
 

 

1.   Popotna malha 2022/2023 

BELA KRAJINA – z vlakom 
Torek, 25.10.2022 

 
Prva Popotna malha v novi sezoni vabi v Belo krajino, našo najbolj starožitno deželo. Odmaknjena 
leži med globokimi gozdovi Kočevskega Roga, Poljansko Goro, mejno reko Kolpo in mogočnimi 
Gorjanci. Belokranjci so veseli, odprti in gostoljubni ljudje, ki ljubijo svojo zemljo. Od tam diši 
belokranjska pogača, tam sta doma belokranjski pisanica in drsanka. Ljudi povezujejo arhaične 
belokranjske pesmi in plesi, ki tkejo niti žive belokranjske vezenine… 
Ko bo letošnja jesen že bogato obarvala gozdove, senožeti, polja in vrtove, se bomo odpravili v kraje, ki 
dihajo mistično belino: v dušah tamkajšnjih prebivalcev, v gajih belih brez, v številnih apnenčastih golicah, v 
barvi belokranjske noše...  
 

     
 
Vožnja z vlakom skozi barvito jesensko pokrajino bo vzpodbudila dobro počutje in sproščeno vzdušje.  
Železniška proga nas bo popeljala preko Novega mesta in skozi vse tri belokranjske občine – Semič, 
Črnomelj in v Metliko, kjer bomo izstopili. Postaja Metlika, kamor je vlak prvič pripeljal leta 1914, je zadnja 
večja železniška postaja pred mejo s Hrvaško, od koder vlak nadaljuje vožnjo do Karlovca. 
Iz železniške postaje se bomo peš podali v staro mestno jedro, da bi spoznali nekaj zgodb iz pestre 
zgodovine mesta in začutili današnji utrip. Metlika predstavlja središče vinorodne belokranjske dežele, 
ponaša se z največjim vinskim festivalom in najstarejšim folklornim festivalom, je rojstni kraj slovenskega 
gasilstva, od tam izhajajo mnoga znana imena, podjetja…  
V BELOKRANJSKEM MUZEJU, ki domuje v metliškem gradu nad mestom, bomo po uvodnem filmu Podobe 
Bele krajine vstopili v razvejano zgodovinsko pripoved o tamkajšnjih ljudeh od prazgodovine do danes – z 
zanimivim strokovnim vodenjem.   
Metliški rojak, zdravnik in zbiratelj, dr. Vinko Kambič in njegova žena, Vilma Bukovec, operna primadona, 
rojena v Trebnjem, sta leta 2003 Belokranjskemu muzeju podarila izjemno zbirko umetniških del in drugih 
dragocenosti, ki jih bomo občudovali v vodenem ogledu GALERIJE KAMBIČ v rojstni hiši akademika Vinka 
Kambiča.  
Med posameznimi ogledi bo dovolj časa za počitek, malico, kavo, druženje…  
Po zaključenem programu se bomo peš napotili na ŽP Metlika in se z vlakom odpeljali domov. 
 
Skupne hoje bo cca 3,5 km (ŽP Metlika – mestno jedro – ŽP Metlika). 
Za pot priporočamo: popotno malico, pijačo, udobno pohodno obutev in primerna oblačila.  

 
Odhod vlaka zjutraj:                            

10:38 – Železniška postaja Trebnje 
12:01 – Prihod na ŽP Metlika  
 
Povratek: 
17:11 – ŽP Metlika 
18:36 – ŽP Trebnje 
 

Cena: 10,00 € 
Cena vključuje: vodeni ogled mestnega jedra Metlike, 
vstopnino in vodene oglede v Belokranjskem muzeju 
Metlika in Galeriji Kambič Metlika, nezgodno 
zavarovanje in DDV. 
 
Cena za minimalno 30 udeležencev. 
Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 6 € dražja, v 
kolikor je še prostor v skupini. 

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

mailto:martina.podlesnik@ciktrebnje.si

