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ČRNA GORA  -  junij 2012  (Rosa) 
(Bosna, Srbija, Črna Gora) 

 

18.6. – 2.7.2012 

 

1.dan  (ponedeljek, 18.06.2012) - 369km 
 
Tokrat grem prvič v življenju na dopust popolnoma sam. Naša noče več z mano, prijatelji 
gredo drugam in v drugem terminu, jaz pa moram do konca tega meseca nujno porabiti še 10 
dni lanskoletnega dopusta, sicer bi mi propadel. Kamper pa čaka pred bajto. Torej ni dileme! 
 
Ob 10 uri počasi odrinem od doma, na števcu se po nekaj 100m vožnje obrne številka 
20000km. Mimo Ljubljane, na kratek živjo se mimogrede ustavim pri Stadorju, nato skozi 
Metliko čez Gorjance v Karlovac. Kmalu zavijem z magistralke levo in skozi Glino do 
bosanske meje pri Bosanskem Novem, kjer sem ob 17 uri. Tu se malček zakomplicira. 
Bosanec hoče poleg vseh dokumentov tudi zeleno karto, ki mu jo suvereno pomolim pod nos. 
»Gospodine, ova vaša zelena karta važi tek od 29.6., a danas smo 18.6.??« Ne me basat, kako 
je to mogoče? Aja, že vem, jebemo. Zavarovanje tega pravkar kupljenega vana smo morali 
zaradi poenostavitve narediti z dvema policama, ena za en mesec in druga potem za celo leto. 
In zelena karta je bila narejena samo za to drugo polico in jest sem to spregledal. Matr, kva pa 
zdej? »Ma daj ti nama za neko piče i ….« Po moje so si za 10€, kolikor sem mu dal, samo da 
mi da mir, lahko privoščili tri piča.  
Samo kaj pa zdaj? Jest imam plan čez Srbijo v Črno Goro, a bom zdaj na vseh mejah na 
udaru? Pokličem mojo zavarovalničarko, ki mi pove, da za Srbijo zelene karte ni treba imeti. 
OK, potem grem pa kar naprej po planu, kar bo na SRB-ČG meji, pač bo?? 
Drug problem je, ker moj GPS TomTom ne pozna niti Bosne niti Srbije niti Črne Gore. Jeba 
svetovna!! Še dobro, da se malo cirilice spomnim, da vsaj obcestne table znam prebrati.  
V glavnem, ob 18 uri sem ob spomeniku iz 2. sv. vojne zgoraj na Kozari, tu bom tudi prespal. 
Vstopnina za narodni park je 2 marke oz. 1€ in po 10 km lepe asfaltne gorske ceste a'la 
Pokljuka ali Rogla sem parkiran med smrekami (45.01424 16.90566). V bližnjem bifeju se 
obeta celo fuzbal HR-ŠPA. Se moram prej pozanimat, za koga se tu sploh navija?    
So rekli, da navijajo za vse, razen za Hrvate, torej smo navijali za Špance in zmagali. Hura!! 
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2.dan  (torek, 19.06.2012) - 397km 
 

 
 
Zjutraj se spustim do Banja Luke in po dobrih magistralkah mimo Doboja in Tuzle do 
bosansko-srbske meje pri Zvorniku. Ob prestopu meje nobenih problemov, srbski policaj 
seveda ne more, da ne bi pogledal v notranjost kamperja. Izjavi samo: »Ovo vam je super!« in 
že grem lahko dalje. Lepa cesta tik ob Drini, nekako v stilu naše Drave od Dravograda do 
Maribora, vse do Bajine Bašte, kjer zavijem v hribe do nacionalnega parka Tara (ki nima 
nobene zveze z reko Taro) in navzdol do Kremne, kjer v kampu s pomenljivim imenom 
Viljamovka počakam na Jocota in Cilko, ki tudi danes prihajata v ta kamp. Ne moreš verjet, 
poklical sem ga včeraj med potjo zaradi avgustovskega izleta v njegov kamp Budžak v 
Apatinu in mi med pogovorom pravi: »Jutri greva pa na Zlatibor.«. Čak mal, sej jest sem tudi 
jutri tam. OK, se dobimo tam in tam in evo nas danes skupaj na litru domače viljamovke v 
kampu v Kremni (43.84498 19.57453). In spet je ura že naslednji dan, ko se spravimo spat. 
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3.dan  (sreda, 20.06.2012) - 156km 
 
Zjutraj nam gazda pripravi zajtrk iz lepinje, jajca, kajmaka in jogurta. Zadeva je pri meni 
držala nekje do večera. Glavni proizvod lastnika je res dobra domača viljamovka (10€) in tudi 
kamp je lociran med njegovimi hruškami. Okolica je lepa in mirna, na razpolago je WC, tuš, 
voda, elektrika, viljamovka, postrvi iz ribnika, …. 
 

  
 

  
 
Okoli pol desete ure se odpravim proti bližnji Šarganski osmici v Mokri Gori. Za 600 dinarjev 
(dobrih 5€) te popeljejo z ozkotirno železnico izpod Kusturičeveg Drven grada (Mečavnik) 
nekam gor v hribe levo-desno-gori-doli-naokoli. Lepo, vredno obiska! Parking je pred 
železniško postajo (43.792611 19.50705). (http://www.zeleznicesrbije.com/active/sr-
latin/home/glavna_navigacija/prezentacije/sarganska_osmica/red_voznje_sarganske_osmice.html) 
 

  



4 
 

  
 
Po vožnji z vlakom se odpeljem še navzgor do Drven grada (vstopnina 200 dinarjev), kjer je 
znani bosanski režiser Emir Kusturica postavil nekakšno leseno tematsko vas za potrebe 
nekega filma in zdaj to posebnost lepo tržijo. Vsekakor je tudi ta vas vredna ogleda. 
 

  
 
Ker sem imel namen ogledati si in mogoče malo kolesariti okoli jezera Zaovine, ki je nekje 
gor v hribih nacionalnega parka Tara, se iz Drven grada povzpnem visoko v planine in kmalu 
se znajdem na dokaj slabem makadamu. Na srečo je okoli jezera nekakšen »turški« asfalt in 
prav zadovoljen sem, ko se čez kakšno uro spet vozim po normalni cesti proti Zlatiboru. 
Jezero in pokrajina sta sicer lepa, vendar mi kolesarjenje po teh hribih niti na misel ne pride. 
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Na Zlatiboru se spet dobimo z Jocom in Cilko nekje bogu iza nogu na parkingu pred 
nekakšno restavracijo s svojim naravnim bazenom (43.73577 19.644791). Vseeno gremo raje 
v mesto Zlatibor na sprehod po najbolj znanem in temu primerno obiskanem turističnem 
mestecu. Pred spanjem degustacija Terana iz moje mišje luknje. Spimo mirno ob neprometni 
cesti tik ob borovem gozdu (43.7234 19.69625) nekaj sto metrov stran od odlično založene 
mestne tržnice.   
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4.dan  (četrtek, 21.06.2012) - 191km 
 
Dopoldan še enkrat obisk tržnice, jaz samo gledam, Joco je pa z branjevkami že na ti. »Došao 
onaj koji kupuje«, pravijo in se grebejo: »Gospodine, probajte ovo, probajte ono, ….« Samo 
on se ne da, gre k točno isti babi, kot vedno in tam sklepata posle. Roba pa dobra in 
razmeroma poceni. Kajmak, mesnine, volna, marmelade, …. ni da ni. 
Po obisku tržnice se razidemo. Jaz počasi v Črno Goro, onadva preko Bosne proti domu. 
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Nekaj km za Zlatiborjem zavijem desno proti smučišču in nekakšni srbski planinski 
destinaciji Tornik. Velik parking pod smučiščem (43.67048 19.64812) v tem času sameva. 
Lepo smučišče, lepi tereni, nove naprave, med njimi kraljuje šestseda, ki pelje na 1496 m 
visok vrh Tornik. Seveda tudi umetnega zasneževanja ne manjka, vse izgleda nekako novo. 
Jutri odprejo tudi sezono gorskih kolesarjev, bicikl na šestsedo, gor se lepo pelješ ko gospod, 
dol pa …. čez drn in strn. Jaz seveda planinsko opremo nase in piči peš gor po smučišču. V 40 
minutah sem pri zgornji postaji in bifeju, kjer so lepi razgledi po okolici, predvsem proti 
Zlatiboru. Vrnem se po drugi trasi smučišča, fajn sprehod. Prvič sprobam še tuširanje v 
vančku, se nekako kar da, čeprav ….?? 
 

  
 
Mimo Nove Varoši in Prijepolja zavijem na gorski mejni prehod Jabuka, meja med Srbijo in 
Črno Goro. Cariniki oz. policaji nadvse prijazni, vendar me skrbi, kaj bo Črnogorec storil, ko 
bo zagledal še neveljavno zeleno karto? Moja zavarovalničarka mi je telefonsko že prej 
povedala, da stane zelena karta na meji 20€ za en dan?? Izberem taktiko odvračanja 
pozornosti. Ko zahteva dokumente, ga stalno nekaj sprašujem in tako jih pogleda samo bežno 
in evo mene v Črni Gori brez dodatnih stroškov. Vesel ko radio se zapodim navzdol po 
odlični cesti do Pljevlje in naprej do Đurđevič Tare, kjer je čez kanjon Tare speljan znan 
most, ki ga noben resen turist ne zgreši. Vmes me še ustavi prometna policija, vendar se na 
tem dopustu vozim večinoma tam okoli 50-60 km/h, tako da mi tip samo zaželi srečno vožnjo, 
ko vidi tujo registracijo in da to ni tovorni kombi, ampak kamper. 
 

  
 
Sprehodim se čez most, nekaj fotk in že se vzpenjam na Durmitor. Ker ne deluje GPS, se 
samo malo na približno vozim skozi precej raztresen Žabljak, pojma nimam, kje je tisto Črno 
jezero? V kamp tako pozno že ne grem! Malo sem računal, da bi mogoče lahko prespal pod 
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smučiščem, vendar sem ugotovil, da bi bil tam preveč na očeh. Že doma sem imel namen 
zaviti čez hribe po neki ozki cesti, ki sem jo gledal na Guglu in kar naenkrat se res znajdem na 
tej gorski cesti. Tudi če bi jo iskal, je ne bi našel, danes je res en srečen dan. Ustavim se ob 
cesti tik pod hribi (43.092061 19.089234), stol ven, Teran v kozarec in uživam v gorskem 
miru. Pika na i bi zdaj bila, če bi kozoroga še kakšna gorska srna obiskala. ☺ 
 

  
 
 
 
5.dan  (petek, 22.06.2012) - 133km 
 

 
 
Srne žal ni bilo, samo malo gorskega vetriča. Zjutraj kakšen kilometer naprej (43.10044 
19.06083) ob cesti natočim čisto studenčnico, se zapeljem čez prvi prelaz in parkiram na 
razmeroma velikem parkingu (43.10423 19.01992), od koder vodi planinska pot do Škrčkega 
jezera, ki leži pod Bobotovim kukom, najvišjim vrhom Durmitorja in Črne Gore (2522m). Na 
najvišji vrh se mi ne da, mogoče kdaj drugič? 
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Najprej grem gor do sedla, nato dol do jezera, vmes še malo po svoje po brezpotjih, v jezeru 
se tudi namočim, nato po obratnem vrstnem redu nazaj. Porabim 5 ur in mrzlo Laško pade na 
plodna tla v enem zamahu.  
 

  
 

  
 

  
 
Narava oz. hribi so tu res enkratni in tudi med vožnjo naprej proti Trsu in Pivskem jezeru ne 
morem nehati slikati. Res hudo, še posebej v kombinaciji z ozko cesto. V tem času prometa 
skoraj ni, baje je poleti noro, vse polno. Pojma nimam, kako se takrat srečujejo? Sledi nora 
cesta oz. spust do Pivskega jezera. Ni za verjeti, kje in kako so Črnogorci speljali cesto in v 
skale vkopane tunele? V glavnem, ko se pripelješ zgoraj na vrh, je Pivsko jezero globoko 
spodaj, skoraj kot prepad, vendar jim je po tem prepadu uspelo speljati cesto. Noro!! 
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Nadaljujem po magistralki proti Nikšiču, vmes zavijem v manastir Piva, nekaj slikc, med 
potjo si ogledam še nekaj etno vasi, vendar je še vse zaprto ali pa samo zgleda tako, tako da 
raje zavijem spet nazaj gor proti Durmitorju.  
 

  
 
V Šavniku sem doma na Guglu opazil nek kanjon in zavijem tja. Pred kanjonom lepa domača 
restavracija z imenom Jatak (42.97789 19.07497), jagnje izpod peke in nekaj nikšičkih 
velikih, Nemci gladko premagajo Grke. Nisem veliko gledal, s priletnim gazdom rešujeva 
Srbe, Slovence, Hrvate, Bosance, Črnogorce,… Na koncu skleneva, da rešitve ni! Seveda ni 
nikakršnega problema prespati na mirnem parkingu restavracije. Lahko noč! 
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6.dan  (sobota, 23.06.2012) - 28km 
 
Zjutraj se prestavim na jaso tik ob bistri reki Komarnici (42.99115 19.66805), tu bi se brez 
težav lahko tudi prespalo, baje je poleti tu kar precej šotorčkov. Zaželel sem si malo 
kolesarjenja in odbicikliram po dolini Komarnice do konca ceste. Sicer nič posebnega, ampak 
je pasalo eno uro kolesarjenja po dolgem času. Streljaj daleč je tudi vhod v kanjon Nevidio, 
kamor izgine reka Komarnica, ki nato konča v Pivskem jezeru. Kanjon Nevidio je žal 
dostopen samo z vodiči in s posebno opremo, lahko samo slikaš reko v globini s krajšega 
mostu, ki pelje čez začetek kanjona. 
Kaj hočem, grem še na eno hladno nikšičko pivo in nato po odlični široki novi cesti spet 
navzgor do Žabljaka. Tokrat me zanima kamp Razvršje (http://www.durmitor-autocamp.com/) 
(43.14425 19.11202), ki je omenjen v večini potopisov. Pravkar betonirajo nekakšne 
rezervoarje za vodo in delajo novo restavracijo, vendar se lastnik Mišo takoj odtrga od 
nadziranja gradnje, se usede v kamper in me vodi navzgor do kampa. Tam mi takoj razkaže 
vse, kar spada zraven, nove tuše in WC-je, bungalove, pade rakija in nekaj uporabnih 
prospektov ter celo vizitka v slovenščini. Pravi, če najdem še kakšno vizitko v slovenskem 
jeziku v okolici, da me časti z apartmajem za 10 dni. Cena za avtodomarje je 10€ na dan. 
Človek je sicer pravi deloholik, stalno nekaj počenja, kaj pa vem, ali sploh je Črnogorec ali 
ni?. Sicer kakšnih hudo lepih parcel ni videti, vse malček visi, vendar ker je še vse prazno v 
tem času, izberem travico tik ob gozdni meji. Kot bi se parkiral nekam sredi gozda na 
Pokljuki. Edino zastonj Wi-Fi tukaj pri gozdu meni ne vleče? 
 

  
 
Gazda ponuja tudi rafting in izlet v kanjon Nevidio, vendar je danes prepozno. Peš se po 
gozdni potki odpravim do 20 minut oddaljenega Črnega jezera, ga obhodim in po nekaj urah 
pijem Laško pred kamperjem. Sicer bi se od kampa do jezera dalo priti z gorskim kolesom in 
prevoziti tudi nekaj poti okoli jezera, vendar je precejšen del poti okoli jezera za bicikle 
neprevozen.  
Samo nasvet: Ko po gozdni poti pridete do vikendov, nikar ne zavijte desno dol proti 
parkingu, ampak pojdite kar naravnost čez gmajno in prišli boste na asfaltirano pešpot, ki vodi 
do jezera. To pa zato, ker na parkingu čaka redar, ki vas bo oskubil za 3€ po osebi za vstop v 
Durmitorski narodni park. 
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Ob 17:30, ravno ko tole pišem, začnejo strele kar pošteno sekati nekje v bližini, očitno bo 
danes deževalo. Upam, da tu ni kakšne toče in mi bo samo lepo opralo vančka. 
Sicer je tik pod kampom Razvršje še en kamp, avtokamp kod Boče, parcele so za odtenek 
boljše, na ravnem travnatem ali peščenem terenu, brez sence in z nekaj otroškimi igrali, 
sanitarni objekt pa je precej manjši. Je tudi nekaj lepši razgled po okolici. Cena je 8€/dan 
(2€/osebo, 2€ kamper, 2€ elektrika), v ceno je vključen tudi Wi-Fi. Seveda sta oba lastnika 
kampa v tipičnih med sosedskih odnosih, torej skregana med seboj. 
 
 
7.dan  (nedelja, 24.06.2012) – 0,05km 
 
Zjutraj se hrvaška skupina gostov oz. bolje rečeno gostij, ki je včeraj popoldne prišla 
popolnoma premočena s hribov in je obupana že odpovedala rafting, vseeno odloči za 
veslanje po Tari in seveda se jim z veseljem pridružim v enem od dveh čolnov. Spust s 
kombijem do kampa ob Đurđevič Tari, tam si navlečemo opremo, plačamo 40€, nato s 
kombijem navzdol do Tare kakšna 2km nad mostom na Đurđevič Tari. Preveslamo 12km, ki 
so označeni kot lažji rafting, tudi pod mostom. Res je primerno tudi za začetnike, ki so 
navdušeni po končani vožnji. Jaz bi vseeno nekaj več, vendar bolje išta nego ništa. 
 

  
 
Vrnejo nas v kamp, kjer nas že čaka odlično kosilo. Po njem prestavim kamper za 50 metrov 
na območje Wi-Fi signala in se s pomočjo telefona javim na Caravaning forum. 
Gazda me obvesti, da je prišel v kamp še en Slovenec in ne morem verjet, moj donedavni 
sodelavec z ženo. »Ja kva pa ti kle?« Iz črnogorskega morja se vračata proti domu in sta si 
zaželela še malo planin in gorskega kolesarjenja. Tako od blizu spoznam še notranjost 
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njunega bungalova, ki je odlično opremljen in za 15€ za dve osebi na dan je čista neumnost 
bivakirati v kampu v šotoru. Ob 2 litrski steklenici ne vem kakšnega črnogorskega piva si 
pogledamo fuzbal Italija-Anglija. 
 

  
 
 
8.dan  (ponedeljek, 25.06.2012) – 290km 
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Dopoldan se končno odpravim naprej. Še prej se z gazda Mišom usedeva in seštejeva stroške 
vseh dni, no zadnjo noč me časti, vzamem še liter odličnega črnega vina, doda mi še njegov 
promocijski CD in zemljevid Durmitorja in čao, grem jest dalje. 
Ker me muči kolesarjenje po durmitorski planoti, se odpeljem po stranskih poteh in moram 
reči, da bi se dalo perfektno odkolesariti kar zajeten krog po Durmitorju. Do kanjona Tare 
sem hotel po gozdni bližnjici, vendar sem najprej naletel na makadam, na katerega sem na 
tem potovanju že alergičen, v drugem poizkusu pa sem prišel visoko na neko planino, tam s 
pastirjem izmenjal nekaj izkušenj in raje odpeljal nazaj in do Tare po običajni magistralki.  
Od Đurđeviča Tare do Mojkovca je cesta speljana po kanjonu Tare, videti ni veliko, ker je 
drevje ob cesti preveč zaraščeno. Med potjo si ogledam še manastir v Dobrilovini. Tik pred 
Mojkovcem si privoščim odličen »zajtrk« v obliki Njeguškega zrezka v obcestnem gostišču, 
ki ima tudi svoj konkreten izvir gorske reke (42.989519 19.410883). 
 

  
 
V Mojkovcu zavijem desno in po nekaj kilometrih levo čez reko na ozek most in po plačilu 
vstopnine 3€ se dvignem navzgor na 1100m do slabe 4 km oddaljenega Biogradskega jezera 
(42.900729 19.595551), katerega okolico označujejo kot pragozd. Sprehodim se okoli jezera 
po lepi sprehajalni stezi skozi prašumo, nekatera debla dreves so res pradebla. Nek italijanski 
kamperist je svoj kamper na parkingu celo priklopil na bližnjo električno omarico??  
 

  
 
Ker zame tu ni nič več zanimivega, se vrnem do Mojkovca, zavijem proti Berane, tam pa proti 
kosovski meji. Seveda nimam namena izzivati šiptarjev, ampak bom za svojo dušo spet zavil 
malo v hribe. Tako da, tega vam ni treba ponavljati, če nočete ločitve. V glavnem, čez tisto 
vukojebino (mislim, kje vse ljudje živijo ??) preko Trpezi padem spet nazaj v Berane, od tam 
pa mimo Andrijevice in Murina stalno ob reki Lim pridem do Plavskega jezera. Dokaj veliko 
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močvirnato jezero leži med hribovjem, mestece Plav ob njem deluje dokaj turistično. 
Nadaljujem levo ob jezeru in kmalu se mi v Vojnem selu prikaže etno selo Komnenovo 
(http://www.kuladamjanova.com/ ) (42.58716 19.92898). Precej huda zadeva, lesene hiše za turiste 
z đakuziji in vsem potrebnim za sproščen dopust, odlična restavracija tik ob jezeru, znotraj 
carska lesena oprema, obložena s kožami, zraven kamini. Sicer pa mir, lepa okolica, na jugu 
mogočno gorovje Prokletije, tam je meja z Albanijo. Teren je primeren za kolesarjenje, 
planinarjenje, čolnarjenje, kdor pa bi rad s svojo ljubico na intimen dopust, tu bi imel popoln 
mir. V glavnem, mešano meso na žaru, trije piri, s kelnerjem sva že skoraj na ti in kamot 
lahko prespim na njihovem velikem parkingu. Matr je življenje lahko enostavno in lepo. ☺ 
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9.dan  (torek, 26.06.2012) – 272km 
 

 
 
Zjutraj poslikam še leseno notranjost restavracije in ker nisem kofetar, se odpeljem naprej ob 
jezeru. Fajn bi bilo kolesariti okrog njega, nič klancev. Zapeljem se do Alipašinih izvirov 
(42.54991 19.82626), kjer iz hriba privre na dan kar mogočna reka. Tudi tu bi se dalo 
prespati. Še malo raziščem okoliške ceste, nič posebnega in tako se vrnem po drugi strani 
jezera v Plav. 
 

  
 
Kelner iz prejšnjega večera mi je svetoval obisk neke lepe doline SV od Plav in evo mene spet 
v raziskavi terena. Cesta ozka ko sto mater pelje vedno višje v gozd, pred mano se pelje 
obmejna policijska patrulja s terenskim vozilom. Kmalu se naveličam in obrnem na prvem 
možnem mestu. Matr, če tale kelnar ni bil nategun? Nazaj do Andrijevice in na magistralko 
proti Kolašinu. Ja, na zemljevidu je cesta narisana z rdečo, vendar je hujša od marsikatere 
rumene ali celo bele! Ozka, hribovska ovinkasta, neprevozna za avtobuse, kar se mene tiče. 
No, ampak jaz sem tega že navajen in ni problemov. Je pa lepo, to pa ja. V Kolašinu zavijem 
proti Podgorici, kmalu se začne kanjon Morače, ki je predvsem v spodnjem delu res slikovit. 
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Med potjo se ustavim na ogled manastira Morača (42.764493 19.389698), malo poslikam in 
grem na pir, ki se hladi v studencu, ki teče mimo manastira. Tam se zaklepetam z domačinom, 
ki pravi, da jim nič kaj dobro ne kaže. Ejga, človek, saj nam tudi ne, ne mislit, da je Slovenija 
Indija Koromandija. 
 

  
 

  
 
Ker ne maram večjih mest, se skozi Podgorico zapeljem po najhitrejši obvoznici. Med potjo 
proti Skadarskem jezeru zavijem pogledat hotel, bazen, marino, z eno besedo zabavišče 
Plavnica (42.27318 19.20165). Tam popijem malo pivo Tuborg za 2.5€. Izgleda, da je zadeva 
namenjena samo mulcem črnogorskih bogatašev? 
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Vrnem se na magistralko in naslednja postaja je Virpazar ob obali Skadarskega jezera 
(42.24638 19.09179). Tu mi ponujajo enourni izlet z barko za 20€, vendar bom za ta denar 
raje 20 pirov spil v prihodnosti. Takoj na vstopu v vasico me ogovori starejši možakar, ki ima 
restavracijo Pelikan, na njenem podstrešju pa svoj privatni muzej starih predmetov, slik, 
oblek, vsega ….. tega mi tudi razkaže in to zastonj. Če bi bil že lačen, bi šel ziher k njemu 
jest, tako pa mu obljubim, če še kdaj pridem, da mu prinesem kakšno starino za njegov muzej. 
Zna biti, da bom naslednjič že jaz dovolj velika starina za v njegov muzej. 
 

  
 

  
 
Nadaljujem po južni obali Skadarskega jezera. Klinac obala, ozka in slaba cesta gre v višave, 
komaj da se lahko srečaš na redkih izogibališčih s kakšnim nasproti vozečim avtom. Na srečo 
takih norcev, kot sem sam, ta dan ni prav veliko. V glavnem, nora cesta, ne priporočam, razen 
seveda spet tistim, ki bi se radi čim prej ločili. Tega češplje ne bodo mirno prenesle, 
garantiram. 
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No, po dolgem ovinkarjenju se končno znajdem na točki, ki sem jo imel v koordinatah, tik na 
meji z Albanijo, na 916m visokem prelazu oz. na razgledni točki med Skadarskim jezerom in 
morsko ulcinjsko stranjo (42.064379 19.374108). Tu so res lepi razgledi na jezero in mesto 
Shkoder na eni strani in Ado Bojano, mejni prehod ALB-ČG in ostalo pokrajino na drugi 
strani. Tu se sparkiram in upam, da me do jutra ne spodijo. Tu v bližini so namreč neki 
oddajniki, kdo ve koga lahko zmotim? Sedim zunaj, pirček za žejo, Teranček za gušt in 
gledam dol v dolino. Opa, celo do tu gor se sliši unga derona iz albanskega minareta, zgleda 
da bo treba še en glaž spiti na njegovo zdravje. Jebote, ni pet minut, se že drug z desne strani 
dere, ta je pa Črnogorec. 
Kar dolgo v noč so Črnogorci z avti osvajali tale prelaz, končno je bil nekaj po polnoči mir. 
 
 
 
10.dan  (sreda, 27.06.2012) – 65km 
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Zjutraj se spustim proti morju, vse dol do Ade Bojane, kjer je še vse po starem. Tu je najnižja 
točka tokratnega dopusta, tu obračam konje. Spotoma se oglasim v kampu Safari Beach 
(41.904174 19.266442), vendar gazde žal ni, da bi mu izročil pozdrave šefice našega 
karavaning kluba. Namesto tega si na verandi v senci v njegovi lepo urejeni restavracijo s 
pogledom na plažo in vsemi dvonogimi pritiklinami na njej privoščim zajtrk in nekaj pirov. 
Tu ujamem tudi internet in se javim prijateljem na forum. Mimogrede, čudežna besedica je 
bestbeach, če bo kdo slučajno tam surfal. Končno srečam nekaj kamperjev, sami tujci. 
 

  
 
Skozi albanski Ulcinj, nato se mimogrede zapeljem še do plaže Valdanos, kjer imajo celo 
rampo na vhodu? Dečko me seveda spusti naprej. Spodaj dokaj lepa in dolga plaža, za njo 
nekaj sence dreves, parkiranje na travi (41.950473 19.165145). 
 

  
 
V nadaljevanju se ustavim tik pod razvalinami starega Bara (42.092339 19.132902) in si za 
2€ ogledam ostanke trdnjave nad mestom. Kar zanimivo za pogledat! 
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Gazda Mišo na Žabljaku me je usmeril  v kamp Maslina v Buljarici, vendar mi ta ni všeč, ker 
ni ob morju. Sence sicer dovolj, cena 10€ za dve osebi, kamper in elektriko. Grem raje v 
kamp Buljarica, ki je tik ob dolgi peščeni plaži (42.1934 18.96557). 3€ na osebo, 6€ kamper, 
0.8€ nova dnevna črnogorska taksa. Pogled na ogorele kopalke oz. sončarke je le nekaj 
vreden, ane? Še Teran na mizo, pa sem zmagal!! 
Zvečer grem v bližnjo restavracijo na večerjo, pir in fuzbal. Z glavnim nabavnikom v 
elektroprivredi Podgorica se kar fajn zaklepetava. 
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11.dan  (četrtek, 28.06.2012) – 109km 
 

 
 
Zjutraj se najprej vržem v dokaj hladno in osvežujoče morje. V sanitarnem bloku so poleg 
treh umazanih čučavcev tudi trije tuši še iz socialističnih časov, vendar Titovem otroku vse to 
ne predstavlja kakšnega omembe vrednega problema. Čučavci so pa celo idealni za praznit 
kamperjev skret. Plačam 10€ in gremo dalje uz črnogorsku obalu. Plaže dolge, polne marel, 
polne ležalnikov. Petrovac, Sv.Štefan, Budva, plaža Jaz, vse že obratuje na polno. Kaj je šele 
v glavni poletni sezoni?  
 

  
  
Odločim se za vožnjo skozi Tivat in okoli Kotorskega polotoka skozi Lepetane in Prčanj. Do 
trajekta v Lepetanih lepa normalna cesta, naprej spet ozko in večinoma ogromen graben desno 
ob cesti po koncu asfalta. Je pa lepo in vmes celo srečam en kamp (42.47182 18.70682) na 
dokaj lepi lokaciji.  
Nekje sredi kotorskega zaliva huda težava. Moj digitalc kar naenkrat noče več v pravo 
svetlobno nastavitev, tako da so slike od tam naprej krneki?? 
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V Kotorju parkiram na makadamski parking za buse (42.42148 18.764), do starega dela mesta 
je slabih 10 minut peš. Lepo mestece, kavarne, trgovinice, trgi, fajn za sprehajat. Nekaj hujša 
je varianta gorskega sprehoda do ostankov trdnjave, kar precej kamnitih stopnic (v prospektu 
piše, da jih je oko 1350) je treba premagati, da prideš na vrh, ki je 260m nad morjem. 
Vstopnina standardnih 3€. Za Gorenjca s hribov je teh 3€ precej večji problem, kot taužent 
šteng sredi vročega popoldneva.  
V kotorskem zalivu je tudi nekaj potniških čezoceank, kar lepo za pogledat in slikat. Baje, da 
je tu zasidrana ena na dan čez celoletno povprečje. 
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No, zdaj gremo pa v hrib, do Njegoša na Lovčen. Serpentin, da glava peče, precej ozko, 
čudoviti pogledi na vedno nižji kotorski zaliv in kmalu še čez njega. Na vrhu se ustavim v 
restavraciji na eno pišče in pivce, vmes se mimo pripelje kar nekaj avtobusov. Kako gre s tem 
po teh ovinkih in kako in kje se srečujejo na ozki cesti, mi ni čisto jasno? 
 

  
 
Zapeljem se do vasi Njeguši, kot se za pravega turista spodobi. Tu nabavim njeguški pršut in 
sir, stara gazdarica mi celo razkaže proizvodnjo sira, mlada pa pršutarno. Pršute obesijo tam 
nekje novembra v dimnico, kjer nato stalno tli ogenj z izključno bukovimi drvmi. Nič na 
vetru, samo dim. Obiščem še Njeguševo rojstno hišo sredi vasi, za 2€ vstopnine mi šefe 
razloži vse od začetka do konca (42.43271 18.82886). 
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Vrnem se 4 km nazaj do odcepa za Lovčen in po plačilu 3€ »cestnine« sledi še 12 km 
adrenalinskega vzpona vse do prve od 461 stopnic, ki vodijo do vladikinega mavzoleja, ki je 
odprt od 9 do 18 ure. Pridem ob 17:30, premagam vse štenge, ki so na srečo tričetrt v hladnem 
tunelu, plačam še 3€ vstopnine, pogledam dva kipa pred mavzolejem in mogočen Njegošev 
kip v notranjosti, malo poslikam 80% Črne Gore, ki se jo baje vidi od tu in grem na mrzel pir 
v restavracijo, skrito pod parkingom (42.397563 18.840182). 
Z varnostniki, ki pazijo na spomenik ponoči, se dogovorim za spanje na parkingu. Fajn, kaj 
češ boljšega, kot spati na gori z vladiko. Laku noč, radni narode Crne Gore!! 
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12.dan  (petek, 29.06.2012) – 229km 
 

     
 
Spanje v popolnem, lahko bi se reklo, nebeškem miru. Zjutraj grem malo na debato gor k 
varnostnikoma. Kmalu pridejo prvi obiskovalci, štirje motoristi z LJ tablicami, pravkar iz 
Cetinj. Malo debate, oni do mavzoleja, jaz navzdol v Cetinje na zastonj parking (42.38661 
18.92673). Izvedem kar dolg sprehod po mestu, po mestni tržnici in okoli vseh mestnih 
znamenitosti. 
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Še eno hladno nikšičko pivo pred odhodom do manastira Ostrog, ki je malo pred Nikšičem 
nekje v hribih. Kmalu za Cetinjami naredim ovinek desno na stransko cesto, seveda spet ozko, 
da si ogledam Rijeko Crnojevića. Precej slikovita zadeva, reka se vije spodaj med hribi, ob 
njeni strani pa vse polno zelenja, verjetno lokvanjev. Nekdo si spodaj v tem v raju gradi celo 
restavracijo. Zakaj imam občutek, da je tukaj tudi raj za komarje? 
 

  
 

 
 
Manastir Ostrog. Spet nora cesta, z nekaj popravljanj na ovinkih zadnjega dela ceste se 
pripeljem direkt do vrha tik pred manastir (42.675222 19.029991). Na brzino si ogledam 
enega najbolj obiskanih svetih krajev, ki tokrat skoraj sameva? Kar se men tiče, nič 
posebnega, pač ena cerkvica sredi skalovja. Napolnim flaše z vodo iz verjetno svetega 
studenca in jo pičim nazaj dol. Na srečo ne gor ne dol ne srečam kakšnega avtobusa. 
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Proti Nikšiču spet po neki ozki stranski hribovski cesti, pred mestom zavijem proti Slanskemu 
jezeru, med potjo moram vmes celo skozi celotno mašinerijo nekega peskokopa, ki se je 
znašel na trasi ceste? Ne moreš verjet, cesta gre direkt čez delovišče i nikome ništa? 
Jezero je akumulacijsko (HE Peručica), zgleda pa kar lepo. 
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Nadaljujem skozi Nikšič (matr majo dobro pivo, cela šteka se že vozi nad mojo glavo ☺), do 
Pivskega jezera, tam spet na roko skopani neosvetljeni tuneli in kmalu se znajdem pred 
črnogorsko-bosansko mejo. Nobeden ne vpraša, kje sem bil zadnjih 10 dni, odkar sem vstopil 
v državo? Še čez mejni most čez Taro in sem v Bosni. S tega kakih 15m visokega mostu je 
možno tudi skočiti (obvezno na noge!!!) v Taro. Motoristi z Lovčena so mi svetovali bosanski 
kamp ob Drini z imenom DMD (http://www.tara-rafting.com/) (43.36789 18.79858) in evo mene 
takoj z gazdom Ilijo v enourni debati o svem in svačem. Jutri grem spet na rafting, tokrat 
najboljši del Tare. Jupiiii !!! 
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13.dan  (sobota, 30.06.2012) – 0km 
 
Spal sem bolj slabo, samo tam nekje od 3-6 ure. Zvečer sta namreč uletela dva avtobusa 
mladih Beograjčanov in valda so žurali skoraj do jutra. Jest sem že prestar za take zadeve, pa 
še gazda mi je zrihtal tako porcijo večerje, da že zaradi tega nisem mogel dobro spati. 
Zjutraj se malo razgledam, Drina ob kampu čista ko suza, nad rafterskim naseljem pa resnično 
ogromen asfaltiran parking, malo sicer viseč, natanko za eno avtodomarsko kajlo, tu bi se 
lahko sparkiralo po moji oceni kakih 200 kamperjev. V vsakem primeru, tu boste dobrodošli, 
dobro postreženi tako s pijačo kot hrano po zmernih cenah (pivo je 3KM ali 1.5€, vsak od 
obrokov je 10KM ali 5€). Mimogrede, tudi spanje v malih hišicah je 5€. 
 

  
 
Rafting po zadnjem delu Tare pa je sploh posebno doživetje. Za ceno 35€ te ob 11 uri najprej 
strpajo v stare VW transporterje in po kakšni uri ali uri in pol vožnje si v kanjonu Tare, lepo 
sedeč na raftu z veslom v roki. Vmes je seveda še burleska na bosansko-črnogorski meji, kjer 
povzročimo kar konkretno gnečo. V vsakem kombiju je spisek potnikov z njihovimi osebnimi 
dokumenti, ki jih najprej pregleda bosanska policija. Potem se zapeljemo do črnogorskega 
dela prehoda in tam se postopek ponovi. Potem na črnogorskem prehodu obrnemo, kajti 
križišče za cesto, ki vodi do začetka raftinga, je med obema mejnima prehodoma, in se 
odpeljemo kakih 100m nazaj in zavijemo na sicer ozko, ampak asfaltirano gozdno cesto. No, 
ampak tam po kakšnih 200m spet stoji pomemben črnogorski policaj, ki nas seveda ustavi in 
po nekaj besedah z našim šoferjem gremo lahko naprej. Mislim, budale, en se dela bolj 
pomembnega od drugega. No, asfalt se kaj hitro spremeni v slab in še slabši makadam, 
nasproti pa polno kombijev, ki so že odložili raftarje in se vračajo nazaj. To je res treba 
doživeti.  
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Rafting in sama Tara je pa zgodba zase. Reka je res lepa, dokaj široka, na čase tudi precej 
»valovita«, vendar v tem času ni kakšne resne nevarnosti. Baje je najhuje na začetku sezone, 
maja. Takrat je vodostaj zelo visok in je najbolj adrenalinsko obdobje za rafting. Takrat je 
treba ornk veslat, zdaj se gremo samo malo turiste. Med 20 kilometrsko potjo po vodi se 
parkrat ustavimo, malo plavamo, malo skačemo s skal, malo se tuširamo pod ledenim slapom, 
malo pijemo. V glavnem, dobra zadeva, pojdite to enkrat probat, ne bo vam žal!! Brez težav 
tudi z otroci. Od Sarajeva je Tara oddaljena samo 90km. 
 

  
 

  
 
Mimo sotočja Tare in Pive, ki se tu združita v Drino, kmalu priveslamo oz. nas voda prinese 
do kampa, kjer nas že čaka obilno kosilo in mene nekaj točenih mrzlih Jelenov. Malo 
pokramljam z našim skiperjem Slobom, ki pravi, da ima tudi on mali kamp točno na sotočju 
Tare in Pive na črnogorski strani in so tudi kamperji vedno dobrodošli. Uporabna zadeva je 
tudi fotograf, ki po končanem raftingu prinese na odkup za 1€ nekaj fotografij z vašega 
raftinga. 
Sem mislil, da bom šel po raftingu počasi naprej, pa se mi nekako ne da. Beograjčani ostajajo, 
baje bo danes celo nek ansambel za zabavo. Nič, bom šel jutri po zajtrku naprej. Matr je tole 
fajn, ko te nobeden nikamor ne priganja ☺. 
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14.dan  (nedelja, 01.07.2012) – 264km 
 

 
 
Kot sem predvideval, ansambel v živo ga je žgal spet tam nekje do treh zjutraj. Fajn muska, 
dober in neuničljiv pevec. 
Po obilnem zajtrku poravnam vse račune in gremo. Najprej se do Foče popeljem po ozki cesti, 
ki pa je presenetljivo tudi na mojem GPS-u, kjer je sicer samo nekaj res glavnih cest. Mislim, 
tale cesta pa glavna, komaj se srečata dva avta, TT-ovci pa jo dajo kot glavno cesto v 
navigacijo. Malo se popeljem skozi Fočo in obrnem navzdol do Tjentišta oz. reke Sutjeske, 
kjer stoji znani spomenik iz 2. sv. vojne. (43.345861 18.69118). 
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Nadaljujem po kanjonu Sutjeske čez nek okoli 1300m visok prelaz (kmalu bo tu odprt predor 
in bo ta prelaz odpadel!!), v Gackem obrnem proti Mostarju. Lepa cesta, prav tako pokrajina 
ob njej tja nekje do Nevesinj, potem je vedno bolj puščavsko in ko se spustim v Mostarski 
kotel, je tam neznosno vroče. Kot bi prišel v pekel. Ker nimam klime, so stranska okna stalno 
odprta, vendar tu jih zaprem, ker je isto, kot bi te nekdo s fenom pihal. Zapeljem se do Vrela 
Bune (43.256953 17.899811), ob svežem hladu tekoče vode si v eni od številnih restavracij 
privoščim kosilo in par pirčkov in se odpeljem nazaj gor ob Neretvi mimo znanega podrtega 
mostu iz 2.sv.vojne, do Jablanice, kjer zavijem v hribe proti Bugojnu. Tudi lepa cesta, sicer se 
precej vzpenja, vendar ni sile. 
 

  
 

  
 
V Bugojnu nekako najdem forumaške koordinate restavracije Mlin, kjer naj bi se lahko 
prespalo, vendar je tam vse nekam zapuščeno. Ko se tako razgledujem tam okoli, me ogovori 
lastnik in me napoti na svojo drugo lokacijo, omladinski center Karalinka 
(http://www.karalinka.com/), ki je kakšne 2 km iz Bugojna proti Kupresu, desno navzgor na hribu 
(44.062206 17.420386). Tam pa ni da ni. Etno kolibe, restavracija vsa v lesu, sobe za goste, 
nogometno igrišče, rokometno igrišče, bazen, šank in seveda TV za ogled finala evropskega 
prvenstva. Edina slabost je kakih 200m dolg dokaj strm dovoz z magistralke, ampak se splača 
zapeljat tja gor. Cena je sicer 10€/dan, za uporabo tušev v apartmajih še dodatnih 5€, soba z 
zajtrkom je 20€. Zadeva je večinoma namenjena kakšnim športnim ekipam za nekakšne 
višinske priprave. Šefe pravi, da je bilo nekaj dni nazaj pri njem na nočenju 80 slovenskih 
kolesarjev med potjo proti morju.  
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15.dan  (ponedeljek, 02.07.2012) – 620km 
 
Gazda me časti z nočenjem, pravi samo mal reklame zame naredi. OK, meni je prav. 
Pokliče me Zvone, moj sodelavec: »Ejga, a lohk mal prej prideš z dopusta, nujno bi blo nekej 
za nardit?«  Ja, OK, pridem čimprej, sam še Drvar grem spotoma pogledat. Po lepi cesti gor 
do Kupresa, pa do Livnega, kjer zavijem proti Bosanskem Grahovu, se vozim po nekakšni 
planoti, večina hiš oropanih, izpraznjenih, požganih ali brez streh. Tu so očitno preganjali 
Srbe sto na uro. Prometa skoraj nič. Čez hribe se spustim v Drvar, parkiram tik pred Titovo 
pečino (44.381362 16.383669), plačam 3KM oz. 1.5€ za voden ogled muzeja in se po ogledu 
sam sprehodim kakih 50 višinskih metrov navzgor do maršalove desantne brunarice. Vse je 
narejeno na novo, tako muzej spodaj, kot brunarica zgoraj, ker so karirasti vse to zraketirali 
med vojno. Sem mislil, da so samo v Mostarju imeli tako velikega bebca, da je zrušil starinski 
most, pa vidim, da ni bil edini?  
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Nadaljujem skozi Bihač in čez bosansko-hrvaško mejo, pa skozi Karlovac, Metliko, Novo 
Mesto in po domači avtocesti proti domu. 
 
 
Po 15 dneh in 3265 prevoženih kilometrih sem proti večeru spet v domači vasi. 
 
Ljubo doma, kdor ga ima! 
 
 
Kaj naj rečem na koncu? Fajn dopust, odklop od vsega, nobenega živciranja. Tam dol so vsi 
na moč prijazni, ustrežljivi, radi pomagajo in se radi pogovarjajo. Večinoma jih skrbi za 
prihodnost svoje dežele. Med potjo sem spraševal oz. se pogovarjal z najmanj ene 50 
»seljaki« iz vica kartu čitaj, seljaka pitaj. Nisem naletel na nobeno kritično situacijo, nobene 
kraje, nobenega preganjanja, vsi so dobrodošli. 
Pokrajina je zelo lepa, predvsem Durmitor in njegove gore so zelo lepe. Ceste so v dobrem 
stanju, veliko stranskih je precej ozkih, vendar tam skoraj ni prometa. Večina lokalcev vozi 
VW Golfa, bi rekel, da sem srečeval na cesti od desetih avtov ziher osem Golfov, večinoma 
dvojke.  
Črna Gora nima zastonj v imenu gora, toliko višinskim metrov, kot sem jih na tem potovanju 
naredil, jih po moje nisem v celem življenju. 
Cene so nižje od naših, pivo je v neturističnih mestih večinoma po 1€ ali malenkost več, v 
trgovinah ob cesti pa tam nekje od 0.7-0.8€ pločevinka. Nikšičko pivo je odlično, Jelen je bolj 
vodene sorte. 
Predvsem v gorskih predelih je ob cestah veliko studencev s pitno vodo, ki stalno teče iz 
matere zemljice.  
 
 
Rosa 


