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Prihod 
V Bruselj sem prispel konec avgusta, kjer me je pričakal študijski kolega, pri katerem sem 
preživel prvih nekaj dni. Kmalu zatem sem se preselil v Slovenski pastoralni center (v 
nadaljevanju: SPC), kjer sem stanoval do konca prakse. Ker je bila praksa le dvo-mesečna, 
mi ob prihodu ni bilo potrebno urejati nobenih formalnosti za bivanje v Belgiji. 

Bivanje 
Možnost nastanitve v SPC-ju mi je omenila Metka Čavka, s katero sem si, zaradi informacij 
v zvezi s prakso, dopisoval pred prihodom Bruselj. Če ne bi dobil sobe v SPC-ju bi bilo 
bivanje zelo oteženo, saj sobe drugje za manj kot šest mesecev načeloma ni mogoče najeti. 
V SPC-ju sem imel svojo sobo z wi-fi signalom, kuhinjo in kopalnico pa sem si delil z 
ostalimi. SPC leži na izvrstni lokaciji, saj je blizu Parlamenta in tudi center mesta ni daleč 
stran. Tako sem v službo in iz nje redno hodil peš. Bivanje v SPC-ju je bilo zelo prijetno kar 
se tiče druženja, saj sem spoznal zanimive ljudi, malo manj prijetno pa zaradi skromne 
opremljenosti, vlage in mraza. 

Delo 
Svoje delo bi lahko razvrstil v tri kategorije: pomoč pri administraciji, udeležba na 
zasedanjih oz. konferencah in pisanje poročil ter iskanje različnih informacij oz. gradiv. 
Delovne naloge se bile raznolike in zanimive, najbolj pa so mi bili všeč dnevi, ko je bilo 
veliko dogajanja. Želim se vam zahvaliti, ker ste me vzeli s seboj tudi na plenarna 
zasedanja, saj sem tako izkusil tudi selitve v Strasbourg in dogajanje na plenarkah. 
Asistentki Metka in Karina sta mi vedno priskočili na pomoč z nasveti, sam pa sem se 
trudil, da bi svoje naloge čim bolje opravil. Z asistentkama sem se zelo dobro ujel in ju 
želim pohvaliti za njuno prijaznost, kot tudi zato, da sta me dobro in predvsem hitro 
uvedli v delo pisarne. Včasih je sicer prišlo do manjših organizacijskih zapletov, vendar to 
ni bistveno vplivalo na potek dela. Tekom prakse sem spoznal veliko ljudi, predvsem 
Slovencev, pa tudi nekaj tujcev, ki so bila večinoma prijazni in odprti za pogovor.

Prosti čas 
Prostega časa med opravljanjem prakse ni bilo veliko, pretežno čez teden zvečer in ob 
vikendih. Je pa zato ponudba dogodkov in možnosti za kvalitetno koriščenje prostega časa 
ogromno. Večkrat smo si tudi sami organizirali piknike, rojstnodnevne zabave ter izlete. 
Tako sem si ogledal Bruselj, Leuven, Gent, Brugge, Oostende, Dunkerque, Calais in 
Strasbourg. Živahno je tudi nočno življenje s pestro ponudbo lokalov in klubov, ter seveda 
druženje ob četrtkih na Place Luxembourg.

Mesto, ljudje 
Bruselj je raznoliko mesto. Ljudje so z vseh koncev sveta, domačinov pa je v samem centru 
bolj malo. Arhitekturno gledano se moderno prepleta s starodavnim, kar mestu daje svoj 
čar.
Ljudje so večinoma odprti in prijazni ter so me sprejeli medse. Večinoma sem s tujci 
govoril angleško, z domačini pa sem se trudil spregovoriti v francoščini. Ravno zaradi 
tega je bila praksa v Bruslju dobra odločitev, saj sem poleg angleščine osvežil tudi 



francoščino. 

Stroški 
Življenje v Bruslju je drago. Za enoposteljno sobo v SPC-ju se odšteje minimalno 300 
evrov, hrana je dražja kot pri nas, tudi vstopnine so višje. Po nasvetu sem kupil belgijsko 
SIM kartico operaterja, ki ga uporablja večina tujcev. Cena hrane v menzi v Parlamentu je 
sicer ugodna, vendar le-ta ni tako kvalitetna. Vsaka prostočasna aktivnost stane, zato se 
lahko hitro potroši veliko denarja. 
Neugodno je zalaganje denarja za stroške potovanja v Strasbourg, saj vsaka selitev pomeni 
dodaten strošek, poleg tega so v Strasbourgu tudi cene vseh storitev še višje kot v Bruslju. 

Zaključek 
Praksa v Evropskem Parlamentu prinaša razširjanje obzorij, spoznavanje ljudi, drugih 
kultur ter izkušnjo delovanja samega Parlamenta. Pridobil sem nova znanja in poznanstva 
ter izkusil utrip dela v institucijah EU. Žal mi je le, da sta ta dva meseca tako hitro minila. 
Ne glede na to, za menoj je nepozabna izkušnja.

Pripravil: Aljaž Nose


