
Praktično usposabljanje v mizarskem podjetju Traar 
četrtek, 23. October 2014 

V 1. letniku študija na Višji strokovni šoli, smer lesarstvo, sem opravil praktično 

usposabljanje v okviru programa Erasmus v mizarski delavnici Traar v Weißbriachu v 

Avstriji. Usposabljanje je trajalo 10 tednov, od 27. januarja do 18. aprila 2014. Za prakso 

v tujini sem se odločil zato, da pridobim drugačne izkušnje, razširim poglede za domače 

podjetje. 

V mizarski delavnici Traar je zaposlenih 8 delavcev in izdelujejo vse notranje pohištvo ter 

izvajajo montaže za stavbno pohištvo. Delavnik imajo nekoliko drugačen kot pri nas. 

Delajo od sedmih zjutraj pa do petih popoldne, vmes pa imajo eno uro za kosilo. Od 

podjetja pa do tam, kjer sem bival, sem potreboval približno 15 minut. Med tednom 

sem bival v Avstriji, za vikende pa sem hodil domov. 

Pri delu sem se moral zelo potruditi. Na začetku sem opravljal »lažja« dela kot je npr. 

brušenje. S časom pa sem pridobil zaupanje sodelavcev in šefa, da so me spustili tudi na 

stroje. Proti koncu pa sem nekaj ur opravljal tudi CNC stroj. 

Na začetku sem bil zelo začuden, da delajo veliko počasneje kot pri nas, saj imamo 

doma mizarsko delavnico in vem, da ves čas hitimo. V mizarstvu Traar je pravilo 

»počasnejše in bolj natančno«. Seveda pa je velika razlika tudi v tem, da so kupci v 

Avstriji pripravljeni kvaliteto tudi dobro plačati. Kupci zelo cenijo les,  tako je večina 

izdelkov iz masivnega lesa in furnirane iverke. 

Imel sem velike pomisleke glede tega izobraževanja v tujini, saj ne znam nemščine in v 

delavnici niso znali angleščine, pa sem se nekako znašel in kmalu razumel kar nekaj 

besed. Pridobil sem veliko novih izkušenj tako v delavnici kot v življenju na tujem ter 

samozavest pri komuniciranju v tujem jeziku. 

Več o podjetju, kjer sem delal, lahko najdete na spletnem naslovu www.tischlerei-

traar.at 

  

Gašper Oblak 
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