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Sindikalni vojaško tematski izlet Sindikata vojakov Slovenije s člani KSS, ZSČ in ZVVS ter poslanci Odbora za

obrambo DZ RS v Bosno in Hercegovino

V organizaciji Konfederacije slovenskih sindikatov vas vabimo na  sindikalni vojaško tematski izlet
Sindikata vojakov Slovenije . Izlet je prvenstveno namenjen ?lanom Sindikata vojakov Slovenije,
povabili pa smo tudi / oz. so vabljeni ?lani Zveze slovenskih ?astnikov in Zveze veteranov vojne za
Slovenijo ter poslanci Odbora za obrambo Državnega zbora RS. Z nami se bo družil tudi 
obrambni ataše v Bosni in Hercegovini  polkovnik Žarko Heningman ter v Sarajevu 
pripadniki Slovenske vojske, ki trenutno opravljajo vojaško službo v EUFOR-ju.

Izlet bo nepozabno doživetje, za ene z malo nostalgije in za vse z gurmanskim pridihom ter ogledom
naravnih biserov BiH, zagotovo pa bo tridnevni izlet enkratna priložnost za sproš?eno kramljanje med
vsemi vabljenimi. Opis izleta je v povezavi spodaj, zasnovan je kvalitetno, nastanitev je v preverjenih
hotelih z bogato gostinsko ponudbo in živo glasbo ob ve?erji posebej za nas.  V vojašnici Kozara
 (Banja Luka)  nam bo predstavljena vojna v celotni  BiH in lokalno z ogledom vojašnice / spominske
sobe. Za vse tri dni so hrana in vstopnine v ceni izleta (razen ogled Tunela v Sarajevu zaradi možnosti
neudeležbe ogleda - prosti ?as), temu primerno je tudi cena malo višja od ostalih klasi?nih programov.
Pla?ilo je možno tudi na tri obroke (opcija ob prijavi), prijave so možne le preko spleta (tudi s pomo?jo
sindikalnih zaupnikov) s pla?ilom preko TRR v sistemu SEPA (za ve? obrokov trajnik), po prijavi KSS
uredi pla?ilo na željeno število obrokov (o datumih obrokov boste obveš?eni preko e-pošte).

Za dodatne informacije glede izleta (razporeditev po sobah ipd.) smo vam na voljo od ponedeljka do
petka med 9.00 in 17.00 uro na telefonski številki  031 367 244  oziroma na e-naslovu  letovanje@konfederacijasindikatov.si.

Z družinskimi ?lani in prijatelji ste  vabljeni ?lani SVS, KSS, ZS?, ZVVS in poslanci Odbora za
obrambo.
 

Prijava na izlet: Vojaško tematski izlet v Bosno in Hercegovino

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Vabilo na vojaško tematski izlet KSS v Bosno in Hercegovino
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http://www.konfederacijasindikatov.si/obrazec-za-izlet
http://www.konfederacijasindikatov.si/obrazec-za-izlet


Vojašnica Kozara v Banja Luki
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