
Tudi študent Jakob Jeglič že drugič na dvomesečno prakso preko Erasmus+:  
Valencija, Španija, 8. 4. 2018–20. 6. 2018 in ponovno 10. 7. 2018–10. 9. 2018 

 

Študent 1. l. rednega študija VSŠ, smer ekonomist, se je v študijskem letu 2017/18 odločil 

svoj študij popestriti in obogatiti svoje dragoceno znanje in izkušnje v tujini in to kar 

dvakrat. Ker so bila dodeljena mesta za prakso študentov v okviru projekta izmenjav na 

VSŠ v programu Erasmus+ še na razpolago, mu je bilo to tudi omogočeno.  

Obakrat je bil njegov plan usposabljanja v podjetju Happy Foreigners World S.L.  

(https://www.happyforeignersworld.com/en) opredeljen v pogodbi o usposabljanju 

(Training agreement) skladen z njegovim študijem in ga je opravil v celoti ter si s tem 

pridobil ne le dragocene izkušnje, temveč tudi potrdili o delu v tujini, s katerima bo lahko 

dokazoval svoje kompetence tako pri uveljavljanju KT za prakso,  kot tudi pri iskanju redne 

zaposlitve. Poleg omenjenega bo,  tako kot vsi Erasmus+ študenti, ob diplomiranju prejel 

tudi Prilogo k diplomi.  

Spodaj prilagamo obe njegovi poročili.  

Pripravila: Nastja Beznik, univ. dipl. org., vodja projekta mobilnosti na VSŠ ŠC Kranj 

 

POROČILO O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU V OKVIRU PROJEKTA MOBILNOSTI 

V VSŠ ŠC KRANJ – JAKOB JEGLIČ, Valencia, Španija: 10. 7. 2018–10. 9. 2018 

V svojem motivacijskem pismu za prijavo na izmenjavo preko programa Erasmus+ sem 

zapisal, da sem se na razpis za praktično izobraževanje v Španiji prijavil zato, ker želim 

pridobiti nove življenjske izkušnje, se podati v neznane situacije, raziskati nove interese 

ter izkoristiti možnost sporazumevanja v španščini.  

Praktično izobraževanje sem opravljal v podjetju Happy Foreigners World, ki prodaja in 

oddaja sobe v najem ekskluzivno internacionalnim študentom, ki prihajajo na študij v 

Valencio. Prve dni mi je šef gospod Maxim (slika 1) omogočil, da sem v prostem času 

nekoliko spoznal Valencio in kakšno je življenje v tem velikem mestu.  

 

Maxim mi je omogočil tudi brezplačno uporabo javnih koles »Valenbisi«,  tako da sem lahko 

hitreje opravil še več poti in si ogledal še več znamenitosti tega čudovitega mesta.   V 

https://www.happyforeignersworld.com/


prenovljenem stanovanju sem živel s tremi sostanovalci,  ki so prav tako opravljali prakso 

preko programa Erasmus+. Slika 2 prikazuje notranjost mojega stanovanja.  

 

Živel sem z smešnim Belgijcem Jeroenom, zanimivim Francozom Wahidom in zelo prijazno 

Latvijko Austejo. Z njimi sem se ujel zelo dobro in kaj hitro smo postali zelo dobri prijatelji.  

 

V podjetju Happy Foreigners World sem delal kot prodajalec stanovanj prek spleta. 

Predvsem smo se osredotočili na prodajo stanovanj preko Facebooka, saj smo imeli tam 

največ prometa, predvsem na skupinah ERASMUS VALENCIA 2018/2019 in ERASMUS 

VALENCIA ROOMS. Delo je bilo zelo zanimivo. Na dan sem bil v kontaktu z okoli 30 

različnimi ljudmi, iz različnih držav. Naučil sem se veliko glede digitalnega marketinga, 

predvsem implementiranja SEO (Search Engine Optimization) v naše oglase po Facebooku. 

Ogromno strank sem imel tudi preko aplikacije Whatsapp, ki je v Valencii zelo popularna 

in jo ljudje uporabljajo ves čas. V mesecu juniju je veliko študentov začelo odhajati domov, 

zato je bilo treba narediti veliko odjav in pregledov stanovanj. K sreči sem z uporabo 

javnega prevoza preko podzemne železnice in javnih koles to opravil brez posebnih težav. 

Veliko sem bil kontaktu z mojimi prijatelji v Sloveniji in tudi s staršema, v Valencii pa sem 

spoznal kar nekaj slovenskih študentov, ki so tudi opravljali izmenjavo, tako da sem tudi 

med izmenjavo lahko kdaj uporabljal materni jezik. 



POROČILO O PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU V OKVIRU PROJEKTA MOBILNOSTI 

NA VSŠ ŠC KRANJ – JAKOB JEGLIČ, Valencia, Španija: 10. 7. 2018 – 10. 9. 2018 

Praktično izobraževanje sem že drugič opravljal v podjetju Happy Foreigners World, ki 

prodaja in oddaja sobe v najem ekskluzivno internacionalnim študentom, ki prihajajo na 

študij v Valencijo. Ker sem prišel nazaj v podjetje med glavno sezono iskanja sob, smo v 

podjetju prodajali sobe kot po tekočem traku, kar mi je bilo zelo všeč. 

Tokrat sem imel stanovanje zelo blizu Playa de Malvarrosa (Plaža Malvarosa), kjer sem 

živel S prelepo Rusinjo Elizabeth in smešnim Italijanom Carlom. Stanovanje je imelo eno 

pomanjkljivost - klimatska naprava ni delovala, zato je bilo zelo vroče.  

  

V podjetju sem tokrat imel kar 11 sodelavk, ki so bile vse iz različnih evropskih držav in 

smo skupaj opravljali prakso preko programa Erasmus+. Dekleta so bile zelo simpatične 

in vedno smo našli kakšno priložnost, da se nasmejemo. 

                           Slika 1: Vse moje sodelavke in jaz v majicah Happy Foreigners World 

Slika 1: Moja soba Slika 2: Elizabeth in jaz v klubu – res je bilo vroče 



V podjetju Happy Foreigners World sem ponovno delal kot prodajalec stanovanj prek 

spleta. Predvsem smo se osredotočili na prodajo stanovanj preko Facebooka, saj smo imeli 

tam največ prometa, predvsem na skupinah ERASMUS+ VALENCIA 2018/2019, 

ERASMUS+ VALENCIA ROOMS ter EXPACTS IN VALENCIA. Delo je bilo zelo zanimivo, saj 

sem bil na dan v kontaktu z okoli 40 različnimi ljudmi. 

Tokrat pa mi je šef tudi zaupal, naj upravljam njegov profil pri aplikaciji AirBnB, saj smo 

imeli kar nekaj še prostih stanovanj. Preko te aplikacije smo zelo dobro poslovali. 

Prav tako sem opravljal vsa popravila skupaj z našim tehničnim delavcem Pacom. Na žalost 

Paco ne govori angleško, tako da sem moral uporabljati svoje znanje španščine in pa 

predvsem aplikacijo Google Translate. Problem v komunikaciji je bil minimalen. 

Velik razlog, da sem se vrnil v Valencijo, je 

bil tudi, da me je tam čakala moja punca 

Lourdes, ki živi v Valenciji in sva z njo 

preživela res odlično poletje, ko sva 

potovala v različne kraje blizu Valencije.  

 

 

 

 

 

 

 

Za vse tiste študente, ki se sprašujete, ali je praktično delo v tujini preko Erasmus+ 

primerno za vas, moj nasvet: izkoristite to možnost programa Erasmus+, saj po 

končanem študiju te možnosti ne bo več! 

Rad bi se res iskreno zahvalil naši vodji programa mobilnosti Nastji Beznik za vso 

podporo in potrpežljivost pri urejanju dokumentacije, referatu VSŠ Kranj, vsem 

profesorjem, ki so mi omogočili prilagoditev izpitov ter vsem ostalim, ki so mi pomagali. 

Jakob Jeglič 

 

 

 

                                                     Slika 2: Jaz in moje dekle  


