
Pisma Erasmus študentov 

 

Evropska pravna fakulteta je uspešna tudi na področju Erasmus mobilnosti za 

namene prakse. Študente, ki so tovrstno izkušnjo že doživeli, smo za namene tokratne 

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

je privolila študentka podiplomskega študija prava Sonja Strnad Nardelli, ki je svojo 

izmenjavo za namene praktičnega usposabljanja opravljala v odvetniški pisarni 

Hövel & Collegen, v Frankfurtu, v Nemčiji.  

 V nadaljevanju si lahko preberete njeno zgodbo.  

 

 

Pozdravljeni! 

Moja velika želja je opravljati svoj poklic z uporabo tujih jezikov – predvsem razvijati naprej do 

sedaj nabrana znanja. In prav, v vabilu Fakultete študentom k Mobilnosti študentov na 

področju prakse in študija, sem videla izziv in priložnost za to. Odločila sem se za Mobilnost na 

področju prakse v Nemčiji in s pomočjo prijateljev vzpostavila stik z odvetniško pisarno Hövel 

& Collegen v Frankfurtu. 

Odvetniška pisarna Hövel & Collegen je predvsem dejavna na področju insolventnosti 

podjetij in njihovega finančnega prestrukturiranja v primeru plačilne nesposobnosti podjetij. 

Odlikuje jih hitro ukrepanje, realni načrti za stabilni finančni temelj podjetij in ohranitvijo 

njihovih delovnih mest, zaščita interesov upnikov, zaupanje strank ter nevtralnost do vseh 

vpletenih strank v insolventnih postopkih. Kot nosilci DIN certifikat (VID CERT, IV - Grundsätze 

ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung in ISO 9001: 2008) so del evropske mreže odvetnikov, 

ki delujejo tudi preko meja tako na področju insolventnosti kot tudi v različnih primerih 

mednarodnega zasebnega prava. 

V mesecih moje prakse sem opravljala različne naloge na različnih področij. Seznanila sem se 

z samim delom sprejemne pisarne odvetnikov, s primeri iz insolvenčnega prava ter s primeri 

zapuščin (Nachlassverwaltung), ki so jim bili dodeljeni s strani zapuščinskega sodišča 

(Nachlassgericht).  



Preučevala sem primere o katerih so potekale obravnave na sodišču in pri katerih sem skupaj 

z odvetniki prisostvovala v sodni dvorani. Nekateri primeri so bili polni zapletov in razpletov, 

tako mednarodno obarvani, da je pri njihovem reševanju bilo potrebno uporabiti in 

upoštevati pravna pravila več pravnih redov držav. V vseh teh življenjskih primerih sem 

prepoznala naše šolske primere iz predavanj. 

Frankfurt na Majni (Frankfurt am Main) je največje mesto v nemški zvezni deželi Hessen in je 

tudi največje finančno središče kontinentalne Evrope. Po svoji osrednji legi v Zahodni Evropi je 

mesto pomembno prometno vozlišče Nemčije z odlično infrastrukturo in pomembnim 

mednarodnim letališčem Frankfurt. 

Ogled mesta se običajno začne v starem delu mestnega jedra, kjer so številne porušene 

stavbe iz druge svetovne vojne lepo obnovili in se stara arhitektura lepo ujema z modernejšo 

arhitekturo današnjega časa.  

Za potovanje po mestu Frankfurtu bi vam priporočila uporabo podzemnih železnic S-Bahn ali 

U-Bahn linije. Sam ogled mesta si lahko privoščite  z javnimi avtobusnimi linijami in tramvaji, ki 

vozijo vsakih 10 minut in prevzemajo večino prometa podzemnih železnic. Najboljše prevozno 

sredstvo za ogled mesta in njegove okolice ostaja v Nemčiji kolo. Frankfurt, kot ostala nemška 

mesta, ima skozi mesto razvito moderno mrežo kolesarskih poti, katero sem tudi sama 

uporabila, ko sem si mesto ogledala s kolesom, na dan nedelje, ko se skozi mesto ne vozijo 

številni avtomobili ampak le kolesarji in se sprehajajo turisti ter ostali obiskovalci mesta.  

 

 



Ljudje se radi sprehodijo ali pa tečejo po t.i. muzejskem bregu (Museumsufer) z številnimi 

muzeji in galerijami, kjer bregove reke Majn krasijo številni mostovi; od najstarejšega Železni 

most (Eiserner Steg), ki je namenjen le pešcem do novejšega Osthafenbrücke, ki ga uporabijo 

kolesarji in pešci. 

 

 
 

Frankfurt s svojo dolgo denarniško tradicijo je najbogatejše mesto v Evropi, ki ima velik vpliv 

na trgovino, finance, transport in izobraževanje. Slovi tudi po številnih sejmih (Messe Frankfurt) 

in Frankfurtski borzi, kjer se odvija 85% nemške trgovine v delnicah.  

Mesto krasijo številni nebotičniki (Skyline Frankfurt) v katerih imajo sedež Nemška zvezna 

banka in veliko število komercialnih bank kot tudi Evropska centralna banka (ECB). Sprehod v 

tem delu mesta nam nudi lep pogled v višino teh stopnic kot tudi čudovit razgled na mesto z 

njihovih razglednih točk. 

 

Otvoritev ECB, dne 18. marca 2015, so spremljali številni izgredi in mesto za krajši čas spremenili 

v kaos in anarhijo.  

Mesto Frankfurt je tudi pomembno središče kulturnih in izobraževalnih ustanov. Med njimi zelo 

pomembna Univerza Johann Wolfgang Goethe, ki ponuja veliko akademskih programov, 

raziskovalnih institutov, in poudarek na interdisciplinarnih pristopov k reševanju kompleksnih 

problemov. Univerza se imenuje po znamenitem prebivalcu Frankfurta J.W. von Goethe, ki je 

priznan po svojih izjemnih prispevkih k književnosti, znanosti in filozofiji. 



Skozi vso prakso mi je velik vtis pustila ga. Hövel s svojo osebnostjo, ki jo odlikuje ženska 

odločnost in poštenost v boju za pravičnost ter poslovna sposobnost in pravi človeški odnos 

do svojih zaposlenih; ter 

dinamičnost in raznolikost 

odvetniškega poklica.  

Zavedam se, da je bilo teh pet 

mesecev prakse le majhno 

uvajanje v odvetniški poklic, ki 

zahteva veliko izkušenj in 

znanja; zato si v prihodnje želim 

še veliko podobnih priložnosti. 

Poleg vseh lepih in prijetnih 

trenutnih, ki sem jih okusila v 

tujini me spremlja še misel, da 

tudi v obljubljeni deželi, se brez 

dela in premagovanje življenjskih težav, ne cedita »med in mleko«. 

Lep pozdrav,  

Sonja Strnad Nardelli 

 


