
Po naporni enourni poti iz Prevalj do Celovca (Zakaj nisi vstal prej?, A imaš vse?, Koliko je še do 

odhoda vlaka?,  X 10 ) sem 1. 6. 2016 prispel na glavno železniško postajo v Celovcu. Čakala me je 4 in 

pol ur dolga vožnja na Dunaj. Na Dunaj sem se odpravil, ker sem bil v okviru programa Erasmus  

srečen izbranec za 3-mesečno prakso na Dunaju.  

V okviru programa Erasmus sem se odločil opravljati obvezno praktično izobraževanje v tujini. S 

pomočjo prof. Karmen Grudnik, ki je na VSŠ SG odgovorna za program Erasmus, sem dobil možnost 

opravljanja prakse v Gorenje Austria, avstrijski veji podjetja Gorenje. Za takšno obliko opravljanja 

prakse sem se odločil predvsem zaradi pridobivanja novih izkušenj. 

 

 

Tako sem 2. 6. začel z delom v podjetju, kjer mi je mentor, 

magister Goran Lubej, najprej predstavil podjetje, vse 

zaposlene in delovno mesto v logističnem oddelku, kjer 

sem opravljal svoje delo. Moje delo je zajemalo 

organiziranje dostav aparatov na podlagi transportnih 

nalogov, kontroliranje in vnašanje prihoda novih aparatov 

v skladišče in delo z informacijami glede dostavnih rokov, 

stanja zalog za stranke in druge oddelke. 

 

Na Dunaju se v poletnem času ogromno dogaja. Dunaj ima 

ogromno zgo 

 

veliko zgodovinsko in kulturno pomembnih lokacij za vse, ki imajo radi zgodovino. Za vse lačne 

zabave so tu festivali na otoku na reki Donavi. Poleg tega sem prišel v času evropskega nogometnega 

prvenstva, kamor je bila Avstrija uvrščena. Temu primerno je bilo tudi vzdušje. Prav tako je bilo 

zanimivo videti vso norijo zaradi Pokemon GO in vse dogajanje ob rojstvu novih pand. Slaba stran 

Dunaja pa so cene, ki so v primerjavi s Slovenijo precej višje. 

 

 

Sama praksa v tujini je bila zelo zanimiva izkušnja. Tako sem se 

naučil delovnih navad v Avstriji, zelo hitro sem se moral naučiti tudi 

spopasti s stresom, napori in odgovornostjo, ki jih prinaša 

samostojno delo. Življenje v študentskem domu, kljub temu da sem 

s tem že imel izkušnje, pa me je naučilo, kaj pomeni samostojno 

življenje in kako je treba načrtovati stroške in čas, saj sam skrbiš za 

to, kaj oblečeš in kaj ješ. 

 

 

 

Teodor Jakob 


