
Razpis za izlet na Planino Taro (Srbija), dolina Drine… 

V dneh od 24.8. do 29.8.2016 

1 dan ( 24.8.2016): Nova Gorica – Višegrad. Odhod iz Nove Gorice v večernih urah, prihod v 
Višegrad ob cca 10. Uri naslednjega dne. 

2 dan (25.8.2016) : Vodič nas bo pričakal v Višegradu ob cca 10. Uri. Najprej nam bo 
razkazal stari most Mehmed Paše Sokolovića in Andrićgrad. Približno ob 12. Uri bomo 
nadaljevali vožnjo proti Srbiji do Mokre Gore. Tu se bomo popeljali z zgodovinskim vlakom. 
Med vožnjo malica na železniški postaji Jatare. Po končani vožnji bomo obiskali Drvengrad, 
etnično vasico Emila Kusturice. Končno odhod do hotela, nastanitev in večerja. 

3. dan (26.8.2016) : Po zajtrku vožnja proti rezervatu Uvac. Vkrcanje na čolne in vožnja po 
jezeru , nato kratek pohod do razgledne točke, od koder je pogled na meandre Uvca. Peš se 
bomo vrnili do jezera, se spet vkrcali v čolne in se peljali do pečine (ogled). Po izkrcanju 
kosilo potem nadaljevanje vožnje z avtobusom proti Sirogojnu, ogled le- tega z vodičem, proti 
čas za samostojni sprehod po vasi zatem povratek v hotel in večerja. 

4. dan (27.8.2016): Po zajtrku pohod od hotela preko samostana Srbskih prosvetiteljev in 
kanjona reke Rače do samostana Rača. Po ogledu bomo nadaljevali do hišice na steni. Kratek 
odmor za fotke. Kosilo na obali reke Drine. Kasneje bomo poskusili »srbsko rakijo, BB 
klekovačo«. Pred povratkom v hotel prosto v Bajini Bašti. Zvečer bomo uživali na »Srbskem 
večeru«: večerja, trubači, nastop kulturno umetniške skupine.  

5. dan (28.8.2016): Po zajtrku se bomo odjavili v hotelu in nadaljevali pot proti Mitrovcu. 
Delno z avtobusom, delno peš se bomo odpravili do razgledne točke Banjska stena. Povratek 
v Mitrovac in nadaljevanje vožnje proti Perućcu. Vkrcanje na čoln, vožnja po jezeru Perućac, 
ogled kanjona reke Drine (tretji po globini na svetu), kosilo na barki, če bo le vreme 
dopuščalo. 

Po kosilu nas bo čakala dolga pot proti domu, kamor se bomo vrnili naslednji dan, 29.8.2016 
v jutranjih urah. 

Cena izleta: ob vpisu najmanj 30 oseb bo cca 350€ 

VPIS TAKOJ (zaradi rezervacije) s plačilom akontacije 100€, 150€ boste plačali do 15.8. razliko na 
avtobusu oz. takoj po povratku.  

Cena vključuje: namestitev v hotelu Omorika in prehrano, ki se nahaja v najlepšem delu planine Tare, 
avtobusni prevoz, vodenje, vožnjo s čolni, vstopnine, pokušino, srbski večer, organizacijo programa. 

Ne vključuje zavarovanja odpovedi potovanja, individualnih stroškov, doplačil za enoposteljno sobo. 

Po sklepu občnega zbora društva akontacije ne vračamo, razen v primeru odpovedi potovanja zaradi 
bolezni ali smrti v družini (potrdilo!). 

Pred odhodom bo sestanek udeležencev!           

Nova Gorica, 8.3.2016                       Sestavila  Mirjam                                     Predsednik: Franko Sarzina 



Prav vesela sem, da smo letos uspeli izpeljati daljši pohodniški vikend v tujini, tokrat v Srbiji. 
Sedemindvajset se nas je odločilo, da si ogledamo lepote planine Tare, reke Drine in še kaj. Ko 
boste »brskali« po reportažah, ki nam jih je pripravil Roman, se bo verjetno marsikdo pokesal, da 
ni bil z nami. Tudi tokrat se je izkazalo, da so naši pohodi in izleti v dobri družbi in enkratni! 
 
Hvaležna sem Prohan Emilu, da me je navdušil za ogled teh lepot narave. 
Tudi vodič Nedeljko Stamenić turistične agencije Taratours se je za nas zelo potrudil. Na daljši 
pohod nas je vodil Miodrag Petrović, nadzornik Nacionalnega Parka Tara. 
Seveda se je izkazal tudi naš prevoznik Avrigo d.d. in nam omogočil udobno vožnjo z dvema 
srčnima voznikoma: Alešem Markočičem in Željkom Majstorovićem. Hvala jima tudi za postanek v 
Bijeljini v Etno vasi. 
 
Prepustim vas uživanju ob ogledu reportaž in srčno upam, da bomo izplavali iz krize in si lahko 
privoščili še takih in podobnih vikendov! 
                                                                                                                                                  Mirjam Silič 
 
Sreda 24.8.2016 Nova Gorica – Avtobusna postaja ura 19,45 

     

   

   

 Veselo vzdušje                                                       Takole je izgledalo spanje prvo noč 



 Četrtek.25.8.2016 Višegrad (Most na Drini,Andrićgrad),Drvengrad,Šarganska osmica. 

 

     

     

Jutro v BiH Republiki Srbski-nekaj posnetkov iz avtobusa 

     

   

         Jutranji postanek                                                                         Gremo naprej proti Višegradu 

 

     



 

Višegrad  

Pred mostom Mehmed Paše Sokolovića nas je že čakal naš vodič Nedeljko Stamenić s katerim 
smo v naslednjih dneh obiskali mnogo zanimivih krajev zahodne Srbije. 

 

   

 

 



    

Most Mehmed Paše Sokolovića.        Most so gradili od leta 1571 do 1577. Zgrajen je bil kot 
volilo Mehmed Paše Sokolovića, velikega vezirja kar treh osmanskih sultanov. Mehmed Paša 
Sokolović  je bil po poreklu Srb iz Bosne in Hercegovine. Gradnjo so zaupali Sinanu Mimarju, 
dvornemu arhitektu in glavnemu graditelju Osmanskega cesarstva. 

Most je dolg skoraj 180 m, širok 6 m in ima enajst lokov. Most je bil večkrat poškodovan in 
popravljen. Most je prestal kar nekaj velikih poplav. Največja je bila leta 1896, ko je bila gladina 
Drine kar 1,6 m nad ograjo mostu. 

Na zgodovini višegrajskega mostu je zasnovan roman nobelovega nagrajenca za književnost Iva 
Andrića Most na Drini (Na Drini ċuprija). V romanu je poleg dogodkov, ki so povezani z gradnjo 
mostu, opisano tudi vzdušje, ki je takrat vladalo v osmanski Bosni. 

      

       

 



      

        

     

     

 Višegrad leži v vzhodni Bosni v Republiki Srbski ob pritoku reke Rzav v Drino in ima 6000 
prebivalcev.    

 



Andrićgrad (Kamengrad ) turistično, kulturno, upravno in izobraževalni kompleks se nahaja na 
polotoku med rekama Drina in Rzav,  približno 300 metrov od Višegrajskega mostu. Kompleks 
upravlja družba Andrićgrad doo v lasti znanega srbskega režiserja Emirja Kusturice in občine 
Višegrad skupaj z Vlado Republike srbske. Sama izgradnja zahtevnega projekta, ki so ga mnogi 
poimenovali tudi ˝Kamengrad˝ se je začela 19.7.2011 s polaganjem temeljnega kamna, na praznik 
sv. Vida (Vidovdan – praznik srbske pravoslavne cerkve) 28.6.2014 pa je bila njegova svečana 
otvoritev. Sicer so ga obiskovalci lahko obiskovali že od 28.6.2012, ob njegovi delni otvoritvi, ko so 
obeležili leto dni od pričetka del. V arhitekturnem pogledu gre za mešanico različnih obdobij in 
stilov, ki so se na tem področju izmenjevali skozi stoletja. 

               

Korzo                                                                                   Trg Nikole Tesle in mestna hiša 

    

Kip Iva Andrića natrgu Nikole Tesle                                Trg Petra ll Petrovića Njegoša 

   

  Cerkev Sv.Cara Lazara 



 

       

    

             

             



   

    

    

    

V Andrićgradu je zaslediti je bizantinski stil, osmansko obdobje, renesanso in klasicizem. Ob 
sprehodu po ulicah in trgih pa obiskovalec dobi občutek kot, da potuje skozi čas. Andrićgrad je 
nadvse zanimiv kompleks kamnitih zgradb , ki so smiselno in arhitekturno razporejene v pravo 
malo mestece, v katerem ima vsaka ulica in vsak trg svoje ime. V njem obiskovalec lahko najde 



mestno gledališče v stilu renesanse za 350 obiskovalcev, tri kinodvorane, javne upravne zgradbe 
(mestna hiša, upravna zgradba HE Višegrad), repliko cerkve srednjeveškega manastira Dečani, 
rečno marino in pristanišče na Drini ter spominsko hiša Ivo Andrića. Ob ogledu se lahko 
obiskovalec okrepča v restavracijah in barih ne enem od trgov, poteši lakoto v pivnici, pizzeriji ali 
pekarni, doživi utrip na tržnici, pouči o kulturi kraja v knjigarni. 

   

                           

Ivo Andrić je bil književnik in diplomat ter edini dobitnik Nobelove nagrade za književnost, s 
področja Jugoslavije, ki jo je prejel leta 1961 za roman Most na Drini (Na Drini ćuprija) (napisan 
1945) 

           

Po ogledu Andrićgrada se je prileglo hladno Nikšičko pivo. 



    

Bližamo se meji med BiH in Srbijo 

    

     

Mejni prehod Vardište 

Naslednji postanek Drvengrad 

Drvengrad jeznana etnološka vas v Srbiji v neposredni bližini znamenite Mokre Gore, med planoto 
Zlatibor in reko Taro. Nadvse zanimiva vas je bila zgrajena leta 2003 na hribu Mećavnik nad Mokro 
Goro in so jo zgraditi po zamisli svetovno znanega filmskega režiserja Emirja Kusturice. Dejansko je 
bila vas zgrajena za potrebe snemanja njegovega filma ˝Život je čudo˝, z nje pa se razprostira 
čudovit pogled na bližnje hribe in znamenito ozkotirno železnico  Šarganska osmica. 



Vas je zgrajena v stilu manjšega mesta z velikimi mestnimi vrati in glavno ulico in pravoslavno 
cerkvijo na koncu. Cerkev z lesenim zvonikom je grajena po zgledu na ruskih brunaric in je 
posvečena pravoslavnemu svetniku ˝Svetemu Savi˝. V centralnem delu vasi je večji trg tlakovan z 
kamnom in lesenimi železniškimi pragovi, okrog njega pa so lično razporejena slikovite brunarice. 

Tukaj je hotel˝Mećavnik˝, umetnostna  galerija ˝Macolo˝, knjižnica, podzemni kino 
˝Andergraund˝, slaščičarno ˝Anica˝, restavracija z tradicionalnimi domačimi jedmi ˝Lotika˝ in 
prodajalna spominkov domače obrti ˝Aska˝. Vas ima tudi svoj športno-rekreativni center ˝Prokleta 
avlija˝ z bazenom in celo mestni zapor. Čeprav je vas mala se v nadaljevanju od glavne ulice po 
hribu razprostira še nekaj prav tako z lesenimi tramovi in kamnom tlakovanih ulic, ki so dobile ime 
po znanih osebnostih sveta. Glavna ulica nosi ime po svetovno znanem jugoslovanskem pisatelju in 
nobelovcu za književnost Ivo Andriću, zraven nje pa je ulica argentinskega revolucionarja Ernesta 
Rafaela ˝Che˝ Guevare in svetovno znanega nogometaša Diega Armanda Maradone. 

Sledijo še ulice srbskega igralca Miodraga Petrovića – Čkalje, režiserja Federica Fellinija, režiserja 
Ingmarja  Bergmana, ameriškega ˝kung fu˝ borca  Bruce Lee-ja ter najboljšega srbskega teniškega 
igralca Novaka Đokovića. V vasi so po znanih osebnostih poimenovani tudi trgi, med njimi tudi po 
izjemnem svetovnem izumitelju Nikoli Tesli in ruskem igralcu in režiserju Nikiti Mihalkovu.  

    

 

    

Emir Kusturica je zasnoval vaško mesto, ki zgleda kot, da sej v njem vedno živelo. 

 



     

   

    

    

 

 



   

   

Šarganska osmica 

Danes vlak skozi Mokro Goro in čudovito obnovljeno staro železniško postajo vozi  kot muzejsko-
turistična znamenitost. Proga ima dokaj neobičajno pot v obliki števila osem, zato jo imenujejo 
˝Šarganska osmica˝. Dejansko gre za obnovljen odsek nekoč delujoče ozkotirne železnice Užice-
Višegrad-Sarajevo, po kateri sedaj vozi samo muzejski vlak z simboličnim imenom 
˝Nostalgija˝.Sama ˝osmica˝ se nahaja med postajama Mokra Gora in Jatare, do postaje Šargan 
Vitasi pa se samo zaključuje vzpon, po katerem je železnica speljana. Posebnost šarganske 
železnice je namreč v premagovanju 300 m višinske razlike, kar so lahko zagotovili le z izgradnjo 
proge v obliki ˝pentlje˝ oz. osmice, celotna dolžina odseka  je 15 km. V eni uri vožnje stara 
lokomotiva počasi in nostalgično vleče svojo kompozicijo skozi 22 tunelov in preko pet mostov s 
prekrasnim razgledom in premaguje ponekod tudi 18° vzpon. Tako je najdaljši tunel Šargan dolg 
1.667 m, skupna dolžina vseh tunelov (22) pa je 5.445 m. Na celi relaciji proge pa so  štiri  
železniške postaje; Jatare, Golubić, Ludi kamen in Šargan Vitasi.  

   



   

   

   

   

Železniška postaja Mokra Gora 

 



   

     

   

   

     



   

Šargan Vitasi 

   

   

   

 



     

     

     

       

Postaja Golubići kjer so snemali film Život je čudo         Izvir Bele vode in cerkev Sv. Jovana     

                                                                                                    krstitelja(Sv. Janeza krstnika)                                                                                    

 

      

  Ludi kamen -  Kamen ljubezni     



 

         

     

                                                   

 

    

 

 



 

    

Hotel "Omorika" se nahaja v najlepšem delu planine Tara in ima 400 postelj, bazen, savno, kino in 
fitnes, balinišče, banketno  dvorano, restavracijo, nogometno igrišče, teniška igrišča .. 

    

    

    


