
    Ekskurzija v Bruselj 

 

1. marca smo se učenci OŠ Domžale odpravili na ekskurzijo v Bruselj, kjer smo na  povabilo 

evropske poslanke, gospe Romane Tomc, obiskali Evropski parlament. 

 

Zbrali smo se pred šolo okrog desete ure zvečer. Po tem, ko smo se poslovili od staršev in jim 

pomahali v slovo, smo se odpravili na pot proti Bruslju. Pot je bila kar naporna, saj smo se 

vozili celo noč in prevozili Avstrijo, Nemčijo, Luksemburg in Belgijo. 

 

Naslednji dan smo v dopoldanskih urah prispeli do Bruslja, kjer smo si najprej ogledali stavbo 

Evropskega parlamenta. V parlamentu so nam predstavili Evropsko unijo, njeno delovanje, 

njene funkcije, veje oblasti, komisarje… Sprejela nas je tudi evropska poslanka, gospa 

Romana Tomc. Predstavila nam je svoje delo, nas popeljala v dvorano, kjer potekajo 

zasedanja, nam povedala, kako potekajo seje, hkrati pa nam je odgovarjala na vprašanja. Na 

naše vprašanje, koliko prostega časa ima kot poslanka, je odgovorila da nič oz. bore malo, saj 

poleg delovanja v matični stranki v Sloveniji in v Evropskem parlamentu njeno delo obsega 

tudi  ohranjanje stika z volivci doma.  Povedala nam je tudi, da se v Evropskem parlamentu 

stranke različnih ideoloških prepričanj bolje razumejo kot ideološko različne stranke na 

nacionalni ravni. Na vprašanje, koliko časa trajajo dogovarjanja v Evropskem parlamentu, je 

odgovorila, da se v večini primerov zelo hitro dogovorijo, saj so poslanci  na seje temeljito 

pripravijo. Razkazala nam je tudi glavno razpravno dvorano Evropskega parlamenta v Bruslju 

in nam povedala, da nekatere seje potekajo tudi v Luksemburgu in Strasbourgu. Po končanem 

ogledu smo se še vsi skupaj fotografirali pred zastavami članic EU in se nato odpravili v 

center Bruslja. 

 

Med potjo do centra smo videli kraljevo in pravosodno palačo, ko pa smo izstopili iz 

avtobusa,  smo si ogledali tudi center, kjer smo videli cehovske hiše, Bruseljsko mestno hišo 

in kip »fantka, ki lula« - Manneken Pis. Po ogledu smo imeli še prosti čas za nakup 

spominkov in kosilo. Nato smo se odpravili proti hotelu, kjer smo večerjali in prenočili. 

 

Zadnji dan našega potovanja smo si zjutraj najprej ogledali znameniti Atomium, nato pa smo 

se preko Nizozemske peljali v Nemčijo, do Kölna. Tam smo si ogledali mesto in katedralo in 

se po želji povzpeli na zvonik, na katerega vodi več kot petsto stopnic. Potem smo imeli še 

prosto za kosilo, nato pa smo se odpravili proti Sloveniji, kamor smo prišli v zgodnjih 

jutranjih urah. Ekskurzija je bila nadvse zanimiva in poučna, saj smo videli veliko novih 

stvari in spoznali delovanje Evropskega parlamenta. 
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