
                          
 
 

Skupnost muzejev Slovenije v sodelovanju z agencijo Maona Piran organizira 
strokovno ekskurzijo: 

SARAJEVO 
 28.– 30. september 2018 

Vabljeni na tridnevno strokovno druženje na zahodni del Balkanskega polotoka, v deželo, 
bogato z lesom, vodnimi viri ter naravno in kulturno dediščino. Deželo s 500 let nadvlade, 

sprva turške, nato avstro-ogrske, torej deželo na prepihu različnih kultur, narodov in 
veroizpovedi. Vse to je najbolj izrazito v Sarajevu, glavnemu mestu Bosne in Hercegovine. 

V zadnjih desetletjih je mesto doživelo vrhunec z organizacijo XIV. zimskih olimpijskih 
iger in največjo tragedijo v začetku devetdesetih let, ko je v štiriletnem obleganju mesta 

izginilo 200.000 ljudi. Danes doživlja prestolnica BiH svoj preporod 

in ponovno vabi s svojo izjemno gostoljubnostjo.                                                                                                   
Na strokovni ekskurziji bomo obiskali nekatere pomembne 

nacionalne institucije ter se srečali s kolegi konservatorji-
restavratorji, ki nas bodo seznanili z njihovim delom.   Seveda pa 

bomo spoznali tudi zaprisežene pivce kave, poskusili »čevape«, pite 

in druge dobrote. Prisluhnili bomo tradicionalni glasbi in spoznali 
številne zanimivosti, ki nam jih bodo razkrili domačini… 

Program potovanja:                                                                                                                      
1. dan: petek, 28. september                                                                                                

Odhod avtobusa s parkirišča Dolgi most v Ljubljani ob 5.00. Vožnja mimo Novega mesta, Zagreba, 
Slavonskega Broda. Ob prihodu v Sarajevo najprej obisk Narodnega muzeja Bosne in 

Hercegovine  (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 
https://www.zemaljskimuzej.ba/bs), kjer nas bodo sprejeli kolegi 

konservatorji-restavratorji. Vodja oddelka mag. Esad Vesković nam bo 

predstavil delo v delavnicah za tekstil, kovino, keramiko in mozaik, 
ogledali pa si bomo tudi njihove stalne razstave. Sledi namestitev v 

hotelu v centru Sarajeva. Po krajšem počitku 
obisk Mestnega muzeja (Muzej Sarajeva, 
http://muzejsarajeva.ba/). Danes ga 

sestavlja centralna zgradba z depoji in pet depandans: Svrzina kuća, Despića 

kuća, Muzej Jevreja BiH, Brusa bezistan in Muzej Sarajevo 1878-1914. 

Zvečer večerja z lokalnimi dobrotami ob tradicionalni glasbi na Baščaršiji. 
Nočitev.                                                                                                                                          
2. dan: sobota, 29. september                                                                                                          
Po zajtrku ogled starega mestnega jedra: Husrev-begova džamija, 

pravoslavna in katoliška cerkev, Sefardska mahala in sinagoga, Principov 

most (Latinska čuprija),  Inat hiša, Sebilj, Morića han, Gazi Husrev-begov 
bezistan ... V  Gazi Husrev-begovi biblioteki (http://www.ghb.ba/) nas bodo prav tako sprejeli 

kolegi. Vodja oddelka mag. Madžida Smajkić nam bo predstavila konservatorsko-restavratorske 
posege na papirnem gradivu, ogledali pa si bomo tudi muzej njihovega najdragocenejšega gradiva. Za 

tem prosti čas na  slikoviti Baščaršiji, imenovani tudi »srce Sarajeva«, kjer si privoščimo odlične 
čevapčiče in pite ali kakšno sladko razvado ter znamenito turško kavo z »ratlukom«. V prostem času 

priporočamo odkrivanje »glavne tržnice«, kjer se prepletajo številne uličice s trgovinicami in 

umetniško-rokedelskimi delavnicami. 



Sledi ogled Viječnice (https://www.vijecnica.ba/), ki je leta 1992 zaradi bombardiranja pogorela do 
tal, v njej pa več kot 2 milijona knjig Narodne in univerzitetne knjižnice BiH. Stavba je bila vzorno 

obnovljena in ponovno odprta za javnost leta 2014.                                                                                                       
Zvečer zopet večerja z lokalnimi specialitetami. Nočitev.                                                                

3. dan: nedelja, 30. september                                                                                                   
Po zajtrku v hotelu slovo od Sarajeva s krožno vožnjo po prestolnici 

Bosne in Hercegovine, ki je zaznamovala zgodovino sveta. Na 

bregovih reke Miljacke se stika 
arhitektura vzhoda in zahoda, 

ogledali si bomo številna obeležja 
in zgradbe iz rimskih časov, 

srednjega veka, osmanskega obdobja ter zgradbe iz časa Avstro-
Ogrske, videli bomo: Skenderijo, zgradbo Predsedništva FBiH, stadion 

Koševo in dvorano Zetra, Zemaljski muzej, Kasarno »Maršal Tito« in 

kampus Univerze…  Pot bomo nadaljevali po dolini reke Bosne mimo 
Visokega v Travnik, ki je bil v času Otomanskega imperija 

administrativno središče Bosne. Sprehod po starih mestnih ulicah do 
rojstne hiše pisatelja Iva Andriča, ki je prejel Nobelovo nagrado za 

svoj roman Most na Drini. Obisk Šarene džamije, kosilo in vrnitev proti domu, kamor prispemo v 

večernih urah.  

CENA: 195 €                                                                                                                               
Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom-2 voznika in vse cestne pristojbine, 2 x 

nočitev z zajtrkom in hotelu 4* v centru Sarajeva, 2 x večerja na Baščaršiji, kosilo zadnji dan, vodenje 

turističnega vodnika z licenco GZS, zavarovanje potnikov in organizacijo potovanja.                                                                   
Cena je izračunana pri minimalnem številu 40 potnikov.                                                                  

Doplačila:                                                                                                                                 

- 1/1 soba 50 € za dve noči                                                                                                                               

- zavarovanje rizika odpovedi je 5% od vrednosti aranžmaja.                                                                                                        
- za vstopnine smo še v dogovoru. Informacijo o vstopninah boste prejeli ob prijavi. 10 dni pred 

odhodom prejmete Obvestilo pred odhodom na strokovno ekskurzijo s ostalimi podrobnimi 
informacijami.   

Rok prijave: 30. julij 2018 
Prijave: maona@maona.si  

 
Plačilo: do 7. avgust 2018 – 80 €, 7. september 2018 – 85 €  

 

Splošna navodila in pogoji za turistične aranžmaje so sestavni del tega programa. 
https://www.maona.si/predstavitev/splosni-pogoji 

 
Foto: 1. pogled na Sarajevo, 2. Baščaršija, 3. turška kava, 4. Vječnica, 5. Šarena džamija 

 
Prijave in informacije: Turistična agencija Maona-Piran: Cankarjevo nabrežje 7, 6330 Piran, 

elektronska pošta: maona@maona.si, GSM Polona Senčar: 031 630680  
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