
Strokovna ekskurzija v Beograd 

Študenti dodiplomskega študija na  smeri »E-poslovanje« in podiplomskega študija »Management 

informatike in E-poslovanja« v sodelovanju z Microsoft Slovenija, smo organizirali dvodnevni izlet v 

Beograd. Izlet je bil namenjen obisku Microsoft Development Centra v Srbiji ter ogleda samega mesta.  

Več o tem v članku iz dne 30.11.2009, ki je izšel v dnevnem časopisu Večer:  NT konferenca po srbsko. 

Poleg strokovnega ogleda razvojnega centra, smo študenti obiskali tudi Konferenco Sinergija09, srbsko 

različico slovenske NT konference. V okviru akademskega programa, je imela mag. Simona Sternad 

predstavitev na temo: Collaboration between Microsoft Slovenia with its Microsoft Dynamics NAV 

partners and Faculty of Economics and Business: the key for success of E-business programme. V 

nadaljevanju si lahko ogledate celotno predstavitev. 

1. DAN: MARIBOR - BEOGRAD  

Iz Maribora smo proti Beogradu odpotovali ob 2 zjutraj ter 

prispeli v dopoldanskih urah. Popoldne smo spoznavali 

znamenitosti Beograda, zvečer pa je sledila nočna vožnja s 

splavov po Donavi in večerja z okusom pravega srbskega 

žara na splavu. 

Beograd (dobesedno "Beli grad") je glavno mesto Srbije. 

Največja občina po številu prebivalcev je Novi Beograd z 

217.773 stanovalci, najmanjša pa Sopot z 20.390 

stanovalci. Med njimi je bilo 2084 Slovencev. Nahaja se v 

jugovzhodni Evropi na Balkanskem polotoku. Mesto leži na 

sotočju Donave in Save v severni Srbiji. 

Po prihodu v Beograd nas je pričakala turistična vodička, ki nam je v nekaj urah predstavila Beograd. 

Pogledali smo si park Topčidersko brdo, Titov grob, Marakana (vsem poznani stadion Crvene zvezde), 

park Kalemegdan, ter najbolj znano ulico Knez-Mihajlova. Zvečer je sledila nočna vožnja s splavom po 

Donavi in večerja na splavu. 

  2. DAN: BEOGRAD - MARIBOR 

Po zajtrku smo se v Microsoftovem razvojnem centru 

Srbije udeležili predavanja na temo Math Add-in for Office 

Word in Spatial Library for SQL Server. Prikazali so nam 

orodja, katera sami razvijajo. Ogledali smo si še njihove 

poslovne prostore in s tem zaključili naš strokovni obisk. 

Do 17.00 smo izkoristili še zadnje trenutke v Beogradu, 

nato pa smo se napotili nazaj proti domu. 
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http://epfsrvsha.epf.uni-mb.si:8080/reportaze/3%20Vecer%20-%20NT%20konferenca%20po%20srbsko.pdf
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