
IZLET GW po bivši YU od 25.4. – 28.4.2019 

Za prvomajske praznike smo planirali izlet proti Bavarski in Južni Tirolski z ogledom znamenitih gradov 

Ludvika II. Bavarskega.  

Ker je to bil planiran štiri dnevni izlet, je potrebno urediti tudi prenočišče za skupino ljudi (12-18 oseb). 

Potekali so telefonski pogovori in dopisovanja po elektronski pošti že kar nekaj časa pred tem.   

Jasno pa je, da za vsak načrtovani izlet imajo motoristi tudi skrb nad spremljanjem vremenske prognoze 

za čas potovanja. Napoved ni bila povsem zanesljiva, kajti vremenoslovci so govorili tudi o nevihtah in  

še celo sneg so napovedovali skozi Avstrijo.  

Sledilo je načrtovanje izleta v drugo smer, kjer naj bi bilo lepo vreme in toplejši dnevi. Hitro smo naredili 

plan B, katerega smo realizirali v času od 25.4. do 28.4.2019. 

Ta izlet je imel načrtovane okvirne točke, ki pa si jih bomo med samim potovanjem prilagodili glede na 

vreme, čas in skupne interese. V četrtek 25.4. smo se zbrali na avtocestnem (AC) počivališču Mokrice, 

od koder smo skupaj nadaljevali naše potovanje.  

Plan B : - Prvi dan 

 

Odhod: ob 10.00 uri počivališče MOKRICE (Ljubljana – AC počivališče Mokrice 127 km 1 h 40 min ) nato do 

Kotromaničevo 261 km  3 h 20 min  

Prihod: okrog 14.30 ure (vračunani še postanki)   

 

Ko smo se pripeljali v Etno selo Kotromanićevo je bil tudi čas, da damo nekaj pod zob. Naročimo si 

hrano in se dogovorimo, da nadaljujemo pot naprej, saj v tem mirnem Etno selu nimamo kaj početi in 

tudi kakšnega mesta ni v bližini.  Takoj se prične z akcijo telefona, da se povpraša po prostih prenočiščih 

v Etno selu Čardaci. Odločitev je padla in nadaljevali smo pot do kraja Vitez – Etno selo Čardaci, kjer 

smo že stalni gostje. 



Sledila je namestitev v sobe in nato smo se zbrali v gostilni Maček (v središču Etno sela), da okvirni 

plan, ki ga imamo za naslednji dan potovanja potrdimo ali spremenimo.  Po zajtrku nadaljujemo  

Plan B : Drugi dan 

 
Zajtrk: ob 8.00 uri 

Odhod: ob 9.30 uri smer Doboj – Zenica – Sarajevo – Jablanica (muzej bitka na Neretvi) - Mostar – Ljubuški 

(ogled starih ruševin) in vodopad Kravica – nočitev v Neumu 

 
Jablanica – most od Bitke 
na Neretvi 

  
Ljubuški 

 
vodopad Kravica 

 

V Sarajevu naredimo postanek, da gremo »firbcat« (si ogledati) znamenito glavno tržnico Baščaršijo 

zgrajeno po arabskem vzoru, ki je polna malih trgovinic in restavracij, v osrčju pa stoji fontana 

Sebilij. Motorje puszimo na bencinskem servisu v Sarajevo, kjer smo lahko pustili shranjene tudi čelade 

in motoristične jakne. Dogovorimo se za čas vrnitve k našim motorjem, da nadaljujemo pot.  

Na Baščaršiji, človek težko ostane lačen, saj se po ulicah širijo vonjave raznovrstne hrane  in bosanske 

kavice.  



Ker smo pot izleta spremenili, smo vožnjo nadaljevali do Makarske, seveda še z vmesnim postankom. 

Jože takoj pokliče prijatelja Beša iz Makarske in se informira o možnih nočitvah, zato smo tudi pot 

nadaljevali do Makarske.  

Plan B : Tretji dan 

 

Zajtrk: ob 8.00 uri 

Odhod: ob 9.30 uri smer Jadranska magistrala do Starigrad nato po celini do kraja Smiljan (Memorial center 

Nikola Tesla) 355 km 3 h 40 min -  Žuta Lokva  71 km  40 min   

Memorijalni centar “Nikola Tesla” Smiljan 

Poletni delovni čas od 21. marca  do 31. oktobra: 

Ponedeljek – zaprto 

torek – sobota: 08:00 – 20:00 

Vstop za obiskovalce: 08:00-19:00 

nedelja: 09:00 – 19:00 

Vstop za obiskovalce: 09:00 – 18:00 

 

Prezentacija Teslinega transformatorja 

Prezentacija se izvaja v testni postaji za individualne skupine ob: 10h, 12h, 14h, 16h, 18h i 19h. 

Cena vstopnice 

Odrasli – 50,00 kn 

Skupine večje od 15 oseb – 30,00 kn 



Od Makarske nadaljujemo pot proti kraju Smiljan v 

Liki na Hrvaškem.  Na poti se ustavimo ob Jadranski 

obali, kjer smo obiskali tudi enega od prijateljev 

našega člana Martina, naslednja pavza pa je bila 

namenjena za obrok hrane, da bomo lažje 

nadaljevali proti Memorijalnemu centru Nikole 

Tesla.  

Krajši opis Memorijalnega centra »Nikola Tesla« 

Nikola Tesla, genij, ki je izumil 20. stoletje 
 

Nikola Tesla srbsko-ameriški elektroinženir, izumitelj, fizik, strojnik, kemik in matematik, * 10. 

julij 1856, Smiljan pri Gospiću, Lika, Avstrijsko cesarstvo (današnja Hrvaška), † 7. januar 1943, New 

York, New York, ZDA. Rojen naj bi bil točno ob polnoči med nevihto z bliski. V rojstni vasi je obiskoval 

štiriletno osnovno šolo in v Gospiću triletno nižjo realko. V Rokavcu pri Karlovcu pa je obiskoval triletno 

višjo realko. Maturiral je 24. julija 1873 v skupini samo sedmih dijakov. Leta 1875 se je vpisal na 

avstrijsko tehniško visoko šolo v Gradcu in začel študirati elektrotehniko. S podporo od doma in z 

državno  štipendijo je lahko študiral v tujini. Ko je štipendija pošla, je leta 1878 prekinil študij. Odšel je 

v Maribor, kjer je delal kot tehnični risar. Tu je životaril in se predajal kartanju in kockanju. Živel je tudi 

v Budimpešti in Parizu. Leta 1884 je z zadnjimi prihranki odpotoval v Ameriko. Zaposlil se je v podjetju 

Edison Machine Work. Edison je 

Tesli ponudil izboljšavo enosmernih 

generatorjev. Tesla je v 

elektrotehniki pripisoval večji 

pomen izmeničnemu toku, Edisona 

pa je zanimal samo enosmerni tok. 

Edison je za izboljšavo generatorjev 

Tesli obljubljal 50.000 dolarjev. 

Čeprav je Tesla izboljšal vse patente 

v enem letu, obljubljenega denarja 

ni nikoli dobil. V zahvalo mu je dejal, 

da ne razume ameriškega humorja. 

Tesla je dal odpoved in odprl svoje 

podjetje. 

Tesla je v svojem življenju dal svetu okoli sedemsto izumov, med najpomembnejšimi so: 
• izmenični tok, ki se lažje distribuira iz transformatorja, izmenični elektromotorji pa ne 

potrebujejo ščetk; 
• pri poskusih s svetlobo je že štirideset let pred drugimi uporabljal fluorescentno svetilko; 
• poskusi z rentgenskimi žarki, s tem je veliko prispeval k razvoju rentgenskih naprav; 
• radio – že pred Marconiem je uporabljal oddajnik in sprejemnik, kar je potrdilo tudi vrhovno 

sodišče; 
• daljinec, ki se je uporabljal za prestavljanje frekvenc na radiu in v vojaške namene; 
• asinhronski elektromotor, ki se nespremenjen uporablja še danes v industriji in domovih; 
• postavil je temelj sodobni robotiki oziroma napravam, podobnim ljudem, ki so vodene z 

notranjimi impulzi; 
• začel je raziskovati laser, čeprav se izum pripisuje Maimanu; 
• naprava za brezžično komunikacijo in prenos podatkov; 
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• zavzemal se je za distribucijo energije in podatkov, do katerih bi imel vsak človek prost dostop.  
 

 

 

 

 

 

Zapuščina Nikole Tesle 

Tesla je umrl zaradi srčne kapi, sam, v apartmaju 3327 v 33. 
nadstropju Hotela New Yorker. Zadnje dni življenja je še delal, 
vendar je bil zelo slab in izčrpan. Pritoževal se je nad bolečinami 
v prsih. Zadnje dni sta ga obiskovala le nečaka Sava 
Kosanović in Louis Adamič. 

Kasneje, leta 1943, je Vrhovno sodišče ZDA vrnilo Tesli pravico 
do patenta #645.576 in mu priznalo prvenstvo za izum radia. 

Kmalu po Teslovi smrti je FBI zasegel vso njegovo zasebno 
lastnino in dokumente, čeprav je to kasneje večkrat zanikal.[navedi 

vir] Govorilo se je tudi, da je trojica na čelu s Kosanovićem vlomila 
v Teslovo stanovanje. Obrambno ministrstvo je njegove stvari 
razglasilo za tajne. 

Teslova družina in jugoslovansko veleposlaništvo sta se borili z 
ameriškimi oblastmi za vrnitev dokumentov in zasebne lastnine. 
Kosanoviću je uspelo priti do dela njegove lastnine. Danes jo 
hrani Muzej Nikole Tesle v Beogradu, ki so ga ustanovili 5. 
decembra 1952. Wardenclyffe, Teslov zadnji laboratorij, je prišel 
v last podjetja Agfa, ki ga je uporabljalo za proizvodnjo in 
zemljišče onesnažilo s kemikalijami, raziskovalci Teslove 
zapuščine so bili zaskrbljeni, da bo povsem uničen.[43] Leta 2013 
pa je navdušenec, stripar Matthew Inman, organiziral odmevno 
kampanjo množičnega financiranja za organizacijo Tesla Science 
Center, ki je s prispevki več deset tisoč posameznikov odkupila 
posestvo z namenom ustanoviti tematski muzej o izumitelju. 
Kasneje je bil pred laboratorijem postavljen Teslov kip, načrti za 
muzej pa so še v teku.[44] 

Teslov pepel je julija 1957 Kosanovićeva tajnica Šarlota Mjuzar 
prenesla v Beograd. Žaro so postavili v Muzej, kjer še danes stoji. 

       Spomenik Nikole Tesle v  
Državnem parku Niagarskih slapov, 

delo Frana Kršinića 

 

 
Spomenik Nikole Tesle blizu 

Niagarskih slapov, postavljen 2006 
 

Imenovanje po Nikoli Tesla: 

•  za gostoto magnetnega polja tesla,   

• ameriška glasbena skupina trdega rocka Tesla in  

• proizvajalec električnih avtomobilov Tesla Motors. 
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Kot zanimivost: Tesla na jugoslovanskem denarju 

 

Plan B : Četrti dan 

 

Zadnji dan izleta se odpravimo proti domu. V Žužemberku v gostilni Pri gradu se odpravimo še na 

skupno kosilo. Do takrat je vreme zdržalo, a, ko smo plačevali hrano in pijačo, pa začne zunaj malo 

škropiti. Takoj smo se oblekli v dežne obleke, se poslovili in se v nevihtnem dnevu odpeljali vsak proti 

svojemu domu. 

Več boste pa izvedeli iz popotnih fotografij našega izleta, če si jih boste ogledali.  

 

IZLET PRIPRAVILA 

Branka in Rudi 


