Strokovna ekskurzija študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v New
York*
Med 8. in 17. marcem se je skupina študentov Pravne fakultete UL udeležila
tradicionalne strokovne ekskurzije v ZDA. Študentje smo pod vodstvom zaslužnih
profesorjev Janeza Kranjca in Franja Štiblarja tekom dobrega tedna dni v mestu
New York spoznali ameriški pravni sistem in imeli priložnost spremljati sodne
obravnave, se udeležiti predavanj eminentnih pravnih fakultet ter se osebno
sestati z raznovrstnimi deležniki tamkajšnjega pravnega sistema.
Skupina štiriindvajsetih študentov in dveh profesorjev je v New York prispela v petek,
8. marca. V ponedeljek se je nato pričel strokovni del ekskurzije. Skupina študentov,
pretežno iz vrst slušalcev izbirnega predmeta Statistika (nosilec predmeta je prof.
Franjo Štiblar) ter študenta gospodarskopravnega modula mag. stopnje, ki pri prof.
Štiblarju obiskujeta predavanja Ekonomske analize delovanja trga in podjetja v EU smo
najprej obiskovali Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OZN. Sprejeli sta nas
namestnica stalne predstavnice ga. Ondina Blokar Drobič in ministrica svetovalka ga.
Barbara Kremžar. Sledil je obisk priznane pravne fakultete New York University
(NYU), kjer smo se udeležili predavanja pri predmetu EU Law: Integration and
Disintegration, katerega nosilka je prof. Gráinne de Búrca, ki je skupaj s prof. Paulom
Craigom avtorica najbolj znane monografije s področja prava EU.

V torek smo nadaljevali z obiskovanjem eminentnih fakultet in se tako ustavili na
Univerzi Fordham. Med drugim smo imeli možnost seznaniti se z možnostmi študija v
LLM programu ter pobliže spoznati pot do t.i. New York bar exama, ki je načeloma
odprt tudi za diplomante evropskih pravnih fakultet, ki so v ZDA zaključili zgolj
enoletni LLM program.
V nadaljevanju strokovne ekskurzije smo imeli možnost v živo prisostvovati na
nekaterih sodnih obravnavah, kazenskih in civilnih ter tako od blizu spoznati nekatere
glavne prvine ameriškega pravnega sistema. Šlo je za izrazito zanimivo izkušnjo,
predvsem zaradi načina izvedbe obravnav, ki so vključevale zelo jedrnate argumente
udeleženih strank, jasno odmerjen čas (slednji je bil preko svetlobnih signalov viden
vsem prisotnim v dvorani), poglobljenih vprašanj s strani sodnikov in relativno hitre
menjave med obravnavanimi primeri.

V okviru manj formalnega dela eksurzije smo med drugim nekateri obiskali tekmo lige
NBA med domačo ekipo Brooklyn Nets in Detroit Pistonsi, preživeli večer v Gotham
Comedy Club-u, se udeležili predstave v Metropolitanski operi ter se tradicionalno
ustavili tudi v Slovenski cerkvi Sv. Cirila, kjer sta nas zelo gostoljubno sprejela pater
Martin Krizolog in Robi Poredoš.
Udeleženci strokovne ekskurzije: Daša Tičar (glavna študentska koordinatorka), Lana
Lozej (namestnica koordinatorke in zadolžena za donacijska sredstva), Andrej Fatur
(blagajnik), Gaja Tanko (sekretarka), Pia Kavšček, Zala Majhenič (vsebinski program),
Teja Majcen (zavarovanja), Lidija Marković, Gala Martinčič, Lara Mihalič, Veronika
Nemšak, Ajda Petek, Neža Žemlja (darila), Iva Požar, Maja Papež, Kristina Sajovic,
Ana Špoljarič, Aljoša Aleksovski (vsebinski program), Jakob Cerovšek (vsebinski
program), Jan Kodela, Nejc Klun, Gregor Lipovec, Tine Mulej, Ambrož Žvan (darila).
Udeleženci letošnje strokovne eksurzije se želimo na tem mestu zahvaliti donatorjem
in sponzorjem, ki so nam omogočili zelo kakovostno izvedbo obiska New Yorka in se
jim vsem skupaj zahvaljujemo za finančno pomoč: C & G ZASTOPANJE,
SVETOVANJE IN INŽENIRING d.o.o., ED-MA, EDVARD MARTINC s.p,
PRENOVA - GRADBENIK d.o.o., RAČUNOVODSKE STORITVE MELITAJANEZ d.o.o., AGM NEMEC d.o.o., HIDRIA HOLDING d.o.o., SANTOSA d.o.o.,
ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA d. d., ODVETNIŠKA
PISARNA ROJS, PELJHAN IN PRELESTNIK, L-PLAN d.o.o., DSV TRANSPORT
d.o.o., ENERGETIKA PROJEKT d.o.o., KLET BRDA z.o.o., HABIT d.o.o., BPCS
d.o.o., DOROTEJA NEMŠAK, SANTERM d.o.o., KGS KRAJNC d.o.o.,
KOMUNALA

SLOVENSKE

GORICE

d.o.o.,

KOVINE

GORŠEK

d.o.o.,

MLINOSTROJ d. d., MAHLE ELECTRIC DRIVES SLOVENIJA d.o.o in GEN-I
d.o.o.
*Poročilo o ekskurziji je povzetek prispevka, ki bo objavljen v prihajajoči številki
Pravne prakse, ki izzide v četrtek, 4. aprila

