
Izlet v zahodno Srbijo  

Člani IPA kluba Ljubljana in naši prijatelji smo se 
odpravili na petdnevni izlet v zahodno Srbijo. 

Zgodaj zjutraj smo se zbrali na parkirnem prostoru 
Policijske akademije in se z avtobusom odpeljali mimo 
Zagreba, skozi Hrvaško v Srbijo. Prvi daljši postanek 
smo imeli v Valjevu. Po hitrem ogledu Valjeva smo se 
odpeljali do Bajne Bašte, kjer smo si ogledali hišico na 
skali sredi Drine. Hišico je v preteklosti Drina večkrat 
odnesla vendar so jo domačini znova postavili. Manjšo 
zakusko smo imeli pred ogledom destilarne žganja in 
degustacije »klekovače«. BB Klekovača je žganje, ki 
ogrejo dušo in telo.  

 



Vožnjo smo nadaljevali do hotela Omorika, ki stoji v 
Nacionalnem parku Tara. Po večerji smo se še 
sprehodili po okolici in odšli na počitek. 

Drugi dan smo se po zajtrku odpeljali do jezera Peručac, 
kjer smo se vkrcali na ladjo »Grizzly«. Pred vkcanjem 
nas je pregledala mejna policija na ladji pa nas je 
pričakala prijazna posadka in nas pogostila s pravo 
Klekovačo.     

 

Zapluli smo po kanjonu Drine in se prepustili užitkom 
ob gledanju narave in poslušanju ansambla, ki nam je 
igral stare gradske in ostale pesmi. Prispeli smo do 
Višegrada, kjer smo si ogledali znameniti most »na Drini 
ćuprija«. Po ogledu mostu smo se sprehodili po 



Andričgradu, katerega je postavil Emir Kustorica. Po 
ogledu mesta smo se vrnili na ladjo, kjer nas je čakalo 
kosilo in ansambel. Plovba do Peručca je hitro minila. 
Takoj po pristanku smo se odpeljali do reke Vrelo reka 
je dolga 365m zato ima tudi ime »godina«. Po sprehodu 
ob reki smo se odpelaji v gozd kjer smo si ogledali 
Omoriko ali Pančičevo smreko. 

 

Vrnili smo se v hotel na večerjo po večerji pa nas je 
zabaval ansambel. 

Tretji dan smo se odpeljali v Sirogojno, kjer smo si 
ogledali muzej Staro selo. Sirogojno je znano po ročno 
izdelanih pletenih izdelkih. Sledila je vožnja do Užic kjer 
smo si ogledali muzej in tržnico. Po ogledu Užic smo se 



odpeljali na najbolj obiskano planino v Srbiji Zlatibor. 
Zlatibor živi celo leto, vsak lahko najde možnost za 
razvajanje. 

Prišel je čas za odhod na vožnjo z ozkotirno železnico 
znano pod imenom Šarganska osmica, vendar nekateri 
naši člani niso imeli pravilno nastavljenih ur ali niso 
poslušali kdaj je odhod zato smo imeli zamudo. Naša 
sreča je bil naš domači vodič, ki je uporabil vse svoje 
»veze«, da nas je vlak počakal.  

 

Vlak nas je popeljal po 15km dolgi progi, ki je v obliki 
številke 8 po tunelih in viaduktih planine Šargan po 
kateri ima proga tudi ime. 



Po zanimivi vožnji z ozkotirnim vlakom smo se odpeljali 
na Mokro goro,  kjer smo si ogledali Drvengrad Emira 
Kusturice. Drvengrad predstavlja tako vaskot mesto , 
kot tradicijo in sodobnost, kulturo in uživanje. V 
Drvengradu se zbirajo filmski režiserji in igralci.  

Vrnili smo se v hotel in se pripravili na »Srbski večer«.  
V depandansi Javor so pripravili odlično hrano, 
predstavila se je folklorna skupina, trubači in narodna 
glasba. Zabavali smo se dolgo v noč. 

 

Na večerji smo se zahvalili lokalnemu vodiču in mu 
izročilo spominsko darilo, da se bo še dolgo spominjal  
skupine iz IPA kluba Ljubljana. 



Zadnji dan smo se po zajtrku odpeljali do manastira-
samostana  Rača,  ki je blizu Bajine Bašte od tam pa 
smo se odpeljali v Bosno in Hercegovino in Srbsko 
krajino do  Bijeljine na poti smo videli žalostne ostanke 
uničenih hiš zadnje vojne ki je divjala pred 27 leti. 

Opravili smo panoramsko vožnjo skozi Bijeljino do 
restavracije Semberski salaš. Tu smo imeli odlično 
kosilo. Po kosilu smo si ogledali etno vas Stanišiči. 

O vasi si je vsak ustvaril svoje mnenje.. 

V poznih popoldnskih urah smo se odpeljali proti domu, 
kamor smo prišli v zgodnjih urah. 
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