
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                  EUROVAL turizem d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor 
 Tel.: 00386 2 234 90 96  Fax: 00386 2 234 90 92  El. Pošta: vesna.urosevic@euroval.si  www.euroval.si 

  

        Strokovna ekskurzija  

  OZS v Bosno in Hercegovino 
 

 
 

Datum:  02./03. December 2016 

       
PROGRAM POTOVANJA: 

1. dan: MARIBOR – CELJE – LJUBLJANA – LAKTAŠI – TRAVNIK - SARAJEVO  
Odhod avtobusa ob 03.00 uri iz Maribora – obrtna zbornica Maribor, 04.00 uri iz 
Celja – dvorana Zlatorog in ob 05.00 uri iz Ljubljane – postajališče Dolgi most. 

Nočna vožnja s postanki v smeri Zagreba in Bosanske Gradiške, kjer prestopimo 
mejo med Hrvaško in BiH. V dopoldanskem času bomo imeli strokovni del  naše 

ekskurzije. Obiskali bomo podjetje MAHLE Lektrika d.o.o. v  Laktaših, kjer nas bo 
njihov predstavnik seznanil s podjetjem in razkazal proizvodnjo (štancanje). 
Krajša vožnja do Klasnic, kjer sledi ogled podjetja Kolektor CCL. Tudi tukaj nas 

bo sprejel njihov predstavnik in skupaj z nami odšel na ogled proizvodnje. Vožnja 
do Banja Luke, kjer nas bo v znani restavraciji čakalo kosilo s specialitetami tega 

področja. V popoldanskih urah vožnja ob reki Vrbas do Travnika. Postanek za 
ogled rojstne hiše Iva Andriča, nobelovca za književnost in edinstvene „šarene“ 
džamije. Nadaljevanje poti do glavnega mesta Bosne in Hercegovine – Sarajeva. 

Nastanitev v hotelu, večerja ob glasbi in nočitev. 
 

2. dan: KONJIC - SARAJEVO – SLAVONSKI BROD – ZAGREB – LJUBLJANA – 
CELJE - MARIBOR 
Po zajtrku se zapeljemo v dolino reke Neretve, kjer naredimo postanek v kraju 

Konjic. Obiskali bomo objekt, katerega so zgradili pod zemljo v obliki podkve in 
je bil namenjen Titu in njegovemu vodstvu. Bunker je bil največja skrivnost 

takratne SFRJ, danes pa si je del tega možno tudi ogledati. V restavraciji sledi 
kosilo in nato povratek v Sarajevo. Popeljali se bomo na panoramsko vožnjo po 
mestu in spoznali njegovo podobo danes, kjer se še vedno prepleta arhitektura 

vzhoda in zahoda. Videli bomo zgradbe dvojčkov Momo in Uzeir, parlamenta in 
časopisne hiše oslobođenja (današnji AVAZ), znameniti Principov most, Viječnico, 

zgradbo iz avstro-ogrskega obdobja zgrajeno v maurskem stilu, „inat kuču“. 
Očarala nas bo stara Baščaršija, predel iz 15. stol. Sprehodimo se po prekrasnih 
trgovinicah in butikih, kjer boste našli kaj zanimivega. V predelu Kazanđiluk 

mojstri izdelujejo izdelke iz bakra še danes, Baščaršija slovi tudi po dobrih 
čevapih in pisanih burekih. Na voljo nekaj prostega časa za kakšen  nakup 

spominkov, porcijo čevapčičev ali kavico – tisto ta pravo bosansko! V 
popoldanskih urah slovo od prijaznih domačinov in nadaljevanje poti do etno vasi 
Čardaci, kjer se bomo v njhovi restavraciji pogostili z večerjo. Sledi vožnja proti 

Hrvaški in Sloveniji s prihodom v poznih večernih urah.  
 

http://www.euroval.si/


 

Cena za člane OZS in pri njih zaposlene*:    
 

  111,00 EUR (pri najmanj 45 plačanih potnikih) 

     113,00EUR  (pri najmanj 40 plačanih potnikih) 
  120,00EUR  (pri najmanj 30 plačanih potnikih) 

           126,00EUR  (pri najmanj 25 plačanih potnikih) 
 

*Avtobusni prevoz članom sekcije kovinarjev pri OZS in pri njih zaposlenih delavcev financira 
organizator, Sekcija kovinarjev OZS. (Za priključene člane OZS v elektro stroki pa Sekcija 
elektro dejavnosti pri OZS).  
 
 

Cena za nečlane OZS:    
 

  155,00 EUR (pri najmanj 45 plačanih potnikih) 

     163,00EUR  (pri najmanj 40 plačanih potnikih) 
  186,00EUR  (pri najmanj 30 plačanih potnikih) 

           205,00EUR  (pri najmanj 25 plačanih potnikih) 
 
Cena vključuje: avtobusni prevoz po programu, cestnine in parkirnine, nastanitev 

v hotelu 4* v Sarajevu v dvoposteljni sobi na osnovi polpenziona (zajtrk in 
večerja ob glasbi), kosilo v restavraciji v Banja Luki, kosilo v restavraciji v 

Konjicu, večerja v etno vasi Čardaci, vstopnina v Begovo đžamijo in  Titov 
bunker, vodenje vodnika z ustrezno licenco GZS, stroške organizacije izleta, 
nezgodno zavarovanje turistov, ddv. 

 
Doplačila po želj ob prijavi:  

zavarovanje rizika odpovedi – 10,86 EUR po osebi ob prijavi, 
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (za skupino-najmanj 9 oseb) – 4,08 
EUR 

enoposteljna soba – 15 EUR po osebi/noč 
 

Cena je izračunana pri udeležbi najmanj 25 potnikov. 
 
Za potovanje je potrebna osebna izkaznica ali potni list ! 

 
Prijava: Turistična agencija Euroval turizem d.o.o. Maribor. 

Prijava je možna najkasneje do 24.11.2016 
 
Plačilni pogoji: pred odhodom. 

 
Akontacijo v višini 70 EUR po osebi nakažite na TRR pri Sberbank d.d.:  

SI5630000-0008988735, na sklic:  00  16142, kar potrjuje vašo prijavo, in 
sicer najkasneje do 24.11. 2016. Preostanek do odhoda. 
 

Splošni pogoji Euroval d.o.o. so sestavni del potovanja in so na voljo v agenciji 
ali na spletni strani www.euroval.si! 

 
 


