
MEDNARODNO  PoVEZOVANJE
BOSNE IN HERCEGOVINE

27. do 29. oktober  2017

Za koga, za Slovenijo!

Vabljeni na trodnevno sindikalno – strokovno 
druženje, ki je namenjeno spoznavanju delovanja 
oboroženih sil BIH. Sprejeli nas bodo »bratje v orož-
ju«  iz  kasarne Kozara v Banja Luki. Poklic, ki ga 
opravljamo, nosi posebno noto in poslanstvo. Zato 
so izkušnje, njihova izmenjava in medsebojne trdne 
vezi vselej dobrodošle. 
Na tej ekskurziji bomo povezali strokovno vsebino, 
k temu dodali kanček nostalgije tistim, ki  ohranja-
jo spomin na svojo mladost in služenje vojske v teh 
krajih. Hkrati pa bomo mlajšim generacijam prib-
ližali  izkušnjo služenja vojaškega poklica nekoč in 
danes.  Program vsebuje tudi oglede  zgodovinskih 

Obisk vojašnice in medsebojna izmenjava 

izkušenj s področja našega poklica 

Ogled Muzeja II. zasedanja AVNOJ-a

Ogled Sarajeva in  znamenite Baščaršije

Tipična bosanska večerja ob živi glasbi

Ogled Titovega bunkerja

Ogled mosta in starega mestnega jedra Mostarja

Ogled prizorišča Bitke na Neretvi

Druženje ,  zabava  in povezovanje

vabilo
NA SINDIKALNi vojaško tematski IZLET

znamenitosti in naravnih lepot. Bosna je deže-
la kulinarike. Ob izbrani gurmanski pojedini in 
ritmu balkanskega melosa, pa bomo  doživeli 
nepozabno druženje do poznih  ur. 

SPREJEM PRI OBRAMBNEM ATAŠEJU REPUBLIKE SLO V BIH POLKOVNIKU ŽARKU HENIGMAN



Oborožene sile BiH imajo specifično 
strukturo pogojeno z ureditvijo 
federacije po vojni. Pomembne 
lokacije različnih rodov vojske so 
v Banja Luki, Travniku, Sarajevu in 
Čapljini. 

Oborožene sile BiH

V Hercegovini bomo obiskali 
nekoliko manj znane bisere vredne 
ogleda. Vrelo Bune, Počitelj in 
Kravice so  zaščiteni kot naravna 
dediščina. Vse tri bisere bomo 
spoznali na našem izletu. 

Biseri Hercegovine

1 . dan
Odhod v večernih urah  iz Ljubljane, Celja, Slovenske Bistrice 
in Maribora. Pot nas bo vodila mimo Zagreba z prihodom v 
Banja Luko v jutranjih urah. Obisk in sprejem v kasarni Kozara, 
kjer se bomo spoznali z kolegi in izmenjali izkušnje delovanja v 
vojaškem poklicu. Spoznali bomo njihovo poklicno življenje  in 
dejavnosti različnih rodov oboroženih sil BIH. Po prijateljskem 
spoznavanju in  druženju  sledi ogled Banja Luke ter vožnja 
do Jajca, kjer si bomo ogledali muzej II zasedanja AVNOJ-a. 
Popoldan prihod v Sarajevo. Ogled znamenite Baščaršije in 
nekaj prostega časa za individualne oglede. Namestitev v 
hotelu. Večerja v priznanem prijetnem  ambientu ob živi glasbi.
2. dan
Po zajtrku se bomo po želji najprej podali na ogled podzemnega 
Tunela upanja oz »Tunela rešitve«, ki so ga zgradili  prebivalci 
Sarajeva v času obleganja mesta. To je bila njihova edina 
povezava z zunanjim svetom, medtem ko je bilo mesto  v 
ognju in dimu. V bistvu je tunel povezal dva svobodna dela 
mesta Sarajevo - Dobrinjo in Butmir. Ljudje so ga kopali kar 
4 mesece “pred nosom svojih nasprotnikov. Nadaljevanje 
poti proti jugu, kjer si bomo ogledali Titov atomski bunker 
pri Konjicu, ki  se skriva pod planino Zlatar, kjer se pogorje 
Bjelašnice strmo spusti proti Neretvi. Bunker je bil več kot 5 let 
skrbno čuvana vojaška skrivnost, ki je z razpadom SFRJ prišla 
najprej pod upravljanje vojske BiH. Za bunker, ki se od zunaj 
skriva za dvema običajnima hišama so po službeni dolžnosti 
vedeli le štirje oficirji JLA v bivši SFRJ. Bunker ARK D0 v 
Konjicu so gradili celih 26 let (1953-1979), večinoma ročno, 
izgradnja pa je takrat stala vrtoglavih 4,6 milijard dolarjev. 
Sam bunker je 280m pod površjem in je dolžine 220m v 
obliki črke “U”.Ogled takega objekta vsekakor pusti močan 
vtis o mogočnosti takratne vojske in brezmejnosti norih idej 
voditeljev tistega časa. Ogled prizorišča Bitke na Neretvi, nato 
vožnja proti Mostarju. Ogled starega mestnega jedra in nekaj 
prostega časa. Namestitev v hotelu. Večerja.
3.dan
Zajtrk. Samo 12 km od Mostarja se nahaja znamenit izvor reke 
Bune, ki je največji kraški izvor v Evropi, z povprečnim pretokom 
vode 43m³ v sekundi.  Za prav posebno presenečenje poskrbi 
mestece Počitelj, ki je naša naslednja ogledna točka. Med 
obiskom tega slikovitega mesta se boste vrnili stoletja nazaj. 
Srednjeveški Počitelj je pod okriljem UNESCA, nedavna 
rekonstrukcija pa je mestu vrnila izvirni orientalski videz iz 
časov otomanskega imperija.Obisk Počitelja bomo sklenili v 
slabi uri, mestece je majhno, bistvo pa je sprehod do vrha, 
kjer stolp obdaja porušena trdnjava. Razgled iz vrha je osupljiv 
in težko se je odločiti, kaj je lepše, reka Neretva na desni 
strani ali pravljični Počitelj, ki so ga mnogi že označili za biser 
te doline. Mesto, v katerem se zdi, da se je čas ustavil. Iz 
Hercegovine se bomo poslovili z ogledom neokrnjenih slapov 
Kravice. Narava je v sicer kamniti  pokrajini ustvarila čudovit 
ambient. Slapovi so sicer manj znana turistična destinacija, 
a vendar se po mnenju večine  uvrščajo med eno lepših 
destinacij Hercegovine. Sledi udobna vožnja po avtocesti do 
doma, kamor bomo prispeli polni lepih vtisov, novih spoznanj 
in gurmanskih doživetij v poznih večernih urah.

Ponudba izleta vključuje:

2 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*/4*

vstopnina  nacionalni park Kravice
organizacija in DDV

vstopnina v Muzej II. zasedanja 
AVNOJ-a

Avtobusni prevoz na navedeni relaciji

vstopnina v Titov bunker
1 x kosilo 

2 x  tradicionalno  večerjo

Program in vsebina izleta 
Odhod: 27. do 29. oktober 2017
Čas potovanja:  3 dni / 2 nočitvi
Rok za prijavo:  23.10.2017 oz. do zasedbe prostih mest

OPIS IZLETA

www.sindikatvojakov.si

Bosna je dežela kulinarike. Daleč 
najbolj prepoznavni so “čevapi”. Na 
našem izletu bomo imeli priložnost 
preizkusit mojstre “čevapov” v 
Travniku in Sarajevu. Deljena so 
mnenja o tem kateri so boljši 
Travniški ali Sarajevski. Kaj menite 
vi?

Travniški ali Sarajevski

Prijave na izlet se zbirajo do 23. oktobra oz. do zasedbe 
prostih mest pri sindikalnem zaupniku ali  preko spletne 
strani  www.konfederacijasindikatov.si 
Možnost plačila na 3 obroke. 
Cena: 215 €


