
PD Slivnica pri Celju vas vabi v hribe 

ZZAAHHOODDNNEE  BBOOSSNNEE  
 

   
 

od 27. do 29. aprila 2012 
Čeprav to deželo še vedno velikokrat povezujemo z vojno in nas lahko spreleti srh, ko se 
vozimo mimo hiš, ki kažejo znake, da je tod divjala vojna vihra, je Bosna bogata dežela, ki ji 
tudi zadnje strahote niso vzele lepote naravnih danosti, duha bogate multikulturne dežele s 
pestro zgodovino in pristne človeške odprtosti in družabnosti. In delček tega bomo lahko 
spoznali in začutili na izletu po zahodni Bosni.  
 

 

ODHOD: ob 4:00 izpred trgovine Grasselli  
 

PREVOZ: avtobus  
 

POTEK:  
1. dan: prevoz z avtobusom preko Karlovca, Slunja, Bihaća do Bosanskega 
Petrovaca in vzpon na Osječenico (1795 m). Čas hoje: 5-6 ur. Nočitev v 
Motelu No. 9. Večerja in zajtrk sta organizirana. 
2. dan: prevoz do Šiborite drage in vzpon na Veliko in Malo Klakovačo 
(1962 m, 1761 m). Čas hoje: 8-9 ur. Ogled Drvarja in »Titove pećine«. Nočitev 
v Motelu No. 9. Večerja in zajtrk sta organizirana. 
3. dan: razdelitev v dve skupini.  
Prva: vzpon na Šabino gredo (1262 m). Čas hoje: 5 ur. 
Druga: rafting na Uni. 
Ogled Bihaća in kosilo. Povratek domov okoli 16. ure.  

Obvezno je dodatno zdravstveno zavarovanje za tujino ter osebna izkaznica ali potni list. 

ZAHTEVNOST POTI: Pot ni zahtevna, je pa sploh za drugi dan potrebna 

zadostna količina vode. 
 

CENA:  125 € za člane PD Slivnica pri Celju 

  140 € za nečlane PD Slivnica pri Celju 
 

 

- 2x polpenzion in prenočišče v dvoposteljnih sobah s kopalnico in WC 
- planinski izleti po programu 
- kosilo pred odhodom domov  
- prevoz z avtobusom turistične kategorije 
V ceno nista vključena dodatno zavarovanje in rafting (cca. 40 €). 
 

ROK PRIJAVE: torek, 10. 4. 2012, ob prijavi se plača akontacija 80 € 
 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  
 

 Nina Gradič – 040 518 097 

 Matej Planko – 040 161 352 

 pslivnicapricelju@gmail.com  

Vir:  ttp://www.panoramio.com/photo/38115970 

mailto:pslivnicapricelju@gmail.com

