
 

 

 

 

 

V veselje nam je, da Vam lahko pobliže predstavimo vseslovensko srednješolsko  ekskurzijo »Danska od 

blizu«. 

Zakaj Danska od blizu? Ker v devetih dneh res približa mnoge svojstvenosti Danske in ljudi v njej. Vijugava 

pot nas vodi po mestih in mestecih Jytlandskega polotoka ter največjih otokov Fyn in Sjelland. Na ekskurziji 

se srečujemo z vrstniki, hospitiramo pri pouku na danski gimnaziji in se na splošno spoznavamo s prebivalci 

teh krajev, spoznavamo drugačnosti in podobnosti z nami, mnogo izvemo o danski sto petdesetletni 

demokraciji, o danski kulturi in gospodarstvu, hkrati pa skozi srečanja z Danci promoviramo Slovenijo.  

Cilj poti ni samo odkrivanje Danske, ampak, kot sem že omenil, tudi predstavljanje Slovenije. Na Danskem 

imamo dva slovenska večera, na katerih dijaki predstavijo Slovenijo (turistične znamenitosti, kulinariko, 

skratka vse, kar je lepega in dobrega v domovini). Predstavitve so opremljene s slovensko pesmijo (s seboj 

imamo glasbenika, ki iz 50 Slovenk in Slovencev že med vožnjo na Dansko naredi pravi pevski zbor) in tudi 

kulinaričnimi in drugimi dobrotami iz vseh 

koncev Slovenije. Dobrote prispevajo vsako 

leto tudi dijaki, saj so doslej vedno uspeli 

prinesti s seboj značilne kulinarične in druge 

izdelke za pokušino. Le-te običajno uspejo 

dobiti od lokalnih podjetnikov in 

vinogradnikov s pojasnilom, da je to vse za 

večjo prepoznavnost Slovenije v tej vsekakor 

zanimivi skandinavski deželi. Za še boljše 

vzdušje dijaki s seboj vzamejo tudi 

inštrumente, ki jih igrajo. 
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Na Dansko in po Danski potujemo z avtobusom. Ta nas običajno iz Ljubljane odpelje prvo soboto v 

septembru, prav tja pa se vrnemo v nedeljo naslednjega tedna.  

Od sobote dopoldan do nedeljskega popoldneva, ko prispemo na Dansko, nas čaka dolga a nadvse zabavna 

vožnja. Med potjo je čas za spoznavanje in v soboto zjutraj tudi že za prvo pevsko vajo.  

Prvo noč preživimo v najstarejšem danskem mestu Ribe. Od tu »osvajamo« ves polotok. V ponedeljek in 

torek prenočimo v Nykøbingu, pri vrstnikih. Tu se dijaki udeležijo tudi pouka na Morsø Gymnasium, kjer se 

obogatijo z novo izkušnjo. Na omenjeni gimnaziji pripravimo tudi prvi slovenski večer; najprej predstavimo 

dobrote in lepote Slovenije na platnu, nato vse povabimo na degustacijo izdelkov, ki jih prinesemo s seboj.  

 

V sredo se nato selimo z zahoda proti vzhodu, prek otoka 

Fyn, kjer obiščemo rojstno hišo H. C. Andersena. Na otoku 

Sjelland bo naša naslednja postojanka Amager, kjer smo 

nastanjeni na obrobju Kopenhagna. Tu je na programu 

ogled t.i. Shakespearovega gradu Kronborg, ogled gradu 

Frederiksborg, največjih znamenitosti Kopenhagna, voden 

ogled parlamenta, v Roskilde si gremo ogledat katedralo s 

kriptami 37 danskih kraljev in kraljic ter preživimo nekaj 

ur na Himmelev Gymnasium, kjer dijaki spoznajo vrstnike, 

vikinški muzej in še mnogo zanimivih ogledov, ki so navedeni v programu (v drugi priponki). Vsako leto se 

oglasimo tudi na mednarodni šoli Helsingør International Højskole, ker dijaki spoznajo še drugačno obliko 

šolanja in študentom pripravijo slovenki večer. Vsako leto nas z veseljem sprejmejo na slovenskem 

veleposlaništvu v Kopenhagnu, kjer jih pozdravimo s slovensko pesmijo in nato vstopimo na kratko 

pogostitev ter druženje z veleposlanikom in drugim osebjem veleposlaništva.  

V soboto se nato odpravimo na pot proti domovini, kamor se vrnemo v nedeljo okoli poldneva. 

Ne nazadnje naj predstavim tudi finančno plat poti. Potovanje stane (na dijaka) 550 EUR. Predlagamo, da 

polovico tega zneska pokrije šola, 275 EUR pa dijak sam. Seveda je to stvar dogovora, saj je praksa na 

nekaterih šolah, da vse stroške pokrije šola. 

 

Lep pozdrav!          Mitja Gregorič, Predsednik  DSDP 

 

 

 


