
 

POROČILO O OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU 

ERASMUS+ PROJEKTA MOBILNOSTI V VSŠ KRANJ  
 

 

Darja Petrič, Podjetje MuranoGlassItaly, Benetke, Italija 

Čas opravljanja prakse: 14. 1. 2019 do 31. 3. 2019 

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

Kranju. Praktično izobraževanje sem v letošnjem letu ponovno opravljala preko 

Erasmus+ projekta mobilnosti, pri podjetju, kjer sem prakso že dvakrat opravljala 

lani. 

Podjetje, s katerim še vedno sodelujem, MuranoGlassItaly 

(www.muranoglassitaly.com), se ukvarja s spletno prodajo ročno izdelanih steklenih 

izdelkov iz muranskega stekla. Ker sem v podjetju opravljala prakso že lani ter potem 

še delala na daljavo, sem opravljala že nekaj utečenih in znanih del: posodabljanje in 

optimizacija spletne strani, analiza obiskovalcev in učinkovitosti posameznih delov 

spletne strani, kreiranje kreativnih materialov za spletno stan, upravljanje z izdelki 

preko strani Amazon ter izdelava, spremljanje in optimiziranje oglasov s pomočjo 

orodja Google Ads. 

 

Slika 1: Karnevalske maske 

Poleg omenjenih so bile moje naloge tudi izdelava več katalogov, certifikatov, urejanje 

in delo s slikovnim materialom, urejanje Amazon strani v treh jezikih, podpora 

strankam ter pomoč in podpora sodelavcem. 

Letos sem pričela delati na projektu, kar bo tudi moje diplomsko delo. Gre za izdelavo 

popolnoma nove spletne strani za podjetje – postavitev, oblika in dizajn, celostna 

grafična podoba, dodatki, da bo možna spletna prodaja in ostale funkcionalnosti, ki so 

se pokazale kot nujne za izdelavo. Tega projekta še nisem zaključila v času 

izmenjave, tako da ga še vedno nadaljujem. 

http://www.muranoglassitaly.com/


 

 

Slika 2: Otok Murano, kjer izdelujejo steklo 

Moja izkušnja je bila, kot vse prejšnje, super. Podjetje, delo in sodelavce sem že 

poznala, kar mi je olajšalo delo, tako da sem se lahko osredotočila na naloge in 

projekte, ki so mi bili zaupani na novo. Delo v angleškem jeziku mi odgovarja, saj tudi 

na tak način napredujem v znanju tujega jezika. Obenem mi je opravljanje prakse v 

tujini omogočilo spoznati nove ljudi iz različnih kultur in delovnih okolij, kar menim, da 

mi bo v prihodnje v pomoč tako pri iskanju službe kot tudi pri sodelovanju z različnimi 

ljudmi.  

Delo ali študij v tujini bi priporočila vsakemu, saj ti odprejo obzorja na področju dela, 

življenja, kulture, to je nekaj posebnega in menim, da bi to moral izkusiti vsak. 

Veselim se prihodnjih praks v tujini. 

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. 

Zapisala Darja Petrič, april 2019 

 


