
 
  

MMAAKKEEDDOONNIIJJAA  
Uradno ime države je FYR (Former Yugoslav Republic – Nekdanja jugoslovanska republika) 
Makedonija. 65 % prebivalcev je Makedoncev, 22 % Albancev (po albanskih navedbah 
35 %), sledijo še Turki, Romi, Srbi in drugi. Največ prebivalcev je pripadnikov avtokefalne 
makedonske pravoslavne Cerkve (50 %), ki se je leta 1967 odcepila od srbske pravoslavne 
Cerkve. Prebivalci srbskega, bolgarskega in grškega rodu so pripadniki svojih pravoslavnih 
Cerkva, pripadniki albanske in turške manjšine pa so večinoma islamske vere. Uradni jezik je 
makedonski, od leta 2001 tudi albanski, pisava pa je cirilica, ki je zapuščina grškega 
misijonarja Cirila, po katerem pisava nosi ime. 

Makedonija se nahaja na jugovzhodu Evrope, v centralnem delu Balkana. Velja za 
geopolitično strateško točko, ki je že v preteklosti povezovala zahod z Bližnjim vzhodom. Na 
severu meji na Kosovo (pred osamosvojitvijo Kosova leta 2008 je mejila na Srbijo), na jugu 
na Grčijo, na vzhodu na Bolgarijo in na zahodu na Albanijo. Je država z zelo razgibanim 
površjem. Zaradi tektonskih premikov, ki še potekajo, je površje razčlenjeno na gorske 
verige in kotline. 34 vrhov je višjih od 2000 metrov, najvišji je Korab (2764 m) na 
makedonsko-albanski meji. Največji del Makedonije spada v egejsko povodje, v Egejsko 
morje se izliva tudi najdaljša makedonska reka, Vardar, manjši del države pa spada v 
jadransko povodje. 

Makedonija je tudi dežela s pestro in burno zgodovino. Njeno ozemlje je bilo poseljeno z 
makedonskimi plemeni že v prvem tisočletju pred našim štetjem. Največjo slavo je 
makedonska država doživela v 4. stoletju pred našim štetjem, v času vladavine Filipa II. in 
njegovega sina Aleksandra Velikega, ki je iz majhne države ustvaril mogočen imperij, ki pa je 
po njegovi smrti začel postopoma razpadati. V zgodnjem srednjem veku je ozemlje postalo 
tarča priseljevanja različnih etničnih skupin. Največji vpliv so imela slovanska plemena, ki so 
asimilirala makedonska plemena, kar je spremenilo tedanjo etnično podobo makedonskega 
ozemlja. Slovanska plemena okrog Vardarja, Strume, Bistrice do Solunskega zaliva so bila že 
v 6. stoletju združena v plemensko zvezo. Kmalu so ta plemena prišla pod bizantinsko oblast, 
v drugi polovici 9. stoletja pa pod oblast Bolgarov. Otresla so se je leta 970, a nato hkrati z 
Bolgarijo spet prišla pod oblast Bizanca. Pomembno prelomnico v makedonski zgodovini 
pomeni vzpostavitev Samuelove države v 10. stoletju (976). Obsegala je vso Makedonijo 
(brez Soluna), Tesalijo, Epir, Albanijo, Raško, Bosno, Srem, podonavsko Bolgarijo ... Po 
porazu na Belasici in Samuelovi smrti (1018) so Makedonci ponovno izgubili samostojnost in 
država se znova znašla pod oblastjo bizantinskega cesarstva. V 14. stoletju je makedonsko 
ozemlje prišlo pod turško upravo in pod njo ostalo vse do začetka 20. stoletja. Po drugi 
balkanski vojni (1913) je bila Makedonija razdeljena; večji del sta dobili Srbija in Grčija, 
manjši pa Bolgarija. Nobena država Makedoncev ni priznala za narod. Po kratkotrajni 
bolgarski zasedbi v 1. svetovni vojni je srbski del Makedonije postal del Kraljevine SHS, toda 
tudi v njej Makedonci niso imeli nobenih pravic. Te so dobili šele po 2. svetovni vojni v FLRJ; 
nekdanji srbski del Makedonije je v njej postal samostojna republika. 



Ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja se je začel proces kulturne in politične emancipacije 
makedonskega prebivalstva ter širjenje makedonske narodne zavesti. Makedonci so naposled 
le našli svoje mesto pod svobodnim soncem. Pred razpadom SFRJ so se na referendumu 8. 
septembra 1991 odločili za neodvisnost in jo razglasili 19. novembra 1991. Sonce kot simbol 
svobode se je tedaj pojavilo na zastavi neodvisne Makedonije, saj je že v preteklosti veljalo 
za simbol makedonskega kraljestva. Obstaja legenda, da je živel kralj, ki je enega svojih slug 
zaradi dobro opravljene naloge hotel nagraditi. Ko je kralj vprašal slugo, kaj si želi, je ta 
pokazal na sonce in s tem nakazal, da si želi svobodo. Kralj mu je ustregel in sluga si je 
ustvaril rajski vrt ter ga poimenoval Makedonija. 

V ta »rajski vrt« vas vabim od 9. 8. 2011 do 19. 8. 2011. 

1. in 2. DAN – 8. in 9. 8. 2011 
V Makedonijo bomo potovali z vlakom. V ponedeljek, 8. 8. 2011, bomo v Zidanem Mostu ob 
21.47 vstopili na vlak za Beograd (Ljubljana 21.15). Namestili se bomo v spalnike in noč do 
Beograda prespali. V glavnem mestu Srbije bomo prestopili na vlak, ki nas bo ob 7.50 
odpeljal proti Skopju. Če ne bo zamud, bomo na cilj prispeli okoli 18.00. Po prihodu se bomo 
namestili v hotel poleg železniške postaje.  
 
3. DAN – 10. 8. 2011 
Po zajtrku si bomo ogledali Skopje. Po ogledu glavnega mesta Makedonije se bomo zapeljali 
do Srednega Vodna (600 m), od koder se bomo povzpeli na Vodno (1069 m) nad Skopjem. 
Popoldne se bomo zapeljali v kanjon Matka, kjer je alpinistični center Makedonije, od tod 
naprej pa pot nadaljevali skozi Tetovo do Popove Šapke, kjer bomo prenočili.  
 
4. DAN – 11. 8. 2011 
Po zajtrku se bomo po najlažji poti povzpeli na Titov vrh (2747 m). Z vrha bomo sestopili po 
isti poti, kdor pa bo želel, bo lahko sestopil po grebenu prek vrhov Bakardan (2704 m), 
Karabunar (2650 m) in Ceripashina (2538 m). Daljša tura je dolga okoli 10 ur, krajša 7 ur. 
Tudi to noč bomo prenočili na Popovi Šapki. 
 
5. DAN – 12. 8. 2011 
Zjutraj se bomo peljali skozi Tetovo, kjer se bomo ustavili na zeleni tržnici. Nato bomo 
nadaljevali z vožnjo do Mavrovega, kjer se bomo namestili v hotel poleg Mavrovskega jezera. 
Preostanek dneva bomo izkoristili ali za ogled samostana Sv. Jovana Bigorskega ali pa se 
bomo odpeljali do vasi Galičnik, kjer se vsako leto za Petrov dan (12. 7.) odvija znana galička 
svatba. Od tod se lahko v dobrih dveh urah tudi povzpnemo na Medenico (2252 m), od 
koder se v lepem vremenu vidi Veliki Korab. Med sestopom z vrha lahko obiščemo planšarijo, 
kjer imajo nekaj tisoč ovac in nekaj ovčarskih psov. Po vrnitvi v vas bomo obiskali še mesto, 
kjer izdelujejo znani galički sir, ki pa ga vsega izvažajo, saj je za Makedonce predrag. 
 
6. DAN – 13. 8. 2011 
Po zajtrku se bomo z avtobusom zapeljali do kraja, do koder je avtobusni prevoz še  možen, 
nato pa presedli na kamion, ki nas bo odpeljal v 20 km oddaljeni Strezimir, kjer stoji karavla 
Pobjeda (1500 m). Od tod se bomo povzpeli na najvišji vrh Makedonije, Veliki Korab (2764 
m). Po 10 urah se bomo vrnili na izhodišče, kjer nas bom čakal kamion. Ker je vrh na 
albanski meji in je za vzpon nanj potrebno posebno dovoljenje, se Makedonci nanj povzpnejo 
samo na dan neodvisnosti (8. septembra). 
 
 
 
 



7. DAN – 14. 8. 2011 
Naslednje jutro se bomo iz Mavrova zapeljali do Ohrida. Pot nas bo peljala mimo mejnega 
kraja Debar, planinske reke Radike, umetnega jezera Debar, jezera Globočice ter mimo 
Črnega Drima in Struge, kjer potekajo svetovno znani Struški večeri poezije. V Ohridu si 
bomo ogledali znamenitosti, med drugim cerkev Sv. Jovana v Kaneu, Samuelovo trdnjavo, 
cerkev Sv. Sofije ... Zapeljali se bomo tudi do znamenitega samostana Sv. Nauma, ki je od 
Ohrida oddaljen 30 km.     
 
 8. DAN – 15. 8. 2011 
Po zajtrku se bomo zapeljali do sedla, od koder se bomo v 3 urah povzpeli na Galičico. Z 
vrha se vidita tako Ohridsko kot Prespansko jezero. Po vzponu se bomo zapeljali mimo 
Prespanskega jezera do kraja Resen (1450 m) v nacionalnem parku Pelister, kjer bomo 
prenočili.  
 
9. DAN – 16. 8. 2011 
Ta dan je namenjen vzponu na Pelister (2601 m). Pot nas bo peljala z ene strani gore na 
drugo, kjer nas bo počakal avtobus in nas peljal nazaj v hotel.  
 
10. DAN – 17. 8. 2011 
Po zajtrku se bomo iz Pelisterja zapeljali do Bitole, skozi katero se bomo tudi sprehodili in si 
ogledali znamenito antično mesto Herakleja. Nato se bomo skozi mesto Prilep, kjer si lahko 
ogledamo Markove kule, zapeljali do vasi Nezilovo pod vznožjem Solunske glave. 
 
11. DAN – 18. 8. 2011 
Iz vasi se bomo zjutraj povzpeli mimo planinskega doma Ceples na edini dvatisočak v centru 
države, tj. na Solunsko glavo (2540 m). Po devetih urah se bomo vrnili v vas, kjer bomo 
prespali še zadnjo noč v Makedoniji.   
 
12. DAN – 19. 8. 2011 
Zgodaj zjutraj bomo zapustili vas in se odpeljali do Skopja, kjer bomo ob 9.05 vstopili na vlak 
za Beograd. V Beogradu bomo presedli na spalnike, okoli 6.30 (20. 8.) pa nas bodo prebudili 
v Zidanem Mostu.  
 

CENA: 690 EUR 
 
V ceno so vključeni povratna vozovnica za vlak in spalnik do Beograda in 

nazaj, 9 polpenzionov, avtobusni prevoz po Makedoniji, lokalni vodnik in 

nezgodno zavarovanje. 

 

Prijave sprejemamo do 1. 7. 2011 na GSM 031 633 123 (Andrej) ali GSM 

040 209 690 (Peter). Ob prijavi je potrebno vplačati 100 evrov akontacije 

na tekoči račun SI56 2430 0900 4154 083 PA Guliver s pripisom 

Makedonija.  

 

     


