
BILI SMO V BOSNI IN HERCEGOVINI 
  
V noči iz nedelje na ponedeljek 23. 5. 2016 članice in člani Kluba, ki smo se 
podali na dolgo pot do Mostarja v Bosni in Hercegovini, skoraj nismo 
zatisnili očesa. Že ob 02. uri zjutraj smo krenili na tri dnevno pot proti 
Republiki Hrvaški in nato v Gradiški prestopili mejo z Bosno in Hercegovino 
(BIH). Pot nas je vodila mimo Banja Luke do našega prvega postanka v 
Jajcu. Tu smo si ogledali mestno jedro, slapove in nekateri tudi muzej 
AVNOJ –a. 
 

    
 

Preko Bugojna smo nadaljevali pot v Konjic. Med potjo smo se ustavili pod 
obronki planine Raduša, ki je mnogim med nami poznana po istoimenski 
akciji iz leta 1972. 
 
Končno smo prispeli v Konjic, kjer smo se ustavili ob čudovitem kamnitem 
mostu. Pridružila se nam je vodnica in ob reki Neretvi smo se napotili v 
Titov bunker, ki se je uradno imenoval Rezervno vojaško poveljstvo. Gradili 
so ga od leta 1953 do 1979 v popolni tajnosti. Površina uporabnih prostorov 
je 6400 m2.  V primeru atomskega napada je bunker omogočal preživetje 
350 osebam in to 6 mesecev. Gradnja je stala 4,6 milijarde ameriških 
dolarjev. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Po ogledu smo se po dolini Neretve napotili v Mostar. Po večerji v hotelu, 
ob prijetni glasbi in vzdušju so se nekateri že napotili v center mesta. 
 

  
 
 

Naslednji dan smo se zjutraj napotili v Blagaj. Tu so vidne ruševine gradu 
vladarja Herceg Stjepana, po katerem je Hercegovina dobila ime. Ime 
Bosna pa izvira iz istoimenske reke. V Blagaju smo si ogledali še derviški 
samostan – Tekijo iz 14. stoletja. Tekija stoji ob izvoru reke Bune, ki je drugi 
najhitrejši izvor reke v Evropi. Voda iz votline prihaja namreč s hitrostjo 30 
kubičnih metrov na sekundo. Iz Blagaja smo se odpravili na ogled starega 
mestnega jedra Mostarja. Posebna znamenitost je kamniti most iz 14. 
stoletja. V zadnji vojni v BiH je bil porušen in ob pomoči mednarodne 
skupnosti ponovno obnovljen leta 2004. 
 

    
 
Iz Mostarja nas je pot vodila v Jablanico. Ogledali smo si muzej znamenite 
bitke za ranjence iz 2. svetovne vojne in ostanke porušenega mostu, ki je 
partizanom služil kot  prehod. 
 



Iz Jablanice smo se odpravili v Sarajevo in med potjo opazovali čudovito 
pokrajino. Po namestitvi v hotelu smo se sprehodili po Baščaršiji in dobili 
prve vtise o Sarajevu.  
 

 
 

Ob večerji so se nam pridružili policijski ataše g. Janko Goršek in vojaški 
ataše g. Jožef Murko ter predstavnica Slovenske vojske. 
 
Tretji, zadnji dan našega izleta po BIH smo se napotili na naše 
veleposlaništvo, kjer nas je najprej sprejel g. Goršek in nato še naš 
veleposlanik g. mag. Iztok Grmek. 
 
Od veleposlaništva smo se napotili do izvira reke Bosne v bližini Sarajeva. 
Okolica je prečudovita in v miru smo se lahko sprehodili. 
 

 



Naša naslednja ogledna točka je bil znameniti Tunel rešitvi v bližini letališča 
Butmir. Tunel poteka 800 metrov od ene do druge strani letališča. V času 
zadnje vojne je bila to edina možnost, da so ljudje lahko zapuščali 
obkoljeno Sarajevo. Po tej poti so v mesto prinašali hrano in druge nujne 
potrebščine, pa tudi orožje. 
 

 
 

Ta dan smo si ogledali še znamenitosti Sarajeva. V popoldanskih urah smo 
se preko Slavonskega Broda odpravili proti domu, kamor smo se vrnili v 
poznih večernih urah. 
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