
Moja Erasmus+ praksa na Češkem 

 

 

V prvem letniku sem si na predstavitvi Klavdijine prakse rekel, da bi to tudi jaz rad doživel. 
Odločil sem se, da obiščem Češko in tudi opravim prakso v skladu z Erasmus+ programom. S 
Vedel sem, da bom moral postati bolj samostojen, se naučiti tujega jezika in opravljati 
različna dela v drugi državi. 

Tako se je moja pot začela 7. 4. 2018, ko sem se odpravil iz Radelj ob Dravi ter po sedemurni 
vožnji končno prišel do Višje tehnične šole, Srednje industrijske šole in Poslovne akademije 
Čáslav. Tam me je pričakal Erasmus+ mentor, mag. Pavel Kluh, ki me je zelo toplo sprejel 
ter me pospremil do sobe, v kateri je že dva meseca bival Erasmus+ študent Teodor.  

Erasmus+ prakso sem opravljal v podjetju Dako-CZ, do katerega sem se vozil okoli 40 minut 
(17 km) z vlakom. Podjetje Dako-CZ izdeluje zavore za vlake, metroje in tramvaje, ki jih 
prodajajo po celem svetu. Prakso sem opravljal v nabavnem oddelku, kjer so me pričakali z 
odprtimi rokami, po dobri izkušnji s Klavdijo. Na začetku so mi razkazali veliko podjetje, mi 
povedali, kaj izdelujejo, s čim se ukvarjajo. Moram pa poudariti, da sem sam veliko prebral o 
podjetju, še preden sem šel. Prvi mesec sem se na praksi še lovil, nato je postajalo to nekaj 
vsakdanjega. Na začetku prakse sem opravljal razna lažja dela, kot so urejanje papirjev, 
zavijanje odpisanih fasciklov, oštevilčevanje odpisanega materiala. Vendar sem vsak dan 
želel zahtevnejše naloge, saj sem tiste prehitro opravil. Tako si je mentor vzel čas in me 
naučil, kako delati v programu Microsoft Dynamics NAV, na katerem sem preživel veliko 
časa. 

Kot sem omenil, mi je družbo en mesec delal Teodor, s katerim sva veliko prepotovala, kar 
nekajkrat sva odšla v Prago, Kutno Horo, Kolin, Žlebi, bila sva tudi pri poljski meji na ogledu 
bunkerjev, katere je Teodor opisoval v njegovem poročilu. 

Ko je Teodor odšel, sem sam obiskal veliko čudovitih čeških krajev, na nekatere sem šel s 
pomočjo gospoda Pavla, na druge sem odšel po službi s sodelavcem, na nekaj dogodkov sem 
odšel pa kar peš. 

Najprej sem mislil, da bodo trije meseci počasi minevali, vendar sem se motil, saj čas vse 
prehitro mine. Spoznal sem, da so Čehi zelo dobri in prijazni ljudje, navezal sem zelo dobre 
stike, kar mi bo prav prišlo, če še kdaj obiščem Češko.   

To je vse o eni izmed najboljših izkušenj mojega življenja. 

Andraž Langeršek 
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Moji »ožji« sodelavci v podjetju: 

 

 

 

Z ogledov znamenitosti v prostem času… 

 


