
Slovenski delodajalci 
 

    ALI VESTE:
• da lahko v vašem podjetju sprejmete praktikanta iz tujine* 

in mu nudite delo,
• da lahko praktikant opravlja delo pri vas od 2 tednov 
 do 12 mesecev,
• da do praktikanta nimate nikakršnih finančnih obveznosti.

KAKo nAjdEm prImErno 
oSEbo zA dELo V nAšEm 
podjETju, drušTVu, zAVodu, 
orgAnIzAcIjI …?
1. Lahko se obrnete na eno izmed posredniških organizacij 

ali na Mednarodne pisarne izobraževalnih institucij, ki 
sodelujejo v programu in se z njimi dogovorite, kakšno 
osebo potrebujete. Primernega kandidata bodo poiskali 
oni. Seznam posredniških organizacij in mednarodnih 
pisarn v Sloveniji najdete na naslovih:  
www.cmepius.si (zavihek Program VŽU/Leonardo da Vinci 
/ Projekti mobilnosti/ Za posameznike) 
oziroma na:  
www.cmepius.si (zavihek Program VŽU/ Erasmus / 
Individualna mobilnost / Mobilnost študentov)

  

2. Lahko pa se iskanja lotite sami. Svojo ponudbo s kratkim 
opisom dela, ki naj bi ga kandidat opravljal, objavite na 
portalih za iskanje praktikantov in potencialni praktikanti 
se bodo obrnili neposredno na vas. Seznam portalov 
najdete na naslovu: www.cmepius.si (zavihek Program 
VŽU/Leonardo da Vinci / Projekti mobilnosti/ Iskanje 
partnerjev) 
http://sova.cmepius.si/ls/index.php?sid=65457&lang=en

Vse informacije o programu Vseživljenjsko učenje najdete na

www.cmepius.si

leonardo@cmepius.si ali erasmus@cmepius.si

telefon 01 620 94 50

Z veseljem vam bomo pomagali. * V programu sodelujejo države članice EU, Islandija, Norveška, Lihtenštajn, 
Turčija, Hrvaška in Švica. 

KorISTI, KI jIh goSTITELju 
prInAšA EVropSKI prAKTIKAnT
Sprejem praktikanta v okviru programov Leonardo da Vinci ali 
Erasmus iz neke druge evropske dežele prinaša številne koristi 
vaši organizaciji:

• Delali boste z zelo raznolikimi in dobro pripravljenimi 
praktikanti, ki se bodo prilagodili potrebam vašega 
podjetja, pred tem pa vam ne bo treba pregledati na stotine 
življenjepisov.

• Znanje, ki ga imajo Leonardovi in Erasmusovi praktikanti o 
kulturi svoje dežele, bo vašemu podjetju koristilo, saj lahko 
odpre vrata na nova tržišča in razširi evropske meje.

• Povečali boste konkurenčnost in inovativnost, saj praktikanti 
prinašajo nove spretnosti, sveže navdušenje in nove 
perspektive.

• Na voljo boste imeli obdobje praktičnih preizkusov za 
morebitne bodoče zaposlene.

• V svoje delovne ekipe boste vnesli evropskega duha: nove 
kulture, različne jezike in delovne metode.

• Vaše podjetje bo dobilo sodobno, svetovljansko podobo.

• Naredili boste prvi korak k tesnejšemu dolgoročnemu 
sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja in 
tako bolje izpolnili svoje potrebe po strokovno usposobljenem 
osebju.

 

v programu
Vseživljenjsko učenje



ERASMUS in LEONARDO da VINCI sta 
podprograma, v okviru katerih dijaki, študenti 
in osebe na trgu dela lahko opravljajo delovno 
prakso v tujini. Pridobljena sredstva krijejo 
pot in bivanje v tuji državi, prav tako pa tudi 
priprave na mobilnost, ki lahko vključujejo 
jezikovni tečaj ali morda izobraževanje za 
specifična znanja, ki jih zaposleni v vaši 
organizaciji potrebuje. 

Sprejem praktikanta za slovensko pravno osebo 
torej ne predstavlja nikakršnega finančnega 
bremena, prinese pa vam priložnost za 
spoznavanje in uporabo spretnosti in znanja 
motiviranih posameznikov, ki želijo opravljati 
prakso v slovenskem podjetju, zavodu, 
društvu …

Izkušnje mobilnosti – dela v tujini, ki jih podpirajo 
programi, kot sta Leonardo da Vinci in Erasmus, 
pozitivno vplivajo tako na posameznika kot na družbo. 
Krepitev in razvoj osebnega intelekta udeležencev 
mobilnosti v tujini se zrcali skozi drugačno dojemanje 
okolja in produkta, kar posameznike motivira k 
sprejemanju večje samostojnosti in odgovornosti do 
dela. V družbi LifeClass je imelo slednje za posledico 
boljšo učinkovitost in večje zadovoljstvo na delovnem 
mestu, kar se je preneslo na ostale zaposlene. 
Govorimo lahko o izboljšanju kakovosti kadra in 
posledično kakovosti storitve. S projektom mobilnosti 
smo stkali vezi med partnerji in z njimi oblikovali še 
nove oblike sodelovanja. 

V programu Leonardo da Vinci smo začeli sodelovati 
prek slovenske študentke, ki jo je zelo zanimalo 
gledališko področje. Želela se je pridružiti osebju 
na naši Mednarodni šoli za gledališke in cirkuške 
umetnosti Centra za urbano umetnost, kjer je nudila 
dragoceno pomoč pri vzpostavljanju stikov s študenti, 
saj ti prihajajo iz številnih različnih evropskih in 
neevropskih držav. Uspelo ji je povezati kulturne 
razlike med šolo in študenti ter med študenti 
samimi, razlike pa spremeniti v vzvod za izboljšanje 
organizacije. 
Menimo, da je program Leonardo da Vinci izjemnega 
pomena, saj tako študentom kot šoli omogoča pogled 
na delo z mednarodnega vidika. Sodelovanje našega 
osebja z mladim slovenskim dekletom, na katero smo 
se res lahko zanesli, je bila krasna izkušnja, zato smo 
pripravljeni sodelovati v programu tudi v prihodnje.

Nastja Kleva, opravljala prakso na Tenerifih, Španija 

Anna Preiml, dijakinja iz Avstrije

Za praktično usposabljanje  v drugi državi prek 
programa Leonardo da Vinci sem se odločila, 
ker je bila to dobra priložnost, da izboljšam 
svoje znanje slovenskega jezika. Poleg tega 
sem želela izkusiti, kako je bivati in delati v 
drugi državi (kultura, delo itd.). Moja želja je 
bila prek praktičnega dela dobiti vpogled v 
poklic natakarja/kuharja v Sloveniji. Izkušnja 
v družbi LifeClass mi je bila zelo všeč. Veliko 
sem se naučila, predvsem sem izboljšala svoje 
jezikovne kompetence, ne samo slovenskega 
jezika, ampak tudi drugih jezikov, ki jih 
uporabljajo v hotelih. Mislim, da je bila doslej to 
moja najboljša odločitev, takšna usposabljanja v 
tujini bi priporočala vsakomur. 

Znanje in izkušnje, ki jih pridobiš na izmenjavi, so 
neprecenljivi. Življenje na tujem ti razširi obzorja 
in podari drugačen pogled na svet. Ponudi ti 
odgovore na vprašanja, o katerih se morda že dolgo 
sprašuješ. Predvsem pa ugotoviš, da si lahko doma 
kjer koli, pomembno je le to, da se prepustiš toku 
dogodkov in sprejemaš stvari z odprtimi rokami in 
veseljem v srcu.

Sofie Garcia Peula – predstavnica španske organizacije, 
pri kateri je prakso opravljala praktikantka iz Slovenije

Teja Stegel, LifeClass hotels&spa Portorož
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• V svoje delovne ekipe boste vnesli evropskega duha: nove 
kulture, različne jezike in delovne metode.

• Vaše podjetje bo dobilo sodobno, svetovljansko podobo.

• Naredili boste prvi korak k tesnejšemu dolgoročnemu 
sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja in 
tako bolje izpolnili svoje potrebe po strokovno usposobljenem 
osebju.

 

v programu
Vseživljenjsko učenje


