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4-dnevni planinski festival 

SLOVENIJA  

NAD OHRIDOM 2019 
06.09. do 10.09.2019 

 

 

Slovensko makedosnko društvo ALPA ALPINA v sklopu znamenitega 

Ohridskega festivala organizira Slovenski nacionalni festival. Po uspešno 

izpeljanih kulturnih festivalih Slovenija na Ohridu 2016,2017 in 2018, 

katerih se je skupaj  udeležilo preko 1800 udeležencev iz Slovenije, se je 

porodila ideja za Planinski festival ‘’Slovenija NAD Ohridom’’. Festival je bil 

premierno izpeljan leta 2017, v nadaljevanju pa vam posredujemo vabilo 

oz. razpis za festival SLOVENIJA NAD OHRIDOM 2019. 

 

Festival je namenjen planincem, pohodnikom, rekreativcem 

 in vsem ostalim ljubiteljem aktivnega gibanja v naravi. 

Lepote narave in spomenike preteklosti boste lahko odkrivali  

pod vodstvom izkušenih vodnikov. Festival Slovenija nad Ohridom zajema 

organizirane pohode, ki so primerni tako za družine, kot tudi za 

zahtevnejše ljubitelje gora. 
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Starodavno mestece OHRID, nekdanja prestolnica velikega Samuelovega 

cesarstva, je najdragocenejša zakladnica makedonske kulture in umetnosti, 

ki leži na severovzhodnem delu obale Ohridskega jezera. Njegovi bogati 

ostanki, vidni na skoraj vsakem koraku, z muzeji in številnimi cerkvami, 

ozkimi ulicami starega dela mesta in tradicionalno arhitekturo, skupaj s 

prijaznimi prebivalci, tvorijo podobo enega najzanimivejših balkanskih 

mest. Je eno najbolj priljubljenih turističnih točk v tem delu Evrope, ki vsako 

leto privabi na svoje ozemlje ogromno gostov iz Japonske, Skandinavije, 

Nemčije, Poljske, Srbije, Turčije ... ter v zadnjih letih tudi Slovenije. Ohrid 

ni samo zgodovinsko in kulturno bogato mesto, ampak je tudi mesto zabave 

in doživetij. Številni bari in restavracije v mestu in na plaži nudijo 

vsakodnevno zabavo in ples za mlade in stare, jezero pa poleg običajnih 

aktivnosti omogoča tudi potapljanje, vožnjo z ladjami in avtentičnimi 

ribiškimi čolni ter raziskovanje. Na našem kratkem gostovanju bomo 

spoznali delček te tisočletne kulture, nekatere starodavne običaje, 

pomešane z današnjo podobo, kar se staplja v čudovito celoto in seveda 

srečali ljudi, ki izžarevajo ljubeznivost, prijateljstvo in vroč makedonski 

temperament.   

Zahvaljujoč bogati kulturi skozi zgodovino, je bilo Ohridsko jezero in mesto 

Ohrid, leta 1980 proglašeno za svetovno kulturno dediščino, pod zaščito 

UNESCA.  

  

Več informacij o Ohridu na www.ohridinfo.mk    

 

 

SLOVENIJA NAD OHRIDOM 2018 

 

 

 

 

 

 SLOVENIJA NAD OHRIDOM 2017 
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OKVIREN PROGRAM FESTIVALA 
  

Petek, 06.09.2019  

Prihod udeležencev na Ohrid med 12. in 14. uro. Sledi nastanitev v hotelu 

ter kosilo. Vsi hoteli so locirani ali v centru mesta ali na hotelskih območjih, 

nekaj kilometrov stran od centra mesta in so v neposredni bližini plaže 

Ohridskega jezera. Po kosilu čas za počitek in kopanje - Jezero je znano po 

svoji kristalno čisti vodi, ki omogoča pogled do globine 22 metrov. Površina 

jezera je 358,2 km², največja širina znaša 14,8 km, dolžina jezera pa je 

30,8 km. Dolžina celotne obale je 87,5 km. Temperatura vode je v času 

festivala v povprečju še vedno 22-23 stopinj celzija, zato je Ohridsko jezero 

s svojimi peščenimi plažami tudi septembra primerno za kopanje, plavanje, 

potapljanje ... Sledi večerja, po večerji pa spoznavni večer in zabavno 

druženje za vse udeležence.   

   

 
Sobota, 07.09.2019  

Po zajtrku se bomo podali na Galičico. Galičica je gorovje na 

jugozahodu Makedonije, manjši južni del gorovja pa se nadaljuje tudi 

v Albaniji. Njen najvišji vrh je Magaro ( 2.254 m). Gorovje je dolgo 35 km 

in se razteza na površini 227 kvadratnih kilometrov. Ločuje dve največji 

jezeri v Republiki Makedoniji in sicer Prespansko jezero in Ohridsko jezero. 

Makedonski del gorovja je bil leta 1958 proglašen za nacionalni park. V 

nacionalnem parku je najdenih preko 1000 rastlinskih vrst, med katerimi so 

nekatere unikatne in se pojavljajo le na območju gorovja Galičica. Galičica 

je kraško gorovje, zaradi poroznosti terena, pa je pretežno suho. Bogata 

biotska raznovrstnost je območje Galičice uvrstilo na seznam svetovne 

kulturne dediščine in območje Nature 2000. Obiskovalcem ponuja številne 

rekreacijske in turistične zanimivosti. Za tiste, ki želijo uživati v neokrnjeni 

in nadvse slikoviti naravi so na voljo mnoge planinske poti, poskrbljeno pa 

je tudi za kolesarske in pohodniške poti.  

Zanimiva lažja pohodniška pot je iz Ohrida do le 6 km oddaljene stare vasi 

Velestovo. Naselje sodi med starejše in s samo 50 prebivalci ponuja zanimiv 

pogled na starodavno kulturo. Tisti udeleženci ki so v boljši formi, bodo pot 

lahko nadaljevali naprej do naselja Krstec, kjer se na velikem kraškem polju 

razprostira čudovit pogled na celotno Galičico. Za najbolj vztrajne pa bo 

zanimiva pot na najvišji vrh Magaro. Pohodniki boste navdušeni nad 

izjemnim razgledom, v kolikor nam bo vreme dopuščalo, pa bomo pohod 

zaključili s pravim tradicionalnim makedonskim kosilom v naravi. 
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 pogled na Galičico iz Ohridskega jezera                              pogled iz Galičice na Južni del Ohridskega jezera 

 

 

 

 

 

 

    

Pogled na Ohridsko jezero 

            Najvišji vrh gorovja, Magaro 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

Pohodniki SNO 2017 na Magaru (2255m)         Elen Vrv -  SnadO 2018 

 

 

Po končani pohodniški turi in kosilu sledi prosto popoldne, katerega lahko 

po želji izkoristite za sprehod po starem mestnem jedru z obiskom tržnice, 

ali pa izkoristite naravne lepote in čisto vodo ohridskega jezera za kopanje. 

Sledi večerja v hotelu in nočitev. 

  

 

Nedelja, 08.09.2019   

Po zajtrku se bomo sprehodili po sončnem mestu, muzeju na prostem z 

zanimivo in bogato kulturno dediščino, ki se je ohranila vse od 

prazgodovine. Tu sta Sv. Kliment in Sv. Naum osnovala prvo vseslovansko 

univerzo. Ogledali si bomo cerkev Sv. Sofije, antični amfiteater, galerijo 

ikon, cerkev sv. Jovana Kanea in Klimentovo univerzo, ter se povzpeli do 

Samuelove trdnjave, od koder je navdušujoč razgled na jezero.  
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Sledi kosilo v hotelu, po kosilu pa se bomo z ladjo popeljali do svetega 

Nauma – enega najzanimivejših turističnih resortov, kjer si bomo ogledali 

starodavni samostan z dragocenim ikonostasom. Prijazni in nadvse 

gostoljubni domačini nas bodo s svojimi čolnički z veseljem popeljali do 

izvira reke Beli Drim in Vam ob tem zavzeto pripovedovali o neprecenljivih 

lepotah Ohrida. Na poti se bomo ustavili še v znamenitem Muzeju na vodi. 

Gre za izjemen arheološki kompleks, imenovan zaliv kosti ( Bay of bones ). 

Gre za avtentično rekonstrukcijo bivališč na kolih, ki se je v letih od 1200 

do 700 pred našim štetjem raztezal na 8500 kvadratnih metrih. Muzej nudi 

dober zgodovinski pregled in občutek kako so ljudje takrat živeli.  *** 

Doplačilo za vožnjo z ladjo: 8eur / osebo. Povratek v hotel okoli 17. ure. 

Sledi večerja in nočitev.                                     

  

         
 

 
Ponedeljek,09.09.2019  

 

Po zajtrku se bomo povzpeli na vrh ELEN VRV, ki leži na 1209 m.n.v. Tam 

boste lahko uživali v neokrnjeni naravi in si s prekrasnim razgledom na 

jezero odpočili dušo in telo. Po želji, popoldan možen ogled mesta Struga 

ob reki Črni Drim. Sledi počitek, večerja in nočitev. 

 

 
 Koritski pašniki 
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Pohodniki SNO2017        Pohodniki SNO2018  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torek, 10.09.2019 Po zajtrku čas za sproščeno kavo ali pa primeren 

trenutek za nakup suvenirjev in raznih spominkov. Ohridski Bazar sicer ni 

velik, saj se nahaja v eni sami ulici. Ohrid namreč nikoli ni bil trgovsko 

središče, vendar ponuja vse kar pravi bazar mora. Za bolj zahtevna ženska 

srca Vam bazar ponuja prodajo pravih Ohridskih biserov, katere lahko 

dobite v antičnih prodajalnah v osrčju mesta. Okoli 10. ure pa se bomo 

odpravili nazaj proti Sloveniji.  

  

************************* 
 

  

POGOJI ZA SODELOVANJE NA FESTIVALU:  

  

- Festival ‘’Slovenija nad Ohridom’’ je eden izmed festivalov, ki se odvijajo 

v okviru prireditev pod skupnim imenom Ohridski festival. Gre za planinski 

festival, ki je v prvi vrsti namenjen druženju, spodbujanju rekreacije, in 

spoznavanju krajevnih znamenitosti ter slikovitem mešanju slovenske in 

makedonske kulture. 

- Namenjen je tako večjim skupinam oz. planinskim društvom, kot tudi 

posameznikom, željnim spoznavanja lepot Ohrida in okoliškega gorovja. 

Primeren je za različne tipe ljubiteljev pohodništva, saj bo program festivala 

v celoti prilagojen glede na zmožnosti udeležencev ( lahke/srednje/težje 

ture ) 

- Udeleženci morajo poslati prijavnico do 30.03.2019.  

- V kolikor udeležence prijavlja društvo, naj bo na prijavnici navedeno 

skupno število udeležencev iz posameznega društva. Poimenski seznam bo 

zahtevan v naslednjem informatorju ).  
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- V kolikor se udeleženec prijavi individualno naj bodo na prijavnici njegovi 

osebni podatki 

- Festival bo organiziran v primeru vsaj 100 prijavljenih udeležencev 

- Število udeležencev je omejeno na največ 400 oseb, zato bomo v primeru 

prevelikega števila prijav upoštevali načelo zgodnejše prijave 

- Udeleženci morajo sami poskrbeti za prevoz na Ohrid in nazaj. V primeru 

da na Ohrid pripotujete z letalom, vam bo organizator proti plačilu 

organiziral transport iz letališča do Ohrida in nazaj. Ohrid ima svoje manjše 

letališče, okoli 200 km pa so oddaljena tudi letališča v Skopju, Tirani in 

Solunu.    

- V kolikor društvo ne bo uspelo najti primernega prevoznega sredstva oz. 

napolniti avtobus, bo prevoz organiziran s strani organizatorja. V tem 

primeru bo ob zapolnitvi avtobusa strošek znašal cca. 85€/osebo                      

(vstopne postaje Celje, Ljubljana, Brežice ) 

- Starostne omejitve pri udeležencih ni 

- Organizator nudi turistične vodiče za ogled znamenitosti, vodiča za izlet v 

Sveti naum ter vodnike na vseh gorskih poteh, spoznavni večer z zabavo za 

vse udeležence, oglaševanje dogodka preko FB in Instagram strani, 

spominek za vsakega udeleženca, … ) 

 

Participacija na festival  znaša  98€ / osebo in zajema: 4 nočitve v hotelu*** 
na bazi polnega penziona ( zajtrk, kosilo, večerja ), turistično takso, 
turistične vodiče ter vse stroške organizacije festivala. 

 ( V vednost: celotna cena aranžmaja  je dvakratni znesek participacije, vendar je znesek 

polovično refundiran s strani organizatorja )  

 

Organizator si glede na število udeležencev pridržuje pravico do spremembe  

v programu. Morebitne spremembe bodo objavljene v Informatorju 2, ki bo 

prijavljenim udeležencem poslan po zaključenem roku za prijave, v pričetku 

meseca aprila. 

  

PONOVNO OPOZORILO!  

  

Priloženo prijavnico pošljite najkasneje do 30.03.2019 na e-mail naslov: 

slovenijanadohridom2019@gmail.com Do 15.4.2019 bo potrebno na 

organizatorjev TRR nakazati avans v višini 20€/osebo. Preostanek se 

poravna ob prihodu v hotel. Vse informacije in podatke za plačilo prejmete 

v INFORMATORJU 2.  
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Za kakršnekoli informacije in dodatna vprašanja smo Vam z veseljem na 

voljo na administracijski točki v Sloveniji ( Tadeja Rozman, 041 288 298 ) 

ali na email naslovu slovenijanadohridom2019@gmail.com. Po končanih 

prijavah bo potekal tudi informativni sestanek za predstavnike društev, kjer 

se boste lahko seznanili z ostalimi podrobnostmi festivala.   

  

V želji po srečanju Vas lepo pozdravljamo!  

 

  
 Organizacijski odbor festivala:                                                   

 

  
 Izvršni direktor: Aleš Breznikar  

 Strokovni sodelavec: Zanko Golaboski 
 Administracija: Tadeja Rozman                                          
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