
7. Marec 2018
Predstavitev BEST tečajev



Kako izgledajo?
• https://www.youtube.com/watch?v=-

GkcKCAgtn8



Zakaj na BEST tečaj?
• Izobraževanje
• Nova poznanstva
• Zabava
• Spoznavanje novih kultur
• Izboljšanje znanja angleščine



Kako se prijavim?
• www.best.eu.org -> ustvarite račun
• Izberi do 3 tečaje
• Napiši motivacijsko pismo
• Pošlji nam potrdilo o vpisu
• Če si izbran, plačaš 50€ depozita LBG 

Ljubljani, ki ga po uspešno opravljenem 
tečaju prejmeš nazaj

• Si rezerviraš prevoz do tečaja
• Upoštevaš nasvete organizatorjev



• Se udeležiš tečaja
• Po tečaju obvezno izpolniš evalvacijo
• Dobiš nazaj 50€ depozita
• To je to J



Koliko stane?
• Približno 30€
• Potni stroški tja in nazaj



Zakaj stane tako malo?
• To je v interesu organizacije BEST, zato se 

potrudimo, da je zelo poceni
• Organizatorji iščejo finančne sponzorje, 

da pokrijejo del stroškov
• Materialni sponzorji – pijače, hrana, 

nalepke…
• Prostovoljni motivirani organizatorji 



Motivacijsko pismo
• Berejo ga študentje
• Mora pritegniti bralca
• Dolgo približno eno stran
• Ne sme vsebovati slik in linkov
• Bodite iznajdljivi! 
• Brez emojijev in znakcev
• Najprej word, nato šele online prijava
• Nasmejte jih J



Kaj naj vsebuje?
• Opis sebe – študij, hobiji. Pokažite da ste 

zanimivi, da se radi zabavate
• Zakaj hočete iti prav k njim na tečaj –

hvalite malo državo in mesto kamor se 
prijavljate, lokalne jedi (google pomaga)

• Pokažite zanimanje za temo – razložite 
zakaj vam je zanimiva, kaj boste od tega 
odnesli



Kaj naj vsebuje?
• Lahko napišete pesmico
• Mogoče kaj boste prinesli za 

„International Evening“
• Kakšna beseda v njihovem jeziku 



Triki za cenejše prevoze
• Do bolj oddaljenih krajev se splača leteti 
• www.skyscanner.net
• Wizzair (pazi velikost kovčka)
• Ryanair 
• Cenejši so leti z večjih letališč: Zagreb, 

Dunaj, Benetke, Milano, Budimpešta…
• Vredno je preveriti tudi povraten let oz. 

kupiti karte ločeno



• Med tednom je načeloma cenejše
• Rezervirajte si let, ko izveste, da ste 

sprejeti (kasneje->dražje)
• Naredite online check-in kakšen dan pred 

letom, printanje boarding pass
• Aplikacija Ryanair, Flixbus
• Razmislite, koliko pritljage potrebujete, 

saj je dokupitev pritljage kar draga
• Tekočine v pritljagi



Kako do letališča?
• GoOpti
• www.prevozi.org
• Avtobusi (Npr.: do Budimpešte 20€)
• Vlaki
• Flixbus
• www.blablacar.com
• Štopanje – www.hitchwiki.org



• Predlagava načrt potovanja



• V mesto tečaja lahko pridete dan ali dva 
prej (zaradi cenejšega leta npr) ter vas 
organizatorji gostijo – kontaktirajte jih. To 
je usluga iz njihove strani.

• Za vsa vprašanja v času priprav na tečaj, 
planiranja ter prevozov se obrnite na 
organizatorje, ki so vedno pripravljeni 
pomagati.



Vprašajte nas!
• info@bestljubljana.si
• Sara Uhan, sara.uhan@bestljubljana.si, 

Evgenija Serafimova, 
evgenija.serafimova@bestljubljana.si

• Facebook -> BEST Ljubljana


