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Reportaža: Večdnevna strokovna ekskurzija v Amsterdam smeri        

E-poslovanje (bu) in Management informatike in e-poslovanja (bm) 
 

Letošnja strokovna ekskurzija je potekala od 18.3 do 22.3.2019, obiskali smo Amsterdam na 
Nizozemskem.  

 

V večernih urah smo se zbrali na avtobusni postaji v Mariboru in 
se z avtobusom podali na pot čez sosednjo Avstrijo, skozi 
Nemčijo, pa vse tja do našega cilja – Nizozemska (Amsterdam). 
Čakal nas je prvi postanek, v eni od priljubljenih nizozemskih 
turističnih znamenitosti, gre za tipično nizozemsko vasico 
imenovano po reki Zaan in okopu, ki se v njihovem jeziku 
izgovori Schans - Zaanse Schans. Tam nas je pričakal naš vodič, 
ki nam je skozi sprehod po vasici med drugim povedal, da je 
največje mesto Amsterdam nastalo ob nasipu (dam) ob reki 
Amstel, od koder tudi izvira ime glavnega mesta na 
Nizozemskem.  

 
V vasici Zaanse Schans smo si ogledali znamenite in dobro ohranjene mline na veter, ki so jih 
postavljali že od leta 1574 naprej. Obiskali smo tudi coklarno, kjer so nam prikazali, kako iz 
kosa lesa  ustvariti končen izdelek – cokle. Zanimiv je bil tudi ogled sirarne, kjer smo tudi sami 
imeli možnost poskusiti različne vrste sira, ki ga pridelujejo na Nizozemskem.  
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Po končanem ogledu, smo se podali dalje na pot do 
naslednjega postanka, ki je manj kot pol ure vožnje 
oddaljen od Amsterdama. Ogledali smo si mestece 
Volendam, ki velja za izredno priljubljeno turistično 
destinacijo (še posebej med domačini), kar ni težko 
razumeti, saj smo se na lastne oči prepričali, da je stari del 
mesta odlično ohranjen, poleg vsega pa mestece leži 
neposredno ob morju.  
Naslednji postanek, ki nas je čakal je bilo podjetje Microsoft. Ker večina naših študentov 
sodeluje v programu Microsoft Student Partner (MSP), v okviru katerega intenzivneje 
uporabljajo različne Microsoftove tehnologije, nam je bil omogočen tudi obisk prostorov 
Microsofta na Nizozemskem. Pričakala nas je ga. Katerina Zahradnickova, ki nas je vodila po 
prostorih Microsofta, ki so ga pred letom dni popolnoma preobrazili. Razlog popolne 
preobrazbe je bil, da bi bili prostori še bolj prijazni do zaposlenih. Kar je bilo izjemno zanimivo, 
je to, da ima vsako nadstropje v podjetju drugačen izgled in da zaposleni nimajo svojih lastnih 
pisarn, saj večinoma delajo od doma, v podjetje pa pridejo le takrat, ko je le to nujno potrebno, 
torej če imajo kakšno konferenco ali nujen sestanek. 

 
Po ogledu podjetja Microsoft smo se odpravili do našega hostla v Amsterdamu, kjer smo bivali 
med ekskurzijo. Popoldne nas je še čakal voden ogled mesta Amsterdam, kjer smo se razdelili 
v tri skupine in se skupaj z vodiči sprehodili skozi mestne ulice. Prepričali smo se lahko, da je 
Amsterdam mesto z bogato kulturo, kombinacija zgodovinske in moderne arhitekture, ponuja 
raznolikost hrane, živahno nočno življenje in med drugim tudi dobre transportne povezave. 
Amsterdam šteje kar 750.000 prebivalcev, je najbolj obiskano mesto v državi z več kot 3,5 mio 
tujih obiskovalcev letno.  
 
Nekaj zanimivih podatkov za mesto Amsterdam: 

▪ št. koles - 600.000 
▪ št. parkov - 28 
▪ št. kanalov - 165 
▪ št. mostov - 1.281 
▪ št. mlinov na veter - 6 
▪ št. možnosti transporta - 232 
▪ št. muzejev - 51 
▪ št. coffeeshop-ov in barov - 1.400 
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Po ogledu mesta z lokalnimi vodiči, smo imeli prosto in smo imeli možnost samostojnega 
odkrivanja čudovitih kotičkov, ki jih ponuja Amsterdam. 

 
Naslednji dan smo se odpravili 
na konferenco Microsoft Ignite. 
V okviru te dvodnevne 
konference smo se udeleženci 
lahko usposabljali na desetih 
različnih področjih (angl. 
learning paths), na voljo je bilo 
več kot 100 poglobljenih 
delavnic, predavalo je več kot 
350 strokovnjakov s celega 
sveta, udeležencev pa je bilo 
preko 6.000. Dogodek je 
vključeval tudi dva razstavna 

prostora, kjer so različna IT podjetja predstavljala svoje izdelke in rešitve. Tako smo imeli 
možnost tudi povprašati o zanimivostih in novostih na področju IT.  
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Po koncu konference smo se zbrali in se odpravili proti domu. V Maribor smo prispeli v 
dopoldanskih urah. Z nasmehom na obrazu in polni novega pridobljenega znanja smo uspešno 
zaključili strokovno ekskurzijo v Amsterdamu, ter se že veselimo naslednje. 
 
 

Reportažo pripravila: 
Asistentka Sara Cokan, mag. ekon. in posl. ved 


