
Pozdravljeni!  

Sem Anja in sem študentka 2. letnika na Višji prometni šoli Maribor. Naj vam na kratko predstavim 

mojo prakso v podjetju KNAPP AG v Avstriji preko Erasmus konzorcija Višjih strokovnih šol, ki je 

potekala v času od 13. julija do 18. septembra 2020.  

Razmišljanje v smeri za prakso v tujini se je začelo že novembra 2019, ko smo imeli skupen intervju za 

prakso s predstavnikoma podjetja na sedežu naše šole, in potem nadaljevalo januarja 2020, ko smo 

izvedeli, kateri študentje smo bili 

izbrani za prakso v Avstriji – jaz ter 

sošolca Ines in Leon. Za tem je bilo 

potrebno urediti in podpisati še 

veliko dokumentacije ter urediti 

bivališče v Gradcu. Sama sem 

bivala v Friedrich Schiller 

študentskem domu, kjer me je 

bivanje v enoposteljni sobi stalo 

321 € na mesec. Medtem ko bi se 

praksa morala začeti že aprila, se je 

zaradi korona situacije prestavila 

na julij. V proces same selitve v 

študentski dom je bilo potrebno 

všteti tudi prijavo začasnega 

bivališča na upravni enoti, kar je 

brezplačno.  

Na prvi dan prakse nas je v podjetju pričakalo presenečenje, 

saj so namreč pozabili, da pridemo. Po raznih klicih iz 

recepcije na razne oddelke je bilo potrjeno, da je datum 

pravi in tako se je praksa pričela. Dobili smo službene 

kartice, službene prenosne računalnike, računalniško 

tipkovnico in miško ter nahrbtnik za prenos službenih 

stvari.  

Zatem je v prihodnjih dneh sledila kratka predstavitev nas 

študentov zaposlenim na oddelku, ki so nas lepo sprejeli. 

Tako smo začeli s KNAPP Akademijo, in sicer z 

»Onboarding« tečajem, ki je trajal 7 tednov. V tem času 

smo spoznali druge oddelke, pomembne dokumente in 

programe, ki se uporabljajo za delo v Software Engineering 

oddelku ter tudi na splošno spoznali, kako poteka delo v 

tako velikem podjetju. Osebno sem bila navdušena nad 

ponudbo in ceno malice – vsak dan na razpolago 6 menijev 

in cena 4,2 € za poln obrok (juha, solata, glavna jed, sladica) 

     . 

Med vsem tem časom smo spoznali tudi nekaj Slovencev, ki so zaposleni na različnih oddelkih v 

podjetju. Spoznavali smo tudi mesto Gradec in sistem javnega transporta, ki se mi osebno zdi 

»naštudiran v nulo«.  



Da seveda ne pozabim na protikoronske ukrepe v podjetju in na javnem prometu – maske je bilo 

potrebno nositi na vseh tramvajih, avtobusih in vlakih ter tudi v nekaterih trgovinah. Na praksi je bilo 

potrebno nositi maske na hodnikih, v dvigalih, praktično vsepovsod kamor si šel, razen v pisarnah, na 

malici in na sestankih, kjer je morala 

biti zagotovljena zadostna razdalja 

med sedeži. Med prakso je bilo 

razvidno, da se podjetje res trudi 

zagotavljati varnost in zdravje 

zaposlenih ter preprečevati možne 

okužbe.  

Sama sem se na praksi imela super 

in bi jo v tem istem podjetju še 

zagotovo ponovila.  

 

- pogovori med prakso preko Teamsa, ko nismo bili v istih pisarnah        
 

 


