
TRIDNEVNI STROKOVNI IZLET V BEOGRAD 
 
V torek, 9. junija se je 48 članov in članic našega kluba podalo na 
tridnevno strokovno ekskurzijo, ki jih je vodila v glavno mesto Republike 
Srbije, Beograd. Tokrat je bilo vstajanje za upokojence res zgodnje, saj 
so se zbrali že ob 03:00 uri zjutraj in pričeli z vožnjo proti Beogradu.   
 
Med potjo so si privoščili več krajših postankov, tako da so v Batajnico, ki 
spada v občino Zemun in je v predmestju Beograda, prispeli okoli 11:00 
ure. Najprej so obiskali Specialno anti-teroristično enoto R Srbije, ki ima 
v tem kraju svoj sedež. Sprejel jih je policijski ataše R Slovenije gospod 
Davor Pešić in predstavnik enote. Slednji jim je opisal organizacijo in 
pristojnosti enote.  
 

  
 

Inštruktorji so jim pokazali orožje ter ostalo opremo, ki jo uporabljajo pri 
svojem delu. V nadaljevanju so si ogledali še praktično vajo službenega 
psa policije pri iskanju eksploziva v vozilu. Po ogledih so jih pogostili s 
kosilom ter pijačo. 
 

  
 
 



Naslednja točka njihovega obiska je bil sedež Veleposlaništva R 
Slovenije, ki je v središču starega mesta. Prijazno so jih sprejeli ter jim 
predstavili svoje vsakodnevno delo, obveznosti in odgovornosti. 
Obiskovalci so bili veseli pogostitve s kavico, katera se jim je po kosilu še 
kako prilegla. 
 

  
 

Zatem so opravili krožno vožnjo po mestu Beograd, si ogledali nekaj 
znamenitosti ter se nastanili v hotelu Slavija. Popoldne in večer sta bila 
prosta za samostojne oglede. Spoznavali so mestno središče, predvsem 
trg Terazije, stojnice in lokale v mestu.  
 
Naslednje jutro so se po zajtrku podali novim dogodivščinam naproti. Pot 
jih je vodila na Operativno komunikacijski center (OKC) Beograd. 
Seznanili so se z organizacijo enote, njihovimi nalogami ter težavami, s 
katerimi se enota srečuje. Praktično so si ogledali njihove delovne 
prostore in opremo ter se soočili z izjemno slabimi delovnimi pogoji. 
Ogledali so si tudi prostore za 48 urno pridržanje ter intervencijsko enoto 
in njihovo opremo, katera deluje v okviru OKC. 
 

  



Po ogledu OKC Beograd so se odpeljali na hrib Avala (511 m.n.v.), ki je 
16 kilometrov oddaljen od centra mesta. Med potjo so se najprej ustavili 
pri spomeniku sovjetskim vojnim veteranom, ki so umrli ob  
strmoglavljenemu letala leta 1964. Zatem so si ogledali še spomenik 
neznanemu junaku.  
 

  
 

Preden so nadaljevali pot do stolpa so se okrepčali s pijačami, ki so si jih 
pripeljali s seboj. Po plačilu vstopnine so se z dvigalom popeljali do 
razgledne ploščadi Avalskega stolpa, ki ni direktno ozemljem, temveč se 
naslanja na svoje tri noge. Stolp jim je ponudil prekrasen pogled na 
Beograd in Šumadijo. Zatem so si eni na stolpu, drugi na terasi pod njim,  
privoščili odlično kavico. 
  
Na Dedinjah v Beogradu so obiskali »hišo cvetja«, ki je mavzolej 
nekdanjega predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. Od leta 2013 je 
tam pokopana tudi Jovanka Broz. V okviru »hiše cvetja« so videli tudi 
zbirko štafet, ki jih je sprejemal Tito ob 25. maju – dnevu mladosti. 
 

  
 

Z avtobusom so se popeljali po Beogradu ter spoznavali pomembne 
zgradbe in mostove, iz katerih so lahko opazovali tudi splave na Donavi.  



V centru mesta so se ustavili pri hramu Svetega Save, ene večjih 
pravoslavnih cerkev na svetu. Po ogledu res prostorne cerkve, katero že 
več let obnavljajo, so se peš vrnili v hotel Slavija.  
 
Po krajšem počitku in osvežitvi so se nameravali odpeljati do kulturno-
zabavnega centra Ada Ciganlija, ki je največje, najlepše in najbolj 
obiskano kopališče na reki Savi. Med vožnjo jih je presenetilo močno 
deževje, zaradi česar so svoj program spremenili ter se odpravili na 
skupno večerjo v prijetno gostišče. Ob tradicionalni srbski večerji, 
številnih aperitivih ter alkoholnih in brezalkoholnih pijačah, jih je ves čas 
večerje zabaval domači ansambel. Glasbeniki so igrali po željah gostov, 
zbranim pa se je predstavil tudi mladi operni pevec Benjamin. Uživali so 
ob hrani in živi glasbi. Najbolj razpoloženi so tudi zaplesali in zapeli. 
 
Zadnji, tretji dan bivanja v Beogradu, so že zgodaj zapustili hotel ter se z 
avtobusom odpeljali na ogled zelenjavne tržnice in Buvljaka (tržnice na 
prostem). Eni so se sproščali ob nakupih, drugi so uživali ob kavici 
oziroma pijači.  
 
Sledil je ogled glavne beograjske promenade - Knez Mihajlove ulice in 
Kalamegdana. Sprehodili so se po kulturno zgodovinskem kompleksu 
mogočne trdnjave, zunanjem vojaškem muzeju ter čudovitem parku. 
Med tem pa so lahko ves čas občudovali sotočje Donave in Save. 
 
Po kosilu oziroma okrepčilu po izboru vsakega posameznika, so se okoli 
15:00 ure podali na pot proti Sloveniji. Pot je bila dolga, saj so na prestop 
srbsko-hrvaške meje čakali več kot uro. A tudi to ni skazilo njihovih 
izjemnih doživetij v okviru tri dnevne strokovne ekskurzije.   
 
Vsi udeleženci so enotnega mnenja, da je bila ekskurzija izvedena v 
skladu z njihovimi pričakovanji in v zadovoljstvo vseh. Zadovoljni z 
videnim in doživetim, polni lepih spominov, so v večernih urah zaključili 
svojo pot v Mariboru. 
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