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»Sredi pušk in bajonetov, sredi mrkih straž,  
tiho stopa naša četa, v hercegovski kras. 

Čuje se odmev korakov, po kamenju 
hercegovskem, 

he ja ho, he ja ho.« 
 

( Bilečanka, Milan Apih, 1940) 
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Skladno z LND Društva Bilečanci Slovenija za leto 2022 Te vabim na  

 

11. »Druženje v Bileći 2022«  
17. – 19. junija 

 
OKVIRNI PROGRAM: 
 
Petek, 17.06. 

- Slovenija – Crveni grm »Oaza« / kosilo, pijača neomejeno  - Bileća / namestitev, prosto  
 
Sobota, 18.06. 

- Dopoldan / po programu organizatorja 
- Popoldan / Izlet Avtovac - Tjentište 
- Zvečer / »Drugarsko veče«  

 
Nedelja, 19.06.  

- Bileća  - Vrgorac  / OPG »Vuleta« prevzem sadja - Gospić »Maki«  / kosilo, pijača samoplačniško - 
Slovenija 

 

Prijavo pošlji do torka, 26. aprila 2022 
- na E-mail DBS info@bilecaslo.si ter OBVEZNO v vednost na  zfilej@gmail.com 
ali 
- v kuverti na naslov Društvo Bilečanci Slovenija Zlato polje 1 4000 KRANJ 
 
Akontacija – rezervacija sedeža - Plačilo do torka, 17. maja 2022: 

- 80,00 € preko UPN na TRR DBS  
in 

- člani 70,00 €   
- nečlani 90,00 €  

gotovinsko 17. junija 2022 na Hrvaškem oz. v Bosni in Hercegovini 
 
Kranj, 06. april 2022 
 
 
PRILOGA: 

- Prijava 
- UPN 

  Zlatko Filej 
  predsednik DBS 

 
 
 

 
OPOMBE: 

- Število sedežev omejeno – 50 + 50! 
- V primeru odpovedi si sam poiščeš zamenjavo oz. ob pomoči vodstva! 
- Nočitev v vojašnici verjetno ne bo mogoča 
- Nočitev v lastni režiji v turističnih sobah ali v hotelu »Dijamant« Bileća – 

samoplačniško - pomoč Društva Bilečanci Slovenija pri namestitvi 
- Ob obisku vojašnice »Moša Pijade« upoštevanje zakonov, odlokov in ukrepov 

Ministrstva za obrambo Bosne in Hercegovine 

http://www.bilecaslo.si/Images/loggo.jpg
mailto:info@bilecaslo.si
mailto:zfilej@gmail.com

