
Pozdravljeni,  

sva Žiga in Marko, študenta Višje prometne šole Maribor. Prakso 2. letnika sva opravljala preko 

Erasmus+ projekta v podjetju Knapp A.G, v Gradcu (Avstrija). Praksa je bila zelo zanimiva, saj sva se 

naučila veliko novih stvari ...  

Prva stvar je bila poiskati stanovanje. Vsi so nama rekli, da bo za 2 meseca zelo težko dobiti stanovanje, 

in to v slabem mesecu. Ampak na srečo nama je s pomočjo prof. Žive Trstenjak vseeno uspelo. 

Stanovanje sva našla slabih 15 min vožnje z avtom do podjetja. V Avstriji sva se morala tudi prijaviti in 

pridobiti parkirišče.   

 

Stanovala sva v študentskem domu Friedrich-Schiller Studentenheim. Imela sva vsak svojo sobo, 

kuhinjo in kopalnico pa sva si delila še z ostalimi študenti (bilo nas je 5). S sostanovalci sva se dobro 

razumela. Prav tako sva spoznala tudi nekaj drugih študentov iz tega doma (nekaj Avstrijcev, Nemcev, 

Portugalca in Indijca). Družili smo se ob večernih urah in igrali razne igre s kartami (uno, šnops, wizard).  

Nekajkrat pa sva se odpravila tudi v center Gradca (v mestu sva si večkrat ogledala tekme SP 2018), 

čeprav nama vreme ni najbolj ugajalo, saj je skoraj vsak dan deževalo.  

 

V podjetju so naju razvrstili vsakega v svoj oddelek: Healthcare System Solutions (Marko) in Software 

Consulting (Žiga). Vsak od naju je dobil svojega mentorja. Mentorja sta bila oba zelo prijazna in sta 

nama veliko pomagala. Prav tako so bili vsi ostali zaposleni zelo prijazni. V teh dveh mesecih sva imela 

nekaj izobraževanj in tudi ogled showrooma, ki je v bližini podjetja. 



 

V showroomu so razstavljeni izdelki podjetja, ki smo jih lahko tudi preizkusili. Pokazali so nama 

avtomatizirano regalno mesto (OSR Shuttle), komisionirne postaje (Pick it Easy, Pick it Easy Robot ...) 

ter Knapp-Store, ki se uporablja v farmaciji (lekarnah).  

V glavnem, celotna Erasmus praksa je bila zelo zanimiva in tudi koristna, saj sva pridobila ogromno 

novega znanja in – kar je veliko več vredno – zagotovljeno zaposlitev. Sredstva sva dobila od Erasmus+ 

konzorcija Skupnosti višjih strokovnih šol, kar je zadoščalo za stanovanje, prevoz ter hrano. Plačo pa 

sva si prihranila za dopust.  

Hvala.  

Žiga in Marko 


