
Reportaža: Poletna šola v Rusiji 

Začetek mojega potovanja Rusijo sega v neko aprilsko popoldne, ko sem od Katedre za e-poslovanje 

prejel zanimivo elektronsko pošto. Študentom programa e-poslovanje je bilo posredovano povabilo s 

strani partnerske univerze na poletno šolo, ki jo organizira Akademija za Management v ruskem 

mestu Togliatti. Menil sem, da je to odlična priložnost, ki bi jo vsekakor moral izkoristiti, zato sem se 

na povabilo odzval. Na poletno šolo sem sicer bil sprejet, vendar so mi čez nekaj dni sporočili, da 

dogodek žal odpade. Začetnemu razočaranju je sledilo presenečenje, saj so mi hkrati ponudili 

sodelovanje na realnem IT projektu s področja planiranja, oskrbe in logistike, v sodelovanju z 

Avtomobilskim grozdom Samarske regije (ACSR), ki ima sedež v mestu Togliatti. Prenočitev bi imel 

urejeno v študentskem kampusu, delal bi z ruskimi študenti, področji informatike in avtomobilizma sta 

mi pisani na kožo, vodja Avtomobilskega grozda pa je iz Slovenije. Odločitev torej ni bila težka. Z junijem 

sem se tako z vlakom odpravil iz Ptuja proti Budimpešti, od tam pa z letalom v glavno mesto Rusije, 

Moskvo. Pot me je peljala še kakšnih 1000 kilometrov naprej v mesto Togliatti.  

Ekipa, ki sem jo spoznal, ni bila velika. Jaz in dve ruski študentki, obe sta slišali na ime Polina. Razumeli 

in ujeli smo se izvrstno, skupaj pa smo prebivali v študentskem kampusu akademije. Po preživetem 

prvem vikendu, smo se prvič odpravili do naše nove pisarne. Dodeljeni smo bili na dva projekta in imeli 

dva tedna časa, da pripravimo rešitve. 

Na prvem projektu smo spoznali 

standard MMOG/LE, ki se uporablja za 

načrtovanje oskrbe v avtomobilskem 

sektorju. Popisali smo poslovni proces, 

ga optimizirali, informatizirali ter 

pripravili končno rešitev. V drugem 

projektu smo morali rešiti težavo 

administracije dokumentov v podjetju. 

Tudi za ta primer smo pripravili predlog 

rešitve, ki je obsegal tehnološko 

dokumentacijo, trenutni in predlagan 

proces dela in ocenjene stroške 

implementacije rešitve.  

Mesto Togliatti je srce ruske avtomobilske industrije, saj se tam nahaja veliko proizvodnih podjetij iz 

te branže, med drugim najbolj poznana ruska Lada, oziroma AvtoVAZ. Tam pa je tudi proizvodni center 

slovenskega podjetja Cimos, v katerem sem v tistem času delal kot študent v oddelku informatike. 

Izkušnja je bila zato še bolj popolna. Med delom smo obiskali in spoznali veliko lokalnih podjetij, 

udeležili pa smo se tudi rednega letnega srečanja Rusko-Slovenskega kluba poslovnežev, kjer smo na 

svečanem dogodku predstavili naše rešitve. V čast mi je bilo spoznati veliko zanimivih ljudi, članov 

uprav in ostalih vodij. Med njimi sta izstopala tudi dva Slovenca, Dušan Bušen, vodja avtomobilskega 

grozda, s katerim smo sodelovali na projektu, in Aleš Bratož, v tem času svetovalec v družbi AvtoVAZ.  

Zahvaljujoč Katedri za e-poslovanje sem lahko obiskal Rusijo, spoznal nove prijatelje in sklenil nova 

poznanstva, spoznal delovno kulturo ter s svojim znanjem doprinesel k delu in ugledu Avtomobilskega 

grozda Samarske regije in Akademije za Management v Togliattiju. Znanja in avanture željnim 

študentom bi vsekakor priporočal delo v tujini, saj imajo takšne izkušnje neprecenljivo vrednost, in 

vam bodo, tako, kot meni, zagotovo pomagale na vaši karierni poti. 
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