
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 obogatitve vsebine E-novic povabili k pisanju na temo njihove 

»Erasmus izkušnje«. K sodelovanju se je tokrat odzvala Irena Vrtarič, doktorska 

študentka študijskega programa Pravo in management nepremičnin na Evropski 

pravni fakulteti, v Novi Gorici.  

V nadaljevanju si lahko preberete njeno zgodbo.  

 

»Bodite drugačni, pogumni in drzni« 

Velkommen! 

Študij in delo ponujata priložnost, da se preizkusimo v stvareh, ki nas zanimajo in 

obenem odkrivamo do kod sežejo naše zmožnosti za uresničevanje pridobljenih 

znanj, sposobnosti in kompetenc. Ker rada potujem, 

spoznavam nove pokrajine, ljudi ter lokalne oblike 

podjetništva, sem v prvem letu svojega doktorskega 

študija razmišljala o izkušnjah v tujini in se tako prijavila 

na program ERASMUS praktičnega usposabljanja. Do 

sedaj nisem še koristila programe za izmenjavo 

študentov in ponujena priložnost na doktorskem 

študiju EVRO-PF je bila moja zadnja študentska 

priložnost.  

Napisala sem motivacijsko pismo ter s pomočjo svoje 

mentorice in naše dekanice dr. Alenke Temeljotov 

Salaj dobila priložnost v norveškem podjetju Multiconsult, ki me je bilo pripravljeno 

sprejeti na praktično usposabljanje. Razpis sem opazila osem dni pred njegovim 

potekom in odprto je bilo samo eno mesto. Običajno je zato potrebno malo več 

časa in volje, vendar na moje veliko presenečenje se je hitro pojavila možnost v 

multidisciplinarnem podjetju MULTICONSULT iz Osla, ki je eno izmed vodilnih 

svetovalnih podjetij na Norveškem in v Skandinaviji.  



Podjetje deluje na šestih področjih in sicer: 

nafta in plin, industrija, nepremičnine, okolje in 

naravni viri, energija, transport in infrastruktura. 

Moje usposabljanje je potekalo na oddelku 

nepremičnin (Buildings & Properties). 

Po relativno hitrem začetku, se je zgodba nadaljevala še nekaj mesecev, dokler niso 

bili medsebojno usklajeni vsi postopki med fakulteto in podjetjem gostiteljem. Čas za 

odhod se je približeval in sledile so hitre priprave v daljno Skandinavijo. Pot z avtom 

in vožnjo na križarki je trajala tri 

dni, iz severa Nemčije pa vse 

do Osla, ob tem pa so me 

spremljali čudoviti pogledi na 

severno morje in fjorde. 

V Oslu so me sprejeli z 

nepričakovano 

gostoljubnostjo ter mi 

omogočili pogoje za delo in 

bivanje na takem nivoju, da 

sem v zelo kratkem času 

uspela pripraviti dispozicijo 

doktorske disertacije, 

vprašalnike ter naredila intervjuje. V veliko pomoč sta mi bila moja mentorica prof. dr. 

Alenka Temeljotov Salaj in mentor prof. Svein Bjørberg iz podjetja Multiconsult.  

Kmalu po prihodu v Oslo mi je naša dekanica organizirala tudi intenzivno 

usposabljanje na Nizozemskem, ki je potekalo preko združenja COST in je bilo 

ključnega pomena za dober začetek moje naloge. COST (European Cooperation in 

Science and Technology) je mednarodna organizacija profesionalnih raziskovalcev, 

ki deluje na področju javno-zasebna partnerstva, s poudarkom na razvoju in 

upravljanju prometne infrastrukture. 

Zaradi osredotočenosti na delo in zimskih pogojev mi je manjkalo malo več 

socialnega življenja in spoznavanja pokrajinskih in kulturnih znamenitosti na 

Norveškem. Vendar sem ta del združila dvakrat s prihodom moje mentorice, in sicer 



na začetku in na koncu mojega bivanja v Oslu. Za uvod v moje delo so v podjetju 

organizirali delavnico, kjer so povabili kvalificirane, široko razgledane strokovnjake in 

kolege, tako zunanje kot notranje, s katerimi smo skupaj izpostavili problematiko in 

postavili smernice.  

Sledil je nočni ogled mesta in prekrasna večerja na olimpijski skakalnici 

Holmenkollen, ki je v ponos Norvežanom. Prva skakalnica na svetu je bila zgrajena 

leta 1892 in je danes tudi priljubljena turistična točka. Na prostoru velikem 120 

kvadratnih metrov se obiskovalcem odpira čudovit pogled na Oslo in njegovo 

prekrasno okolico, ki jo sestavlja tudi 40 otokov. Naslednji dan smo imeli kosilo, prav 

tako s čudovitim 

panoramski 

razgledom na 

znamenite norveške 

fjorde. Za konec 

mojega bivanja je 

bila ponovno 

organizirana 

delavnica, kjer so 

bili udeleženci še v 

večjem številu. 

Predstavili smo jim 

izsledke 

dosedanjega dela. 

Nato smo se odpravili na tridnevni delovni izlet na jug Norveške v obmorsko mesto 

Kristansand, kjer smo opravili intervjuje in se ob tem zabavali, spoznavali norveško 

kulinariko in pokrajino. Slika: (Najužneša točka Norveške; Pysen).  

V dosedanjem študiju sem se veliko naučila, ne samo na mojem specializiranem 

področju, ampak tudi na jezikovnem in kulturnem področju. V sklopu prakse na 

Norveškem sem imela tako priložnosti komunicirati z ustanovami in osebami, javnimi 

kot zasebnimi, ki so povezane z reševanjem pravnih, urbanističnih, podjetniških in 

nepremičninskih projektov. Spoznala sem vrhunske strokovnjake v dobro 

organiziranem podjetju ter zelo pozitivno, delovno in v razvoj usmerjeno okolje, ter se 



poglobljeno seznanila s problematiko javno zasebnega partnerstva, ki je tema moje 

doktorske disertacije. 

Naj omenim še, da mi je EVRO-PF skupaj z Erasmus programom v študijskem letu 

13/14 omogočila tudi dvo-tedensko udeležbo na poletni šoli v Vidmu, kjer sem bila 

sicer edina ne-pravnica, saj druge izbire študentje PMN programa nimamo. Izkazalo 

se je kot odlična odločitev, kjer sem dobila vpogled v zelo zanimivi temi “alternativno 

reševanje sporov in potrošniške pravice”, ki so vsesplošno, življenjsko zelo pomembna 

znanja. Poletne šole poleg študijskih obveznosti omogočajo tudi neskončen vir 

zabave in dobre volje. 

Zato bi se ob tej priložnosti zahvalila dobro organiziranem EVRO-PF timu predvsem dr. 

Alenki Temeljotov –Salaj in Erasmus koordinatorki Nani Lavrenčič ter Nataši Kolavčič, 

ki so mi odprli nova vrata ter omogočili dodaten razvoj in nov pogled pri doktorskem 

študiju, projektih in problemih s katerimi se ukvarjam.  

Moj študij se je razvil v pravo avanturo, zbrisal meje in mi na novo postavil smernice. 

Upam, da me pot v bodoče popelje tudi v Avstralijo, saj je pomembna država za 

nadaljnji razvoj moje naloge.  

Moje sporočilo študentom Evropske pravne fakultete:  

Bodite drugačni, pogumni in drzni. »Kdo ve, morda se vam odprejo vrata, za katera 

niste niti vedeli, da obstajajo...« 

Irena Vrtarič 

 


