
OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno 
sodelovanje na izletu,  ima plačano letno članarino v PD in urejeno nezgodno zavarovanje, če je izlet v tujino. Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in 
odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost. 

PD Slivnica pri Celju vabi v 

ZZAAHHOODDNNOO  BBOOSSNNOO  
 
 

od 23. do 25. aprila 2016 
 

ODHOD: ob 4:00 z AP Gorica pri Slivnici  
 

PREVOZ: avtobus ali drugi organiziran prevoz 
 

POTEK:  
1. dan: vzpon na Veliki Šator (1872 m). Izhodišče bo v vasi Veliko Tičevo. 

Predviden čas hoje: 6 do 8 ur. Popoldan sestop do vasi Nuglašica kjer bomo 
bivali v neke vrste kmečkem turizmu (večerja, nočitev in zajtrk). 

2. dan: vzpona na Troglav (113 m). Vrnili se bomo nazaj v vas Nuglašica, kjer 

bomo drugič prespali (večerja, nočitev in zajtrk). Predviden čas hoje: 6 do 8 ur.  

3. dan: zjutraj se bomo odpeljali v smeri Bihača. Povzpeli se bomo še na vrh 
Ljutoc (1110 m).  Predviden čas hoje: 4 do 5 ur. Popoldan prevoz domov, kamor 
prispemo pozno zvečer. 

 

Program v Bosni bo izvedel Ermin Lipović - Lipa preko svoje agencije Kljub ekstremnih 
sportova Limit. On bo tudi lokalni vodnik za vse izlete.  

 

 

ZAHTEVNOST POTI: zahtevna planinska pot, obvezna ustrezna obutev, 

pohodne palice priporočljive  
 

STROŠKI IZLETA:  120 € (avtobusni prevoz, prenočili bomo na kmečkem turizmu, kjer 

bomo imeli tudi vso hrano).  
 
Obvezno je dodatno zdravstveno zavarovanje za tujino. Možnost doplačila za večji obseg 
pravic prek PZS. Več informacij ob prijavi. Obvezna je osebna izkaznica ali potni list. 
 

ROK PRIJAVE: do zasedbe prostih mest. Prijava je potrjena s plačilom stroškov 

izleta na TRR: Planinsko društvo Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici, 3263 Gorica pri 

Slivnici: Banka Celje: SBCES12X - SI56 0600 0092 1483 615. Potrdilo o plačilu pošljite na 
društveni e-mail.  
 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  
 

 Matej Planko – 040 161 352 

 pslivnicapricelju@gmail.com  
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