
 
  

BBOOSSNNAA  IINN  HHEERRCCEEGGOOVVIINNAA  
MAGLIČ (2386 m), VOLUJAK (2243 m) 
ZELENGORA (Bregoč vrh, 2014 m) 

 
Nacionalni park Sutjeska zajema širše območje Sutjeske, rezervat Peručico in dele 
planin Magliča, Volujaka in Zelengore. Njegova lepota  se odraža v ekstremni 
raznolikosti; tu doživimo vse: spokojne doline, gosto porasle gozdove, prostrane 
planinske pašnike in mogočne vrhove. V gozdovih in na planinah živijo vse vrste živali, 
ki so tipične za balkanski planinski svet. Tu je registriranih okoli 140 vrst ptic, potoki 
so bogati s postrvmi, ali najkrajše povedano: to je bogato in edinstveno območje. 
To velja tudi za njegovo zgodovino. Številni zgodovinski spomeniki govorijo o 
prisotnosti človeka, ki se je tod že zgodaj naselil. Tu so tudi katuni, planinska 
ovčarska naselja, neločljiv in zgovoren dokaz stoletne tradicije ovčarstva. Tu je tudi 
spomenik iz novejše zgodovine – spomenik  bitke na Sutjeski. 
 
V ta izjemen svet vas vabim od 25. 6. 2011 do 1. 7. 2011. 
 
1. DAN – 25. 6. 2011 
Ob 24. uri se bomo odpeljali izpred Mercator centra na Hudinji, potovali skozi 
Rogatec (Ljubljana), mimo Zagreba in pri Slavonskem Brodu prečkali mejo med 
Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Najboljšo jutranjo kavo si bomo privoščili na sami 
Baščaršiji v Sarajevu. Po kavi se bomo odpeljali 12 km severno do vasi Nahoreva, 
kjer bomo občudovali najvišji  slap na Balkanu, ki je tudi drugi najvišji v Evropi – slap 
Skakavac (98 m). Po ogledu bomo nadaljevali v Tjentište, kjer bomo naslednjih šest 
noči prenočevali v hotelu Mladost.  
 
2. DAN – 26. 6. 2011 
Ob 7. uri se bomo s terenskimi vozili odpeljali do 12 km oddaljene Suhe-Jelovače 
(1069 m), ki bo naše izhodišče za Volujak (2243 m). Pot nas bo vodila čez Vratnico 
(1628 m) in Tiholjico (1660 m) na vrh. Sestopili bomo  po isti poti in na izhodišču po 
10 urah končali planinski izlet. V hotel se bomo vrnili s terenskimi vozili.  
 
3. DAN – 27. 6. 2011 
Po zajtrku se bomo ob 8. uri odpeljali do 20 km oddaljenega jezera   Donje Bare 
(1483 m), ki bo izhodišče za krajšo krožno pot. Pot nas bo od tod vodila na prvi vrh 
Planinico (1774 m), nato na Dobra vrh (1720 m) in  Uglješin vrh (1859 m) do 
sestopa pri jezeru Gornje Bare (1500 m), od koder se bomo vrnili na izhodišče, kjer 
bomo po 5 urah zaključili planinski potep. Čaka nas samo še prevoz oz. vrnitev v 
hotel. 



 
4. DAN – 28. 6. 2011 
Dan bo namenjen najvišjemu vrhu Bosne in Hercegovine – Magliču (2386 m). Ob 7. 
uri se bomo odpeljali v 20 km oddaljene Lokve Dernečište (1600 m), kjer bo naše 
izhodišče. Od tod se bomo v treh urah povzpeli na Maglič. Sestopili bomo na drugo 
stran do Trnovačkega jezera (1517 m) in nadaljevali do Prijevora, kjer nas bodo 
čakala terenska vozila. Za vzpon in sestop bomo potrebovali 8 ur.  
 
5. DAN – 29. 6. 2011  
Da si bomo bolje odpočili, bomo ta dan hotel zapustili šele ob 9. uri. S terenskimi 
vozili se bomo zapeljali do 10 km oddaljenega Dragoš sedla, ki bo ta dan naše 
izhodišče. Pot nas bo vodila skozi največji pragozd v Evropi – Peručico in tu se bomo 
ponovno srečali s slapom Skakavac (78 m). Naša pot se bo po 4 urah končala v Suhi 
(kanjon Sutjeske).  
 
6. DAN : 30. 6. 2011 
Dan bo namenjen Zelengori in njenim številnim jezerom. Z vozili se bomo še enkrat 
odpeljali do 20 km oddaljenega jezera Donje Bare (1483 m). Pot nas bo odpeljala 
mimo jezera Gornje bare (1500 m) na Javorak (1650 m), na Sedlo (1700 m) in na 
najvišji vrh Zelengore Bregoč vrh (2014 m). Sestopili bomo do Orlovačkega jezera, 
kjer je tudi planinska koča. Do sem bomo potrebovali 6 ur. Kdor bo želel, bo lahko 
naredil še krožno pot okoli jezer, ki bo trajala od 4 do 5 ur. Tu namreč ležijo slikovita 
jezera, ki jih velja obiskati: Borilovačko jezero (1500 m), Štirinsko jezero (1677 m), 
Kotlaničko jezero (1514 m), lahko pa se bomo povzpeli še na Borovno Brdo (1880 m) 
ali pa se vrnili k Orlovačkemu jezeru, kamor nas bodo prišla iskat vozila. Nato nas 
čaka še 50 km vožnje do hotela in pozna večerja.  
 
7. DAN – 1. 7. 2001  
Okoli 10. ure bomo zapustili hotel in se mimo Sarajeva, Slavonskega Broda in 
Zagreba vrnili domov, kamor bomo prispeli v večernih urah.  
 
 

CENA: 490 EUR    (pri udeležbi 15 oseb) 
V ceno je vključen prevoz na vseh relacijah, 6-krat polpenzion, vsi prevozi 
z terenskimi vozili, lokalni vodnik, vstopnina v nacionalni park in nezgodno 
zavarovanje. 
 
Prijave sprejemamo do 10. 5. 2011 na gsm 031 633 123 Andrej ali gsm 
040 209 690 Peter. Ob prijavi je potrebno vplačati 50 evrov akontacije na 
tekoči račun SI56 2430 0900 4154 083 PA Guliver  s pripisom Bosna in 
Hercegovina.  
 


