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SREČANJE  S PREDSTAVNIKI PODJETJA HOMAG, NEMČIJA  DNE 13.5.2009 
 
S prehodnimi dogovori in pisnim uradnim nagovorom smo izrazili interes za izmenjavo 
študentov, predavateljev in strokovnjakov v podjetje Homag, Nemčija. Odzvali smo se 
povabilu predstavnikov podjetja, da predstavimo program in naše interese na skupnem 
sestanku.  
 
Srečanje je potekalo dne 13.5.2009 na sedežu podjetja v  Schopflohu v Nemčiji. S TŠC Kranj 
sta se ga udeležila ga. Nastja Beznik, univ.dipl.org.inf., koordinatorka programa Erasmus in 
študent 2. letnika mehatronike, g. Jaka Grošelj, kandidat za izmenjavo za praktično 
usposabljanje.  
 
Uspešno podjetje z dolgoletno zgodovino delovanja in razvoja zaposluje preko 5000 delavcev 
in ima predstavništva tako v Nemčiji kot drugod po svetu. Na lokaciji Schopfloh je zaposlenih 
1600 delavcev, podjetje pa razvija za končnega kupca industrijske stroje za lesno obdelavo.  
Predstavništvo (prodaja in servis) ima tudi v SLO in sicer podjetje KTP, Postojna.  
 
Cilji sestanka:  

1) Kratkoročni: vzpostaviti osebni stik s predstavniki podjetja Homag;  
2) Srednjeročni: dogovoriti se o možnostih vsaj katere izmed planiranih izmenjav za 

pogodbeno leto 2008/09; 
3) Dolgoročno: vzpostaviti pogoje za sodelovanje Homaga s TŠC tudi v prihodnjih letih. 
 

Na sestanku je Nastja Beznik predstavila:  
- splošne informacije o razvoju TŠC, o programih izobraževanja v zavodu  s poudarkom 

na VSŠ za mehatroniko in informatiko; 
- osnovne značilnosti programa Erasmus;  
- načrti, želje in interesi TŠC Kranj v povezavi s podjetjem Homag.  

 
Na sestanku je sodeloval tudi študent Jaka Grošelj, ki je predstavil svoje interese in osebne 
reference, s ciljem, da bi ga podjetje sprejelo za 3 mesece na Erasmus izmenjavo za praktično 
usposabljanje.  
 
Dogovori: 
- Predstavniki Homaga so izrazili interes za sodelovanje s TŠC.  
- V svojem podjetju se bodo dogovorili, na kakšen način bodo lahko s skladu s tehničnimi 
možnostmi (potek proizvodnje, vpliv recesije….)  ustregli našim željam.  
-  študent bi prišel na praktično usposabljanje 1.7.09 za 3 mesece,  
- Predavateljici Nastja Beznik in Branka Balantič bi se udeležili 1 tedenskega praktičnega 
usposabljanja v tovarni v zadnjem tednu meseca avgusta ali pa v prvi polovici septembra 
2009. 
-   
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- Povabljeni so bili tudi s strani TŠC, da obiščejo našo ustanovo. V mesecu septembru 2009 bi 
na enodnevnem obisku našim študentom predstavniki podjetja predstavili tovarno in  procese 
s tehničnega vidika.  Povedali so, da se vabilu z veseljem odzovejo in da to sovpada tudi z 
njihovimi marketinškimi akcijami.  
 
Ob zaključku sestanka smo ob ogledu zelo urejene sodobne proizvodnjo in proizvodnih  
prostorov (galerija slik) oboji  izrazili interes za nadaljnje uspešno sodelovanje.  
 
 
 
Pripravila: Nastja Beznik, univ. dipl.org. inf 
Koordinatorka programa Erasmus  


