Društvo prijateljev
mineralov in fosilov
Slovenije

JESENSKI STROKOVNI
IZLET V BOSNO
V oktobru društvo DPMFS organizira trodnevni strokovni izlet v Bosno, natančneje v
okolico Sarajeva. Obiskali bomo sejem mineralov in fosilov v Kreševu, se srečali z
nekaj tamkajšnjimi društvi ter obiskali
nekaj terenov in seveda Sarajevo. Organizator in vodja izleta je Robert Lorencon.
PREDVIDENI PROGRAM
Štartali bomo v petek zjutraj. Po kosilu si bomo najprej ogledali manjši odprti kop premoga nad Zenico. Dolina od Zenice do Sarajeva je znana po srednjemiocenskih plasteh s
premogom. V tem rudniku lahko najdemo nekaj zanimivih
mineralov ter seveda veliko rastlinskih fosilov.

Sledi ogled odprtega
kopa premoga Kakanj,
ki je izjemno velik z
ogromno kamnine na
površju. Tam bomo
spet iskali rastlinske
fosile.
Pozno popoldan sledi
nastanitev in čevapi. V
Primer rastlinskega fosila iz
soboto dopoldan se
premogovnika Kakanj.
bomo
srečali
z
društvom Citrin iz Kreševa, kjer bo potekal tradicionalni sejem mineralov in fosilov. Popoldan nas bodo odpeljali na
teren, kjer lahko najdemo minerale kremena.

Iskanje citrina v okolici Kreševa.
Minerali, ki jih najdemo v odprtem kopu premoga nad Zenico. Spodaj je omenjeni zapuščeni kop, kjer lahko najdemo
minerale in rastlinske fosile.

Večer je namenjen za ogled znamenite Baščaršije v Sarajevu
in lokalno kulinariko. V nedeljo dopoldan se bomo srečali še
z enim društvom iz Sarajeva ter skupaj odšli
na teren. Po kosilu sledi odhod domov.
Glede na vreme in druge nepredvidene
okoliščine bo program lahko tudi nekoliko
drugačen.

PREDVIDENI STROŠKI
Prevoz bo ali z lastnimi avtomobili ali s kombijem (odvisno
od števila prijavljenih). Strošek z avtomobilom je okvirno
150 EUR, za kombi pa 450 EUR. Ker v avtomobil gredo lahko
trije, v kombi pa osem, je predviden strošek na osebo od 50
do 60 EUR. Stroški bivanja so od 10 do največ 20 EUR na
noč, odvisno kje nam bo uspelo rezervirati.
DATUM IZLETA
13. – 15. 10. 2017
INFORMACIJE IN PRIJAVE
Robert Lorencon, telefon 041 654014,
Robert.Lorencon@comtrade.com
Prijave zbiramo najkasneje do 30. 9. 2017!

Ulica v sarajevski Baščaršiji.

Sejem mineralov in fosilov v Kreševu.

