
 

 

 

OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA 

MOBILNOSTI NA VSŠ KRANJ 

Podjetje MuranoGlassItaly, Benetke, Italija, od 1. 3. 2020 do 3. 5. 2020 

Sem Darja Petrič, študentka drugega letnika študija informatike na višji šoli v Kranju. 

Preko projekta Erasmus+ sem še petič in zadnjič odpravila na izvajanje prakse v tujini pri 

podjetju, kjer sem jo opravljala tudi zadnjikrat. 

Podjetje, s katerim sedaj sodelujem že tretje leto, MuranoGlassItaly 

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

izdelkov iz muranskega stekla. Moje naloge zajemajo izdelavo grafičnih materialov, 

upravljanje in posodabljanje spletnih strani, SEO optimizacijo ter skrb za socialna 

omrežja podjetja. 

Letošnja praksa je bila, poleg opravljanja stalnih nalog, namenjena zaključku projekta, ki 

sem si ga zadala za moje diplomsko delo: postavitev nove spletne strani 

VenetianGlassChandelier (https://www.venetianglasschandelier.com/). Tekom prejšnjega 

leta smo že veliko naredili, trenutno praktično usposabljanje pa je služilo dokončanju 

projekta. Dodali smo nove produkte in izvedli končno optimizacijo. Tako je sedaj 

pripravljena na nove kupce in označuje še en uspešno zaključen projekt podjetja. 

 

 

  

Slika 1: Izgled nove spletne strani 

http://www.muranoglassitaly.com/
https://www.venetianglasschandelier.com/


 

 

 

Poleg priprave nove spletne strani smo dodali mnogo novih produktov, uredili 

oglaševanje preko Google platforme, pripravili nove kataloge ter dodali nove funkcije naši 

spletni strani za boljšo uporabniško izkušnjo. 

Ta praksa je bila zaradi vpliva korona virusa vsekakor drugačna od ostalih. Prvih nekaj 

tednov smo lahko delo normalno opravljali v skupni pisarni, čez nekaj časa pa smo se bili 

primorani preseliti v domače pisarne. Delo smo poskušali opravljati čim bolj tekoče s 

pomočjo mnogih video klicev, veliko e-poštnih sporočil in seznamov nalog. Kljub delu na 

daljavo smo obkljukali večino ciljev.  

 

Slika 2: Skupna pisarna 

 

Slika 3: Domača pisarna v tujini 

 

Čeprav sem v okviru tega praktičnega izobraževanja pogrešala druženja s ostalimi 

sodelavci ter tujimi prijatelji, sem še vseeno pridobila nova znanja in izkušnje na 

področju razvoja spletnih strani in SEO optimizacije. Praktično delo v tujini bi priporočila 

vsakemu, saj je dobra iztočnica za vpogled v delovne navade in življenje drugih kultur. 

Sama se prav zaradi tega veselim prihodnjih izkušenj v tujih državah. 

Zahvalila bi se vsem mentorici v podjetju za pomoč in veliko predanega znanja. Prav tako 

bi se zahvalila gospe Nastji Beznik za vso podporo, spodbudo in pomoč med opravljanji 

mednarodne prakse v vseh treh letih študija. 

Darja Petrič, maj 2020 


