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BOSNA 2019 

Velika Lelija (2.032m) in Ozren (1.534m) 

  
 

Kdaj Od 22.6. do 25.6.2019 (sob. - tor.); odhod ob 3h30 izpred Creine v Kranju 

Kako S posebnim 40-sedežnim avtobusom 

Opis poti PD Iskra Kranj vas v sodelovanju s turistično agencijo Levanta tudi letos vabi v Bosno in 
Hercegovino. Tokrat se bomo povzpeli na Veliko Lelijo (2.032m), izjemno razgledni 
dvatisočak severno od Zelengore, in na Ozren pri Sarajevu ter obiskali najvišji slap v 
BiH, Skakavac (višina 98m). Prvi dan si bomo ogledali zanimiv naravni park s 
speleološkimi jamami Bijambare severno od Sarajeva, zadnji dan pa si v spremstvu 
turistične vodičke ogledali Sarajevo in nekatere njegove največje znamenitosti - Begova 
džamija, Kuršumli medresa, Sahat kula, Gazi Husrefbegov bezistan, Latinska ćuprija... 
Dovolj bo časa tudi za čevapčiče in lokalno kulinariko. Vse tri dni bomo bivali v 
preverjenem hotelu v neposredni bližini Sarajeva (3*, dvoposteljne sobe). Poleg 
zgodovine to področje zaznamujejo prijazni ljudje in izjemno lepa, neokrnjena narava. 

Podrobnosti so navedene v priloženem razpisu turistične agencije Levanta. 

Zahtevnost, 
trajanje 

Pohod na Veliko Lelijo traja cca 6 ur, pohod na Ozren pa 5h30 nezahtevne hoje. Turi 
sta primerni za vse, ki imate splošno kondicijo za hribe. (Pri Veliki Leliji je upoštevano, 
da si bomo pot v obe smeri lahko deloma skrajšali s kombibusom; doplačilo 5€.) 

Potrebna 
oprema 
 

Udeležencem priporočamo dobre planinske čevlje s čvrstim narebrenim podplatom in 
pohodniško opremo za visokogorje, dovolj tekočine za na ture. Veljaven osebni 
dokument za prestop meje. Planinska izkaznica in osebna prva pomoč.  
 

Vodenje, 
organizacija 

Uroš Prelovšek in Sašo Košnik, v sodelovanju z bosensko-hercegovskimi vodniki in 
organizatorjem izleta - TA Levanta (poskrbljeno bo tudi za turistično vodenje) 

Strošek 199 € ob udeležbi najmanj 35 oseb 

Strošek je odvisen od števila udeležencev, končni znesek bomo določili ob zaključku 
prijav, glede na število prijavljenih oseb. 

Strošek vključuje: prevoz s turističnim avtobusom in cestne pristojbine; 3 x polpenzion 
v hotelu 3* v 2-posteljnih sobah; stroške lokalnih vodnikov; turistično vodenje in 
organizacijo programa. 

Možno doplačilo na poti: vstop v zaščiteno območje Bijambare – 2 KM, cca 1 €, 
upokojenci 1 KM, cca 0,50 €; vstop v jamo Bijambare – 3 KM, cca 1,50 €, upokojenci 
2 KM, cca 1 €; prevoz s turističnim vlakcem od info-točke do jame – 1 KM, cca 0,50 
€ v eno stran; kombibus 2.dan, V. Lelija – 5 € na osebo. 

Prijave, rok 
prijav in 
informacije: 

Prijave z vplačilom 100€ akontacije sprejemamo do vključno petka 31.05.'19 ali do 
zasedbe mest na avtobusu. Prijave brez vplačane akontacije niso veljavne. 

Prijavite se lahko: 

- v turistični agenciji LEVANTA, Cesta maršala Tita 50 Jesenice 
Telefon: 04 583 59 00  (ga.Biljana Branc), E-mail: levanta@jesenice.net 
Delovni čas: vsak delovnik od 9. do 13. in 16. do 18. ure, sobota in nedelja zaprto. 

- v društveni pisarni (Ljubljanska c. 24a – vhod pri ambulanti, v času uradnih ur – vsako 
sredo od 17.00 do 18.00 ure) 

mailto:levanta@jesenice.net


 

spletna stran:    http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/                             elektronska pošta:    pd.iskra.kranj@gmail.com  

Prijave, rok 
prijav in 
informacije, 
nadaljevanje 

Plačilo je možno po položnici ali preko interneta ali v pisarni društva. Zadnji obrok mora 
biti plačan do petka 14. junija 2019. 

Podatki za nakazilo vplačil na TRR agencije: 
Turistična agencija Levanta, Biljana Branc s.p., C. maršala Tita 50, Jesenice 
TRR: 07000-0000369660 
Namen: Bosna 2019 
Sklic: 00   2206-2019 
Koda namena: SCVE 

V primeru plačila za drugo osebo naj se ime in priimek potnika navede pri namenu. 
Vsi prijavljeni potniki bodo po 31.5.2019 prejeli obvestilo o dokončnem številu 
prijavljenih in višino dokončnega zneska za plačilo. 

Obvezni podatki ob prijavi: 
- Ime in priimek 
- Naslov bivališča 
- Telefonska številka / E-mail naslov 
- Zavarovanje rizika DA / NE 

Informacije: 
* Turistična agencija LEVANTA, tel. 04 583 59 00 
* Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163 
* Sašo Košnik, saso.kosnik@infonet.si, tel. 041 757 009 
 

Odhodi avtobusa: 
- Kranj - Hotel Creina ob 3.30 uri; 
- Kranj - Mercator center Primskovo ob 3.35. uri; 
- Ljubljana - OMV črpalka, Celovška 455, ob 4.00 uri; 
- Hofer Fužine Ljubljana ob 4.10 uri. 
 

Priporočila Udeležencem priporočamo, da si sami uredite brezplačno osnovno zdravstveno 
zavarovanje za tujino ("Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja"), ki ga lahko 
uredite na Območni enoti ZZZS ali na povezavi https://www.zzzs.si/tujina . 

Priporočamo, da si uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco (npr. 
CORIS) za tujino, ki ga lahko uredite: 
- neposredno preko Corisa (gl. povezavo https://www.coris.si/) ali 
- pri turistični agenciji LEVANTA 
- preko Planinske zveze Slovenije. 

Možno je zavarovanje rizika odpovedi 10 € na osebo. Zavarovanje rizika plačate pri 
plačilu/nakazilu akontacije. V kolikor se ne odločite za zavarovanje rizika odpovedi, vam 
organizator ne bo mogel vrniti akontacije v primeru odpovedi po 31. maju 2019 (Plačilo 
rezervacije nastanitve preko agencije). 

Opombe - V primeru neprimernega vremena in nepredvidenih razmer si pridržujemo pravico do 
sprememb oz. prilagoditve planinskega programa ali odpovedi tur. 
- Vsak udeleženec mora imeti ustrezno fizično pripravljenost. 
- Vsak udeleženec je dolžan upoštevati navodila planinskega vodnika na poti. 

- Vsak udeleženec hodi na lastno odgovornost. 

 
Vabljeni ! 
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