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Praktično usposabljanje sem opravljala tri mesece pri podjetju AHug v španski 

prestolnici Madrid. 

Že ob iskanju podjetja za prakso sem vedela, da želim delati v podjetju, ki mi bo razširilo 

obzorja in dajo veliko novega znanja in izkušenj. 

 AHug je znamka, ki se ukvarja s trajnostno modo, predelovanjem second hand 

oblačil in je vsesplošno okoljsko ozaveščena. Delo v podjetju mi je dalo nove 

perspektive, tako v krojenju kot celotnemu pristopu dela.  

Razlikovalo se je od običajnega: vsako že narejeno oblačilo ima svoje lastnosti in 

se je potrebno prilagoditi temu, kar ti že ponuja. Predvsem mi je bilo všeč, da sem bila 

vpletena v celoten postopek dela in da mi je mentorica na trenutke pustila proste roke, 

ter mi zaupala, da sem sposobna izvesti izdelek do konca. Pokazala mi je nove pristope 

krojenja, tehnike šivanja modeliranja po lutki in fotografiranja. 

Ljudje, ki sem jih spoznala tekom izmenjave so bili zelo prijazni, mi svetovali tudi 

kaj si ogledati po mestu, kje najti najboljšo hrano in bili na splošno pripravljeni pomagati. 

Edina stvar, ki jo obžalujem je, da sem večino časa govorila na delu in s prijatelji 

angleščino(čeprav večina španske populacije jo ne zna ravno dobro) in zato se nisem 

naučila veliko španščine. 

Seveda, pa je bilo delo le en del celotne izkušnje. Center Madrida in celotno 

mesto zares oživi komaj ponoči. Po ulicah mrgoli ljudi,iz barov se slišijo mnogi glasovi, 

ulice oživijo z uličnimi glasbeniki in tudi festivali. 

Sama sem bila impresionirana predvsem nad velikostjo mesta in arhitekturo, saj 

še nikoli nisem živela v tako velikem mestu. Navdušila me je arhitektura starega predela 

z ogromnimi stavbami in ozkimi uličicami polnimi življenja. Vsaj enkrat na teden sem 

zašla tudi v parke,še predvsem Retiro park, ki je  centru Madrida največji. Mesto spi le 

zgodaj zjutraj in delo se žačne šele ob 10h. Tako je veliko, da je vsak del imel svoje 

prireditve, zabave, festivali, srečanja, tečaji… Tudi povezave letal in avtobusov, so bile 

super,kar mi je omogočilo potovati tudi izven mesta. Privoščila sem si tudi krajše oddihe 

v Barceloni, Valenciji in enodnevne izlete okoli mesta (Toledo, Chinchon, Manzanares 

el Real…).  

V tako kratkem času še nikoli nisem toliko prepotovala in bila toliko samostojna. 

Celotna izkušnja mi je bila, bolj kot nekakšen potrebovan oddih od realnega sveta in 
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nabiranje energije za nadaljno pot, ki me čaka. Med vsem potovanjem sem spoznala 

veliko različnih ljudi iz vseh koncev sveta in upam, da jih večino od njih še kdaj srečam.  

Bivanje in delo v Španiji, je bilo zame tako neverjetna izkušnja in potovanje, 

menim, da sem pridobila veliko delovnih izkušenj in še več življenjskih. Želim si, da bi 

lahko ostala še dlje oz. da bom imela priložnost, še kdaj izkusiti kaj podobnega. 
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