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OGLED PARLAMENTA V BRUSLJU 
 
V letošnjem letu pa smo se odpravile v Bruselj. Obiskale smo parlament in 
potovanje izkoristile še za nekatere oglede.  
Predstavnice društev podeželskih žena, včlanjenih v krovno organizacijo 
Zvezo kmetic Slovenije smo se skupaj s člani Zveze slovenske podeželske 
mladine minuli mesec skupaj podala na pot v belgijsko prestolnico Bruselj 
skupaj z Zvezo podeželske mladine Slovenije. V bistvu smo se udeležile 
konference Mladi in kmetijstvo, katerega gostitelj je bil evropski poslanec dr. 
Milan Zver, ki je organiziral posvet z druženjem. 
 
Ker tovrstni dogodki trajajo le en dan, vožnja do Bruslja pa je dolga, smo si 
program izleta popestrili z ogledi krajevnih znamenitosti in kmetij. V Belgiji 
smo obiskali kmetijo, na kateri se pridelujejo žita, glavna dejavnost pa je 
vzreja belgijskega plavega goveda. Nato smo se sprehodili po Evropskem 
parlamentu, kjer so nam postregli s kosilom, sprejel pa nas je evropski 
poslanec dr. Milan Zver in nam predstavil delo poslanca in parlamenta ter 
življenje v Bruslju. Kljub utrujenosti smo si skupaj z Rokom Roblekom, 
predsednikom ZSPM, ki mu je Bruselj že dobro znanj, ogledale mestni trg in 
druge znamenitosti mesta.  
 
Spočite smo nadaljevale z ogledi – Atomiuma, to je več kot 100 metrov visoka 
železna skulptura, izdelana iz devetih jeklenih krogel, ki so med seboj 
povezane kot povečana osnovna celica jeklenega kristala. Do njegovega vrha 
smo se popeljale z dvigalom in bile poplačane z veličastnim panoramskim 
razgledom nad Brusljem in okolico. Še en dan smo presedele v udobnih 
parlamentarnih sedežih, pred vhodom pa povsem naključno srečale našega 
poslanca Lojzeta Peterleta na kolesu. »Kolo je moje bruseljsko prevozno 
sredstvo,« nam je povedal in z veseljem pokramljal z nami. Na konferenci 
Mladi in kmetijstvo je sodeloval tudi slovenski minister za kmetijstvo in okolje 
mag. Dejan Židan, od slovenskih poslancev pa so se konference udeležili Ivo 
Vajgl, Lojze Peterle, Jelko Kacin in Zofija Mazej Kukovič. Po koncu razprave 
smo skupaj z našimi poslanci zapeli slovensko pesem, Lojze Peterle pa nas je 
spremljal na svojih orglicah, ki jih vedno nosi s sabo. 
 
Tudi vožnjo proti Sloveniji smo izkoristile za oglede, in sicer: mesta Frankfurt, 
kjer smo tudi prenočili, in naslednji dan obiskali še koncentracijsko taborišče 
Dachau, v poznih nočnih urah pa varno prišle domov.  
 

 


