
ERASMUS+ praksa v tujini - NEPOZABNA IZKUŠNJA 
 
Velikokrat sem premišljevala, kako bi bilo, če bi odšla sama študirat ali delat v tujino. Višja 
strokovna šola Slovenj Gradec mi je to željo uresničila. Prvi večer, ko sem z vlakom prispela 
v Prago, sta me na železniški postaji pričakali prijateljici s plakatom: "Welcome Klavdijka" in 
počutila sem se kot v filmu. Nato sem čez 2 dni sedla na vlak proti Časlavu in šele takrat sem 
se zavedala, da se je začela moja 3-mesečna pustolovščina. Nisem vedela, kaj pričakovati, 
nikogar ne bom poznala, daleč bom od svoje družine in prijateljev. Vendar me je tudi v 
Časlavu pričakala dobrodošlica, pričakal me je mentor, gospod Pavel Kluh. Razkazal mi je 
prečudovito mesto Časlav ter študentski dom. Naslednje jutro me je gospod Pavel peljal v 
Tremošnice, v podjetje Dako-cz, kjer trenutno delam kot Erasmus+ diplomantka. Prvih nekaj 
dni nisem poznala nikogar, sprehajala sem se po mestu in razmišljala, le kako bo tukaj 3 
mesece. V trgovinah ne govorijo angleško, le kako bom komunicirala z njimi. Vendar sem že 
naslednji teden začela spoznavati prijazne ljudi in tako se je moja pustolovščina začela. 
Začela sem se počutiti domače. Uporabljala sem prevajalnik in poskusila govoriti v češkem 
jeziku. 
 

       
 
V podjetju Dako-cz sedaj delam na oddelku, kjer se ukvarjajo z nabavo (purchasing 
department). Podjetje Dako-cz izdeluje zavore za vlake, metroje in tramvaje po celem svetu. 
Prvi teden so mi razkazali celotno podjetje, kjer sem lahko tudi sama opazovala, kako 
izdelujejo zavore in iz koliko različnih koščkov so sestavljene. Videla sem, kako zavore 
testirajo ter spoznala, da smo lahko na vlakih brez skrbi, saj zavore nikakor ne morejo 
odpovedati. Na začetku so mi razkazali tudi celotno okolico ter sosednja mesta in vasi, saj 
sem razobešala plakate za podjetje Dako-cz.  
 

  
 



Sodelavci in sodelavke se trudijo, da se med njimi počutim dobro. Popoldneve velikokrat 
preživljamo skupaj, hodimo v kino, na bowling, vpisali so me tudi na tečaj, kjer izdelujemo 
keramične izdelke. Skoraj vsak teden imam predstavitve o Sloveniji na drugih podjetjih v 
Tremošnicah in vsi so zelo navdušeni nad lepotami Slovenije. 
V službo se vozim z zelo zanimivim vlakom, kjer se 17 km vozimo 40 min. Tako imam čas, 
da tudi na vlaku spoznavam zanimive in prijazne ljudi. Med vikendom ves čas potujem, 
največkrat sem v Pragi pri prijateljicah ter skupaj potujemo po Češki. Prvič v življenju sem 
bila tudi v Nemčiji v Dresdnu.  
 

 
 
Čas neverjetno hitro beži in moja Erasmus praksa je že skoraj na sredini. Vsak dan je nekaj 
posebnega, vsak dan doživim veliko prelepih stvari in vsak dan spoznam kakšnega novega 
prijatelja. Življenje na Češkem je prečudovito, arhitektura me vedno znova preseneti, v 
vsakem kraju, pa če je še tako majhen, lahko najdemo grad ali kakšno znamenitost. Želim si, 
da bi lahko vsak doživel tako nepozabno izkušnjo, spoznal novo kulturo, nove ljudi in užival 
v Erasmus+ Mobility. 
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