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                                  Napovednik  

                                                    Evro-pf  

4. Državno tekmovanje iz pogajanj 

Zaključil se je rok za prijavo na Državno tekmovanje iz pogajanj. Študenti slovenskih pravnih 

fakultet se bodo dne 14.3.2014 v prostorih Pravne fakultete Univerze v Mariboru udeležili 4. 

državnega tekmovanja iz pogajanj.   

Na tekmovanju bodo sodelovali tudi študenti Evropske pravne fakultete, zato jim želimo veliko 

uspeha!  

Spremljajte nas v naslednji številki, kjer bomo objavili rezultate tekmovanja.  

 

 

 

 

 

                                                     Evro-pf 

Poziv za prijavo na III. Doktorsko znanstvenoraziskovalno mednarodno konferenco 

Vabimo vas k sodelovanju na III. Doktorsko znanstvenoraziskovalno mednarodno konferenco 

2014 s področja prava, uprave in nepremičnin, ki jo organizirata Evropska pravna fakulteta v 

Novi Gorici in Fakulteta za državne in evropske študije v Kranju. Doktorska konferenca bo 

potekala predvidoma v mesecu maju 2014 v Novi Gorici in je v glavnem namenjena doktorskim 

študentom. 

Prispevki, predstavljeni na doktorski konferenci, bodo objavljeni v konferenčnem zborniku, 

nekateri izbrani prispevki pa bodo objavljeni tudi kot članki v reviji DIGNITAS. Rok za prijavo na 

konferenco  bo javljen v kratkem. Rok za oddajo konferenčnih znanstvenih prispevkov bo javljen 

naknadno. 
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Sledite nam na: http://evro-pf.si/dejavnosti/konference-2/. Rok za oddajo konferenčnih 

znanstvenih prispevkov bo javljen naknadno. 

Sledite nam na: http://evro-pf.si/dejavnosti/konference-2/. 

 

                                                     Evro-pf  

Poletna šola v Salzburgu 

Od 30. junija do 12 julija 2014 bo na Univerzi v Salzburgu v okviru Akademije za evropsko 

zasebno pravo potekala poletna šola »Summer School European Private Law«. Na poletno šolo 

so vabljeni tudi študenti Evropske pravne 

fakultete.  

 

Več informacij o poletni šoli ter možnosti 

prijave najdete na:  http://www.evro-

pf.si/media/website/2013/12/Summer-

School-European-private-law.pdf 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

 

                                                     Evro-pf  

Delavnica »Pisna predstavitev delodajalcu« 

Karierni center Evropske pravne fakultete v sodelovanju s Kariernim centrom VIRS Primorske 

Nova Gorica vas dne 10.3.2014 od 14.00 do 15.30 ure vljudno vabi na brezplačno delavnico z 

naslovom »Pisna predstavitev delodajalcu«, ki bo potekala v prostorih Evropske pravne 

fakultete, I. nadstropje, EDA center, učilnica P5. 

Namen delavnice je udeležence seznaniti s smernicami za pripravo udarnega motivacijskega 

pisma in življenjepisa ter jih seznaniti z najpogostejšimi napakami pri njuni pripravi. 

http://evro-pf.si/dejavnosti/konference-2/
http://evro-pf.si/dejavnosti/konference-2/
http://www.evro-pf.si/media/website/2013/12/Summer-School-European-private-law.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2013/12/Summer-School-European-private-law.pdf
http://www.evro-pf.si/media/website/2013/12/Summer-School-European-private-law.pdf
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Ključne vsebine delavnice bodo: 

 • Motivacijsko pismo, 

• Življenjepis oz. CV, 

• Druge inovativne oblike predstavitve 

delodajalcem. 

Število mest je omejeno, zato vas vabimo, 

da se na delavnico zaradi lažje 

organizacije prijavite na elektronskem 

naslovu karierni.center@evro-pf.si (v elektronskem sporočilu z zadevo »Pisna predstavitev« 

napišite vaše ime in priimek, elektronski naslov, fakulteto in letnik študija).  

Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest do vključno ponedeljka 10.3.2014 do 9.00 ure na 

elektronskem naslovu karierni.center@evro-pf.si. 

Vabljeni! 
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                                       Novice 

                                                     Evro-pf  

Zaključen postopek izbora kandidatov -  udeležba na 66. zasedanju ILC 

Prof. dr. Ernest Petrič, član International Law Commission je študentom Evropske pravne 

fakultete ponudil možnost, da se mu - na podlagi predhodnega izbirnega postopka - kot 

asistenti za obdobje petih ali desetih tednov pridružijo na 66. srečanju komisije, ki se bo odvijala 

v Ženevi od 5. maja do 6. junija ter 

od 7. julija do 8. avgusta 2014 v 

prostorih Združenih narodov.  

 

Za namen lažjega izbora, je 

fakulteta izvedla predizbor v dveh fazah. Na osnovi poziva, je komisija (sestavljena iz dveh 

članov: prof. dr. Ernest Petrič in izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj) izbrala 5 najboljših 

kandidatov, s katerimi bo prof. dr. Petrič opravil razgovor in se odločil za enega ali največ dva 

asistenta.  

 

Študentu oziroma študentki, ki bo izbrana za asistenta/ko želimo prijetno in nepozabno 

izkušnjo! 

                                                     Evro-pf  

Zaključen postopek za izbor kandidatov na razpis »PO KREATIVNI POTI DO 

PRAKTIČNEGA ZNANJA« 

Evropska pravna fakulteta se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni 

poti do praktičnega znanja, ki ga razpisuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.  

Razpis podpira razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in 

sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih 

zavodov z gospodarstvom. Z razpisom se podpirajo predvsem tehnična in naravoslovna 

področja.  
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Za namen prijave in v skladu z našimi področji delovanja, smo k prijavi pridobili 4 gospodarske 

organizacije: Stanovanjsko podjetje, NLB Propria, Constructa in Temida, s sledečimi idejami: 

 Analiza objektov v upravljanju 

Stanovanjskega podjetja, 

 Vzpostavitev informacijsko upravljavske 

podpore za optimalno gospodarjenje, 

 Tehnične zahteve za ustrezna bivališča 

starostnikov in lastninsko 

prestrukturiranje, 

 Analiza nepremičninskih podatkovnih 

baz z orodjem za rudarjenje v podatkih 

in besedilih. 

Fakulteta je prijave na razpis zbirala do 28.2.2014, na katerega se je prijavilo veliko število 

študentov. O rezultatih izbora bodo kandidati obveščeni naknadno.  

Vsem prijaviteljem se zahvaljujemo za sodelovanje!  

                                                    Evro-pf  

Znani so zmagovalci 1. esejskega tekmovanja 

Evropska pravna fakulteta je v letošnjem študijskem letu za svoje študente razpisala 1. esejsko 

tekmovanje, ki je usmerjeno k spodbujanju študentov h kreativnemu esejskemu pisanju o 

aktualnih temah na področju evropskega in mednarodnega prava. V sredini meseca 

decembra 2013, se je iztekel rok za oddajo eseja.  

Izmed vseh prejetih esejev smo izbrali tri najboljše, ki bodo prejeli 

nagrado.  

1. mesto: Matjaž Kačič 

2. mesto: Tina Debeljak 

3. mesto: Eva Leon 

Podelitev nagrad bo v ponedeljek, 17.3.2014 ob 11h na sedežu fakultete, v Novi Gorici. 
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                                           Evro-pf 

Marčevsko znižane cene učbenikov 

Pridite v knjižnico po brošuro ali nas obiščite na spletni strani: http://evro-

pf.si/dejavnosti/zalozba/publikacije-fakultete/. 

 

                                                    Evro-pf  

Elektronski dostop do Scopusa na Evropski pravni fakulteti 

Evropska pravna fakulteta je pridobila elektronski dostop do Scopusa. Scopus je največja 

bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki zajema zapise recenzirane znanstvene in 

strokovne  literature na vseh področjih znanosti, tehnike, medicine, družboslovja in humanistike.  

Zbirka ponuja raziskovalcem hiter, enostaven in obsežen vir za podporo raziskovalnih potreb; 

nudi orodja, ki jim omogočajo učinkovito sledenje, analizo in grafičen prikaz rezultatov na ravni 

zahtevnosti, ki si jo izberejo. Scopus omogoča izmenjavo vsebin z drugimi Elsevierjevimi produkti, 

kot so ScienceDirect, SciVal, Mendeley, Reaxys, Engineering Village, Embase, Quosa in drugi. 

Scopus trenutno vsebuje: 

- 52 milijonov zapisov (84 % z izvlečki) iz: 

- 21.000 naslovov revij preko 5.000 založb 

- 370 knjižnih zbirk 

- več kot 7.500 knjig 

http://evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/publikacije-fakultete/
http://evro-pf.si/dejavnosti/zalozba/publikacije-fakultete/
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- več kot 5, 5 milijonov konferenčnih prispevkov iz zbornikov in revij   

- 100% pokritost Medline  

Preizkusite bazo na www.scopus.com oz. se oglasite v fakultetni knjižnici! 

Informacije o vseh elektronskih virih in bazah podatkov najdete tu: http://evro-

pf.si/dejavnosti/knjiznica/elektronski-viri-in-bibliografske-baze/. 

 

                                                    Evro-pf  

Evropska pravna fakulteta na Twitter portalu 

 

Evropska pravna fakulteta je sedaj aktivna tudi na 

Twitter portalu – Evropska pravna@EvroPf. 

 

Vabljeni k sledenju novic in drugih zanimivosti! 

 

 

 

                                           Evro-pf 

9. Državno tekmovanje Rubikon 

Na Evropski pravni fakulteti se je zaključil predizbor za tekmovanje Rubikon. Izmed 20 študentov, 

ki so sodelovali v predtekmovanju, smo izbrali zmagovalca, ki bo 

zastopal Evropsko pravno fakulteto na finalu tekmovanja Rubikon 

na Pravni fakulteti v Ljubljani, ki bo potekalo bo 7. maja 2014 ob 16. 

uri v Ljubljani in bo posvečeno Dnevu Evrope. 

Zmagovalcu želimo veliko uspeha v finalnem delu tekmovanja 

Rubikon! 

 

 

http://www.scopus.com/
http://evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/elektronski-viri-in-bibliografske-baze/
http://evro-pf.si/dejavnosti/knjiznica/elektronski-viri-in-bibliografske-baze/
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                                           Evro-pf 

E-študij – Izobraževanje na daljavo 

Zakup posameznega predmeta 
 

Nekoč je veljalo, da sta znanje in izobrazba oblika 

materialne sfere. Lahko ju prenesemo iz glave ene osebe 

v glavo druge osebe. Danes v svetu na znanju temelječe 

družbe je ta pogled zastarel in neučinkovit. Danes je 

predavatelj dirigent učnega procesa. Njegova vloga 

preide od nekoga, ki znanje posreduje k nekomu, ki k 

znanju usmerja. 

 

Zakaj izbrati e- študij?  

 

1. E-študij ponuja informacije in znanje ob pomoči računalnika in svetovnega spleta, 

2. študent sam določa tempo učenja, 

3. učna snov je na voljo 24/7, 

4. odmori so po potrebi in v študentu prirejenih intervalih, 

5. študij lahko s pomočjo mobilnega sistema (aplikacije za mobilne telefone in tablične 

računalnike) poteka kjerkoli (med delom, v odmorih), 

6. študenti niso vezani na določen čas ali kraj študija, predavanj se ni potrebno fizično 

udeleževati, 

7. študentje poleg znanja pridobijo tudi druge veščine: sposobnost samostojnega 

delovanja, iniciativnost, prevzemanje odgovornosti, sposobnost načrtovanja in organiziranja. 

To so zaposlitvene prednosti, ki jih zahteva sodobni trg delovne sile. Delovne organizacije zaradi 

tega pogosto dajo prednost kandidatu, ki je doštudiral po metodi e-študija. 

 

Fakulteta je s pomočjo strokovnjakov z mesecem februarjem nadgradila portal E-študij ter s tem 

študentom omogočila, da zakupijo posamezni predmet. Cena zakupa posameznega 

predmeta je 70 eur. 

 

Zainteresirani posredujte takoj prijavni obrazec v referat fakultete v Novo Gorico. Obrazec se 

nahaja na spletni strani fakultete: http://evro-pf.si/studij/e-studij/.  

http://evro-pf.si/studij/e-studij/
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                                       Utrinki  

                                                     Evro-pf  

Uspešno izpeljani informativni dnevi 

Fakulteta je uspešno izpeljala vse informativne dneve, ki so potekali po različnih krajih po Sloveniji 

(Nova Gorica, Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Ravne na Koroškem, Maribor in Ptuj). 

Na informativnih dneh je fakulteta predstavila študijske 

programe, e-študij, potek študija na fakulteti, kot tudi 

možnosti in način vpisa na fakulteto.  

Udeleženci dogodkov so dobili vse informacije, ki so 

potrebne za vpis na fakulteto. Vsem udeležencem so bili 

tudi podani odgovori na njihova vprašanja ter splošna 

pojasnila v primeru nejasnosti glede postopka 

vpisa/priznavanja 

izpitov/prepisa, ipd.  

Za vse podrobnejše 

informacije so bili 

udeleženci povabljeni, da se obrnejo na referat fakultete. 

Vsem bodočim študentom želimo veliko uspeha pri vpisu! 

 

                                                     Evro-pf  

Predstavitev Zavoda ZMAG 

Karierni center EVRO-PF je dne 19. 2. 2014, ob 17h, 

organiziral predstavitev Zavoda ZMAG, zavod za 

zagon malega gospodarstva z množičnim 

financiranjem. Gosti srečanja so bili Vlado Milošević, 

ustanovitelj Zavoda ZMAG, Ana Kolenc in Marina 

Markežič, predstavnici pravnega oddelka ter Anže Kokot, predstavnik oddelka za spletni 
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marketing. Na srečanju se je udeležencem predstavilo omenjeni zavod, trenutno stanje na 

področju množičnega financiranja, težave pri uresničitvi poslovne ideje (kako začeti start-up), 

vlogo pravnika v start-up podjetju, pripravo medijske kampanje (kako izbrati pravilen kanal za 

predstavitev svoje ideje) itd.  

 

Predstavitev se je zaključila z diskusijo in vprašanji udeležencev.   

Dogodek sta omogočila  Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanj, znanost in šport v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne 

usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«, v razmerju 85 % iz sredstev Evropske unije in 15 % iz lastnih 

sredstev ministrstva. 

 

 

 

 

                                                    Evro-pf  

Predstavitev Zakona o davku na nepremičnine 

V ponedeljek, 3.3.2014 je Študentski svet EVRO-PF v prostorih Evropske pravne fakultete v Novi 

Gorici organiziral predstavitev Zakona o davku na nepremičnine.  

Osrednja gosta dogodka sta bila ga. Magda 

Lutman, direktorica območne geodetske uprave v 

Novi Gorici in doc. dr. Aljoša Dežman, docent na 

Evropski pravni fakulteti. Udeležence je v uvodnem 

govoru pozdravila tudi dekanica Evropske pravne 

fakultete, izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj.  

Udeležencem dogodka je bila predstavljena 

vsebina zakona in pomen ustavne presoje. Prav tako 

so se gosti okrogle mize dotaknili vsebine informativnih izračunov in podali koristne nasvete kje 

se posamezne napake in pomanjkljivosti urejajo. 
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                                                     Evro-pf  

Ustavni sodniki »oželi« davek na nepremičnine  

(povzeto po članku v časopisu Delo, čet, 27.02.2014) 

V četrtek 27.2.2014 je pred ustavnimi sodniki potekala razprava o utemeljenosti zahteve po 

ustavni presoji Zakona o davku na nepremičnine.  

Na razpravi je med drugimi predstavniki vlade, državnega zbora, geodetske uprave ter 

strokovnjaki s področja nepremičnin, sodelovala tudi dekanica Evropske pravne fakultete, izr. 

prof. dr. Alenka Temeljotov-Salaj.  

V članku so povzeli njeno stališče, ki pravi, da »Imovina, dom, varnost, to so za Slovence 

pomembne vrednote«. Opozorila je na statistiko o duševni stiski državljanov in poudarila, da jo 

davek na nepremičnine lahko še poveča, ker povzroča negotovost. Vladi je svetovala, naj 

zakon popravi tako, da pri prebivalstvu ne bo povzročal novih strahov in občutka ogroženosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Leon Vidic/Delo 

 

                                                    Evro-pf  

Zaključeni Erasmus+ izbirni postopek za leto 2014-2015 

 

Sporočamo vam, da je fakulteta v februarju uspešno zaključila prijave na Erasmus+ izmenjave 

za namene študija in prakse v tujini v študijskem letu 2014/15.  

Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni naknadno, po zaključenem izbirnem postopku.  



E-NOVICE EVRO-PF 

 
14 

Vsem udeležencem želimo veliko uspeha pri nadaljnjem študiju! 

 

 

 

 

 

                                                    Evro-pf  

Pisma Erasmus študentov 

 

Evropska pravna fakulteta je v letošnjem letu uspešno izpeljala že štiri Erasmus izmenjave za 

namene študija in prakse. Erasmus študente, ki se trenutno nahajajo v tujini, smo za namene 

tokratne številke E-novic povabili k pisanju na temo njihove »Erasmus izkušnje«. K sodelovanju sta 

privolila študentka Kaja Travnik ter Matevž Žnidaršič.  

V nadaljevanju si lahko preberete njuni zgodbi. 

 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, 

moje ime je Kaja Travnik in končujem magisterij na naši fakulteti. 

Trenutno se nahajam v Genovi, kjer opravljam Erasmus prakso v 

odvetniški pisarni Conte& Giacomini Avvocati, ki ima sedež v 

Genovi, svoje enote pa tudi v Milanu, Bruslju in Miamiju, prav 

tako pa veliko sodelujejo z Kitajsko in celim svetom. Verjetno vas 

zanima kako sem se odločila za opravljanje Erasmus prakse, 

zakaj sem izbrala ravno Italijo ter ravno to odvetniško pisarno.  
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Celotna zgodba se v bistvu začenja v Bruslju, kjer sem opravljala 

pripravništvo pri Evropski Komisiji v pravnem oddelku. Že od začetka 

študija sem hrepenela po delovnih in študijskih izkušnjah v tujini, saj 

se mi zdijo zelo pomembne za razvoj in razgledanost vsake mlade 

osebe, prav tako pa z njimi pridobiš izkušnje, ki jih nikoli ne bi dobil 

zgolj z študijem in delom v Sloveniji. No, če zgodbo nadaljujem, vsi 

veste, da naša fakulteta organizira obiske evropskih institucij v 

Bruslju. Ravno na tem obisku, sem takoj dobila vtis, da je to delo, ki 

ga želim preizkusiti v prihodnosti.  

Ker res verjamem, da se močna zelja, trdo delo in vztrajnost enkrat 

poplačajo, sem se po uspešnih  prijavnih procesih marca 2013 

znašla v Bruslju. V istem letu sem se prijavila tudi na razpis za Erasmus 

prakso, vendar z figo v žepu, saj je bilo takrat razpisano zgolj eno 

prosto mesto. Ko sem dobila klic z fakultete, da so izbrali mene, sem bila zelo vesela. Tudi 

časovno se je vse izšlo odlično, saj bi s prakso pričela ravno po mojem zaključenem pripravništvu 

v Bruslju. Je pa tako, da se na fakulteti zgolj prijaviš na razpisano mesto za prakso, delodajalca 

pri katerem boš prakso opravljal pa moraš najti sam. Sicer se lahko na fakulteto vedno obrneš 

za pomoč, vseeno pa je na koncu na tebi da si poiščeš delodajalca v tujini. To se mi zdi odlično, 

ker s tem zopet  razvijaš svojo samostojnost, vztrajnost in iznajdljivost.  

Za opravljanje prakse v Italiji, sem se odločila, ker je Italija moja najljubša država. Prepotovala 

sem jo že po dolgem in počez, vedno mi je bil všeč njihov način življenja, jezik, da ne govorimo 

o hrani in pijači. In ker se vedno vse zgodi z nekim razlogom, sem v Evropski Komisiji imela 

priložnost delati tudi z gospodom, ki resnično verjame v ambiciozne, izobražene mlade ljudi in 

jih vzpodbuja pri njihovi karierni poti. Pogovarjala sva se o nadaljevanju moje poklicne poti in ko 

sem mu omenila, da bi rada opravljala Erasmus prakso v Italiji, je rekel, naj mu pošljem svoj CV, 

ki ga bo posredoval odvetniškim pisarnam v Italiji, ki jih pozna. Tako sem dobila pozitivne 

odgovore iz treh odvetniških pisarn. Na koncu sem se odločila za odvetniško pisarno v Genovi, 

zaradi njene multikulturnosti in poudarka na evropskem pravu.  

No, k odločitvi pa je sigurno prispevala lega ob morju in toplo ozračje. In ni mi žal. Genova je 

resnično fantastično mesto za življenje. In povsem zgrešena je miselnost, da je zgolj pristanišče. 

Človek se hitro navadi "italijanskega življenja". Moj delovni dan poteka od devete ure zjutraj do 

sedme ure zvečer. Med eno in tretjo uro je odmor za kosilo. Dela se veliko, vendar je delovno 
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ozračje zelo prijetno. Že prvi dan so me sodelavci sprejeli kot enakopravno članico pisarne in so 

mi vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Všeč mi je, ker je celotna atmosfera v pisarni 

mednarodno obarvana. Ne v smislu sodelavcev, ker so vsi Italijani, ampak v smislu pravnih 

zadev. Pisarna veliko posluje s tujino in jim je to nekako prioriteta. Vedno se vse da in vse je 

mogoče. Drugače pa se pozitivna naravnost kaže vsepovsod kamor greš, od dela pa do bližnje 

trgovine.  

Ker sem mnenja, da moraš vsrkati navade ljudi države v 

kateri živiš, saj jo le tako lahko resnično izkusiš, je tudi moja 

vsakdanja stalnica 

postala italijanska kava in 

cigarilos z okusom vanilje. 

Samo tako za ‘profumo’, 

kot pravijo Italijani. Vedno en in isti lokalček, kjer lepo 

poklepetam z natakarjem, ki je vedno nasmejan. Odmor za 

kosilo pogosto izkoristim za posedanje ob morju, uživanju ob 

čudovitem razgledu na hribčku kjer se ti odpre celoten pogled 

na mesto, sprehodu po starih, majhnih uličicah ali obisku muzeja.  

Po službi vedno sledi t.i. aperitivo, ki je zelo tipičen za Italijo. To 

pomeni kozarec dobrega vina ob katerem ti prinesejo tudi 

prigrizek. Običajno ni samo to, ampak cela večerja. Pršuti, 

salame, siri, farinata, fokača, pesto in se vse ostale italijanske dobrote. In tako se skoraj vsa 

Genova zbere na kupu. Vsepovsod ljudje na ulicah, ki razpravljajo in uživajo ob kozarcu dobre 

pijače in grižljaju okusne hrane. Vikendi so 

običajno namenjeni sproščanju, saj te 

delo med tednom, hoja naokoli in vsi 

aperitivi kar izmučijo. Glede na to, da 

imamo večino časa sonce in lepo vreme, 

so vikendi namenjeni sprehodu ob morju, 

obisku kakšne bližnje italijanske vasice, 

dobri večerji ali pa preprosto gledanju 

filma. Zdaj ko se bližajo poletni meseci pa 

tudi ležanju na plaži.  
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Vsekakor bi izkušnjo v tujini priporočila prav vsakemu mlademu človeku, ker ti resnično da veliko 

popotnico za življenje. Odpre ti obzorja in te nauči razmišljati globje in drugače. Je izziv ter 

preizkus in ko ga enkrat opraviš si lahko resnično 

ponosen nase!  

In vsem želim, kot pravijo Italijani- In bocca al lupo! Kar 

pomeni veliko sreče!  

Kaja Travnik 

 

 

 

Pozrdavljeni,  

sem Matevž Žnidaršič, študent tretjega letnika dodiplomskega študija Evropske pravne fakultete 

v Novi Gorici, smer Pravo. Trenutno pa svoje dneve preživljam v Nemčiji, natančneje v mestu 

Leipzig kot Erasmus študent druge najstarejše nemške univerze, kjer je študirala tudi trenutna 

nemška kanclerka , Angela Merkel. 

Hm, kje začeti? Kako spraviti občutke, 

doživetja,trenutke norosti, študija,pridobitev novih 

prijateljstev, potovanj in vsega kar sem doživel v teh 

petih mesecih življenja v tujini v eno poved. To se zdi 

nemogoče. Na srečo je to nalogo namesto mene 

opravil že nekdo pred menoj…»I praise my Leipzig. It 

is a small Paris and educates its people.« (Johann 

Wolfgang von Goethe) Sam lepše ne bi mogel 

povedati. 

Namen je predstaviti mojo izkušnjo in želim si, da bi s 

tem pripomogel k temu, da bi še kdo izmed vas zbral 

pogum, šel v svet in si odprl morebitne boljše 

možnosti za bodočo zaposlitev. Smo študenti 

Evropske pravne fakultete, zatorej kam? V Evropo!                 
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Priznati moram, da je bil odhod sprva težak. Podaš se v neznano, proč od znancev, prijateljev, 

družine. Greš z občutkom negotovosti in hkrati navdušenja, ker ne veš kaj pričakovati. Sam sem 

eden izmed tistih ljudi, ki jim velike spremembe povzročajo dodaten odvečen strah in še nikoli 

nisem bil tako dolgo od doma, kar je vse skupaj še malce bolj otežilo. Ampak spakiral sem »kufre« 

in šel, in res mi ni žal!  

Pa se vrnimo na september, ko se je vse skupaj pričelo. Pred začetkom študija sem se udeležil 

tritedenskega jezikovnega tečaja in orientacije po mestu, ki ga toplo priporočam, za obnovitev 

zaradi neuporabe zarjavele 

nemščine in za spoznanje 

ostalih Erasmus študentov. Sam 

sem prispel že nekaj dni prej in 

doživel pravi mali šok. V mojem 

primeru je bilo nekako takole. 

Nepoznavanje nikogar v mestu, 

informacija, da sostanovalec 

pride šele v roku enega tedna 

ravno tako tudi internetni 

priključek. Soba, ki na internetni 

strani zgleda več kot odlično to 

seveda ni in preplavi te pristen občutek nekdanje Nemške demokratične republike. Moral sem 

nabaviti vse od odej do pribora, posod, zaves in najpomembnejše čistil in metlo, da sem 

odstranil debelo plast prahu iz pohištva v sobi in pometel preminule insekte v sobi. In kot 

naročeno je študentka, ki naj bi mi pomagala v teh prvih težavnih dneh in mi razkazala mesto, 

odšla v Italijo na dvotedensko potovanje. 

Lahko bi dejal, da začetek pa res ni bil 

rožnat. A sedaj je to že pozabljeno in že v 

nekaj dneh se je vse skupaj obrnilo na bolje.  

 

Sam zimski semester se je sedaj, ko pišem to 

pismo, že zaključil in sedaj je čas, ko nemški 

študentje pišejo t.i. »Hausarbeite«, ki pa jih 

meni ni potrebno, saj sem vse obveznosti 
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semestra opravil v obliki izpita bodisi ustno ali pisno.  

 

Univerza ima močno tradicijo in tu se študentski direndaj ne preneha od jutra do večera. Na 

campusu se zbiramo vsi in je dnevna točka naših srečanj. Pa naj bo to, ko gremo na predavanja, 

na kosilo v menzo, v kavarno ali pa v knjižnico, ki je odprta vse dni v tednu brez prestanka.  

Predavanja se izvajajo na podoben način kot na Evro PF, so pa vsa v nemškem jeziku, zato je 

predzanje jezika conditio sine qua non. Nosilec predmeta predava s pomočjo »Powerpoint« 

predstavitev, ki si jih z dodeljenim geslom lahko natisnemo in so v pomoč pri študiju. Nekaj izpitov 

sem opravil že v decembru, preostali pa so se zvrstili v zadnjem tednu predavanj. Izpiti so ustni 

ali pisni in ovrednoteni z različnim številom ECTS točk, odvisno od števila ur na teden (SWS-

Semesterwochenstunden). Na začetku je potrebno opraviti razgovor z docentom, s katerim se 

kasneje dogovoriš o podrobnostih.  

 

Torej izpiti so za menoj, sedaj pa opravljam prakso v odvetniški družbi Aderhold 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, katero sem pridobil s pomočjo svoje dodeljene pomočnice iz 

»buddy programa«, Marie. Tu opravljam raziskovalna dela s področja delovnega in 

mednarodnega gospodarskega prava in tako pridobivam nove delovne izkušnje in se pobližje 

spoznavam z sodno prakso nemških sodišč in portali kot so juris in beck online, v katerih prebiram 

pravne članke, sodno prakso, komentarje na temo, ki jo kot nalogo dobim v raziskovanje.  

Načrti za naslednji semester pa so poleg pravnih predmetov tudi C1 certifikat nemškega jezika, 

ki ti omogoča vpis na reden študij na nemških univerzah in še oprava certifikata iz angleškega 

jezika. Še ena stvar, ki je super je, da so jezikovni tečaji za študente Univerze v Leipzigu 

brezplačni.  

Kaj mi bo ostalo najbolj v spominu? Menim, da vsa potovanja. Veliko jih je organiziranih preko 

študentske skupine WILMA, ki poleg izletov, organizira tudi športne in kulturne dogodke. Do sedaj 

sem imel možnost obiskati Berlin, Prago, Potsdam, Weimar in Dresden. V prihodnje zagotovo še 

mnogo!  

Nedvomno je super tudi spoznati ljudi iz različnih delov sveta sploh iz držav o katerih sem tako 

malo vedel. Tako sem dobil informacije o njihovem poteku življenja doma, o politični situaciji, 

življenjskem standardu, kulinariki, kulturi o vsem, kar v knjigah pač ni moč prebrati.  

Tu so seveda tudi zabave, ki so del študentskega življenja. In če si delaven na faksu, se najde 

tudi čas za sprostitev. 
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Slaba stran ? No ja, če bi moral kaj izpostaviti, bi dejal – nemška nedružabnost, težko je pridobiti 

veliko prijateljstev med nemškimi študenti. Pravega razloga ne najdem, mogoče ker smo 

Erasmus študentje in nas zato malce postrani gledajo, ker smo tu le začasno in ker obiskujem 

predmete različnih letnikov in se že prej oblikujejo manjše študijske skupinice v katere je težko 

priti. Drugače je pri tistih Nemcih, ki so izmenjavo tudi sami že prej opravili. In druga in hkrati 

največja slabost je slovo. Sedaj je čas, ko se največ študentov, ki so na izmenjavi za en semester, 

odpravlja domov. In vedno ko se to zgodi, se med nas prikrade žalost in se zavemo, da je čas 

tu minljiv in vsakega od nas čaka trenutek 

vrnitve v domovino. Sam ostajam še en semester 

in sedaj ko to pišem, se zavedam, kako je teh 

pet mesecev hitro minilo, upam, da bo v 

prihodnje čas malce bolj obstal. 

 Za konec, del pesmi Pabla Neruda, ki izraža 

vzporednice Erasmusa: »Počasi umira, kdor 

postane suženj navad, ki si vsak dan postavlja 

iste omejitve, kdor ne zamenja rutine, kdor si ne 

upa zamenjati barv, kdor ne govori s tistimi, ki jih 

ne pozna…« 

Zatorej kolegi in kolegice, želim vam veliko 

študijskega zagona, knjige v roke in srečno z 

izpitnimi obveznostmi!  

Mogoče sem s tem pismom koga izmed vas prepričal za Erasmus izmenjavo in če je temu tako, 

je moj namen tu izpolnjen.  

Liebe Grüße aus Leipzig und viel Erfolg. Unermüdliches Bemühen, das ist Studium! (Neutrudljivo 

prizadevanje, to je študij!) 

 

Matevž Žnidaršič, 

Leipzig, 20.2.2014 
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                            Naši – vaši dosežki  

                                                    Evro-pf  

Zmagovalci 1. esejskega tekmovanja 

Evropska pravna fakulteta čestita Matjažu Kačiču, Tini Debeljak ter Evi Leon za uspešen rezultat 

v okviru prvega esejskega tekmovanja na Evropski pravni fakulteti.  

 

 


