
                                         
 

ŠTUDIJSKA TURA  
SRBIJA IN HRVAŠKA 

BEOGRAD-NOVI SAD-VUKOVAR-OSIJEK 
 

02.– 04. oktober 2014 
Vabimo vas na strokovno ekskurzijo v Srbijo in na Hrvaško, pripravljeno v 
sodelovanju Skupnosti muzejev Slovenije (sekcija za konservatorje-
restavratorje), Društva restavratorjev Slovenije in turistične agencije Maona.  
Namen potovanja je srečanje s kolegi iz Srbije in Hrvaške, ogled delavnic in 
restavriranih del, muzejev, ter seveda obisk mest; Beograda, Novega Sada, 
Vukovarja in Osijeka. 
 
Program ekskurzije: 
 

1. dan: četrtek, 02. oktober, LUBLJANA-BEOGRAD (540 km) 
Odhod iz Ljubljane ob 6.00 uri. Vožnja čez mejni prehod Obrežje na Hrvaško, mimo Zagreba 
in po avtocesti v Srbijo do Beograda.  
Najprej ogled novega depoja Jugoslovanske kinoteke, ki je bila ustanovljena leta 1949 in pod 
tem imenom obstaja še danes. Jugoslavija je imela zanimiv filmski zakon, ki je narekoval, da 
mora biti vsaka kopija filma jugoslovanske produkcije, pa tudi vsaka kopija tujega filma, 
distribuiranega v Jugoslaviji, deponirana v arhiv Jugoslovanske kinoteke. Ko je Jugoslovanska 
kinoteka postala članica FIAF, si je lahko izmenjavala filme s tujimi arhivi in kinotekami ter 
tako ustvarila enega izmed večjih depojev svetovne filmske industrije. Sledi namestitev v 
hotelu v središču mesta. Po kratkem počitku in osvežitvi ogled »Centra za preventivnu 
konservaciju - C IK«, kjer nas bodo sprejeli naši kolegi. Ob koncu dneva sledi večerni 
sprehod po »Belem mestu«, ki ima bogato zgodovinsko in kulturno dediščino in se ponaša z 
znanimi ulicami, trgi, spomeniki, številnimi vodnjaki oz. fontanami in javnimi parki.  Večerja 
na Skadarliji - tipični beograjski boemski četrti, v eni od najbolj znanih restavracij »Tri 
šešira«. Nočitev. 
 

2.  dan: petek, 03. oktober, BEOGRAD-NOVI SAD (100 km) 
Po zajtrku odhod proti Novemu Sadu. Najprej ogled muzejskega kompleksa Kulpin, ki leži 
nekaj kilometrov severno od Novega Sada. Kompleks muzeja vključuje manjše naselje iz 
druge polovice 18. stoletja in začetka 19. stoletja. Sestavljen je iz dveh gradov, ki so jih 
zgradili člani plemiških družin Stratimirović, dveh starih šolskih zgradb, obsežnega parka, 
srbske pravoslavne cerkve in občinskih stanovanj. Po srečanju s kolegi in strokovnem 
vodstvu skozi muzej in kompleks, sledi namestitev v hotelu v centru Novega Sada. Po 
krajšem počitku sprehod skozi mesto. Novi Sad je glavno mesto province Vojvodine in je kot 
turistična destinacija prepoznavno po vsej Evropi (od leta 2006 včlanjeno v »European Citys 
Tourism«). Poseben čar mu daje izjemna lokacija ob reki Donavi med Budimpešto in 
Beogradom, kulturne in zgodovinske znamenitosti, ki se prepletejo z modernim utripom 
mesta. Med mladimi je Novi Sad poznan predvsem po svetovnem glasbenem festivalu »Exit«. 



Popoldan si ogledamo Petrovaradinsko trdnjavo z muzejem in arhivom, ateljeji in galerijami 
likovnih umetnikov, akademijo umetnosti z astronomskim observatorijem, planetarijem … 
Obiskali bomo tudi restavratorske delavnice Zavoda za varstvo kulturnih spomenikov, ki se 
nahaja v sklopu trdnjave. 
Večerja v čardi - tipični lokalni restavraciji. Nočitev. 
  

3. dan: sobota, 04. oktober, NOVI SAD-VUKOVAR-OSIJEK (113 km),                           
OSIJEK-LJUBLJANA (418 km) 

Po zajtrku bo naša prva postaja Vukovar, kjer bomo obiskali Gradski muzej v obnovljenem 
Dvorcu Eltz ter spoznali Vukovar kot mesto, ki je po humanitarni tragediji leta 1991 postalo 
simbol odpora, miru in hrvaške samostojnosti. Sledi vožnja do Osijeka, mesta z največ 
zelenja in zelenih površin na Hrvaškem. Na njegovem območju se nahaja kar 17 parkov. Po 
kosilu sledi ogled mesta, ki je razdeljeno na staro mesto oz. Trdnjavo, ki je bila večidel 
zgrajena v 18. stoletju, na Gornji, Spodnji in na Novi grad. Trdnjava predstavlja jedro 
Osijeka. Zgradile so jo avstrijske vojne oblasti po osvoboditvi izpod Turkov (l. 1687), kot 
sedež generalitete in pomembno obrambno točko jugovzhodnega dela cesarstva. Tu se 
nahajata dva muzeja nacionalnega pomena: Muzej Slavonije, v katerem hranijo bogate 
zbirke predmetov, ki so povezani z zgodovino Slavonije in pred nekaj leti odprt Arheološki 
muzej. Znotraj Trdnjave se nahaja tudi Državni arhiv. V vseh omenjenih institucijah nas bodo 
sprejeli kolegi konservatorji-restavratorji. Med pomembnejšimi muzejskimi ustanovami je tudi 
Galerija likovnih umetnosti, v kateri hranijo zbirko slikarstva od 18. do 20. stoletja, vendar si 
jo bomo ogledali le, če nam bo ostalo na razpolago še dovolj časa. 
Sledi povratek v Ljubljano, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah. 
 
Cena: 250€ 
Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, stroške dveh voznikov, vse 
cestne pristojbine, 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu *** v centru Beograda, 1 x nočitev z 
zajtrkom v hotelu *** v centru Novega Sada, večerjo na Skadarliji, večerjo v čardi - Novi 
Sad, kosilo v Osijeku, vodstvo turističnega vodnika, strokovno vodstvo, lokalni vodnik v 
Novem Sadu in Osijeku, zavarovanje potnikov in organizacija potovanja. 
 
Doplačila:   

- enoposteljna soba 40 € za obe noči 
- vstopnine – obvestilo prejmete vsaj 1 teden pred odhodom 

Minimalno število potnikov: 40 
Odpovedni riziko: 15€ 
Rok prijave: do 12. 8. 2014 ali do zasedenosti mest 
Način plačila: možnost plačila na obroke do odhoda 
Splošna navodila in pogoji potovanja so sestavni del programa. Prejmete jih lahko po 
pošti ali po elektronski pošti. 
 
Pridružujemo si pravico do spremembe programa v primeru nepredvidenih 
okoliščin ali nasveta kolegov konservatorjev-restavratorjev. 

 
 
 
 

PRIJAVE IN INFORMACIJE: elektronska pošta: maona@maona.si 
Maona Piran,Cankarjevo nabrežje 7, 6330 Piran 

tel: 05 6740 363, mobi: 031 630 680 
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