsko zaokrožen način. Spominske zbirke pesnika, pisatelja, prevajalca in urednika Toneta 
Pavčka ne bomo obiskali, saj se nahaja v dislocirani enoti muzeja, v njegovi rojstni vasi Šentjurij. 
Zadnji obisk bomo namenili interaktivnemu paviljonu ČEBELJI SVET, kjer čebele spregovorijo v jeziku, ki ga 
človek razume. Ali vemo, da mora čebela za kg medu obiskati 4 milijone cvetov in preleteti 4-kratno razdaljo 
okoli sveta; ali vemo, da čebele oprašujejo kar 170.000 vrst rastlin?  
 

Skupne hoje bo cca 3,5 km (ŽP Mirna Peč – središče kraja – ŽP Mirna Peč). 
Za pot priporočamo: popotno malico, pijačo, udobno pohodno obutev in primerna oblačila.  
 

Prijave se zbirajo do petka, 25.11.2022 do 12. ure. 
 

Odhod vlaka zjutraj:                            

08:58 – Železniška postaja Trebnje 
09:07 – Prihod na ŽP Mirna Peč  
 
Povratek: 
14:26 – ŽP Mirna Peč 
14:36 – ŽP Trebnje 
 

Cena: 10,00 € 
Cena vključuje: vodeni ogled cerkve sv. Kancijana v 
Mirni Peči, vstopnino in vodeni ogled Muzeja Lojzeta 
Slaka in Toneta Pavčka, nezgodno zavarovanje in DDV. 
 
Cena za minimalno 30 udeležencev. 
Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 7,00 € dražja, 
v kolikor je še prostor v skupini. 
 

  

Dodatne informacije: CIK Trebnje, Martina Podlesnik: 07 34 82 109, martina.podlesnik@ciktrebnje.si 
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