
 

  

DDIINNAARRAA  
 
Dinara je gora v Dinarskem gorstvu. To leži med Sinjskim in Livanjskim poljem ter 
ustvarja naravno mejo med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. V smeri SZ–JV se 
razteza v dolžini 84 km med reko Cetino na JZ in Livanjskim poljem na SV. Na JV 
delu dinarski gorski masiv prehaja v Kamešnico. 

Najvišji vrh Dinare Troglav (1913 m) se nahaja v BiH, najvišji vrh na Hrvaškem pa je 
Sinjal (1831 m). Tega pogosto poimenujejo kar z imenom gorstva, torej Dinara, to 
oznako pa najdemo tudi v publikacijah in na zemljepisnih kartah. 

V svet Dinare in okoliških vrhov vas vabim od 18. 5. 2011 do 22. 5. 2011. 

1. DAN – 18. 5. 2011 

Ob 5. uri se izpred Mercator centra na Hudinji odpeljemo skozi Rogatec (Ljubljana) 
mimo Zagreba in pred tunelom Sv. Rok zapustimo avtocesto. Pot nas popelje mimo 
mesta Gračac, v bližini katerega si, če bo mogoče, ogledamo Cerovačke špilje, ki so 
jih odkrili leta 1913 pri gradnji železnice Zagreb–Split. Po ogledu nas čaka še nekaj 
kilometrov vožnje do železniške postaje Zrmanja. Od tod se bomo v 3–4 urah 
povzpeli na Poštak (1425 m), ki je znan tudi po naravnih kamnitih skulpturah, ležečih 
pod vrhom (ok. 1200 m). Nato se zapeljemo v Knin do hotela Mihovil, kjer bomo 
prenočevali štiri noči.  
 
 

2. DAN – 19. 5. 2011 

Po zajtrku se ob 7. uri s terenskimi vozili odpeljemo do Suvog polja, ki je izhodišče za 
Sinjal oz. Dinaro (1831 m), najvišji vrh Hrvaške. Pot nas popelje čez Badanj (1281 m 
– 2 uri) mimo planinske koče Brezovac (1050 m) pod Bukvinom vrhom do Sinjala (5 
ur). Z vrha nekaj časa sestopamo po isti poti, na prvem križišču pa izberemo pot, ki 
nas pripelje v Mirkoviče, kjer po 10 urah končamo planinski potep po tem delu Dinare.  
 
 

 



3. DAN – 20. 5. 2011 

Tretji dan sledi lažji krajši vzpon na Kijevski Kozjak in njegov najvišji vrh Bat (1206 
m). Ob 7. uri se zapeljemo do Kijeva, kjer je naše izhodišče. Gozdna cesta nas v 30 
minutah pripelje do žične ograje, ki ji sledimo nekaj časa. Ko pridemo na travnati 
hrbet, smo ponovno na markirani poti, ki nas pripelje na vrh (3 ure), s katerega je 
čudovit pogled na Dinaro, Peručko jezero, Svilajo, Petrovo polje in Drniš. Z vrha 
sestopimo po isti poti in po petih urah zaključimo potep po Kijevskem Kozjaku.  
 

4. DAN – 21. 5. 2011 

Po zgodnjem zajtrku se ob 6.30 zapeljemo čez mejni prehod Strmca v Bosno in 
Hercegovino do kraja Sajkoviči in zaselka Gubin, ki bo naše izhodišče za najvišji vrh 
Dinare, tj. Troglav (1913 m). Če cesta ne bo prevozna za avtobus, nas čaka 12 km 
»ogrevanja« na makadamski poti do »uradnega« izhodišča (ok. 1200 m). Tu nas 
markacije usmerijo v gozd in malo višje do žrela Sajkoviča, kjer se levo odcepi pot 
»via normale«, desno pa zelo zahtevna pot. Do vrha bomo potrebovali 3–5 ur. 
Sestopimo po isti poti.  
 
5. DAN – 22. 5. 2011 

Ob 7. uri zapustimo hotel in se zapeljemo nazaj mimo Gračca do prelaza Mali Alen, 
kjer bo naše izhodišče za planinski potep okoli Velikega Crnopaca. Pot nas v uri in pol 
pripelje do planinskega zavetišča Crnopac, kjer se začne atraktivna krožna pot 
Malega princa. V amfiteater Zdenkova jama se bomo spustili po lestvi, ko bomo hodili 
čez hrbet Kičme, pa nas bo varovala jeklenica. Kdor bo želel, se bo lahko povzpel še 
na Bili Kuk, kar bo pot podaljšalo za 30 minut. Za vzpon do zavetišča, krožno pot in 
sestop nazaj na izhodišče bomo potrebovali 6 ur. Po zaključenem planinskem izletu 
se bomo po najbližji poti odpeljali do avtoceste in nazaj domov. 
 

CENA: 290,00 EUR (minimalna udeležba 20 oseb) 
  

V ceno je vključen prevoz na vseh relacijah, prevoz do Suvog polja, 4 

nočitev z zajtrkom, nezgodno zavarovanje.  

Večerjo je možno dobiti v hotelu, ki stane od 5 do 10 evrov. 

 

Prijave sprejemamo do 10. 5.2011 na gsm 031 633 123 – Andrej ali gsm 

040 209 690 – Peter. Ob prijavi je potrebno vplačati akontacijo v višini 50 

evrov na TR PA Guliver z pripisom Dinara.  


