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STROKOVNA PRAKSA HR V BARCELONI 

 
Ob upravljanju 3.letnika Managementa v sodobnem poslovanju na Doba fakulteti, 
sem med študijem razmišljala o upravljanju strokovne prakse. Vedela sem, da 

potrebujem izkušnje in ne samo izobrazbo. Tekom študija sem ugotovila, da je 
kadrovanje smer, ki me najbolj zanima. Tako sem prišla do ideje, da bi lahko 

strokovno prakso opravljala v tujini. Decembra leta 2021 sem se prijavila na 
upravljanje strokovne prakse HR pri podjetju Vision Factory v Barceloni. Moja 
prijava je bila potrjena, zato sem se 10.januarja 2022 odpravila v Barcelono.  

 
Ker sem se prvič sama odpravila v tujino, je bilo sprva zame vse novo. Vendar sem 

se takoj navadila. Že prvi dan sem spoznala sostanovalko, s katero sva se zelo 
dobro razumeli in se zaljubila v Barcelono. Razlog so višje temperature kot v 
Sloveniji (15 stopinj januarja) in je na spodnji sliki.  

 

 
Kot že povedano sem opravljala strokovno prakso HR (human resources). Moje delo 

je potekalo predvsem od doma. Približno 2x do 3x na teden smo z mentorjem (tudi 
direktorjem) imeli sestanek o delu. Vsako sredo pa smo se dobili v pisarni, kjer smo 

si izmenjali mnenja, podali vprašanja in nadaljevali delo. Moje delo je obsegalo; 
izvedbo zaposlitvenega procesa, opisovanje delovnih mest, preverjanje zaposlitvenih 
portalov, objavljanje zaposlitvenih oglasov na socialnih omrežjih, administrativna 

podpora in administrativno delo (emaili, zaposlitveni dokumenti itd.) 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Mentor in direktor podjetja Piotr Sadowski je zelo razumen človek in odličen 
mentor. Z mano je zelo dobro sodeloval od samega začetka, ko mi je vse delo 

moral natančno obrazložiti in pokazati, da sem lahko začela s samostojnim 
delom. Tudi ko sem bila pri delu samostojna, me je vseskozi nadzoroval in 
pregledoval moje delo sproti. Vsakokrat, ko sem imela kakšno vprašanje je bil na 

voljo in mi odgovoril, po navadi preko zoom klica. Kadar je ugotovil, da imam s 
kakšnim dokumentom težave, me je poklical in mi razložil, kaj sem naredila 

narobe in kako moram popraviti. V času prakse sem se od njega ogromno 
naučila in pridobila bogate izkušnje dela v HR. Mislim, da mi bodo te izkušnje 
pomagale pri iskanju službe na tem področju in tudi po tem, ko bom službo že 

imela. 

 
 

Življenje v tujini je izkušnja, ki jo mora izkusiti po mojem mnenju vsak. To, da se 

za več mesecev odpraviš nekam, kjer nikogar ne poznaš in ne veš kaj 
pričakovati, zna biti strašljivo, ampak zame se je izkazalo še bolje od 
pričakovanj. Katalonci, ki živijo v centru Barcelone so drugačni ljudje kot mi. So 

veliko bolj odprti in se zelo radi družijo in navezujejo stike. Na žalost pa je njihov 
življenjski standard slabši kot naš. Po večini so to ljudje, ki so na pragu revščine, 

zato se morajo znajti. Večina ljudi, ki živi v mestu nima gretja, ker je predrago, 
tako tudi v našem apartmaju ni gretja, kar pomeni, da sem prva 2 dneva, dokler 
si nisem kupila grelca, skoraj zmrznila. Poleg tega to tudi niso najbolj čisti ljudje, 

ko sem prišla v stanovanje sva z sostanovalko potrebovali 2 dneva, da sva ga 
očistili tako, da se je v njem dalo živeti. Ampak vse štejem v izkušnje, ki mi bodo 

v nadaljnjem življenju pomagale. 
Hrana v Barceloni je odlična in poceni. Imajo zelo dobro ti. Streetfood, ki jo dobiš 
skoraj zastonj. To so njihove tortilje, tapasi, tacitosi, nachoti itd.  

Za javni prevoz je v Barceloni odlično poskrbljeno. Imajo metro, tramvaj, vlake 
in avtobuse. Je zelo lahek za uporabo in po primerni ceni. Kar pa je najboljše je 

to, da poteka 24/7. 
 



 

 
 
Znanje ki sem ga pridobila iz področja HR mi bo izjemno pomagalo v nadaljnjem 

življenju, predvsem v karieri. Znanje, ki sem ga tukaj še pridobila je: 
samostojnost, angleški jezik, iznajdljivost, komunikativnost itd.  

 
Niti sama se nisem tekom prakse zavedala, kako sem se spremenila. V času 
opravljanja prakse sem pridobila zelo dobre prijatelje. Najbolj zanimivo je, da 

tekom prakse spoznaš ljudi, ki jih nebi drugače nikoli spoznal, si z njimi najboljši 
prijatelj tekom prakse in jih verjetno nikoli v življenju ne boš več videl. Ampak 

vseeno to ostaja izkušnja, ki se je zapomniš za celo življenje. 
 
Mislim, da jezikovni tečaj OLZ ni bil najbolj uporaben. Oba testa sta bila sicer 

dobra in pokažeta dober vpogled na znanje in znanje, ki si ga pridobil. Ampak 
kar se jezikovnega tečaja tiče, mislim, da je bil preobširen in da od njega nisem 

ravno pridobila novega znanja. Opazila sem, da se je raven uporabe angleškega 
jezika v mojem primeru izredno izboljšal. Pri uporabi angleščine sem zdaj veliko 
bolj samozavestna in govorim veliko boljše kot sem.  

 
Razvila sem socialne, medkulturne in digitalne kompetence. Socialne in 

medkulturne kompetence gredo z roko v roki. Povezala sem se z veliko ljudmi i 
različnih delov sveta, pri tem pa ugotovila, da smo si praktično enaki. Mislim, da 
so medkulturne razlike pri mladih ljudeh mnogo manjše, kot pri starejših. 

Digitalne kompetence sem pridobila z delom, saj je vedno potekalo preko 
računalnika. Novo znanje, ki sem ga pridobila je predvsem na področju Linkedina 

in socialnih omrežjih. 
 
V Španiji je situacija s COVID-19. Je velika precepljenost i vsi se držijo ukrepov. 

Kar e pa Erasmusa tiče, pa mislim, da se praktično nihče ne drži ukrepov. 
Diskoteke in bari so vedno polni in nihče se resnično ne ozira na Covid. Konec 

februarja je potekal karneval v mestu Stiges (podobno kot pust pri nas). Mesto 



 
je bilo nabito polno, dogajanje je bilo enkratno ampak smo v naslednjih 4 dneh 
vsi zboleli, tako sem morala en teden biti v izolaciji. 

 
Za zeleno mobilnost sem skrbela tako, da sem kupovala čim manj plastike, kar je 
na žalost zelo težko. Skrbela sem za ločevanje odpadkov. 

 
Erasmus bi priporočila vsem študentom, saj je to izkušnja, ki ti da ogromno 

znanja tako za bodočo kariero, kot tudi za osebni razvoj. 

 

 
 
 

 

 
 
 

Zala Mlinar, marec 2022.  


