
NOSTALGIČNO POTOVANJE PO   

DRŢAVI BIVŠE JUGOSLAVIJE 
 

 

OPIS POTI 

 

1. dan 

Iz avtobusne postaje se bomo z 

organiziranim prevozom odpeljali  

skozi Maribor do Slunja (Rastoke), kjer 

nas čaka krajši počitek in ogled.  

 
Vodeničasto naselje leži na mestu, kjer se 

Slunjčica zliva v reko Koranu. Zaradi 

svojih izjemnih naravnih lepot je vas 

Rastoke zaščitena z oznako zgodovinska 

dediščina.  

 

Pot bomo nadaljevali do Nacionalnega 

parka Una, kjer bo zopet krajši postanek in 

ogled. 

 
Kulturni in zgodovinski čut tega območja 

je bogat z dediščino, arheološkimi najdišči  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in zgodovinskimi spomeniki, ostanki 

srednjeveških trdnjav ter verskih objektov  

različnih ver in kultur. Med njimi tudi 

velika in včasih pomembna trdnjava 

starega mesta Ostrovica.  

 

Sledi mesto Jajce (vodenice - mili), kjer si 

bomo vzeli čas za ogled in pa krajši 

počitek.  

 
Mlini na reki Pliva izvirajo in srednjega 

veka. 20 mlinov zgrajenih na sredini 

pregrade med malim in velikim jezerom 

Pliva pomembno prispeva k vzdušju mesta 

Jajce.  

 

Pot nas bo vodilo naprej do Ramskega 

jezera, kjer nas čaka še zadnji 5-10 minutni 

počitek pred prihodom v Sarajevo.  

 
Ramsko jezero je umetno jezero na reki 

Rama. Ustvarjeno je bilo leta 1968, 



največja dolžina jezera je 12km, globina 

pa 95m. 

 

755km dolga vožnja se konča v mesto 

Sarajevo, kamor bomo prispeli okoli 18. 

ure. 

 

Prespali bomo v Napretkovem domu, kjer 

bi vzeli 2x nočitev z zajtrkom in 1x 

večerja.  

 
 

Če  bo dovolj časa si bomo pred 

zasluženim počitkom privoščili pravo 

balkansko večerjo.  

 

  
 

 

 

2. dan  

 

S Sarajevskim vodičem se bomo po zajtrku 

iz Napretkovega doma  odpravili proti 

planini Trebević.  

 

Pot nas bo vodila do planinske koče 

»Bijele stijene«  – kjer je tudi vhod v 

ferato.  

 

 
Pot nas vodi po zahodnem grebenu  do 

razgledne točke. 

 
od tam pa se bomo odpravili na vrh planine 

Trebevič (1627 m. n/v)  

 
Pot nazaj nas bo vodila skozi borov gozd 

do »Dobrim vodama«. Tu je izvir pitne 

vode.  

 

Pot se bo nadaljevala do izvira »Tri 

Budalaša.« 

 
 

 

Od tu se bomo odpravili nazaj do 

Napretkovega doma. 

 

 



Skupne hoje prvega dne je 3-4 ure. Pot je označena kot srednje zahtevna. Povratek h koči 

predviden okoli 15 ure. 

 

Oprema za 2 dan: 

Planinski čevlji, rezervna oblačila, nekaj hrane in dovolj tekočine, pohodne palice, komplet za 

samovarovanje ter pohodna čelada. 

 

 

3. dan 

 

Po zajtrku se bomo odpravili v Bjelino (etno 

selo) 

 
Vas je razdeljena na 2 dela. Ena stran 

prikazuje posvetno življenje in je zgrajeno iz 

lesa. Hiše povezujejo kamnite poti v središču 

vasi pa sta dva jezera. Druga stran pa 

prikazuje duhovni lik in je po srednjeveški 

arhitekturi zgrajena iz kamna, ki je replika 

zgodovinskega in verskega pomena.  

 

Nato pa se bomo če bo interes in čas pred 

odhodom domov odpravili še v Arizono.  

  
 

 

 

 

Arizona je ogromen nakupovalni center oz. 

tržnica, kjer najdete vse kar si zaželite. 

Za vas in vašo družino, vse za dom, pohištvo, 

belo tehniko, Hi-Fi... Skratka ob koncu 

nakupovanja boste imeli polne roke  

 

 

 

 

nakupovalnih vrečk. Največ je seveda oblačil 

in obutve "priznanih modnih znamk". 

Arizona ima tudi veliko lokalov, restavracije, 

kjer se lahko okrepčate. Nahaja se na jugu 

Bosne in Hercegovine v bližini mesta Orašje. 

 

 

 

Po obisku Arizone pa bomo lahko Bosni in 

Hercegovini samo še pomahali v slovo, saj je 

pred nami 730 km (10 ur vožnje) do našega 

domačega kraja.  

  

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odhod iz Meţice je 9. 10. 2015 ob 3.00 uri. 

Vračamo se 11. 10. 2015. Strošek izleta 

znaša 120,00 eur (vključen prevoz, 2 x 

nočitev z zajtrkom, 1 x večerja). Prijavite 

se lahko na tel. št. 02 82 35 378 (pisarna 

društva)  

040 741 013 (Rudi Burjak) in 

 041 857 342 (Stojan Krivec) ali 

e-mail: pdmezica@gmail.com 

 

S prijavo na izlet vsak udeleženec potrjuje, da je 

seznanjen z zahtevami izleta, da izpolnjuje 

zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno 

sodelovanje na izletu, da ima poravnano članarino za 

tekoče leto (v nasprotnem primeru si mora nezgodno 

zavarovanje urediti sam), ter da pristopa k izletu na 

lastno odgovornost. V slučaju neugodnih vremenskih 

razmer ali drugih nepredvidljivih okoliščin so možne 

spremembe ali odpoved izleta. 

 

mailto:pdmezica@gmail.com

