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V sklopu Erasmus+ programa sem praktično izobraževanje na VSŠ Nova gorica 

opravljal v tujini, natančneje v glavnem mestu Španije Madridu. V Madrid sva s 

sošolcem s katerim sva prakso opravljala skupaj letela 8.4.2019 tam pa sva delala do 

10.7.2019, pri mednarodnem podjetju Honeywell. 

Prvih nekaj dni je bilo namenjenih opravljanju raznih testov o varnosti pri delu, tako 

sva kar 3 dni skupno opravila nekaj več kot 70 testov, vsakega za svoje področje 

varnosti, od požarne pa do varnosti pri delu na višinah ali delu z težkimi predmeti. Ko 

sva teste opravila so naju iz večjega kompleksa pisarn preselili v manjšo pisarno 

locirano na letališču Adolfo Suárez Madrid– Barajas Airport. V tej pisarni skrbijo za 

krmilne sisteme s katerimi upravljajo z denimo regulacijo temperature zraka, torej 

klimatskimi napravami prav tako drsna vrata, požarne alarme in tako naprej. Najprej 

sva se nekaj dni seznanjala z programi ki jih za to uporabljajo, z deli letališča prav tako 

so nama pokazali dele letališča ki jih sicer ne bi mogla videti. Sodelavci so naju tako 

postopno vpeljali in nama vse lepo razložili kasneje pa nama začeli dajati naloge s 

katerim sva opravila svoj doprinos njihovemu delu. Najprej sva popisala vse signale 

klimatskih naprav s katerimi smo sledili električni porabi, cilj tega je da lahko vse 

analizirajo in zmanjšajo električno porabo in s tem stroške delovanja. Kasneje sva 

dobila tudi lasten projekt, programiranje krmilnika za del oziroma krmilnikov za več 

delov letališča. Delo sva opravljala v njihovih programskih okoljih pri tem pa so nama 

bili v veliko pomoč sodelavci, ki so si vedno vzeli čas in lepo razložili, če sca kje 

naletela na problem. Večkrat so naju peljali tudi na teren, po nekem času ko sva to 

delo spoznala in sva bila dobro seznanjena z deli letališča pa sva ta dela opravljala 

tudi sama. Proti koncu najine prakse sva se veliko ukvarjala s shemami za jaške 

klimatskih naprav. Vse sheme so namreč spreminjali v novo obliko (iz 2D shem v 3D). 

Večino del ki sva jih opravljala sva tako opravljala skupaj pri projektih pa sodelovala 

tako da je vsak opravil svoj del, ker pa je bilo projektov več sva se tako zamenjala da 

sva dobila izkušnje z vsakim delom projekta. 



V Madrid pa seveda nisem odšel samo po delovne izkušnje. V prostem času, 

večinoma za vikende sem si tako rad ogledal različne dele mesta, muzeje, 

znamenitosti in vse kar ma mesto ponuditi. O tem o kako ogromnem mestu govorimo 

vam dovolj pove podatek da sem v zgolj prvih treh dneh s sprehodi po centru mesta 

prehodil 22km, a se kljub temu počutil kot da še nisem videl vsega. Najraje sem zavil v 

katerega izmed ogromnih in zelo lepo urejenih parkov, ali kakšen muzej denimo Reina 

Sofia, Mestni muzej zgodovine Madrida in tako dalje. Veliko se v mestu dogaja tudi 

zvečer, praktično vsak dan je mesto živo do zgodnjih jutranjih ur. V mestu sva bila tudi 

v času madridskih praznikov tako da je bilo tudi veliko dogajanja na prostem. Všeč mi 

je bila učinkovitost javnih prevozov, kot študenta sva se po mestu vozila za samo 20€ 

na mesec. Največ sem uporabljal metroje saj so linije hitre in zelo preproste za 

razumevanje. Z vlakom sem tudi obiskal bližnje mesto Toledo ki slovi po svoji stari 

arhitekturi, moram priznati da me mesto ni razočaralo.  

Za konec bi se najprej zahvalil šoli ki mi je to izkušnjo omogočila, dr. Alešu Tankosiću, 

ki nama je bil kot koordinator programa vedno v veliko pomoč, ter podjetju in vsem 

zaposlenim pri Honeywell-u. Vsem študentom, ki pa o izmenjavi razmišljajo pa to 

toplo priporočam, ne samo da vidiš kako delo poteka v mednarodnem podjetju, 

spoznaš tudi nove kulture v deželi ki je bolj multikulturna kot Slovenija. Spoznaš način 

življenja v ogromnem mestu kar ti vedno prav pride tudi če tako mesto obiščeš samo 

za par dni. Spoznaš tudi veliko ljudi iz drugih držav in izboljšaš znanje angleščine kar je 

seveda vedno dobrodošlo.  

 

 



 

 

 

 


