
 
  

ZZLLAATTIIBBOORR  
 

Zlatibor je planina z izredno lepoto. Prostrani travniki, bujni pašniki, planinski potoki 
in prijetna klima uvrščajo to planino med najlepše. Zaradi ugodne klime ima Zlatibor 
bogato vegetacijo. Največ je travnikov, na katerih raste 120 različnih trav. V gozdovih 
rastejo številni listavci (bukev, hrast, breza, lipa), iglavci (beli in črni bor, jelka, 
smreka) idr.  
Zlatiborska klima je ugodna za zdravljenje bronhialne astme in drugih alergijskih 
obolenj. 
Bogastvo tega področja so divje živali, ki so tu naseljene stalno ali pa se pojavljajo le 
občasno. Stalni prebivalci zlatiborskih gozdov so medved, volk, lisica, divja svinja, 
zajec, srna, jazbec, veverica in druga manjša divjad. Planina nudi zavetje tudi 
različnim pticam, zlatiborski potoki pa so polni rib, kot so klen, postrv in lipan. 
Zlatibor ima tudi svoje naravne mineralne izvire. Eden izmed izvirov je Vapa v bližini 
vasi Rožanstva. Njegova voda pomaga pri zdravljenju kožnih bolezni in bolezni oči.  
 
Eden izmed biserov Zlatibora je tudi Ribničko jezero.  
 
Tja in v okolico vas vabim od 30. 5. 2011 do 5. 6. 2011. 
 

1. DAN – 30. 5. 2011 

 Ob 6. uri se izpred Mercator centra na Hudinji odpeljemo proti Rogatcu in naprej 
mimo Zagreba, Slavonskega Broda in preko Šida v Srbijo. Pri Beogradu zapustimo 
avtocesto in pot nadaljujemo po magistralni cesti mimo Čačka, Užic do Zlatibora.  
 

2. DAN – 31. 5. 2011 

Ob 7.30 se odpeljemo do železniške postaje Zlatibor, odkoder se odpravimo peš do 
Mokre gore (6 ur). Kdor ne bi zmogel tako dolge poti, se lahko do tu pripelje z 
avtobusom. V Mokri gori bomo vstopili na ozkotiren vlak, s katerim se bomo na 
dvourni vožnji zapeljali skozi 22 tunelov, čez pet mostov, premagali 300 višinskih 
metrov na razdalji 15 km in se ustavili na petih razglednih točkah. Gre za del proge, 
ki je med letoma 1925 in 1974 povezovala Beograd z Dubrovnikom. Ta dan si bomo 
ogledali tudi Drvengrad, etno vas znanega režiserja Emirja Kusturice. Po ogledu in 
vožnji se zapeljemo nazaj z avtobusom.  



 
3. DAN – 1. 6. 2011  

Po zajtrku se ob 7.30 zapeljemo do Ribničkega jezera, odkoder se povzpnemo na 
najvišji vrh Zlatibora, tj. Tornik (1497 m). Sestopimo do samostana Uvac in potem ob 
čudovitem kanjonu Uvac do avtobusa. Kdor ne bi zmogel cele poti, se nam lahko 
pridruži pri samostanu na dvournem potepu ob kanjonu. Skupne hoje bo za 5–6 ur.  
 
4. DAN – 2. 6. 2011 

Ob 8. uri se iz Zlatibora povzpnemo na drugi najvišji vrh Čigota (1422 m – 5 ur). 
Sestopimo v Gostilje, kjer si ogledamo enega največjih slapov v Srbiji. Nazaj se 
zapeljemo z avtobusom.  
 
5. DAN – 3. 6. 2011 

Ob 7. uri se čez Kadinjačo zapeljemo v Bajino Bašto ob reki Drini in naprej v Predov 
krst (1075 m) v Nacionalnem parku Tara. Od tu se je možno povzpeti na najvišji vrh 
planine Tare, tj. Visoki Stolac (1675 m), ali na najvišji vrh parka Kozji rid (1591 m), 
mi pa se bomo odpravili do razgledišča Bilješka stena (1225 m – 3 ure), odkoder je 
čudovit pogled na jezero Peručac in okolico. Po potepanju po parku Tara se 
zapeljemo nazaj v Zlatibor.  
 
6. DAN – 4. 6. 2011 

Po zajtrku se odpravimo peš do etno vasi Sirogojno (6 ur), kjer še stoji okoli petdeset 
avtentičnih hiš. V bližini je tudi prekrasna Stopiča pečina, ki je dolga okoli 2 km in 
visoka 50 metrov. Nazaj v Zlatibor se zapeljemo z avtobusom.  
 
7. DAN – 5. 6. 2011 

Okoli 9. ure zapustimo zlatiborske naravne lepote in se zapeljemo nazaj proti 
Sloveniji, kamor prispemo v večernih urah.  
 
CENA: 390,00 EUR 

 

V ceno je vključen prevoz na vseh relacijah, 6-krat polpenzion, vse 

vstopnine in turistično zavarovanje. 

 

Prijave sprejemamo do 13. 5. 2011 na gsm 031 633 123-Andrej ali gsm 

040 209 690 Peter. Ob prijavi je potrebno vplačati 50 evrov akontacije na 

TRR: SI56 2430 0900 4154 083 PA Guliver z pripisom Zlatibor.  


