
 PROGRAM STROKOVNE EKSKURZIJE V SRBIJO  

1. DAN – petek, 11.4.2014 

Vstop potnikov iz Celja, na avtobusni postaji Arja vas ( smer Velenje ) ob 4.00 uri.  
Odhod iz Ljubljane – parkirišče Tivoli ob 5.00 uri.  
 
Vožnja do ŠABCA  (cca 508 km ), prihod predvidoma ob 13.00. Na poti bo vmesni postanek  za 
kosilo.  
Šabac je kulturno in administrativno središče Mačvanskega okraja, leži na bregu reke Save  in ima 
okoli  75.000 prebivalcev. Mesto se je razvilo iz srednjeveške utrdbe in je bilo med gospodarsko 
najbolj razvitimi v Srbiji v bivši Jugoslaviji. 
Obiskali bomo regionalni Center za razvoj zaposlenih v izobraževanju . 
(www.csusabac.rs/onama.php?len=lat). Tovrstnih centrov je v Srbiji več. Ustanovljeni so bili v 
sodelovanju s Švicarsko agencijo za razvoj in sodelovanje. Ogledali si bomo tudi njihov Park 
znanosti, ki so ga odprli pred kratkim. 
Šabac bomo zapustili okrog 15.00 ure in nadaljevali vožnjo do Valjeva. Prihod predvidoma ob 
16.30 uri. Nastanitev v hotelu. 
(www.upoznajsrbiju.co.rs/mesto/valjevo-96) 

    
VALJEVO  je glavno mesto Kolubarskega upravnega okraja. Z okolico je prebivalcev več kot 
70.000. 
Je med najstarejšimi srbskimi mesti, kulturno, upravno in gospodarsko središče. Ima bogato 

zgodovino, številne galerije, muzeje in kulturne spomenike. Če bo čas dopuščal, bomo že ta dan 

obiskali galerijo in Narodni muzej ( sicer v nedeljo dopoldne). Pozno popoldne ( predvidoma ob 

19.00 ) bomo gostje  Tehnične šole, ki uspešno sodeluje s Tehniškim srednješolskim centrom 

Velenje. Ogledali si bomo  šolo, predstavili nam bodo svoje delo, programe  in  sodelovanje z 

Velenjem . V šoli je predvidena tudi večerja ( če ne bo Darko pripravil kakšnega posebnega 

kulinaričnega presenečenja ). 

( www.tehnickaskolava.rs) 

 

 

 

 

 

http://www.csusabac.rs/onama.php?len=lat
http://www.tehnickaskolava.rs/


2. DAN,  sobota 12.4. 2014 

Po zajtrku vožnja ob Drini in z vlakom »Nostalgija« po znameniti ozkotirni železnici » Šarganska 

osmica«. Na tej progi je t.i. vlak Čira zadnjič zasopihal leta 1974. Del proge v obliki osmice, od 

Mokre gore do postaje Šargan Vitasi,  so ponovno oživili. Vlak vozi skozi številne predore, preko 

mostov, na razdalji 15.440 m in premaga 300 m višinske razlike. Z vlaka in  na vmesnih postankih 

je čudovit pogled na neokrnjeno naravo. Če bo sreča, se prične sezona vožnje z vlakom ravno 11. 

aprila.  Po vožnji si bomo ogledali znameniti Drvengrad, etno vasico, mesto v malem iz lesa, ki so 

ga  zgradili, po zamisli režiserja Emirja Kusturice,  za snemanje filma Življenje je čudež«. 

Povzpeli se  bomo na nadmorsko višino 700-1500 m , na znameniti Zlatibor, letno in zimsko 

turistično središče  Srbije. Specifična mediteranska in kontinentalna klima je omogočila razvoj 

zdraviliškega, športnega in rekreativnega turizma.  

 
Na Zlatiboru si bomo privoščili kosilo , ob povratku v Valjevo pa še tipično srbsko večerjo v Banji 

Vrnjici… Na poti se bomo ustavili  še v lončarski delavnici in morda kupili lep  lončarski spominek.  

    

3. DAN . nedelja, 13.4.2014 

Po zajtrku se bomo podali še na ogled starega, turškega dela mesta Valjeva ( mesto se ponaša z 

bogato keltsko, ilirsko in predvsem turško zgodovino )  in seveda najbolj zanimive so vedno  

mestne tržnice, kjer je še posebej ob nedeljah živahno.   

 Pred povratkom proti domu še zadnje  slastno kosilo, nato vožnja v Slovenijo.   

Več o zanimivostih, krajih, ljudeh…boste izvedeli od  gostiteljev  in vodiča, ki nas bo spremljal na 

poti po Srbiji. Obljubljajo še odlično hrano, kakšno »pjevačico« in vse kar sodi k tipičnemu »eks-

jugo« vzdušju. 

Doma bomo predvidoma v poznih večernih urah. 

 

PLAČILO: Cena ekskurzije je za člane DOIO in ADS 120 EUR na osebo ( plačilo z gotovino na 

avtobusu ); cena za zunanje sopotnike je 150 EUR na osebo ( prav tako plačilo na avtobusu ). 

V ceni so upoštevani vsi stroški prevoza, nočitev, prehrane, pijače in vodiča. 

Vsak 3 urni seminar je dražji od te strokovne ekskurzije. Obetajo se nam trije dnevi nepozabnih 

krajev, prijaznih ljudi, strokovnih stikov in sodelovanja, dobre hrane in ne nazadnje našega 

druženja. 

 

Strokovno ekskurzijo smo zakrivili : Darko Lihteneker ( prisega , da bo za vse odgovoren !) 

           : Ida Srebotnik, Zlatko Zepan in Andreja Sabati Šuster  

  

 


