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Praktično izobraževanje v okviru projekta mobilosti na VSŠ, 

program ERASMUS+ 

 

Podjetje: Ibstalaciones Electricas Hernandez, Spain, Las Palmas 

Čas opravljanja prakse: od 4. 4. 2022 do 17. 6. 2022 

 

Sem Tim Zajc Petrič, študent prvega letnika na Višji strokovni šoli v Kranju (ŠC Kranj), 

program Elektroenergetika. Za opravljljanje prakse v tujini sem se odločil, ker mi je bila ta 

možnost odvzeta v srednji šoli, zaradi obdobja koronavirusa. Prvotni namen za odločitev 

opravljanja prakse v tujini je bila želja po 

novih izzivih in spoznanje drugačne 

kulture, še zlasti v povezavi z 

elektroenergetiko in tudi kulturo države. 

Potujem rad že od mladih nog, zato sem 

izkoristil priložnost, da si pridobim 

izkušnje v moji stroki na neznanem 

terenu.  

Uporaba angleškega jezika je bila v 

večini neuporabna, tako v podjetju, kot v 

vsakdanjem življenju na otoku. V firmi 

smo se v veliki večini sporazumevali s 

pomočjo prevajalnika in z uporabo 

pantomime. Z vsemi sodelavci smo se 

zelo dobro razumeli in energija pri delu 

je bila vrhunska. 
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Podjetje, v kateri sva opravljala prakso, se imenuje Electricas Instalaciones Hernandez (IEH). 

Podjetje se ukvarja z več projekti hkrati, kar pomeni, da je delo dinamično. Delo je bilo 

večinoma na novogradnjah in na prostem, občasno pa tudi na ulici. Uporabljali smo bakrene 

in aluminijske vodnike, velikosti od 1,5 mm2 do 35 mm2. Manjši vodniki so namenjeni 

inštalacijam znotraj objekta (električne omarice, vezava raznih stikal, vtičnic, ipd.). Poleg 

standardnih vodnikov za vezavo smo uporabljali tudi vodnike za telekomunikacijo, kot so 

kabli za televizijo in kabli za internet, ki so zgrajeni iz manjših optičnih vlaken. Napeljevali 

smo tudi mobilne polnilce za električne avtomobile.  

 

Poleg dela smo prosti čas naminili 

raziskovanju okolice na otoku. Slovensko 

tradicijo pohodništva sva s sošolcem 

nadaljevala na otoku. Poleg pohodništva 

sva čas namenila tudi obiskom plaže in za 

razne fizične aktivnosti, kot so fitnes in 

kalistenike. 

 

S šefom sva na delovnem mestu navezala dobre 

stike. Za vikende naju je večkrat povabil k njim  

domov in nam postregel razne tradicionalne jedi 
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iz otoka. Bil je 

tudi najin vodnik po otoku, ko nas je peljal na znano lokacijo 

Teror. Tam so nam postregli s tradicionalnim oborokom, nato smo se  odpravili na hrib. Na 

ta hrib se domačini povzpnejo vsako leto na državni praznik. Najvišja točka Terorja je le 543 

m. Povzpeli smo se do vrha in razgled je bil vrhunski. 

 

 

  

Praktična izmenjava v tujini je bila po 

pričakovanju nepozabna izkušnja. Poleg 

praktičnega znanja s področja 

elektroenergetike v tujem okolju sem spoznal 

tudi njihovo tradicijo. Spoznali smo tudi 

številne prijatelje in prijateljice, ki so nam 

polepšali izlet. Navezali smo stike iz otoka, Španije, Nemčije, 

V

elike Britanije, Švice in pa tudi iz 

Slovenije.  
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Tudi na 

delovnem mestu sva se s sošolcem odlično razumela s 

sodelavci. Ljudje na otoku so bili opazno bolj prijazni, kot v Sloveniji. Pripravljeni so 

pomagati za kakršnokoli težavo, ki se nam je pojavila. Glavni problem je bil s komunikacijo, 

vendar sva na koncu izmenjave s kolegom znala dovolj španščine za osnovno 

sporazumevanje v trgovinah in na ulici.  

Zahvaljujem se gospe Nastji Beznik, ki nam je predstavila mobilnost preko ERASMUS+. 

Zahvaljujem se tudi gospodu Tiburciju Cruzu, ki nam je pomagal rešiti večino problemov, ki 

so nas doleteli.  


