
 

 

 

OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU ERASMUS+ 

PROJEKTA MOBILNOSTI V VSŠ KRANJ 

Podjetje MuranoGlassItaly, Bruselj, Belgija od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018 

Sem Darja Petrič, študentka prvega letnika rednega študija informatike v višji šoli v 

Kranju. Praktično izobraževanje sem v letošnjem letu opravljala preko Erasmus+ projekta 

mobilnosti, v sklopu katerega sem delala v Bruslju, Belgiji. Na prakso sem se odpravila zato, da 

bi raziskala možnosti dela v drugih državah, njihove navade in kulturo ter spoznala nove ljudi. 

Na spletni strani Internship mapper, ki ponuja različna dela iskalcem zaposlitve, sem 

naletela na »startup« ali zagonsko podjetje MuranoGlassItaly (www.muranoglassitaly.com), ki 

se ukvarja s spletno prodajo ročno izdelanih steklenih izdelkov iz muranskega stekla. Ker 

podjetje ponuja svoje izdelke le preko spleta, sem skrbela za vzpostavitev spletne strani v 

različnih jezikih ter njeno posodobitev, pridobivala sem informacije o uspešnosti prodaje in 

obiskanosti spletne strani na tujih trgih in digitalno oblikovala spletne strani ter njihove 

vsebine. Ker gre za zagonsko podjetje, je bila inovativnost ključni del mojega vsakdanjega 

dela, zato je bil moj prispevek in pogled z drugega zornega kota zelo dobrodošel. 

 

Slika 1: Razgled na Bruselj z vrha muzeja glasbenih inštrumentov 

 

http://www.muranoglassitaly.com/


 

 

 

Kot novinka v podjetju sem začela z ustvarjanjem promocijskih in informativnih videov, 

ki smo jih objavili na kanalu Youtube. Ob tem sem se predvsem spoznala z delom podjetja in 

njihovimi izdelki, kar mi je olajšalo nadaljnje delo. Kasneje se je moje delo usmerilo večinsko v 

urejanje spletne strani. Raziskovala sem, kako najbolj optimizirati spletno stran ter na podlagi 

tega ustvariti primerno spletno stran za kupce. Analizirala sem spletno stran in njene sestavne 

elemente ter testirala najboljše možnosti.  

Moje delo je obsegalo tudi razvoj kreativnih materialov za spletno stran in portfolije, ki 

jih pošiljamo strankam. V času mojega dela v podjetju pa sem s svojim znanjem pomagala tudi 

sodelavcem pri težavah z računalniki ali upravljanjem ozadja spletne strani. 

Moja izkušnja z delom v tujini je bila odlična, okolje, v katerem sem delala, je bilo 

sproščeno, odprto in prijetno. Vodja in vsi sodelavci smo sestavljali dober in dinamičen tim, v 

katerem je bilo užitek delati. Za boljše sodelovanje smo imeli tudi nekaj ''teambuilding'' 

aktivnosti, ki so popestrile delavnik. Komunikacija je potekala v angleščini, tako da sem 

angleščino praktično uporabljala in tudi nadgradila. 

Poleg dela mi je bilo omogočeno tudi potovanje po Belgiji in sosednjih državah. V 

Belgiji imajo mladi namreč možnost nakupa karte za 10 voženj z vlakom, kar sem tudi sama 

izkoristila in raziskala Brugge, Antwerpen, Dinant, Leuven ter tudi Luxembourg in Haag. 

 

Slika 2: Znamenitost Bruslja - Atomium, zgrajen za svetovni Expo leta 1958 



 

 

 

Na koncu lahko rečem, da je bila to ena izmed najboljših izkušenj v mojem življenju. 

Razširila mi je obzorja in odprla nove možnosti vstopa na tuj trg dela. 

Vsakemu, ki ima možnost opravljati prakso v tujini, priporočam, da izkoristi to 

priložnost, čeprav je na začetku potrebno vložiti nekaj več napora za iskanje podjetja, vendar  

je na koncu vsekakor vredno. 

Zahvalila bi se vsem sodelavcem in vodji za odlično izkušnjo ter gospe Nastji Beznik za 

spodbudo, hitro odzivnost, pripravljenost in podporo pri opravljanju prakse v tujini. 

 

Slika 3: Festival Zinneke, pri katerem izdelujejo kostume vsi zainteresirani Bruseljčani 

 

Darja Petrič, junij 2018 


