
MOJA ODLOČITEV JE »PADLA«... GREM NA ERASMUS 
PRAKSO NA DUNAJ 

Ko sem dobil ponudbo od Erasmus koordinatorke VSŠ SG, da bi 
kot Erasmus študent opravljal obvezno prakso v podjetju Gorenje 
na Dunaju, sem ponudbo takoj sprejel. Sedaj, ko pišem ta kratek 
prispevek, je moja izmenjava na Dunaju že praktično pri koncu. 
Vesel pa sem, ker sem že dobil nekaj namigov, da bi lahko ostal 
dlje, saj mi bodo, predvidoma, omogočili počitniško delo, kar bi 
bilo super. Sem se že čisto vključil v tempo življenja v glavnem mestu Avstrije, zaposleni sodelavci v 
podjetju so super in skupaj smo preživeli kar nekaj lepih trenutkov.  

Pri delu v podjetju me je presenetilo, da se ne 
komunicira samo v nemščini, ampak ima 
pogosto prevlado (nam bližji) srbski jezik, saj 
je na Dunaju precej Srbov in posledično jih je 
tudi v podjetju zaposlenih precej. Tako je 
bojazen glede težav s komunikacijo hitro 
izpuhtela, za izboljšanje nemščine pa je bilo 
tudi dovolj priložnosti.  

Trije meseci v drugi državi minejo izredno 
hitro, saj vsak dan delaš, popoldne in zvečer pa 
greš malo naokoli in kaj pogledaš in je že 
konec dneva. Zdi se mi, da sem šele včeraj 
pripravljal prtljago za odhod od doma, danes pa 

se že počasi pripravljam za odhod domov. Kljub temu pa sem se v tem obdobju precej naučil. 

V Gorenju sem bil v oddelku logistike, tako da je bila moja 
glavna naloga, da sem poskrbel, da imamo vsak dan na 
razpolago zadostno število tovornih vozil na in da pride 
naročeno blago do naslovnika v čim krajšem možnem času. 
Potem je bilo potrebno spremljati dobave, možne 
reklamacije in skrbeti za arhiv. Ko sem pričel z delom, sem 
hitro ugotovil, kaj pomeni, če ne opravljaš dela sproti, saj 
se zaradi ogromne količine dokumentov kar hitro nabere 
velik kup, ki ga je potrebno arhivirati. Prisoten sem bil tudi 
pri spremembah sistema izdaje blaga, poskusili smo 
optimizirati sam proces in do določene točke nam je 
uspelo.  

Ugotavljam pa, da sem bil premalo časa v podjetju, da bi me lahko sodelavci naučili, kako speči 
najboljšega odojka, a kot sem rekel, mogoče pa moja služba v podjetju še ni zaključena. Seveda grem 
pred nadaljevanjem na zaslužen oddih na morje. 
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