
POROČILO O EKSKURZIJI V ITALIJO: RIM, NEAPELJ, POMPEJI  

V ponedeljek, 22. oktobra 2018, smo 

dijaki GTT4, GTT3  in nekaj dijakov 

GTT2 ter E2 odšli na strokovno 

ekskurzijo v Italijo, in sicer v Rim, 

Neapelj in Pompeje. Dobili smo se v 

večernih urah na avtobusnih postajah 

Črna, Prevalje, Ravne, Dravograd, 

Slovenj Gradec in Velenje. Vozili smo 

se preko Slovenije in nadaljevali pot 

mimo zahodne in srednje Italije ter 

prispeli v Rim. Vožnja je trajala približno deset ur. 

Drugi dan, 23. oktobra, smo 

preživeli v italijanski prestolnici – v 

Rimu. Najprej smo obiskali papeško 

državico Vatikan. Tam smo si 

ogledali trg in Baziliko sv. Petra z 

znamenito kupolo, ki je delo 

slavnega Berninija. Očarali so nas 

tudi vatikanski muzeji z 

Michelangelovo slikarsko 

mojstrovino v Sikstinski kapeli. V 

palači smo videli tudi Raffaellove sobe. Ogledali smo si le nekaj fresk, saj jih je skupaj več kot 

11.500. Ogled Vatikana je bil zanimiv, vendar tudi naporen, saj je bilo potrebno veliko 

koncentracije za ozaveščanje dobljenih informacij. Imeli smo nekaj prostega časa za kosilo in 

nakupovanje. Zvečer smo se nastanili v hotelu in imeli značilno večerjo. Za tem smo šli na 

večerni sprehod mimo Španskih stopnic in Fontane di Trevi, saj je Rim v nočnih urah še 

očarljivejši, ker je v njem manj turistov. Sledila je nočitev v hotelu Scheppers s tremi 

zvezdicami. 

Tretji dan, 24. oktobra, smo spoznali še 

preostali del Rima. Sprehodili smo se po trgu 

Navona in videli steber cesarja Marka Avrelija 

ter znani Panteon, kjer je bilo nekdanje 

pogansko svetišče. Ogledali smo si cesarski 

forum, Trajanov steber in spomenik 

Vittoriano. Žal si Foruma Romanuma nismo 

mogli dodobra ogledati, saj je tam potekalo 

snemanje filma in je bil dostop omejen. Zatem 

nas je čakal častitljivi Kolosej, ki je nekdaj 

sprejel več kot 45.000 gledalcev. Najprej smo 

o njem nekaj izvedeli, kasneje pa smo si ga lahko samostojno ogledali. Pri Fontani di Trevi 

smo lahko preko ramen vrgli novčič, da se še kdaj vrnemo v Rim. Sprehod smo zaključili na 



Španskih stopnicah in na Španskem trgu z vodnjakom Barcaccia. Sledila je tipična večerja v 

restavraciji in nočitev v istem hotelu. 

Četrti dan, 25. oktobra, smo se poslovili od čudovitega 

Rima in nadaljevali pot še bolj proti jugu. Naš naslednji 

cilj je bil Neapelj – mesto, imenovano »hudičev raj«. 

Center mesta predstavlja ulica Umberto, videli pa smo 

tudi Piazza Plebiscito, gledališče S. Carlo. V Neaplju smo 

poskusili tudi značilno pico margerito. Imeli smo prosti 

čas za nakupovanje in kosilo. Od daleč smo že lahko videli 

vulkan Vezuv, na katerega smo se tudi povzpeli. Razgled z 

vrha na morje, Neapelj in Pompeje je bil neprecenljiv. 

Spoznali smo delovanje vulkana in njegov vpliv na 

okolico. Sledila je večerja in nočitev v hotelu v Pompejih, 

ki se imenuje Vittoria in ima 4 zvezdice. Skozi nekatera 

okna smo lahko že videli arheološki park v Pompejih. 

Peti in zadnji dan, 26. oktobra, smo v hotelu imeli zajtrk, nato pa smo si z lokalnim vodnikom 

ogledali to neverjetno arheološko mesto, ki ga je pred 2000 leti prekril pepel ob izbruhu 

vulkana Vezuv. Spoznali smo ulico 

izobilja, borzo, amfiteater, hišo 

Vettijev, terme, ulico z javno hišo in 

drugo. Ogled Pompejev je trajal 

približno dve uri. Nato smo imeli še 

nekaj prostega časa za nakup 

spominkov, kavico in sprehod po 

mestu.  

V popoldanskih urah nas je pričakal 

avtobus in nas odpeljal na 

neapeljsko letališče. Polet proti 

Trevisu je bil ob 19.30, pristali pa smo ob 20.45. Zatem nam je preostala le še vožnja proti 

domu, v Slovenj Gradec smo prispeli ob dveh zjutraj.  

Ta ekskurzija je bila zelo naporna. V kratkem času smo veliko prehodili in pridobili veliko 

novih informacij. Videli smo veliko znamenitosti in spoznali njihove značilnosti. Bile so 

zanimive in vsaka je imela svojo posebnost in svoj čar. Lahko rečem, da so nas ta italijanska 

mesta čisto očarala. Ekskurzijo bom ohranila v lepem spominu. 

Mojca Hartman, GTT4 

 



 


