PO BALKANU
(HERCEGOVINA, BOSNA)

Datum: 18. – 20. oktober 2018
Kraji ogledov: Mostar, Konjic, Sarajevo, Travnik, Jajce, Banja Luka
Bosna in Hercegovina je država na Balkanskem polotoku, ki je pod tem imenom kot republika obstajala že v
nekdanji socialistični Jugoslaviji. Državljanska vojna v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je pripeljala do
nadzorovane države dveh entitet: Federacije BiH in Republike Srbske. Etnično je razdeljena med tri skupine:
Bošnjake (muslimansko prebivalstvo), Srbe, ki predstavljajo večino ravno v Republiki Srbski, in Hrvate. Država
leži na zahodnem Balkanu in si deli zahodno ter severno mejo s Hrvaško, vzhodno s Srbijo in jugovzhodno s
Črno goro. Topografsko podobo države večinoma oblikuje Dinarsko gorovje z najvišjim vrhom države Maglič,
2387m, na severovzhodu se spusti v Panonsko nižino, 26-kilometrski pas na jugu države se dotika Jadranskega
morja. Prestolnica federacije Sarajevo, ki je danes s slabega pol milijona prebivalcev tudi največjo mesto v BiH,
so leta 1461 ustanovili Turki. Mesto, ki se je po prihodu avstrijske oblasti konec 19. stoletja evropeiziralo, sta
ob koncu 20. stoletja močno zaznamovala dva dogodka – zimske olimpijske igre leta 1984 in državljanska
vojna, v kateri je bilo mesto dolgo časa oblegano. Hercegovina je geografska podregija v južnem delu države,
sestavljena je iz dveh mikroregij: nizke (primorske ali jadranske) in visoke (planinske) Hercegovine.
Gospodarsko, kulturno, upravno in obenem največje mesto je Mostar.
Program izleta
Prvi dan, razdeljeno mesto

Odhod iz Zagorja in Litije v nočnih urah. Vožnja do mejnega prehoda Obrežje. Po opravljenih mejnih
formalnostih nadaljujemo z vožnjo po avtocesti mimo Zagreba, Karlovca, Zadra, Splita in naprej do meje
Hrvaške z BiH, kjer bomo na mejnem prehodu Bijača vstopili v federacijo BiH. Dan bomo preživeli v krajih, ki so
povezani z reko Neretvo. Prvi postanek bo namenjen slikovitem izviru (»vrelo«) reke Bune. Nadaljujemo v
bližnjem Mostarju, ki velja za središče hercegovske regije. Obisk mestnega jedra, ki je pod zaščito UNESCA, ne
bo namenjen samo ogledu mostu, po katerem je mesto dobilo ime, temveč si pogledamo še ostale bisere
osmanske arhitekture mesta pod Veležem. V popoldnevu nas
bo pot vodila do mesta Konjic v zgornjem toku Neretve, kjer
se pod planino Zlatar nahaja pravi podzemni labirint – tako
imenovani Titov bunker. V primeru 3. svetovne (nuklearne)
vojne je bilo predvideno, da se vanj zateče Josip Broz Tito in
do 350 njegovih najožjih sodelavcev, ki bi lahko 280 metrov
pod zemeljskim površjem brez stika z zunanjim svetom
preživeli do 6 mesecev. V podzemnem labirintu je tako več
kot 100 lepo urejenih spalnic, dve veliki konferenčni dvorani,
pet operativnih centrov, dve kuhinji, pet velikih kopalnic in
mini bolnišnica z operacijsko dvorano. V zgodnjem večeru
bomo prispeli v bosansko prestolnico Sarajevo. Nastanitev v
hotelu, večerja in nočitev.
Drugi dan, olimpijsko mesto
Drugi dan strokovne ekskurzije bomo v celoti namenili obisku Sarajeva. Po zajtrku se bomo odpravili v
predmestje Ilidža, kjer bomo obiskali najbolj znan pomnik državljanske vojne iz devetdesetih let prejšnjega
stoletja. Takrat so oblegano Sarajevo oskrbovali preko predora, ki je bil skopan pod letališčem Butmir. Pred

obiskom centra bosanske prestolnice še postanek pri izviru reke Bosne. Nato se odpravimo na ogled
zgodovinskega jedra mesta, ki ga pooseblja Baščaršija. Po odmoru, ki ga bomo namenili za pokušino
čevapčićev v eni izmed čevabdžinič na Baščaršiji ali za nakup umetelno oblikovanih spominkov, bomo obiskali
Svrzino kućo in se seznanili z bosansko bivanjsko kulturo v preteklosti. Popoldne si bomo ogledali še nekaj
športnih objektov, ki spominjajo na najlepše trenutke v zgodovini mesta, ko je Sarajevo leta 1984 gostilo

olimpijske igre, na mesto bomo pogledali tudi s »ptičje perspektive«, in sicer z razgledne ploščadi najvišjega
objekta na Balkanu – stolpnice AVAZ. Dan bomo zaključili s tradicionalno večerjo in kulturnim programom v
tipični bosanski restavraciji. Nočitev v istem hotelu kot prvi dan.
Tretji dan, Nobelovo mesto
Po zajtrku odhod iz Sarajeva; prvi postanek bo
namenjen mestu Travnik, kjer se je rodil
nobelovec Ivo Andrić. Preko prelaza Komar se
spustimov v dolino reke Vrbas in se ustavimo v
mestecu Jajce, ki ga je nekoč poznal vsak
državljan II. Jugoslavije. Tu se je namreč na
zasedanju AVNOJ-a, 29. 11. 1943 rodila druga
Jugoslavija. Predviden je ogled muzeja, ki je
posvečen omenjenemu dogodku in sprehod skozi
zgodovinsko mestno jedro ob sotočju rek Plive in
Vrbasa. V zgodnjem popoldnevu se odpravimo
proti prestolnici Republike Srbske – Banja Luki.
Za zadnji vtis o državi gostiteljici še gurmanski
užitek. Vožnja do bosansko hrvaške meje in nato
proti mejnemu prehodu Obrežje. Vrnitev domov
je predvidena v večernih urah.
Cena po osebi znaša 192€ ob udeležbi najmanj 45 oseb in vključuje:
- prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, vključno z vsemi cestninami, cestnimi pristojbinami,
parkirninami in taksami;
- 1 x polpenzion in
- 1 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih sobah hotela kategorije **** (Sarajevo);
- tradicionalna bosanska večerja s kulturnim programom;
- kosilo zadnji dan potovanja;
- vstopnine za oglede iz programa;
- obvezno lokalno vodenje (Mostar, Sarajevo);
- Coris nezgodno zavarovanje za tujino;
- turistične takse v krajih, kjer prenočujemo;
- vodenje in organizacijo ekskurzije.
Možno doplačilo:
- zavarovanje rizika odpovedi: 10€.

