
Študentka Evro-PF na praksi na Veleposlaništvu RS v Haagu 
 
Študentka Evro-PF, Maja Stanišič, je od oktobra 2019 do januarja 2020 opravljala Erasmus+ prakso na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije v Haagu. S svojo izkušnjo prakse je bila izjemno zadovoljna, o 
svojem delu pa je zapisala naslednje: 
 
»Delo na veleposlaništvu je zajemalo vsakodnevno pregledovanje političnih dogodkov preko Twitter 
računov in časopisnih člankov. Fokus pisanja dnevnih poročil so zunanjepolitične, evropske teme in 
stališča NL na podlagi katerih nato Veleposlanica določi, katere novice imajo vrednost za MZZ oz. 
posredovanje v Slovenijo. Postopek pisanja depeš generalno zgleda tako, da Veleposlanica sama 
predlaga katero temo naj raziščem ali pa jo zaradi odmevnosti v medijih predlagam sama. Nazadnje 
sem poročala o pripravljenosti Nizozemske na koronavirus. To pomeni, da pregledam Pisma 
parlamentu, ki jih ministri pošiljajo in pripravljajo in pregledam njihovo stališče. Nato vladne in 
uradne dokumente dopolnim z poročanji in mnenji iz Twitterja in drugih spletnih člankih, ki poročajo 
o tej temi. Celotno besedilo nato zberem in preoblikujem v čim bolj zgoščen tekst, ki mora v čim 
krajši obliki zajemati bistvene in najpomembnejše podatke. Tekst nato oddam Veleposlanici, ki ga 
pregleda. Po pregledu me v večini Veleposlanica pokliče v pisarno in skupaj pregledava tekst, kje bi se 
lahko dalo še kaj dopolniti in kaj v tekstu se lahko izpusti. Ob uskladitvi popravkov Veleposlanica nato 
doda še svoj komentar in tekst odda po depešnem sistemu na Ministrstvo za zunanje zadeve.  
 
Praksa je med drugim vključevala udeleževanje brifingov v Haagu na zasedanju različnih formacij 
Sveta EU. Po sestankih sem nato pripravljala osnutke poročil. Udeleževala sem se tudi zasedanj 
delovnih skupin v okviru mednarodnih sodišč (Mednarodno kazensko sodišče, Meddržavno kazensko 
sodišče,..) in Organizacije za preprečevanje kemijskega orožja. Sodelovala sem tudi kot članica 
slovenske delegacije na zasedanju letne Konference pogodbenih partneric Organizacije za 
preprečevanje kemijskega orožja in na zasedanju Skupščine Mednarodnega kazenskega sodišča, ki sta 
potekali v novembru in decembru v Haagu. Na veleposlaništvu sem nudila pomoč pri konzularnih in 
administrativnih opravilih. Veliko sem sodelovala s tajnico Veleposlanice, kateri sem pomagala pri 
vsakodnevnih opravilih kot so dvigovanje telefonov, odgovarjanje na emaile in priprava razne 
dokumentacije. Pri dokumentaciji sem pripravljala depeše, dopise ali Nota Verbale. Dopisi so se 
večinoma navezovali na konzularne zadeve, kot je rojstvo novega otroka in vpis v matično knjigo 
rojstev, pridobitev izpiska iz matične knjige rojstev na mednarodnem obrazcu, pridobitev nove 
osebne izkaznice ali potnega lista. V teh primerih sem pripravljala dopis za Upravno enoto in vodila 
korespondenco s stranko. Ob prejemu potnega lista/dokumenta sem stranko obvestila o prejetju in 
jo povabila na prevzem. Pri prevzemu sem lahko opazovala administrativni postopek in pomagala 
urediti in zaključiti vso dokumentacijo v zvezi s posameznim primerom.  
 
Nadalje sem aktivno sodelovala pri pripravi promocijskih dogodkov kot npr. priprava slikovnega 
gradiva za Slovenski zajtrk, ki je potekal na mednarodni šoli v Haagu, upravljala s socialnimi omrežji 
glede promocije slovenskih filmov (Gajin svet in Izbrisana) na filmskem festivalu ENFF v Haagu. 
Pomagala sem tudi pri organizaciji dogodkov, ki jih je organiziralo Veleposlaništvo (Martinovanje, 
Božični sprejem v rezidenci Veleposlanice, srečanje društva Vtis za v tujini izobražene Slovence). Pri 
tovrstnih dogodkih sem oblikovala seznam udeležencev in vodila korespondenco z gosti. Pred 
dogodki sem pomagala pri pripravi promocijskih materialov (sestava pingvinov, brošur, priprava 
hrane, pozdravljanje gostov, pospravljanje in sprotna opravila) in pri sestavi govora za Veleposlanico. 
Po dogodku sem pripravila FB objave ali poročilo o dogodku. Izven delovnega časa sem se lahko 
udeleževala različnih predavanj ali akademskih dogodkov. Udeleževala sem se predavanj o širjenju 
Evropske unije, ki so vsebovali paneliste s Severne Makedonije in Albanije, ki sta poročali o svojem 
napredku pri vzpostavljanju pravne države, zakonodajnih novostih in preoblikovanju sodnega 
sistema. Nadalje sem se udeležila predavanja o Ruski agresiji, ki se še vedno izvaja na državah ob 
Ruski meji (predvsem je bil izpostavljen vidik Gruzije). Obiskovala sem tudi predavanja na različnih 
raziskovalnih inštitutih kot je bil na primer Asser Institute, kjer sem se udeležila predavanja o vplivih 



umetne inteligence. Zadnje predavanje, ki sem se ga udeležila v Haagu pa je bilo o dogajanju v 
Iranu.« 
 

 

 


