
 

 

 
 

3. Popotna malha 
 

BEGUNJE NA GORENJSKEM  
»Moj rodni kraj, moj rodni dom« 

 

Torek, 19.4.2022 
                   
                                    Vir: radolca.si 
 

Letošnja zaključna Popotna malha vabi v Begunje (586 m n.v.), v znamenito gorenjsko vas pod 
zeleno goro Begunjščico (2063 m), kjer so doma manj znane in svetovno prepoznavne zgodbe. 
Kdo ne pozna dveh najbolj odmevnih, to so AVSENIKI in ELAN.   
Vas z žalostno zgodovino 19. stol. in 2. sv. vojne je v zadnjih 70 letih doživela veličastne 
glasbene in športne trenutke ter ponesla lepote Slovenije in odličnost naših ljudi širom po svetu.  
 

V zavetju gora, tam, kjer se Karavanke z obronki Kamniško-Savinjskih Alp znižajo v ravnino radovljiške 
Dežele, ob rečici Begunjščica, ležijo slikovite Begunje z zdravilno klimo. Nekoč postojanka na tovorni 
poti preko Karavank, so BEGUNJE NA GORENJSKEM danes željeni cilj obiskovalcev iz vsega sveta. 
Prihajajo v rojstni kraj in svetovno prestolnico »narodnozabavne« glasbe, morda na poslovni ali osebni 
obisk v Elan, svetovno znano tovarno smuči in jadrnic. Tukaj je izhodišče priljubljenih planinskih tur – 
kot je tista »Na Roblek bom odšel« ali pa »Lepe ste ve, Karavanke«. Tiste, ki iščejo mir, vabi meditativni 
sprehod v tiho dolino Draga, drugi raziskujejo arheološka najdišča in umetnostno-zgodovinske 
spomenike (graščina Katzenstein, park z deli arhitekta Jožeta Plečnika idr.). Marsikdo želi le uživati v 
rajsko lepi naravi in po domače spregovoriti z domačini. Ali pa se podati na bližnji razgledni hribček, 
balkon Gorenjske, k srednjeveški cerkvici sv. Petra na gori, kamor je najraje zahajal Slavko Avsenik. 
 

 
Fotogalerija: begunje.si 

 
 

Begunje (p.d. Begne) z okolico bomo temeljito spoznali, občutili in doživeli skozi vodene oglede. Začeli 
bomo z  ogledom vasi, prisluhnili zanimivostim kraja, ljudi, stavb in zgodovinskih dogodkov, občudovali 
širne razglede na vse štiri strani neba ter zaključili na grobu Slavka Avsenika.  
Nato bomo obiskali znameniti Lambergarjev grad Kamen nad vasjo (do podnožja gradu se bomo 
zapeljali z avtobusom), ki varuje zgodovinsko dolino Draga, o čemer poje Avsenikova »Tam, kjer murke 
cveto«. Začutili bomo, kako je ves kraj s širšo okolico prežet z duhom Avsenikovih harmonij in besedil.  
Sledi okusno KOSILO v gostilni s tradicijo Pri Jožovcu, na domačiji bratov Avsenik. 
Prenovljeni Muzej Avsenik nam bo celovito osvetlil fenomen Avsenikov. Brata Slavko in Vilko sta 
postala ambasadorja Slovenije na vseh celinah, njuna glasba prebuja žlahtna čustva v srcih mnogih… 
   
 

Za pot priporočamo: popotno malico in pijačo, udobno pohodno obutev in športna oblačila.  
 

Odhod avtobusa:                                                  

8.10 – Železniška postaja Trebnje 

8.15 – AP Štefan 

8.20 – AP Velika Loka (Kmetijska zadruga) 

8.25 – Šentlovrenc (Gasilni dom) 
 

Cena: 50,00 € 

Cena vključuje: avtobusni prevoz, vstopnine in 

vodene oglede: vas Begunje, grad Kamen in 

Muzej Avsenik, kosilo, nezgodno zavarovanje in 

DDV. 
 

Cena za minimalno 30 udeležencev. 

Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 6 € 

dražja, v kolikor je še prostor na avtobusu. 

 

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