
 

                                                
1. Popotna malha 2019/2020 

HRVAŠKO ZAGORJE 
                    Torek, 29.10.2019 

 
Prva popotna malha nas vabi v Hrvaško Zagorje, idilično obmejno območje 
na SZ Hrvaške, na V meji s Slovenijo. Gričevnata pokrajina, z izjemno 
naravno in kulturno dediščino, leži »za goro« Medvednico, v naročju treh 
rek: Sotle, Save in Drave.  
Z dobrovoljnimi in gostoljubnimi Zagorci nas druži velik del skupne zgodovine, 
mnoge šege in obredja, rokodelska in  kulinarična tradicija, razvejana ljubiteljska 

kulturna dejavnost, sorodnost jezika… Povezuje nas tudi neverjetna in hkrati tragična ljubezenska 
zgodba, ki jo dr. Karel Gržan označuje kot »morda najlepšo, vsekakor pa najbolj atraktivno zgodbo 
ljubezni na Slovenskem«.  
 

   

Hrvaško Zagorje bomo odkrivali skozi vznemirljiv časovni lok od velikega poka in nastanka sveta - vse 
do današnjih dni. V KRAPINI, središču Zagorja, pod Hušnjakovim hribom, je prebival krapinski 
pračlovek, ki nam je zapustil neizbrisne sledi in še danes aktualna sporočila. Ali je bil res »primitiven« 
ali pa je bil duhovno na zavidljivi stopnji razvoja? Kaj imamo mi skupnega z neandertalcem? Obraz 
neandertalskega dečka na gornji sliki govori sam zase! Muzej krapinskih neandertalcev, eden 
tehnološko in interpretacijsko najmodernejših muzejev na svetu, se dotakne vsakogar.  
 

Zagorski kmet, Ambrož Matija Gubec (1538-1573), je leta 1573 vodil znameniti slovensko-hrvaški 
kmečki upor, v katerem je sodelovalo veliko kmetov iz Dolenjske in Štajerske. Življenje je izgubilo več 
kot 6000 ljudi, mnogo vasi je pogorelo. Spomin na junaka Matijo Gubca je enako živ tako na hrvaški 
kot na slovenski strani še danes, med 2. sv. vojno je na Slovenskem delovala Gubčeva brigada. V 
GORNJI STUBICI bomo obiskali veličastni spomenik Matiji Gubcu in kmečkemu puntu l.1573. 

 
 

Prebivalci KUMROVCA in okolice pravijo, da je njihov kraj najbolj »poznana vas na svetu«. Tam se je 
očetu Hrvatu in materi Slovenki rodil Josip Broz Tito (1892-1980). Njegova rojstna hiša iz leta 1860 je 
bila prva z zidaki grajena hiša v vasi, danes je vključena v zgledno urejen Etno-muzej Staro selo, 
največji hrvaški muzej na prostem, ki združuje več kot 40 restavriranih hiš in kmetijskih stavb ter prikaz 
življenja iz 2. polovice 19.stol. Bronasti kip maršala Tita pred rojstno hišo je delo Antuna Augustinčića. 
 

Že od mladih let je marljivega, radovednega in podjetnega Zagorca zanimala zgodovina prometa in 
prevoznih sredstev. Desetletja je ves svoj prosti čas in denar namenjal raziskovalni strasti. Pred dvema 
letoma je Muzej starodobnikov Presečki odprl svoja vrata domači in mednarodni javnosti. Predstavlja 
enega najbolj celovito urejenih tehničnih muzejev na Hrvaškem. Njegova posebnost so starodobni 
avtobusi, motocikli, edinstveni dragoceni avtomobili – vsak s svojo izvirno zgodbo in življenjsko kroniko. 
 

Za pot potrebujemo: - veljavni osebni dokument za prestop meje z republiko Hrvaško,  
                                    - popotno malico, pijačo, udobno pohodno obutev in športna oblačila.  
 
Odhod avtobusa:                                       

7.00 – Šentlovrenc (Gasilni dom) 
7.05 – AP Velika Loka (Kmetijska zadruga) 
7.10 – AP Štefan 
7.15 – CIK Trebnje  
7.25 – AP Mercator Center Trebnje  
7.35 – AP Mirna 
7.40 – AP Šentrupert 
7.50 – AP Mokronog 

 
Cena: 25,00€ za minimalno 30 udeležencev 
Cena vključuje: avtobusni prevoz in cestnine, 
vstopnine in vodene oglede: Etno-muzej Staro selo 
Kumrovec, Muzej neandertalca Krapina, Muzej 
starodobnikov, nezgodno zavarovanje, DDV. 
 

Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 5,10 € 
dražja, v kolikor je še prostor na avtobusu. 
 

 
 

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

mailto:martina.podlesnik@ciktrebnje.si

