
Devet študentov programov  VSŠ ŠC Kranj Mehatronika, Informatika in Elektroenergetika na izmenjavah v Las 

Palmasu in na Tenerifih (april 2022)  

Tudi 4 naši študenti Maks Šinkovec (Informatika izredni ), Jan Sekne, Martin Mrgole in Lenart Burgar 

(Mehatronika redni)  so bili navdušeni nad dosedanjimi izkušnjami naših študentov s prakso na Kanarskih otokih 

in odločili so se, da tudi sami preizkusijo svoje funkcionalne spretnosti in odidejo novim izzivom naproti v tujino.  

Pravijo, da so trije meseci prakse zelo hitro minili in z navdušenjem pripovedujejo o svojih delovnih izkušnjah in 

tudi o družabnem življenju v toplih krajih. Opravili 3 mesečno prakso na Kanarskih  otokih.    

V prilogah si lahko preberete, kako so doživljali svoje življenje v tujini na praksi.  

Še preden so se vrnili domov, je navezalo stik z njimi še 5 naših študentov, ki so se zanimali za enako izkušnjo. 

Tako so navdušili tudi  njih. Jakob Janeš (Informatika redni) od začetka aprila opravlja dela s področja informatike 

v podjetju ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L , Miha Leben in Tim Zajc Petrič (oba Energetika redni) pa opravljata 

dela na področju elektroenergetike v podjetju Instalaciones Eléctricas Hernández S.L. Vsa tri podjetja so locirana 

na Las Palmasu. Staš Rožman in Tilen Oman (oba Informatika redni) pa sta si sama našla podjetje 3 Doubles 

Producciones R ARTS, entertainment and recreation (http:// https://www.3doubles.com/) in bosta 6 mesecev pridobivala 

znanje, nove izkušnje in doživetja na Tenerifih kot Phyton razvijalca. Ko se vrnejo, bomo poročali več o tem.  

Maksu, Janu, Martinu in Lenartu želimo, da uspešno dokončajo tudi druge študijske obveznosti in da bodo lahko 

čim prej pokazali pridobljeno znanje in spretnosti tako pri študijskih obveznostih kot tudi pri delu v slovenskih 

podjetjih.  

Jakob, Miha, Staš in Tilen pozdravljajo sošolce in profesorje, mi pa vam želimo srečno v vseh pogledih in željno 

pričakujemo tudi vaša poročila, ko se vrnete iz tujine.  

Nastja Beznik, vodja projekta Erasmus za VSŠ ŠC Kranj 
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