
 
 

Praksa v Bruslju 
 

 
 

Moje praktično usposabljanje oz. praksa Erasmus+ je potekala v 

Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SBRA) v Bruslju od 
06.05.2019 do 06.08.2019. Združenje SBRA je nevladno predstavništvo 

slovenskega gospodarstva, raziskovalne sfere in  lokalnih skupnosti v 
Bruslju. Ustanovljeno je bilo avgusta 1999 in deluje na osnovi javno-

zasebnega partnerstva. SBRA ima trenutno 37 članov, ki pripadajo trem 
sferam; gospodarstvo, raziskovalni dejavnosti ter lokalnim skupnostim. 

Samo članstvo v združenju SBRA obsega informacijsko, raziskovalo-
svetovalno dejavnost, izobraževanje, publicistično-promocijsko dejavnost 

in ne nazadnje logistično podporo članom SBRA v Bruslju. SBRA skozi 
celotno leto organizira tudi številne dogodke na visoki ravni, ki pokrivajo 

različne teme. Ekipa SBRA je strokovna ekipa iz poslovnega in 

raziskovalnega področja z dolgoletnimi izkušnjami v evropskih zadevah, 
evropskih politikah in programih financiranja pod vodstvom dr. Draška 

Veselinoviča. 
 

V obdobju 3-mesečne prakse sem v združenju SBRA opravljal delo asistenta 
na dveh področjih: podpora pri pridobivanju sredstev EU in promocijska 

dejavnost in logistična podpora. Moje delo je bilo bolj raziskovalne narave. 
Namreč, uspešno pridobivanje EU sredstev je odvisno od pridobivanja 

pravočasnih in pravih informacij. SBRA članom pomaga najti prave razpise 
in potencialne partnerje ter jim pomaga pri sestavi in prijavi projekta. 

Razpise EU in prave informacije za člane SBRA sem iskal na različnih 
področjih: okolje, razvoj, tehnologija... . Iskanje raznoraznih razpisov 

(Horizon 2020, Instrument za povezovanje Evrope, LIFE program, itd.) je 
potekalo v posebnih programih, do katerih sem dobil dostopal preko 

strežnika SBRA. Tekom prakse sem sodeloval tudi pri pripravi konferenc in 

okroglih miz. Pomagal sem pri pripravi potrebne dokumentacije, najemu 
prostora, pripravi in pošiljanju vabil za dogodek. Prav tako sem imel 

možnost sodelovati na sestankih z obstoječimi in potencialnimi člani. Po 
sestanku sem vedno pripravil kratek zapisnik. Ko sem pomaga pri pripravi 

konference v sklopu Nacionalnega kemijskega inštituta sem se preko 
elektronske pošte dogovarjal z gospodom Matejem, nakar na dan 

konference, katera je potekala v Bruslju, ugotoviva oziroma se opaziva tudi 
v živo ter na koncu spoznava da se poznava še iz osnovnošolskih dni, kjer 

sva obiskovala enako šolo samo razlika je bila v tem da sem jaz obiskoval 
razred A gospod Matej pa razred B. Pri tej prigodi lahko dodam samo eno 

frazo katera se zmeraj uporablja »kako je svet majhen« . 
 

Vsi zaposleni (sodelavci) so bili tekom pripravništva na voljo za dodatna 
vprašanja. Moj mentor je bil Viktor Kovačič. Pomagal mi je pri uvajanju in 



 
bil moja podpora pri delu. Odlično sva se razumela. Gospodu Kovačiču se 

zahvaljujem za strokovno svetovanje in spodbudo tekom prakse.   
 

Življenje v Bruslju je posebno doživetje. Je mesto, ki ga zaznamujejo 
evropske institucije, zgodovina, umetnost in arhitektura. Bruselj ni samo 

belgijska prestolnica je evropska prestolnica. Že prvi teden sem obiskal 
evropski del mesta. V tem delu je najbolj znamenita stavba Evropske 

komisije, stoji na trgu Schuman, domačini ji pravijo Berlaymont. Mesto slovi 

tudi po dobri hrani, tradicionalnih pivih in odlični čokoladi. Začasno bivališče 
sem si poiskal na strani IMMO web, kjer ponujajo za sorazmerno dobro ceno 

nastanitve v Bruslju in širši okolici. Okusil sem tudi nočno dogajanje v 
mestu. Dobil sem občutek, da mesto skoraj nikoli ne spi in se zmeraj najde 

lokal ali klub kjer lahko spoznaš nove ljudi. Sama ovira pri nekaterih stvareh 
bi lahko bil jezik. Belgija ima tri uradne jezike: nizozemščino, francoščino in 

nemščino. Jaz govorim samo angleško. Je pa angleščina bila dovolj za 
vsakodnevno sporazumevanje in aktivno delo v združenju SBRA. Namreč 

več kot 80 % ljudi v Bruslju govori angleško. Bruselj je multikulturno mesto, 
ne samo zato ker v njem zaradi Evropske unije živi skoraj četrtina ljudi iz 

drugih držav članic Unije, ampak ker ima Belgija svojo zgodovino. Po drugi 
svetovni vojni je sem prišlo veliko delavcev iz Maroka, tukaj je tudi močna 

skupnost Afričanov.  
 

Tekom prakse sem se učil tudi francoski jezik preko spleta. Prav tako sem 

v Bruslju znanje angleškega jezika dopolnjeval s pomočjo jezikovnega 
tečaja (OLS) Erasmus+. Le-ta mi je pomagal, da sem znanje angleščine 

obnovil in nadgradil. 
 

S pomočjo pripravništva sem nadgradil tudi socialne kompetence. Na 
novem delovnem mestu se bom lažje vključil v ekipo ter se tako naprej 

razvijal in rastel tako poslovno, kot zasebno.  
 

Erasmus+ pripravništvo zelo priporočam. Moja izkušnja opravljanja prakse 
v tujini je zelo pozitivna in poučna. Spoznal sem delovne navade in delovni 

stil v Belgiji, komunikacijo med zaposlenimi, sefom in člani. Naučil sem se 
biti ambasador svoje države, preizkusil sem se v profesionalnem okolju, 

postal sem bolj samozavesten in odprt.   
 

Po izkušnji sem tudi bolj pripravljen na delo v resničnem okolju. Prav tako 

sem pridobil na samozavesti. Vem, da sem sposoben timskega in 
samostojnega dela ter dela pod pritiskom. Na prihodnji poklicni poti bom 

pridobljeno znanje aktivno uporabljal. Hvaležen sem za priložnost, da sem 
lahko opravljal prakso v tujini, pridobil veliko izkušenj in spoznal veliko ljudi. 

 
Milan Škraban, študent DOBA fakultete 

 



 

 
   
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 


