
POROČILO S PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU PROJEKTA MOBILNOSTI 

NA VSŠ ŠC KRANJ 

 

SIQ, GmbH; Buchloe, Nemčija: Od 01.03.2016 do 31.5.2016 

Sem Aleksander Vidmar, študent 3. ciklusa izrednega študija programa 

Mehatronika. S prihodom v 3. ciklus izrednega študija sem dobil ponudbo za 

opravljanje prakse v tujini v podjetju SIQ GmbH. Podjetje SIQ GmbH preizkuša 

varnost različnih elektronskih izdelkov po standardih, ki so za te izdelke najbolj 

primerni. Podobno delo sem opravljal že v SIQ Ljubljana. Kot perspektivni študent 

sem se dokazal na svojem področju in zato dobil možnost opravljanje prakse v 

tujini. 

 

V Nemčijo nisem odšel le zaradi ponudbe za opravljanje prakse ampak tudi zaradi 

pridobitve dragocenih mednarodnih kompetenc, ki imajo večjo vrednost kot 

delovne izkušnje le v Sloveniji. Odšel sem iskat tudi nova znanja, ki jih v Sloveniji 

ni mogoče pridobiti.  

 

V podjetju SIQ GmbH sem opravljal praktično izobraževanje kot testni inženir za 

izdelke, ki so skladni s standardom IEC60950-1. Standard je namenjen predvsem 

elektronskim izdelkom, uporabljenim v pisarniške namene.  

 

    Slika1: Testiranje elektronskih izdelkov po standardu 60950-1 

 

Delo je potekalo v mestu Buchloe, ki ima 12000 prebivalcev in je oddaljeno 

približno 70km zahodno od Munchna. Ker bom ostal v Nemčiji dalj časa, sem želel 



najeti stanovanje.  Opazil sem, da zaradi množičnega prihoda tujcev Nemci nimajo 

več zaupanja v prišleke, zato sem našel stanovanje šele s pomočjo direktorja v 

kraju Bad Worishofen, ki je oddaljen približno 13km od mojega delovnega mesta.  

V začetku opravljanja prakse  sem se zaradi pomanjkljivega znanja nemščine 

počutil nekoliko nelagodno. Vi sodelavci so govorili nemško. Nekoliko težav sem 

imel tudi z urejanjem vsakodnevnih osebnih zadev, potrebnih za bivanje.  Iz 

dneva v dan so bile stvari lažje in ko sem prejel prvo nagrado za opravljeno delo v 

prejšnem mescu, sem imel možnost, da sem si ogledal nekaj manjših delov 

Nemčije, ki sem si jih od nekdaj želel videti.  

 
Slika 2: Festival glasbe v Buchleo 

Tako sem obiskal festival glasbe, ki se je odvijal v mestu, kjer sem imel delovno 

mesto. Na festivalu glasbe je bilo okoli 11000 nastopajočih muzikantov, 

opremljenih v različne tradicionalne noše, značilne  za zvezno deželo Bavarsko.  

Predvsem ob sobotah in nedeljah sem vedno obiskal kakšen nov kraj v bližini 

bivanja. V Nemčiji je veliko velikih jezer in n dan, preživet ob Wurthsee-ju,  je bil 

sproščujoč in zanimiv. 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Dan na Wurthsee-ju. 



Kmalu sem spoznal tudi nekaj Slovencev, ki živijo v bližini mojega bivanja v 

Nemčiji. Novi prijatelji so nam razkazali nekaj restavracij z zelo dobro hrano, 

obiskali smo središče Augsburga in še veliko drugih lepih krajev, ki so za mnoge 

še nepoznani. Slovenske družbe v tujem okolju sem bil zelo vesel.   

 

Slika 4: Obisk Augsburga 

Spodnja slika 5 prikazuje moje delovno mesto,  na katerem sem prakso pričel in 

tudi zaključil. 

 

Slika 5: Moje delovno mesto 



Zelo sem zadovoljen, da sem se odločil pridobiti tako dragoceno izkušnjo v tujini, 

ki mi bo koristila celo življenje.  Pridobil sem veliko strokovnih izkušenj in osebnih 

veščin ter spoznal kulturne in poslovne navade Nemcev in priporočam tudi drugim 

študentom, da izkoristite take priložnosti, kot je projekt mobilnosti preko 

ERASMUS+ programa.  

Hvala vodji projekta mobilnosti programa Erasmus+ ge. Nastji Beznik za vse 

nasvete in podporo pri dokumentaciji in med bivanjem v tujini.  

 

 

Aleksander Vidmar 

 


