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Praktično izobraževanje sem v skupini treh študentov VSŠ ŠC Nova Gorica opravljal v Španiji v 

Madridu, pri globalno priznanem podjetju Honeywell in sicer v obdobju 14.9.2016 do 

19.12.2016. 

Prve dni smo bili na sedežu podjetja, kjer smo se seznanjali s politiko delovanja podjetja in 

varnostjo pri delu. Sledil je pravi začetek prakse in sicer na letališču Adolfo Suárez Madrid–

Barajas Airport, kjer je tudi največja Honeywell-ova inštalacija. Prve dni na letališču smo se 

seznanjali s postopki in načinom dela, ter si ogledovali posamezne sklope letaliških sistemov, 

da smo lahko imeli boljšo predstavo o sami logistiki delovanja letališča. Ko smo opravili test o 

pravilih in predpisih letališča, smo dobili kartico za dostop do praktično vseh sektorjev letališča 

in tako smo lahko začeli samostojno delati kot ostali zaposleni. Kasneje smo veliko sodelovali 

pri opravilih na daljavo, torej z računalniki v pisarnah preko strežnikov, na katere so povezani 

skoraj vsi krmilni sistemi, kateri skrbijo za protipožarno varnost, regulacijo temperature vode 

in zraka, ventilacijo, osvetlitev, video nadzor... Vsega seveda ni mogoče upravljati na daljavo, 

zato smo s sodelavci večkrat na dan odšli na teren, kjer je bilo potrebno fizično odpravljati 

napake na krmilnih sistemih preko priključne konzole na samem krmilniku ali na nanj 

priključene periferne naprave (UPS sistemi, ogrevalni in ventilacijski sistemi, varnostni sklopi, 

razni senzorji...). Med drugim sem tudi imel priložnost spoznati VDGS (Visual Docking Guidance 

System), način dela v glavnem kontrolnem centru letališča in v kontrolnem stolpu. Sodeloval 

sem tudi s tujim strokovnjakom (Honeywell UK) pri projektu, katerega cilj je bil zamenjava 

zastarele strojne opreme, z namenom zmanjšanja električne porabe. Nekaj časa sem tudi delal 

na izboljšavi grafičnega vmesnika Honeywell-ovega programa EBI R500 (Enterprise Buildings 

Integrator). Večino dni smo imeli delovnik od osmih zjutraj do petih popoldan, v petkih pa smo 

z delom zaključili že ob 14:30. Delo je bilo večinoma raznoliko in na različnih lokacijah (tudi na 

drugih Honeywell-ovih inštalacijah zunaj letališča, npr. v bolnišnici, domu za ostarele, banki...), 

kar nam je bilo zelo všeč. Moram reči da sem se zelo dobro razumel z vsemi zaposlenimi, tako 

s sodelavci, kot tudi z nadrejenimi. 



Večino prostega časa sem skupaj z dvema študentoma z naše šole ali drugimi prijatelji, katere 

sem spoznal v Madridu, izkoristili za raziskovanje ogromnega Madrida in okoliških mest, kot so 

El Pardo, San Lorenzo de El Escorial, Toledo, Avilla, Segovia, Aranjuez, Alcala de Henares, 

Guadalajara... Transportni sistem je v Madridu zelo dobro organiziran in smo lahko potovali 

kamorkoli po Madridu in njegovi okolici s transportno kartico, katera stane samo 20€ na mesec. 

Mesto je zelo pestro in multikulturno (še posebej v turistični sezoni), ponuja zares praktično 

vse, kar si posameznih lahko zamisli. Osebno so mi bili najbolj všeč starejši deli mesta, ogromni 

parki in seveda pestro nočno življenje. Že v samem začetku sem se pridružil organizaciji City 

Life Madrid, katera skrbi za hitro vključitev tujih študentov in nudi prostore za njihovo druženje 

ter organizira raznorazna potovanja in zabave. Preostali prosti čas sem večinoma izkoristil za 

ukvarjanje s športom, bodisi s tekom v bližnjem parku, obiskovanjem fitnesa ali treniranjem 

borilnih veščin s sodelavcem. Čeprav so mi delovali domačini sprva dokaj zadržani, sem hitro 

spoznal da so zelo odprti in prijazni do tujcev, pogoj pa je seveda, da se naučiš vsaj osnove 

španskega jezika (una cerveza por favor! hehe) in njihove kulture, katera sta mi tekom časa 

postajala vedno bolj všeč. 

Sama izkušnja je bila v glavnem zelo pozitivna. Pridobil sem izkušnje pri svetovno priznanem 

podjetju, kjer sem imel zelo dobre sodelavce. Spoznal sem veliko novih ljudi, tako domačinov 

kot študentov iz drugih držav, kot so Nemčija, Francija, Italija, Anglija, Nizozemska, Belgija, 

Poljska, Rusija, Maroko, Kambodža, ZDA... 

Kmalu po prihodu v Slovenijo sem se zaposlil kot programer v italijanski Gorici in prepričan 

sem, da je k temu zagotovo pripomoglo tudi priporočilo, katero mi je osebno napisal Ricardo 

Gomez Abarracin – direktor Honeywella za celotno špansko in portugalsko področje. 

Če bi lahko še enkrat odšel na izmenjavo v tujino, bi zagotovo šel. 

Rad bi se tudi zahvalil vodstvu šole za to priložnost, ki so mi jo omogočili, predvsem dr. Alešu 

Tankosiću, na katera sem se vedno lahko zanesel pred, med in po opravljeni izmenjavi. Ostalim 

študentom in diplomantom pa priporočam, da se tudi oni odločijo za izmenjavo, hkrati pa 

opozarjam, da je vsaj 90% odvisno od nas samih, koliko bomo od izmenjave odnesli pozitivnih 

izkušenj. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


