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STROKOVNA EKSKURZIJA  
SARAJEVO  

 
DATUM ODHODA: 6. maj 2009 
ČAS POTOVANJA: 2 (3) dni 
NAJVEČJE ŠTEVILO POTNIKOV: 35 oseb; Minimalno število potnikov: 20 
 
PROGRAM POTOVANJA 
1. dan 
Zbor udeležencev ekskurzije ob 21:00 v Mariboru (23:00 v Ljubljana, 24:00 v Novem Mestu). Vožnja 
proti Sarajevu. 
 
2. dan 
Zjutraj prihod v Sarajevo. Prtljago odložimo v hotelu Europa, kjer bomo imeli tudi zajtrk. Po zajtrku 
sprehod po centru in ogled Baščaršije. Nato bo sledil prvi strokovni ogled, kjer si bomo ogledali 
Hotel Central in BBI (Bosnia Bank International) Center, katerega otvoritev je bila 6.4.2009. Ob 
približno 14. uri si bomo privoščili klasično sarajevsko kosilo v eni od znanih »čevapđinic«. Po kosilu 
se bomo vrnili v hotel, kjer se bomo nastanili v sobah. Popoldan je namenjen počitku ali 
individualnim ogledom Sarajeva in morda manjšim nakupom. Ob 18. uri se bomo z avtobusom 
odpravili iz hotela in si ogledali olimpijski kompleks ZETRA. Ogledu sledi panoramska vožnja po 
Sarajevu in ogled cestne in dekorativne razsvetljave ter osvetlitve mostov in fasad. Panoramski 
vožnji bo sledila večerja in nato povratek v hotel. 
 
3. dan 
Po zajtrku se bomo odpravili po poteh NOB od Sarajeva preko Travnika do Jajca, kjer si bomo 
ogledali lokalne znamenitosti in slapove. Po ogledu bomo imeli kosilo. Po kosilu pa se bomo odpravili 
proti Sloveniji. V Ljubljano naj bi prispeli okrog 23. ure, v Maribor pa slabi dve uri pozneje. 
 

CENA POTOVANJA PO OSEBI bo okrog 200 EUR (odvisno od števila udeležencev). 
      

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz Ljubljana-Sarajevo-Ljubljana, nočitev z zajtrkom, 2x kosilo, 
dodaten zajtrk, večerjo (četrtek), voden ogled po Baščaršiji z lokalnim vodičem. 
 
 

Doplačilo za nečlane društva: 35 EUR 
  

ROK ZA PRIJAVO: 25.4.2009 (do zasedbe mest) 
Pri prijavi imajo prednost člani s plačano članarino za leto 2009 in donatorji z poravnanimi obveznostmi za leto 2009. 
(več o članarini na www.sdr.si) 
 

 

Prijavnica (ob prijavi je obvezno nakazilo are v vrednosti 100 EUR na poslovni račun društva) 
Prijavnico pošljite na faks 01/47 68 289 ali e-pošto: matej.kobav@fe.uni-lj.si 
 

Ime in priimek ________________________________________________ GSM ________________ 

e-pošta: ____________________________________________________________________________ 

oseb. dokument in št: _______________________________________ 

Zaposlen/a (plačnik računa) 
družba ______________________________________________  ID za DDV _____________________ 

naslov __________________________________  št. pošta ________  pošta _____________________ 
 
 

Obkroži: član SDR:  DA    NE  
 

Se prijavljam na strokovno ekskurzijo v Sarajevo. S podpisom se obvezujem, da bom poravnal vse svoje 
obveznosti do društva, ki bodo nastale z naslova strokovne ekskurzije. 
 

V _____________________, dne ___. ___. ______    podpis: _________________________ 


