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Praktično usposabljanje, ki je trajalo od 25.6. do 25.9., sem opravljala v podjetju 
Barcelona-Home. Podjetje je bilo ustanovljeno 2006 zaradi povečanja in rasti 
turizma v Barceloni. Podjetje se ukvarja s pomočjo pri nastanitvah in dejavnostmi 
za prosti čas med potovanjem v Barceloni. Strankam ponujajo nastanitve v skupnih 
stanovanjih, študentskih sobah ter počitniški mesečni ali letni najem vil in 
nepremičninske prodaje. Poleg tega nudijo tudi prireditve in jadralne liste. V 
podjetju je trenutno zaposlenih približno 40 ljudi večina teh so mednarodni 
študenti, ki skrbijo za odnose s strankami, blog, spletno stran in socialna omrežja. 
 
V obdobju prakse sem opravljala delo grafične oblikovalke. Moje naloge so se 
razlikovale glede na trenutne potrebe podjetja, na primer oblikovanje oglasnih 
materialov za zabave, fotografiranje in urejanje fotografij za uporabo v socialnih 
omrežjih ter oblikovanje različnih wrapp dizajnov za avtomobile in čelade, ki jih 
podjetje ponuja strankam v sklopu dejavnosti prostega časa. 
Poleg dela pri podjetju Barcelona-Home, sem imela priložnost delati tudi pri njihovi 
sestrski organizaciji Capture Models, ki se ukvarja z iskanjem in promoviranjem 
novih modelov. Pri tem podjetju sem opravljala podobne naloge v sklopu 
grafičnega oblikovanja. Ponudila pa se mi je tudi priložnost oblikovanja logotipa za 
Hippie Van Barcelona. 
 
Moja izkušnja prakse v tujini je bila zelo poučna. Iz osebnega vidika, ker sem bila 
prvič v življenju sama v tujini za daljše obdobje in sem se morala preizkusiti kako 
samostojno preživeti v tako velikem mestu, kjer vsi govorijo jezik, ki je meni tuj. Iz 
profesionalnega vidika pa sem se praktično preizkusila v profesionalnem svetu, kjer 
je delo precej drugače od dela ki sem ga bila do sedaj vajena v šolskem okolju. 
Tempo je hitrejši, zahteve so bolj podrobne in ljudje nimajo vedno časa se posvetiti 
mojim problemom, zato sem se morala precej hitro osamosvojiti in se sama 
odločiti o nekaterih dizajnerskih rešitvah, ki pa jih je šef še vedno moral odobriti in 
sem morala tako isto vajo ponoviti še velikokrat preden je bila pripravljena za 
uporabo. 
 
Po tej izkušnji se počutim bolje pripravljena za delo v resničnem svetu ter sem tudi 
bolj samozavestna glede oblikovanja, saj vem da sem sposobna tudi pod pritiskom 
ustvariti dobre rezultate. Zelo sem vesela ker sem imela priložnost da sem lahko 
spletla veliko mednarodnih vezi z ljudmi iz celega sveta. Moja izkušnja je bila 
pozitivna in z veseljem bom še kdaj v prihodnosti delala v tujini in sodelovala v 
mednarodnih dejavnostih. 
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Nekaj primerov mojega dela pri podjetju Barcelona-Home in Capture Models. 

 

Pogled iz Montjuic, Barcelona. 


