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Nedelja, 1.7.2012 

Na praktično usposabljanje v tujino sva iz našega letnika odšla dva študenta in sicer poleg 
mene še Albert Grgič, kar nama je na koncu tudi nekoliko olajšalo prilagajanje na novo 
okolje. Ob osmi uri zjutraj sva se z Albertom odpravila na pot proti Nemčiji. Natančneje v 
zvezno državo Baden-Würtemberg. Po sedmih urah vožnje sva prispela v Esslingen am 
Neckar, kjer sva imela rezervirani sobi. V stavbi naju je pričakal gospod Petkovič, ki nama je 
razkazal domovanje. 

 

Ko sva razpakirala, sem stopil v kontakt z Juretom Sveteljem, saj smo se že vnaprej 
dogovorili, da nama vsaj malo razkaže mesto ter pokaže pot do stavbe, kjer bova naslednja 
dva meseca delala. Zaradi slabega vremena si mesta nismo mogli ogledati, smo pa opazili 
trume priseljencev iz Italije in Španije, ki so se odpravljali v mestne lokale na ogled finala 
evropskega prvenstva.  



 

Ponedeljek, 2.7.2012 

Ob osmih zjutraj sva bila pred podjetjem Festo Didactic v Denkendorf-u. Sprejel naju je 
Dieter Waller, ki je v podjetju vodja oddelka za raziskave in razvoj. Po vljudnostnem 
pogovoru nama je razkazal podjetje, ter pokazal delovni mesti. Na rednem ponedeljkovem 
delovnem sestanku sva se morali predstaviti, povedati najine želje in razloge za prihod na 
prakso v Festo. 

Čez dan sva obnavljala teoretično znanje iz pnevmatike. 

 

Torek, 3.7.2012  

Začela sva ob osmih in čez dan predelovala snov o elektro-pnevmatiki s pomočjo Web Base 
Training-a na računalniku. 

 

Sreda, 4.7.2012 

Začela sva ob osmih. Čez dan sva delala vaje iz pnevmatike na preizkusni tabli. Čez dan 
izveva, da se italijanski kolega iz laboratorija v petek odpravlja domov, zato nam gospod 
Waller predlaga, naj se skupaj odpravimo na izlet v Ulm, da zmanjšamo stroške. 

 



 

Četrtek, 5.7.2012 

Začela sva ob osmih in do 12h delala vaje iz elektro-pnevmatike na preizkusni tabli, nakar 
smo z Matteo-m odšli na kosilo, nato pa smo se z avtom odpravili v Ulm, ki je od Esslingena 
oddaljen okrog 80km. Tam smo si ogledali mesto ter splezali po 768 stopnicah na najvišji 
zvonik v Evropi. V Ulm-u se je na ta dan začela tudi Mercedes-ova »dirka« starodobnikov ob 
Donavi od Ulma do Budimpešte. 

 

 

 



 



Petek, 6.7.2012 

Začela sva ob osmih, ter nadaljevala z delom od prejšnjega dne. Tudi danes sva delala le do 
12, po kosilu pa nas je gospod Waller odpeljal na ogled glavne tovarne ter poslopja Festa v 
Berkheim-u. 

 

Ponedeljek, 9.7.2012 

Začela sva ob osmih ter čez dan končala z vajami iz elektro-pnevmatike. Naslednja naloga, ki 
sva jo dobila je bila WB training za programiranje programskega jezika LOGO.  

Torek, 10.7.2012 

Začela sva ob osmih in čez dan programirala z LOGO. 



Sreda, 11.7.2012 

Začela sva ob osmih in čez dan programirala z LOGO. 

 

Četrtek, 12.7.2012 

Začel sem ob osmih in pol dneva porabil za dokončanje programa za ločevanje kosov, nato pa 
dobil nalogo, da zaženem Siemensov Simatic in začnem s programiranjem sestavljalne 
postaje.  

Petek, 13.7.2012 

Začel sem ob osmih in čez dan programiral s Simaticom Festo-vo sestavljalno postajo. 

Ponedeljek, 16.7.2012 

Začel sem ob osmih in nadaljeval s programiranjem. 

Torek, 17.7.2012 

Začela sva ob osmih. Ker sem na prejšnjem praktičnem izobraževanju delal s stružnicami in 
sem to tudi omenil sem moral na ročni stružnici zmanjšati premer nekaj kosom. 



 

Sreda, 18.7.2012 

Začela sva ob osmih in nadaljeva s programiranjem v Simaticu. 

 

Četrtek, 19.7.2012 

Začela sva ob osmih in nadaljeva s programiranjem v Simaticu. 

Petek, 20.7.2012 

Na začetku prakse so nama povedali, da imava v dobrem tri dni dopusta, tako da sem en dan 
izkoristil v petek20.7., ker sem dobil obiske iz Slovenije. 

Ponedeljek, 23.7.2012 

Začela sva ob osmih in dokončala programiranje v Simaticu, povezala postaji, po kosilu pa 
predlagala gospodu Wallerju, da bi iz komponent, ki so na voljo v laboratoriju, sama sestavila 
Festo-vo učno delovno postajo, kar nama je odobril in začela sva z razvojem ideje. 



 

Torek, 24.7.2012 

Začela sva ob osmih. Nadaljevala sva z razvojem ideje ter s pripravo materiala, komponent in 
orodja. Zaradi velikosti zamišljenega projekta sva združila dve plošči-eno večjo in eno 
manjšo. Na ploščo sva že postavila prve komponente.  

 



 



 

Sreda, 25.7.2012 

Začela sva ob osmih in nadaljevala z najinim projektom sestavljanja delovne postaje. 

 

 



 

Četrtek, 26.7.2012 

Začela sva ob osmih in nadaljevala z najinim projektom sestavljanja delovne postaje. 



 



 

Petek, 27.7.2012 

Začela sva ob osmih in nadaljevala z najinim projektom sestavljanja delovne postaje. 

 



 

Ponedeljek, 30.7.2012 

Začela sva ob osmih in nadaljevala z najinim projektom sestavljanja delovne postaje in 
postajo tudi uspešno do konca sestavila. 

 



 

 

Torek, 31.7.2012 

Prišla sva ob osmih in začela s programiranjem postaje, ki sva jo sestavila. Zaradi števila 
vhodov in izhodov sva potrebovala dva PLC-ja. 

Sreda, 1.8.2012 

Začela sva ob osmih in nadaljevala s programiranjem postaje. 

Četrtek, 2.8.2012 

Začela sva ob osmih in nadaljevala s programiranjem postaje. Druga delovna komponenta na 
postaji je bil analogni merilni laser (višina), s katerim sva želela preveriti pravilnost položaja 
kosa. Sama ga nisva uspela usposobiti, za to sva prosila za pomoč, ker pa je bil edini 
strokovnjak za to področje odsoten, nama do konca tega dela ni uspelo pravilno sprogramirati. 

Petek, 3.8.2012 

Začela sva ob osmih in postajo dokončno sprogramirala z izjemo merilnega laserja. Postajo so 
na oddelku želeli obdržati, vendar sva jo na koncu zaradi velikosti le-te ter zaradi količine 
porabljenih komponent morala razdreti. Na koncu dneva sva se še vljudno poslovila od 
dosedanjega šefa gospoda Waller-ja in ostalih sodelavcev, ker sva bila s ponedeljkom 
premeščena v oddelek za sestavljanje učnih postaj. Izmenjava namreč deluje po sistemu daj-
dam ali kakor ga imenujejo oni: win-win combination. 





 

Ponedeljek, 6.8.2012 

Ob osmih smo se dobili na novem oddelku za montažo učnih delovnih postaj, kjer so nama 
razložili potek in način dela. Dodelili so nama tudi nov projekt. Sestavila naj bi simulator 
vožnje, zato smo se najprej v skladišče odpravili po sestavne dele. Razložili so nama tudi, da 
je konstrukcija skoraj povsem brez lukenj ter da naju zato čaka precej vrtanja. Po fotografijah 
sva preučila prejšnji simulator, saj za tega ni bilo vse potrebne dokumentacije ter navodil. 

 





 

Torek, 7.8.2012 

Začela sva ob osmih in nadaljevala projekt simulatorja vožnje. Vrtanje, vrezovanje navojev, 
iskanje pravih pozicij za komponente itd. 

Sreda, 8.8.2012 

Začela sva ob osmih in nadaljevala projekt simulatorja vožnje. Opravila sva vse delo v zvezi s 
pnevmatiko ter začela elektro vezave. 

 



 

Četrtek, 9.8.2012 

Začela sva ob osmih in nadaljevala projekt simulatorja vožnje. Dokončala sva elektro vezavo 
in povezala zgornji del simulatorja s spodnjim. 

 



 

Petek, 10.8.2012 

Začela sva ob osmih. Namestila sva še sedež in ostale malenkosti ter s tem zaključila glavni 
del projekta. Zdaj sva morala urediti še dokumentacijo. Kot rečeno je bil projekt brez načrta in 
dokumentacije, zato sva se lotila še tega. 

 

 



 

Ponedeljek, 13.8.2012 

Začela sva ob osmih in napisala dokumentacijo za simulator vožnje ter ga po kosilu tudi 
testirala. 

Torek, 14.8.2012 

Začela sva ob osmih ter se po uspešno zaključenem projektu za simulator vožnje lotila 
programiranja robota. 

Sreda, 15.8.2012 

Začela sva ob osmih in cel dan programirala robota. 

Četrtek, 16.8.2012 

Začela sva ob osmih in cel dan programirala robota. 

Petek, 17.8.2012 

Začela sva ob osmih. Do kosila sva programirala robota, po kosilu pa začela sestavljati 
konstrukcijo za Festo-vo učno postajo. 

 

Ponedeljek, 20.8.2012 



Začela sva ob osmih. Ves dan sva sestavljala konstrukcijo za Festo-vo učno postajo. 

Torek, 21.8.2012 

Začela sva ob osmih in ves dan sestavljala konstrukcijo ter montirala opremo. 

 

 



 

Sreda, 22.8.2012 

Začel sem ob pol osmih. Do kosila sem zaključil z nastavljanjem in testiranjem delovne 
postaje oziroma tekočih trakov, potem pasem dobil novo nalogo. Sestaviti sem moral zaščitno 
kletko za robotsko celico. 

 

 



 

Četrtek, 23.8.2012 

Začela sva ob osmih. Ves dan sva se ukvarjala s sestavljanjem in montažo kletke. 

 

 

Petek, 24.8.2012 

Ker podjetje Festo študentom ne plačuje neizkoriščenih prostih dni(po nemški zakonodaji pa 
jih morajo plačati), so naju prosili naj jih izkoristiva, tako da sem se odločil da bom imel 
podaljšan vikend. Kot študentu mi je namreč pripadalo 1,6 prostega dneva na mesec. 

Ponedeljek, 27.8.2012 

Začela sva ob osmih. Do kosila sva pomagala sestaviti nekaj malenkosti v Solution centru, po 
kosilu pa sva se vrnila v stari oddelek za razvoj in raziskave, kjer sva začela predelovati 
prototip nove MPS postaje. 

Torek, 28.8.2012 

Začela sva ob osmih in se ves dan ukvarjala s predelavo prototipa MPS postaje. 

Sreda, 29.8.2012 

Začela sva ob osmih in se ves dan ukvarjala s predelavo prototipa MPS postaje. 

 



 

Četrtek, 30.8.2012 

Začela sva ob osmih, dokončala predelavo MPS postaje, se poslovila od vseh sodelavcev, 
naredila še nekaj fotografij, potem pa se odpravila proti domu, kjer sva stvari naložila v avto, 
fotografirala še stanovanje in se odpeljala proti domu. 

 

 


