EKSKURZIJA V BOSNO
1. DAN
V zgodnjih nočnih urah smo se odpravili z Jesenic na pot proti Bosni in Hercegovini. Zjutraj smo
prispeli v slikovito mestece Jajce, ki je bilo v času SFRJ pomembno mesto narodnoosvobodilnega boja
proti fašizmu. Tam smo si ogledali muzej AVNOJ-a in trdnjavo nad mestom. Nato smo se odpeljali do
zanimivega mesta Travnik, kjer smo se sprehodili mimo rojstne hiše Ive Andrića. Pisatelj je za svoje
delo Most na Drini dobil Nobelovo nagrado. Zvečer smo se sprehodili še do izvira reke Bosne, ki je že
v bližini Sarajeva.

2. DAN
Najprej smo si ogledali sarajevski predor, znan tudi kot »sarajevski ratni tunel«. Zgrajen je bil med
obleganjem Sarajeva leta 1993. Povezoval je Sarajevo z obrobjem mesta. Predor je bil dolg okoli
720 m in visok okoli 1,50 m. Predor so v uradnih pogovorih med bosansko armado in modrimi
čeladami imenovali kar »predor, ki ga ni«, torej je bil največja skrivnost Sarajeva. Po njegovi zaslugi je
v oblegano Sarajevo prihajala hrana, orožje, cigarete in drug pomemben material.
Tam smo si ogledali tudi del filma o vojni v Bosni, vodil pa nas je zelo zabaven vodič.
Nato smo se odpravili na ogled Sarajeva. Ogledali smo si Baš čaršijo - Osrčje Sarajeva. Baš čaršija
dobesedno pomeni »glavna tržnica.« Ob nastanku sredi 15. stoletja je obsegala zgolj trg okrog
današnje fontane Sebilj, danes pa Baš čaršija imenujemo ves trgovski prostor v starem Sarajevu. V
osrčju stoji, kot že rečeno, fontana Sebilj. Danes je predvsem simbol mesta, včasih pa je predstavljala
dobrodelno institucijo, saj je nudila zastonj vodo vsem, ki so jo potrebovali. Če iz nje piješ, naj bi to
pomenilo, da se boš še vrnil v Sarajevo.

Tu

smo si ogledali tudi mošejo in druge mestne
znamenitosti.

Nato smo imeli nekaj ur prosto. Izkoristili smo jih za kosilo in seveda nakupe po tržnici.
Nazadnje smo si ogledali še najvišjo stavbo Bosne, z vrha katere se lepo vidi celo Sarajevo.
Šli smo tudi na razgledno točko, s katere se vidijo množična grobišča. Srečali pa smo tudi veliko
potepuških psov.

Po napornem a zanimivem dnevu smo šli nazaj v hotel na večerjo in zasluženo spanje.

3. DAN
Tretji dan ekskurzije se je začel zelo zgodaj na oblačno in hladno jutro. Ko smo pozajtrkovali in s
polžjo hitrostjo naložili vso našo prtljago na avtobus, smo se odpeljali proti Jablanici, kjer smo si
ogledali znameniti most na Neretvi in spomenik, posvečen žrtvam padlim v »bitki za ranjence«.

Nato smo se odpravili proti Mostarju. Od parkirišča smo se sprehodili v osrčje Mostarja, do starega
mosta, pod katerim reče reka Neretva. Takoj ko smo stopili do mosta, je do nas že prihitel lokalni
vodnik in nam ponudil "zelo ugoden" ogled mesta. Ker smo že imeli vodičko, smo ga zavrnili in se
sprehodili do slavnega velikega mosta, ter si tam tudi ogledali muzej o Mostarju, v katerem smo
videli, kako grozovita je bila vojna na Balkanu.

Končno je nastopil prosti čas, ki smo ga izkoristili za kosilo, ter se še zadnjič najedli okusnih bosanskih
jedi. Po kosilu pa so sledili še zadnji hitri nakupi spominkov, nakita, rut, torbic,...

Nato smo pot nadaljevali še proti našemu zadnjemu ogledu, in sicer proti vasici Blagaj, ki leži 7 km od
Mostarja. Ogledali smo si sufijsko tekijo pri izviru reke Bune.

Nato pa smo se odpravili na dolgo vožnjo proti domu, kamor smo prispeli okoli enajstih zvečer.
Ekskurzijo sta organizirali Darja Svetina, prof. in Nataša Meglič, prof. Kot spremljevalka pa je šla z
nami tudi Nada Legat, prof.

