
Mnenja dijakov o ekskurziji v Bruselj 

 

Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Francija. Šest držav. Šest držav, ki smo jih 

prevozili v šestih dneh. Od ponedeljka do sobote smo opravili več tisoč kilometrov in obiskali 

Amsterdam, Haag, Gent, Bruselj, Schengen, Luksemburg in Strasbourg. V zgolj šestih dneh smo si 

pridobili izkušenj, kot prej v dveh koronskih letih ne. Kulturno se absolutno nismo stradali - od 

surovih rib, polžev, pa do mojih osebnih favoritov, belgijskih vafljev, vse smo preizkusili. Ogledali smo 

si številne znamenitosti, vedno znova nas je osupnila arhitektura v mestih. Prehodili smo kilometre, v 

Amsterdamu celo zapluli po slavnih kanalčkih. Spoznali in ogledali smo si vse evropske inštitucije v 

teh mestih, v parlament v Bruslju smo celo vstopili. Pa še vreme nam je bilo naklonjeno; kljub 

oceanskemu podnebju v večini izmed krajev nas je vse dni spremljalo sonce. Ni da ni. Po eni strani 

imam občutek, da sem samo pomežiknila, pa je teh šest dni zletelo, po drugi strani pa smo izkusili 

toliko vsega, da se mi zdi, da je naše potovanje trajalo veliko, veliko dlje (na dober način, se razume). 

Domov se odpravljamo malce utrujeni, ampak polni novega znanja, spominov, bolj povezani, in 

navdušeni nad dinamično ter zanimivo, za marsikoga zaradi epidemije celo prvo takšno izkušnjo.  

Hvaležni smo, da nam je bilo to omogočeno in se zahvaljujemo tudi profesorjem Saši Mikiću, Vesni 
Vervegi in Mateji Krumpak za priložnost, organizacijo, skrb in vse nasvete, da je bila naša izkušnja čim 
bogatejša in čim bolj pristna. Zahvala pa gre tudi vozniku Borutu, ki je, ko smo vsi mi trdno spali, vozil. 
Želimo mu en doober počitek! 
 
Lara Cekič 

 

Ekskurzija je bila izjemna, nepozabna, polna presenečenj in prigod. Obiskali smo kar 6 držav, pri čimer 
smo se ogromno naučili in videli svetovno znane znamenitosti. Spremljalo nas je sončno vreme, 
neprespane noči, izvrstna kulinarika in uživanje na polno! 
 
Nika Varoščić  
 

Uživali smo v nizozemski, belgijski, luksemburški in francoski kulinariki, arhitekturi in zgodovini, hkrati 
pa obiskali evropske inštitucije in podrobneje spoznali Evropsko unijo, zaradi katere je takšno 
meddržavno potovanje sploh mogoče. 
 
Martin Jojić  
 

Na ekskurziji so profesorji poskrbeli, da smo si ogledali vse večje znamenitosti Beneluksa, ne glede na 

prvoten program. Izvedeli smo ogromno zanimivih stvari o mnogih mestih, ki smo jih obiskali, o 

Evropski uniji in njenih institucijah, kljub napornemu urniku pa smo vseeno imeli čas za samostojno 

raziskovanje mest. Na celem potovanju pa nas je spremljala tudi odlična kulinarika vsake od držav, ki 

smo jo z zanimanjem poskušali. 

Staša Korpič 

 

 



Ekskurzija v Bruselj je bila nepozabna! Prepotovali smo krasna mesta in videli ogromno evropskih 
biserov, hkrati smo spoznali veliko novega, ob vsem pa nismo pozabili na neponovljivo druženje. 
 
Viva Kokalj 
 
 
Na ekskurziji sem se začela zavedati pomembnosti in velikosti Evropske unije. Poleg novo 
pridobljenega znanja smo videli nova evropska mesta, način življenja tamkajšnjih ljudi, način 
oblačenja in kulture prehranjevanja.  
 
Iva Milosavljević 
 

Dolga pot in druženje na avtobusu sta nas pripeljala do držav zahodne Evrope, ki so pustile 
nepozabljiv vtis na naše življenske spomine. Po zaslugi prof. Mikića smo v petih dneh videli več kot bi 
si sploh lahko predstavljala. Dnevni ogledi in prosti večeri so bili za nas najstnike v odličnem razmerju. 
 
Iva Diana Sladojević 
 
Prvič v srednji šoli je naša generacija imela možnost iti na večdnevni izlet s sošolci, v čemer sem 
neizmerno uživala. Najbolj se mi je v spomin vtisnilo jedenje pice ob reki v Ghentu, kjer me je 
navdušila srednjeveška arhitektura. Za vedno si bom zapomnila obisk Evropskega parlamenta in 
ogleda ostalih evropskih institucij. Naučila sem se veliko novih dejstev, videla prelepa mesta in 
pojedla veliko dobre hrane. Zelo se hvaležna, da sem imela možnost iti na ta izlet.  
 
Elin Hameršak 
 
 
Na poti iz Amsterdama v Bruselj in čez Alzacijo do Strasbourga smo vsakič znova občudovali mesta in 
pokrajino. Vsak se je zaljubil v svoje mesto v katerem ga je navdušila arhitektura, kulinarika ali 
pokrajina Pot je spremljalo neskončno zabave, odkrivanja v prostem času in prelepih spominov.  
 
Urban Županič 
 
Lepo, urejeno, dobra hrana, lepe stavbe, dobro vreme, zanimiva zgodovina, prijeten vodič, odličen 
voznik. 
 
Andraž ZIherl 
 

Ekskurzija je bila izjemno poučna in zanimiva, res sem hvaležna profesorjem ki so se zelo potrudili da 
so nam predstavili mesta ki smo jih obiskali. Veliko smo se naučili in dobro smo jedli, meni je bilo 
všeč. 
 
Ela Cafuta 
 

Kljub temu, da sem si večino mest že ogledala, sem že po prvi uri na avtobusu vedela, da bo 
potovanje ne samo zabavno ampak tudi polno novih znanj in spominov. Anekdote prof. Mikića, igre, 
ogledi in družba so nam tudi v napornejših dneh dajali moč in željo po raziskovanju nekaj najlepših 
mest v Evropi.  
 
Urša Simonič 



 

Ekskurzija mi ni dala samo možnosti obiska (zame novih) evropskih držav in EU ustanov od blizu, 
temveč tudi možnost za spoznavanje tamkajšnje kulture. Spoznala sem prednosti, ki nam jih EU 
ponuja, se zbližala s 'sotrpljenci' z Druge ter zares uživala ob odkrivanju mestnih kotičkov in njihove 
hrane. Hvala za to možnost! 
  
Lia Horvat Zupančič 
 

Med ekskurzijo smo se poleg popotovanja po raznolikih pokrajinah sprehodili tudi po zgodovinski 
časovnici. Naš izjemni vodič je poskrbel, da smo izkusili in okusili vse, kar je imela vsaka obiskana 
destinacija za ponuditi. Sita sem v vseh pomenih besede, domov pa odhajam z ogromno lepimi 
spomini in razširjenimi obzorji. 
 
Ajda Rojko 
 

Potovanje po državah zahodne Evrope je bilo pestro in polno spoznavanja različnih kulturnih ozadij, 
kulinarike, zgodovine, izjemnih ljudi in institucij Evropske unije. 
 
Tine Rajić 
 

Daleč najboljše organizirano potovanje, videli smo res veliko, od Amsterdama pa do Bruslja in 
Strassbourga. Užival sem v vseh, vsaka lokacija je bilo po svoje lepa in izkoristil sem vse ponudbe 
lokalne kulinarike in kulture z rahlim pridihom zgodovinskih legend. Družba je bila odlična, čas pa je 
mineval hitro, kot vse kar je zanimivo in lepo, a hkrati počasi, ker je bilo toliko stvari natrpanih, da se 
je zdelo, da potujemo veliko več kakor v bistvu smo. 
 
Hvala profesorji  
 
Filip Kores Urlep 
 

Bolj sproščene, poučne in neverjetno zabavne izkušnje ne bi uspeli pridobiti brez tega potovanja. Z 
našimi izjemnimi mentorji smo si ogledali pomembne znamenitosti Amsterdama, Bruslja, 
Luksemburga, Strasbourga in mnogih "nenačrtovanih" postankov. Z obiskom Evropskega Parlamenta 
smo nadgradili svoje obstoječe znanje o EU, ki nam je kot dokaz za svoje delovanje omogočila, da 
med prestopom meja nismo niti enkrat pokazali osebnih dokumentov. :) 
 
Una Murko  
 

Preprosto nepozaben izlet v katerem sem videla ter poizkusila mnoge nove stvari, za mnoge sem 
menila, da jih morda ne bom nikoli, mnoge sem videla predvsem, ko sva s prijateljico v Bruslju zašli. 
To v povezavi s perfektnimi nasveti prof. Mikića za poizkušnjo nacionalnih jedi držav, ki smo jih 
obiskali, je ustvarilo preprosto svetovno potovanje. 
 
Sara Cerjak  
 



Vesela sem, da sem del ekipe, ki se je podala na ekskurzijo v države Beneluxa in mesto Strasbourg v 
Franciji. Videla sem veliko lepe in raznolike arhitekture, mesta polna različnih ljudi ter mamljivih 
okusov. Prav tako mi je bilo všeč dobro vzdušje naše skupine in spremljevalcev. 
 
Alina Herman 
 
Na potovanju smo spoznali različne kulture preko njihove arhitekture, ljudskih legend in zgodbic, 
najbolj pa smo se seveda veselili kulinaričnih specialitet posameznih držav. Poleg kulturnega 
razvajanja smo se naučili veliko o Evropski Uniji in na lastne oči videli kako deluje parlament. 
 
Mojca Ravnik 
 
 
Ekskurzija je dosegla vsa pričakovanja in še več. Ogledi mest so bili zelo zanimivi, ustanove Evropske 
unije, pa so nam zaradi njihove velikosti pokazale pomembnost te organizacije. Čeprav smo imeli 
rahlo natrpan urnik, je bilo vredno, saj smo si tako lahko ogledali veliko znamenitosti. 
 
Eva Gašparič 
 
Ekskurzija se mi je zdela odlična. Vse od odkrivanja novih mest, spoznavanja novih kultur in običajev, 
do seveda seznanjanja z delovanjem in namenom inštitucij Evropske unije in ogledom parlamenta 
EU. Izvedela sem ogromno novih informacij, uživala ter si razširila obzorja. Izjemna izkušnja.  
 
Zarja Gumilar Papotnik  
 

Profesor Mikić je car. Bodočim udeležencem priporočam, naj ne raziskujejo mest v naprej po 
internetu, saj bo izkušnja še toliko bolj osupljiva. Ljubitelji arhitekture, rdečih luči, vafljev in belgijskih 
tradicionalnih pijač smo zagotovi bili navdušeni. 
 
Filip Dugonik 

 

Za en teden smo se podali na potovanje po nekaterih evropskih mestih. Vsako mesto je imelo svoj čar 
in imeli smo priložnost začutiti utrip različnih si kultur. Poleg spoznavanja EU, smo se prvič po mnogih 
letih lahko zbližali med seboj in si zdaj ne delimo le novo pridobljenega znanja, ampak tudi čudovite 
spomine.  
 
Nina Knez 
 

Izlet se mi je zdel čudovit. Najbolj me je navdušil ogled mesta Bruselj, kjer smo si ogledali arhitekturo 
mesta, jedli belgijske čokolade in vaflje. Poučen in zanimiv se mi je zdel ogled muzeja Evropskega 
parlamenta, ki me je na zabaven način naučil delovanje Evropske unije. Potovanje po kanalih 
Amsterdama in sprehod po mestnih ulicah je bil nepozaben. 
 
Aleksander Tabaković 

 
Najboljše izobraževanje po Evropi! 
Pridobili smo znanje o delovanju Evropske unije, skupnosti ki združuje drugačnost. 

 



Projekt šole ambasadorke nam je omogočil novi pogled na Evropsko unijo in pomena povezanosti v 
kateri smo. 
 
Maj Pocrnja Zupan 
 
Izlet je bil res ful fajn. Za mano je nekaj kvalitetnih dni polnih dobre hrane, drugačne kulture in 
izjemnih razgledov. Krepili smo svojo evropsko zavest in pridobivali novo uporabno znanje. Izkušnja 
je bila nepozabna. 
 
Zoja Gobec 
 
 

Potovanje v okviru projekta EPAS se mi je zdelo super, saj smo se veliko naučili o kulturi nekaterih 
pomembnih evropskih mest in njihovi zgodovini ter o delovanju EU in njenih institucijah v vseh treh 
evropskih središčih (v Luxenburgu, Bruslju in Strasburgu). Sodelovanje v programu bi svetoval vsem 
mladim, saj se lahko ob tem, da se veliko naučijo tudi zelo zabavajo.  
 
Žiga Bele 

 

Ekskurzija v države Beneluksa je bila, kot pričakovano, izjemna. Iskrena hvala vsem 

sotrpinom/sopotnikom za nepozaben teden.  

Lily Sara Klampfer 

 

Ta izlet mi je omogočil obiskati več držav (6), kot sem jih obiskala v prejšnjih 16-ih letih. Videli smo 
veliko prelepih zgradb in poskusili zanimive nacionalne jedi. Bilo je super! 
 
Rozalija Lia Muršec  
 
Amsterdam ima moje srce. V Bruslju in drugih obpotnih presenečenjih sem nahranila letošnje 
potovanjske želje.  
 
Katja Bauman 
 
Skozi čudovite države Beneluxa smo spoznavali evropsko kulturo, evropske inštitucije in naše lastne 
evropske identitete. Profesorji so nas odlično vodili skozi dih jemajoče Amsterdam, Bruselj, 
Strasbourg in mnoga druga mesta, posebna pohvala prof. Mikiču, ki je profesionalno odvodil 
potovanje in našemu busu z udobnimi sedeži. Hvala za čudovitih pet dni! 
 
Matic Gosak 
 
 
Ekskurzija je bila zanimiva spoznali smo EU, kulinariko in arhitekturo Nizozemske Belgije 
Luxembourga in Francije. 
 
Filip Bombek  
 
 
 



 


