— Namig za izlet —

Med gostoljubnimi doma~ini
Pomlad in zgodnje poletje sta primeren Ëas tudi
za druæinski izlet v bliænje kraje izven Slovenije. »e
uspemo koncu tedna dodati πe kakπen dan, je podaljπani vikend dobra priloænost za “city-break”.

Tokrat je naπ namig izlet v Banja Luko in
njeno okolico, ki ponuja ravno prav drugaËnosti, lepe narave in dobre kuhinje, ne
nazadnje pa πe zelo gostoljubne domaËine.

Spletni naslovi:
www.banjaluka-tourism.com
raftingklubkanjon.com
mojabanjaluka.info

Hram Isusa
Spasitelja v
srediπËu mesta.
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Banja Luka je drugo najveËje mesto v Bosni in Hercegovini in najveËje
mesto v Republiki srbski ter politiËni in administrativni center te entitete
BiH. V zadnjem Ëasu je mesto z okolico vse bolj priljubljen cilj slovenskih popotnikov, ki se uvrπËajo na drugo mesto (takoj za gosti iz Srbije)
po πtevilu gostov in noËitev. Razlogov za to je veË, gotovo pa je prednost
tudi bliæina, saj je do Banja Luke le okrogle tri ure voænje, seveda pa je
treba priπteti πe Ëas za preËkanje dveh meja. Popotniki iz Slovenije regijo
radi obiπËejo tudi zaradi bliæine jezika, Ëudovite narave, odliËne kulinarike in slovenskemu æepu naklonjenih cen ter obËutka, da so tam zelo dobrodoπli gostje. Regija se turistiËno vse bolj uveljavlja in ravno v zaËetku
maja je Mednarodni center za razvoj turizma in gostinstva SACEN International podelil Banja Luki “Zlato turistiËno srce” kot najboljπi celinski destinaciji jugovzhodne Evrope in Sredozemlja.

Etno ponudba in razstava Zmijanskega veza.
Desno: Gospodska je glavna nakupovalna ulica v mestu.
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Muzej sodobne umetnosti v zgradbi bivπe æelezniπke postaje.
Spodaj: RoËna dela v zdruæenju æena Duga.

Na katastrofalni potres spominja ustavljena ura.
Spodaj: Prodaja moke iz mlinov ter medu in æganja.

Po nakupih na Gospodsko ulico

Obnovljeni pravoslavna cerkev in dæamija

Banja Luka je mesto z veliko parkov in zelenja, lepo urejeno in
Ëisto. Glavna nakupovalna ulica je Gospodska, ki se uradno
sicer imenuje ulica Veselina Masleπe, na kateri je veliko trgovin domaËih in tujih blagovnih znamk. Namenjena je zgolj
peπcem, ki lahko obËudujejo neorenesanËne in secesijske
stavbe, z velikimi kupolami in bogato okraπenimi balkoni.
KonËa se z velikim trgom, na katerem je nekoË najveËja veleblagovnica v SFRJ Boska, na trgu pa je tudi spomenik ura na zveriæenem drogu se je ustavila v Ëasu, ko je leta
1969 Banja Luko prizadel katastrofalen potres, ki je povzroËil tudi smrtne ærtve in veliko stavb moËno poπkodoval
ali uniËil. V srediπËu mesta sta tudi Muzej
sodobne umetnosti, ki je v bivπi zgradbi
æelezniπke postaje in v njem
vsako leto gostijo nekaj
odmevnih razstav, ter
Muzej Republike
srbske s stalnimi
zbirkami.

»eprav je vojna v Bosni precej spremenila etniËno strukturo prebivalcev, je v mestu videti tako pravoslavno in katoliπko cerkev kot dæamijo. Prebivalci so posebno ponosni na hram Hrista Spasitelja (cerkev
Kristusa Reπenika) v srediπËu mesta. Na tem mestu so v letih 19251929 zgradili cerkev v srbsko-bizantinskem slogu, a je bila med 2. svetovno vojno poruπena. Po enakih naËrtih so med leti 1993 in 2004 obnovili oziroma postavili novo cerkev, ki danes predstavlja eno najlepπih in najveËjih pravoslavnih cerkva na Balkanu. Dæamija Ferhadija pa je bila zgrajena v letu 1579 v Ëasu vladavine Ferhad-paπe
SokoloviÊa, ko je Banja Luka postala srediπËe bosanskega paπaluka, v duhu πole znanega turπkega arhitekta Sinana. Eden od najveËjih
kulturno-zgodovinskih spomenikov v BiH je bil v vojni leta 1993 povsem uniËen, gradbeni ostanki pa so konËali na deponiji. V letu
2006 se je zaËela obnova, kjer so s 65% originalnega materiala ob
pomoËi mednarodne skupnosti na novo postavili dæamijo s pripadajoËimi objekti in jo pred le nekaj leti sveËano odprli.
Dæamija Ferhadija je bila pred nekaj
leti postavljena na novo.
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Æeljko JungiÊ prideluje najboljπa
vina v pokrajini.

Rafting na Vrbasu
sredi Ëudovite pokrajine.
Pater Franjo s hlebcem
odliËnega sira trapista.

Trapisti z odliËnim sirom in pivom

Pravoslavni pop v samostanu
pri Krupi na Vrbasu.

Etno hiπa v Piskavici in vas muzej v LjubaËki dolini

Malo iz centra mesta ob reki Vrbas je velik katoliπki samostan
Marija Zvijezda, ki ga æe vrsto let upravljajo Trapisti. V najboljπih Ëasih je v njem æivelo 280 menihov, danes so tam le πe trije. Trapisti so sicer znani po proizvodnji odliËnega sira z enakim
imenom, pa tudi zelo dobrega piva. Pivovarna, nekoË v lasti Trapistov, je danes mestna pivovarna banjaluπkega piva Nektar, sir
pa v sodelovanju z bliænjo mlekarno πe naprej proizvajajo po tradicionalnih receptih. Pater Franjo vam ob obisku razkaæe cerkev
in na kratko oriπe zgodovino samostana, prav rad pa vam tudi
priporoËi katerega od zdravilnih zeliπËnih napitkov, ki jih pripravljajo in prodajajo v samostanu. Seveda pa bi bilo od tam velika πkoda oditi brez hlebca izvrstnega sira.

V bliæini Banja Luke je vas Piskavica, kjer domaËini skrbijo za ohranjanje kulturne in etnoloπke dediπËine. V vasi je stalna razstava etnoloπkih
predmetov iz teh podkozarskih krajev ter kmeËka trænica, za organizirane skupine pa po dogovoru pripravijo tudi prikaz katerega od
obiËajev, na primer tradicionalne krstne slave - s pogostitvijo vred.
Vredna ogleda je tudi vas - muzej v LjubaËki dolini, kjer prizadevni lastnik gostiπËa æe vrsto let zbira razliËne predmete etnoloπke dediπËine, ki
so razstavljeni v tradicionalnih obrtniπkih hiπah. Po ogledu muzeja na
prostem se je mogoËe v gostiπËu tudi odliËno okrepËati. Zelo slikovita
je vas Krupa na Vrbasu, kjer v tradicionalnih vodnih mlinih πe meljejo
ajdovo, jeËmenovo, pπeniËno, ræeno in koruzno moko.

OdliËna hrana in pijaËa

Rafting na Vrbasu

Zagotovo je ena od privlaËnosti Banja Luke in okolice tudi odliËna ponudba lokalnih specialitet, kjer prevladujejo mesne jedi z æara, πe posebej slavni banjaluπki ËevapËiËi, ter meso “izpod peke”, pa tudi divjaËine in rib. Æe omenjeno pivo Nektar je banjaluπki ponos, vse bolj
pa se uveljavlja tudi kakovostno vinarstvo, kjer ledino orje Æeljko JungiÊ, ki na svojih vinogradih nad Banja Luko prideluje odliËna rdeËa in
bela vina, za katera je prejel vrsto priznanj in jih je mogoËe naroËiti v
vseh boljπih restavracijah. Med πtevilnimi gostilnami in restavracijami
ni teæko najti okusu in æepu primerne, sicer pa je najbolje pobrskati po
spletnih straneh, ki jih vzdræuje banjaluπka turistiËna organizacija, ter
se pozanimati tudi o aktualnih dogodkih in prireditvah.

Vsi ljubitelji avantur in adrenalinskih uæitkov pridejo na svoj raËun
na raftingu na reki Vrbas, kakπnih 25 km viπje od Banja Luke. Rafting klubi pripravljajo spuste na treh razliËno dolgih in zahtevnih
progah, v odliËni organizaciji pa poskrbijo za vso potrebno opremo (neoprenska obleka, Ëelada, varnostni jopiË…) ter prevoz.
Spust po reki je πe posebej zanimiv v kanjonu Tijesno, ko se reka
precej zoæi in voænja z raftom poskrbi za nekaj adrenalinskih vriskov. Ob izteku proge se reka umiri in omogoËa poleti tudi kopanje v vodi, ki doseæe do 17 stopinj. Spomladi se kljub neoprenski
obleki v njej okopajo le najpogumnejπi.

Notranjost vaπke lekarne v LjubaËki dolini.
Spodaj: Gostoljubje domaËinov je pregovorno.

Prikaz obiËaja krstne slave v etno hiπi Piskavica.
Spodaj: Tradicionalne jedi z æara in banjaluπki ËevapËiËi.

Matjaæ MarkiË

Vodni mlini pri Krupi na Vrbasu.
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