Popotna malha 2021/2022
BREŽICE – z vlakom
Torek, 29.3.2022
Vabimo Vas v Brežice, zgodovinsko obmejno mesto sredi rodovitne ravnice
Krško-brežiškega polja, obdano z zeleno razgibano okolico, kjer so doma
lokalne kulinarične dobrote in ohranjena tradicionalna znanja. Pričakujejo
nas bogate zgodbe preteklosti in sedanjosti. In, ja, gremo preko Save,
»gremo na Štajersko«, kot poje ljudska pesem, saj reka Sava razmejuje
Dolenjsko in Štajersko.
Brežice z zaledjem so prebujajoči in obetajoči dediščinski biser, širši Sloveniji
malo poznan. Bližnje Terme Čatež, največji slovenski termalni kompleks in Terme
Paradiso, najmlajše terme na Slovenskem, sta ambasadorja tega »malega mesta
z velikim srcem«, kot svoje središče čutijo domačini.
Zaradi posebne lege so bile Brežice nekoč mesto vodnjakov; že od daleč je viden 46 m visok
Vodovodni stolp. Tako je mesto skupaj s številnimi in usodnimi zgodovinskimi dogodki in edinstvenimi
arhitekturnimi znamenitostmi tudi sporočilna zgodba o vodi. Leži ob sotočju Save in Krke, v naročju
zdravilnih vrelcev, v vznožju vodnatih Gorjancev in sončnega Kozjanskega ter poživljajoča pripoved o
vinu, ki vabi v gastronomska doživetja ob Podgorjanski in Bizeljsko-Sremiški vinski cesti.
Brežice z okolico ponujajo obilje naravnih lepot, najpomembnejša je - pogosto fotografirano - sotočje
Save in Krke, nad katerim so leta 1906 zgradili 524 m dolg železobetonski most, enega najdaljših v
Avstro-Ogrski, da bi povezali tedanji sosednji deželi Štajersko in Kranjsko. Brežiška kotlina z rekama
Savo in Krko ter njunimi pritoki predstavlja najpomembnejše hidrografsko območje naše države.
In od kod ime – Brežice? Prvič je bil kraj omenjen leta 1241 kot Rain (obala rečne struge - nem.).
Brežicam je podarila ime prav reka Krka: ob njenem levem bregu je v davnini zraslo staro mestno
naselje. »Slovensko ime »Brežice« pomeni mestno naselbino na bregovih reke: breg – bregci – brežci
– Brežice«, so zapisali pristojni raziskovalci.

Prijetna jutranja vožnja z vlakom na relaciji Trebnje-Sevnica-Brežice. Po prihodu na Železniško postajo
Brežice se bomo z avtobusom odpeljali do vstopne točke v središče mesta. Sledi vodeni ogled
mestnega jedra z najpomembnejšimi stavbami in zanimivostmi o ljudeh, ki so skozi stoletja soustvarjali
današnjo podobo mesta. V Mestni hiši nam bodo ob mali degustaciji posavskih dobrot predstavili
osebno izkaznico destinacije spodnje Posavje. Pavza za kavo. Obisk Brežic bomo zaključili z vodenim
ogledom mogočnem gradu Brežice, kjer od leta 1949 domuje Posavski muzej Brežice, varuh izjemne
dediščine Posavja. Srce gradu predstavlja Viteška dvorana z najlepšo baročno poslikavo pri nas –
poznano širom sveta. Odhod z avtobusom na ŽP Brežice in vožnja z vlakom proti domu.
Za pot priporočamo: popotno malico, pijačo, udobno pohodno obutev in primerna oblačila.
Odhod vlaka zjutraj:
8.25 – Železniška postaja Trebnje
9.40 – Prihod na ŽP Brežice
Povratek:
15.16 – ŽP Brežice
17.03 – ŽP Trebnje

Cena: 15,00 €
Cena vključuje: vodeni ogled mestnega jedra Brežic,
predstavitev destinacije Spodnje Posavje, vodeni ogled
Posavskega muzeja Brežice, nezgodno zavarovanje in
DDV.
Cena za minimalno 30 udeležencev.
Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 5 € dražja, v
kolikor je še prostor v skupini.

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

Brezplačne vozovnice za upokojence, starejše od 65 let, imetnike invalidske evropske kartice in
vojne veterane
Od 1. julija 2020 se lahko upokojenci, oziroma osebe starejše od 65 let, imetniki invalidske evropske
kartice in vojni veterani na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 67/19) brezplačno vozijo v medkrajevnem javnem potniškem prometu.
Vlogo za pridobitev celoletne subvencionirane brezplačne vozovnice lahko pošljete na predpisanem
obrazcu, ki ga prejmete v tajništvu CIKa ali na https://potniski.sz.si/od-jutri-se-upokojenci-starejsi-od65-let-imetniki-invalidske-evropske-kartice-in-vojni-veterani-vozijo-brezplacno-v-javnemmedkrajevnem-potniskem-prometu/
Kako do brezplačne vozovnice?
Za pridobitev brezplačne celoletne vozovnice je potrebno:
čitljivo izpolniti predpisano vlogo, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, poleg
izpolnjene vloge predložiti tudi:
- osebni dokument,
- izkaznico vojnega veterana oziroma
- evropsko kartico ugodnosti za invalide.
Plačilo stroška obdelave IJPP je 3 evre.
Kje lahko oddate vlogo?
Upravičenci, ki boste vlogo oddajali po navadni pošti, jo pošljite na naslov: Ministrstvo za
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.
Upravičenci, ki boste vlogo oddali po elektronski pošti, pa jo pošljite na elektronski naslov
mzi.bv@gov.si v zadevo e-pošte napišite: »brezplačna vozovnica Slovenija«.
V primeru, da bi želeli vlogo oddati fizično, se zglasite na enem od prodajnih mest (Železniška
postaja Trebnje), kjer so na voljo vozovnice IJPP.
Ministrstvo za infrastrukturo je s pogodbama med Mestnima občinama Ljubljana in Maribor ter obema
javnima podjetjema, ki izvajata mestni prevoz potnikov (LPP in MARPROM), zagotovilo upokojencem,
osebam starejšim od 65 let, invalidom in vojnim veteranom, ki imajo brezplačno vozovnico za območje
Slovenije tudi brezplačen prevoz v mestnem prometu v obeh mestih, ki je začelo veljati s 1.10.2021.

