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EKSKURZIJA ŠTUDENTOV GEODEZIJE V SARAJEVO
Urška Renko

Med 3. in 5. aprilom 2008 smo se študentje Oddelka za geodezijo odpravili na ekskurzijo v
Sarajevo z namenom spoznati način dela na tamkajšnji fakulteti, navezati prijateljske vezi ter se
dodobra seznaniti s pravim »balkan« slogom življenja.
Na pot smo se odpravili v precejšnem številu, saj je bilo zanimanje za ta dogodek veliko. Ekskurzije
se je udeležilo kar 65 študentov Oddelka za geodezijo, predvsem študentov 2., 3. in 4. letnika ter
nekaj absolventov.
Vožnjo smo začeli zgodaj zjutraj iz Ljubljane (s Kongresnega trga) in po krajših postankih smo v
malo več kot 10 urah vožnje prek Hrvaške prispeli v Sarajevo. Po namestitvi v motelu smo se
odpravili na ogled Sarajeva in se podrobneje seznanili s preteklostjo in grozotami, ki so se dogajale
v tem sicer čudovitem mestu. Seveda pa smo svoj ogled končali na težko pričakovani Baščaršiji,
kjer smo si privoščili prvo porcijo čevapčičev in bureka.Slika 3: Zabava študentov v klubu AG.

Slika 1: Tunel.

Slika 2: Čevapčiči.
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Slika 4: Skupinska slika pred fakulteto v Sarajevu.

Naše potepanje po Sarajevu se je po dveh dneh hitro končalo, domov smo odhajali v nostalgičnem
duhu bivše republike.
V imenu vseh študentov, ki smo se udeležili ekskurzije, bi se radi zahvalili sponzorjem, ki so nam
pomagali pri izvedbi, in sicer:
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Naslednji dan smo po neprespani noči nadaljevali z ogledom mesta, ogledali smo si Bošnjački
muzej, nato pa smo odšli na fakulteto. Priznati moramo, da smo bili vsi veseli, da so nas tako lepo
sprejeli in nam predstavili svoj položaj v geodeziji. Študentje so nam zvečer pripravili zabavo v
njihovem klubu, kjer smo lahko še poglobili prijateljske vezi.
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Slika 3: Zabava študentov v klubu AG.
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- Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo,
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- Študentski organizaciji v Ljubljani,
- Študentskemu svetu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo,
- zavarovalni družbi Adriatic Slovenica.

Urška Renko
predsednica Društva študentov geodezije Slovenije
E-pošta: ursa.renko@gmail.com
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