
Ekskurzija “Združeni v raznolikosti”  

spoznavanje delovanja institucij Evropske unije v Bruslju, Luksemburgu in 

Strasbourgu v okviru predmeta Evropske študije 

 

Evropske študije je predmet v okviru evropskega oddelka v gimnazijskem programu. 
Dijakinje in dijake spoznava z zgodovinskimi procesi oblikovanja sodobne Evrope, načeli 
in vrednotami  Evropske unije ter Evropskimi integracijami in institucijami. Ker je učni 
predmet didaktično moderno zasnovan, predvideva v okviru pouka tudi vključevanje 
avtentičnega doživljanja sicer “suhoparnih” učnih vsebin. To omogoča tudi ekskurzija v 3 
mesta, kjer domujejo evropske institucije. 
 

Geslo Evropske unije smo letos dijaki in profesorji Gimnazije in srednje šole Kočevje 

in Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer prenesli v prakso in se povezali pri 
organizaciji ekskurzije, ki jo obe šoli izvajata že nekaj let. 
 

Tako smo se 14 dijakinj in dijakov 3.b razreda (evropski oddelek) Gimnazije in 
srednje šole Kočevje v spremstvu profesorja Uroša Cankarja v torek 7.5.2013 odpravili 
na ekskurzijo v Bruselj, Luksemburg in Strasbourg. Na poti v Bruselj smo se v Ljutomeru 
združili z 18 vrstniki 3. letnika evropskega oddelka Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 
v spremstvu profesorjev Jerneja Jakla in Sonje Ferčak. Pot smo nadaljevali preko 
Avstrije in Nemčije (nekateri so med dolgo potjo malo zadremali) ter v sredo dopoldne 
končno prispeli v Bruselj. 
 
 

 
 

 

 

 

 



1.DAN - BRUSELJ 

 
Prva institucija, ki smo jo obiskali, je EVROPSKI PARLAMENT. Po varnostni kontroli nas 
je sprejela Mateja Mohorič in nam na zanimiv način predstavila delovanje in značilnosti 
Evropske unije s poudarkom na delovanju Evropskega parlamenta. Nato se nam je 

pridružila še naša gostiteljica evropska poslanka ga. Zofija Mazej Kukovič. 
Predstavila nam je pristojnosti in naloge parlamenta, svoje delo v Odboru za okolje, 
zdravje in hrano ter v Odboru za industrijo, energetiko in razvoj ter nam podala nekaj 
nasvetov, ki nam bodo koristili pri nadaljnjem šolanje in iskanju poslovnih priložnosti. Pri 
izvedbi ekskurzije nam je priskočila na pomoč z denarno subvencijo (55 evrov 
vsakemu), za kar se ji iskreno zahvaljujemo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Po kosilu v parlamentu, ki nam ga je prav tako subvencionirala ga. poslanka, smo se 

odpravili v Parlamentarium. Tam smo imeli dve uri in pol dolgo igro vlog, nad katero 
smo bili vsi zelo navdušeni. Po razdelitvi v 4 politične stranke smo se takoj vživeli v 
vlogo evropskih poslancev. Pri igri vlog smo se najprej informirali o dejstvih, sprejemali 
različne kompromise, zagovarjali svoje argumente ter na koncu glasovali za sprejetje 
danih direktiv. Pri tem je prihajalo tudi do manjših trenj, vendar smo se kljub temu 
zabavali in navsezadnje zelo dobro spoznali potek dela v Evropske parlamentu. 
 

  

 

Na koncu napornega dela smo si ogledali glavne zanmenitosti Bruslja. Ogledali smo si 
Veliki trg, na katerem stoji bivša Kraljeva palača, mestna hiša in cehovske hiše. Nedaleč 
stran je tudi znameniti kip dečka, ki lula – Manneken Pis 



  
 

 

 
 
2.DAN - LUKSEMBURG 
 
Naslednji dan smo si v Bruslju ogledali še Atomium (spomenik devetih jeklenih krogel). 
 

 



Pot nas je vodila v Waterloo, kjer je potekala znamenita bitka, v kateri je bil Napoleon 
poražen. Ogledali smo si dva filma v katerih je bila prikazana in obrazložena znamenita 
bitka, ki je močno zaznamovala evropsko zgodovino, se povzpeli na umetni hrib - 
spomenik in v muzeju podoživeli vojaške podobe tedanjih časov. 
 

 
 

 

 

 



Pot smo nadaljevali v sosednji Luxemburg. 

Kljub temu, da je bil 9.5.2013 zaradi Dneva Evrope dela prost dan, nas je ob 13. uri na 

SODIŠČU EVROPSKE UNIJE v Luksemburgu sprejel sodnik dr. Marko Ilešič. Poleg 
njega nas je pričakala tudi dr. Urška Grahek, ki je zaposlena pri Evropski komisiji. 
Ogledali smo si promocijski film o delovanju vseh treh sodišč (Sodišča EU, Splošnega 
sodišča in Sodišča za uslužbence). V nadaljevanju sta nas oba predavatelja prijazno 
nagovorila, predstavila svoje delo in podrobno odgovorila na vsa naša vprašanja. G. 
sodnik je bil še posebej nazoren pri predstavitvi dela sodišča, še zlasti se nam je vtisnil v 
spomin s svojimi pronicljivimi pogledi na življenje in delo v Evropski uniji. Svetoval nam je 
tudi pri nadaljni izobraževalni in profesionalni karieri in poudaril pomen klasične 
izobraženosti. Še podrobneje (kot bi morda smel) nam je razkazal sodne in druge 
prostore. Obema predavateljema se iskreno zahvaljujemo in še enkrat opravičujemo za 
poseg v prosti čas (P.S.: pa tudi gospodom zaposlenim v varnostni službi sodišča, ki so 
bili tisti dan najverjetneje zgolj zaradi nas na delovnem mestu) 

 
 

 
Po obisku sodišča je sledil še kratek ogled mesta in nato vožnja do hostla v Strasbourgu. 



3.DAN - STRASBOURG 

 

Četrti dan smo se najprej zapeljali do dela mesta, kjer se nahajajo politične institucije. 

Prvi na naši poti je bil Evropski parlament, sledil je Sveta Evrope, nato še Sodišče 
za človekove pravice. 

 
 

 
 

 
 

Nato smo se odpravili v staro mestno jedro, kjer smo si ogledali katedralo, kip izumitelja 

tiska Johannesa Guttenberga in obiskali  muzej Alzacije, v katerem smo prko avdio 
vodičev spoznavali socialno in kulturno zgodovino mesta. 



 

 
 

Za piko na i smo se odpravili še na vožnjo z ladjico po mestnih kanalih reke Ill in si tako 
še bolj podrobno ogledali mesto ter njegove znamenitosti ter prislugnili razlago o 
zgodovini mesta in mestnih znamenitostih, ki nam jo je nudil avdio vodič. 
 

 
 

 

Žal smo se ob 17. uri morali odpraviti proti domu, ravno ko je v bližnji knjižnici pričel s 
predavanjem naš znameniti literat Boris Pahor. Čeprav je bil naš urnik skozi celotno 
ekskurzijo natrpan, smo se vseeno imeli zelo lepo in se ob tem tudi zelo veliko naučili.  
 

Ekskurzija nam bo vsekakor ostala v lepem spominu, še posebej pa igra vlog v 
parlamentariumu.  
 
Žal je to zadnja takšna ekskurzija in hkrati slovo in pika na i predmeta EVROPSKE 
ŠTUDIJE, saj se predmet na Gimnaziji Kočevje ne bo več izvajal. 
                                             
 


