
 
 
 
 
 
 

1. Popotna malha 2021/2022 
VIŠNJA GORA – z vlakom 

Torek, 26.10.2021 
 

V Višnjo Goro, kjer so doma številne zgodovinske zgodbe, 
se bomo odpeljali z vlakom, tudi povratek domov bo 
potekal po železnici.  
Med vožnjo po dolenjski avtocesti nas pod znamenitim  
višnjegorskim klancem vedno pozdravi ljubka starodavna 
naselbina s Starim gradom, a največkrat zmanjka časa za 
izvoz z avtoceste…To je Višnja Gora, srednjeveško mestece 
na hribčku z ohranjenim obzidjem, v rimskem času je bila 
pomembna vojaška postojanka. Zaradi strateške lege in 
učinkovite obrambe pred Turki je Višnja Gora dobila mestne 
pravice že leta 1478.  

Simbol mesteca je polž, priklenjen na verigi, ki ga vidimo v več izvedbah v kraju: največji stoji pred železniško 
postajo Višnja Gora. najbolj znan je pred cerkvijo sv. Ane na Mestnem trgu. 
V Višnji Gori se je leta 1836 spod peresa Janeza Ciglerja rodila prva slovenska povest Sreča v nesreči, 
leta 1867 pa je Josip Jurčič izdal humoresko Kozlovska sodba v Višnji Gori.   
 

 
 
Na gradu Podsmreka pri Višnji Gori je v 19. stol. živela podjetna čebelarska družina Rothschütz, ki je 
zaslužna za poimenovanje, prepoznavnost, ugled in razširjenost kranjske čebele v svetu. Ob prvem 
Svetovnem dnevu čebel in v počastitev 540-letnice mestnih pravic so v mestnem središču postavili slovensko 
spominsko obeležje Kranjski čebeli, čebelnjak z vrtom medovitih rastlin – posvečen Kranjski čebeli, staro 
šolo pa v celoti preuredili v slovenski center naše avtohtone čebele – Kranjske sivke, poimenovan Hiša 
Kranjske čebele, kot učni čebelarski projekt Evrope. 
Kaj vse je doživljala Višnja Gora z okolico skozi stoletja in kako se razvojno ponovno prebuja danes, bomo v 
živo spoznavali ob odkrivanju zanimivosti tretjega najmanjšega slovenskega mesta, ki leži pod Polževsko 
planoto. Posebno nas bodo navdušile tudi navdihujoče zgodbe v novoodprti Hiši Kranjske čebele, ki pričakuje 
obiskovalce iz vsega sveta.   
 
Za pot priporočamo: popotno malico, pijačo, udobno pohodno obutev in primerna oblačila.  

 

Odhod vlaka:                            

8.20 – Železniška postaja Trebnje  
 
Prihod vlaka: 
14.39 – ŽP Trebnje 
 
 

Cena: 15,00 € 
Cena vključuje: vodeni ogled Višnje Gore, vstopnino v 
Hišo Kranjske čebele, nezgodno zavarovanje in DDV. 
 
Cena za minimalno 30 udeležencev. 
Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 6,00 € 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


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-od-65-let-
imetniki-invalidske-evropske-kartice-in-vojni-veterani-vozijo-brezplacno-v-javnem-medkrajevnem-
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. 
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