
 

Žiga Drstvenšek 
 

Sem Žiga Drstvenšek , opravljal sem delovno prakso v Španiji, bolj natančno v tretjem največjem 

mestu v Španiji tako imenovanem Valencia. Za delovno prakso v tujini  sem se odločil na pobudo Dr. 

Aleša Tankosića, ki nam je tudi ponudil opravljanje delovne prakse v tujini. Po temeljitem premisleku 

sem se odločil, da bi bila zanimiva izkušnja poskusiti se vključiti v drugo kulturo. Po podani odločitvi 

me je Dr. Tankosić obrnil na Virginio Sanchez, ki je prejela moj Europass, katerega je posredovala 

»startup« podjetjem pod okriljem Demium Startups. Čez nekaj dni sem dobil podjetja, s katerimi sem 

opravil razgovore. Večinoma so razgovori potekali preko videokonferenc s pomočjo programov Skype 

ter  Watsapp . Na razgovorih sem se zelo podrobno poglobil na delo ter način dela določene ekipe. Po 

prvi stopnji razgovorov sem izbral najbolj privlačno ter zanimivo podjetje ter se dogovoril za ponovno 

videokonferenco. V zaključnem razgovoru smo obdelali še nekaj nejasnosti  ter se dogovorili, da smo 

obojestransko pripravljeni delati skupaj. Sporočil sem Virginiji Sanchez ter Dr. Tankosiću, da uredimo 

potrebne papirje.  Ko je bila vsa birokracija mimo, sem 1. aprila odšel do letališča v Milano ter čez 

dobri 2 uri pristal v Valencii. Vzel sem prvi taxi ter mu podal naslov mojega novega stanovanja za 

dobre 3 mesece in pol. Težave so takoj nastale, saj je moje znanje Španskega jezika bilo na ravni 

»Hola«. Vendar sem s pomočjo tehnologije nekako prispel do stanovanja. Dobil sem se z lastnikom 

stanovanja, ki mi je dal ključe ter mi ga razkazal. Ko sem razpakiral svoje stvari ter odšel spat, saj je 

bila že pozna ura. Zjutraj ob 10 uri sem se odpravil na moje novo delovno mesto, ter se dobil z 

glavnim programerjem ter ostalimi člani ekipe. Predstavili so mi njihova orodja, s katerimi nisem še 

nikoli delal oziroma slišal za njih . Prvi teden je potekal bolj enostavno ter poučno saj sem se moral 

vsega naučiti iz nič. Drugi teden sem dobil prvo resno nalogo, ki je bila izdelava programa, s katerim 

bi bilo mogoče prebirati vnesenega podatke iz RIFD bralnika. Izdelava je potekala težavno, saj zanj ni 

bilo nikakršne podpore proizvajalca. Vendarle po napornih tednih mi je le uspelo. Delo se je 

nadaljevalo z storitvami Azure, preko katerih smo povezovali naše programe. V končnem delu mojega 

praktičnega izobraževanja sem naredil kar nekaj programov ter se veliko naučil. 

Sedaj pa preidemo na prosti čas ter mesto samo.  

Valencia mesto, ki nikoli ne spi. Dan se prične po 10 uri zjutraj ter noč konča z sončni vzhodom.  
Delo poteka po načinu 'tranquilo', oziroma počasi. Promet je obupen, saj se nihče ne drži prometnih 
predpisov, rdeča luč ni stop ampak poglej levo desno in greš.  
 
V Španiji sem neizmerno užival, prepotoval skoraj vse glavne destinacije (Madrid, Barcelona, Sevill, 
Alicante, Ibiza,..) . Bil sem na različnih festivalih, ki so skoraj vsak teden. Obiskal sem Portugalsko ter 
si malo pogledal Porto.  
 
Načeloma edinstvo doživetje. Priporočal bi ga vsakemu. 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

https://www.crunchbase.com/organization/demiumstartups
https://www.crunchbase.com/organization/demiumstartups

