
Praksa Gregorja Kragelnika v podjetju 

Gorenje Romania SRL, Bukarešta 

(šolsko leto 2005/2006) 
 

 
 
Iz domovine drakule…  
 
… Ves prvi teden v Bukarešti sem po koncu službe v 
bližini svojega stanovanja iskal pralnico… Žal 
brezuspešno… Tako sem bil prisiljen kupit pralni 
prašek za ročno pranje perila. Prav smešno je, da 
sem po službeni dolžnosti vsak dan med 
obiskovanjem trgovin »srečal« mnogo pralnih strojev 
znamke Gorenje in drugih, sam pa perilo pral na 
roke☺. Na začetku se mi barva perila ni zdela 
pomembna in so se mi vse cunje zdele enake. A na 
koncu sem tam, v domovini drakule, vendarle prišel 
do zanimive življenjske ugotovitve, da bele majice ni 
dobro namočit skupaj z barvnimi… 
 

Gregor Kragelnik 
 

Praksa Uroša Lukića v podjetju Gorenje 

Romania SRL, Bukarešta, Romunija 

(šolsko leto 2007/2008) 
 
Ne, ni reklama… 

 
Še danes, ko se spomnim dni, ki sem jih prebil na 
praksi, mi skozi glavo preletijo nepozabni trenutki 
mojih študentskih dni v tujini. Trije najkrajši meseci 
mojega izobraževanja. Meseci številnih potovanj in 
novih spoznanj, tedni terenskega dela in poležavanja 
na vročih plažah Črnega morja, dnevi negotovosti in 
dnevi spoznavanja svojih sposobnosti in osebne rasti, 
ure delovnih sestankov in vesele urice ob romunskem 
temnem pivu. 
 
Nikoli ne bom pozabil neverjetne vožnje proti 
Bukarešti. Saj ne bi bila tako nepozabna in neverjetna 
sama po sebi, ampak je za to poskrbel šofer Vaso. Da 
ne pozabim, odhod v Romunijo na slepo, brez 
predhodnega dogovora o nastanitvi in »barantanje« s 
cenami prenočišč, in bivanje v številnih hotelih z več 
in manj zvezdicami. 
 
Prihodnjim generacijam, ki si želijo mednarodnih 
izkušenj, in si upajo kaj več, kot le posedati v šolskih 
klopeh, praktično izobraževanje v tujini toplo 
priporočam, saj je veliko več, kot le pusto 
fotokopiranje in urejanje arhivov, kot ste jih vajeni v 
nekaterih domačih podjetjih. 
 
Kaj pa se ti lahko zgodi boljšega…mednarodne 

izkušnje – neprecenljivo. 

 

 

Praksa Ane Lavre v podjetju Gorenje 

UK, London (šolsko leto 2008/2009) 
 
Praksa v tujini… projekt Erasmus… besedne zveze, ob 
katerih se spomnim na prijatelje, znance, bivše ali 
sedanje sošolce, ki so ali bodo doživeli to izkušnjo, na 
tiste, ki se jim zdi, da to nekako ni za njih. Saj bi šli, 
ampak…. Na srečo lahko rečem, da sem ena izmed 
tistih, ki sem se odločila za odhod v tujino in moram 
priznati, da mi ni žal! Za odločitev je bilo potrebno 
veliko časa, dober premislek, tehtanje, da ali ne, in 
potem, ko se enkrat odločiš, moraš stati za svojo 
odločitvijo. Vse težave, ki pridejo z njo, so rešljive in 
so jih imeli tudi vsi drugi, ki so se odločili, da gredo v 
tujino. Od tega, da je potrebno poiskati stanovanje 
oziroma sobo, da je potrebno malce preučiti državo, 
kamor se odpravljaš, da je dobro pogledati možnosti 
javnega prevoza ipd. Seveda se je treba sprijazniti z 
dejstvom, da tam, kamor se odpravljaš, nikogar ne 
poznaš… Ampak, ko prideš enkrat tja, so vse te težave 
slej kot prej preteklost. Soba se najde, prav tako 
znanci, sodelavci, spoznaš navade in način življenja 
ljudi. Spoznaš dinamiko življenja in se nanjo slej kot 
prej navadiš. In postane ti všeč… In ko pride čas za 
odhod nazaj domov, najraje ne bi šel. Bi še ostal 
kakšen teden, mesec, morda več…  
 
Jaz sem v času mojega bivanja v Londonu zelo uživala, 
všeč so mi bili ljudje, s katerimi sem delala, kjer sem 
živela, všeč mi je bilo samo mesto, všeč mi je bil način 
življenja. Le vreme je tisto, ki onemogoča Londonu, da 
bi bilo sanjsko mesto. Zame. Ampak, če bi lahko še 

enkrat šla v to izkušnjo, me tudi vreme ne bi oviralo 

pri tem! ☺☺☺☺ 

 

London, 2009 

 

Praksa Staše Pinter na instituciji ISCAP 

v Portu (šolsko leto 2008/2009) 
 
»Za nas ni pomembno, kam gremo, pomembno je, 
da se družimo in da spoznavamo druge kulture, drug 
narod ter prijatelje.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto, 2009 
 


