
Slika 1:  Središče mesta  gGoteborg 

Slika 2: Zabaviščni park Liseberg v času novoletnih praznikov 

PRAKSA NA ŠVEDSKEM V OKVIRU PROJEKTA MOBILNOSTI NA VSŠ 

ŠC KRANJ 

QIKNET Sverige AB - Fiber Optic Networks; Goteborg, Švedska, od  6. 11. 2017 

do 12. 1. 2018 

Sem Nikola Grabež, študent izrednega študija programa Mehatronike. Preko 

znancev sem spoznal lastnika in direktorja podjetja na Švedskem, ki me je 

povabil na Švedsko na praktično izobraževanje. Ponudbo sem nemudoma sprejel. 

Podjetje QIKNET se ukvarja s projektiranjem, izgradnjo in vzdrževanjem optičnih 

omrežij in je prisotno na švedskem tržišču že mnogo let. Na praktično 

izobraževanje sem odšel z 

namenom, da pridobim 

dragocene izkušnje, ki jih 

ponuja delo v tujem podjetju. 

Na začetku sem bil večkrat v 

zadregi zaradi nekoliko 

pomanjkljivega znanja tujega 

jezika, a sem hitro 

napredoval. Novi sodelavci in 

tudi drugi so me zelo lepo 

sprejeli in mi ves čas bivanja 

v tujini nudili tako strokovno 

pomoč kot tudi vso pomoč, ki 

sem jo potreboval, da sem se 

znašel v tujem okolju. 

Goteborg je drugo največje 

mesto na Švedskem, ki ima več kot 570.000 prebivalcev.   

Sporazumevali smo se v angleškem jeziku. Pri tem nisem imel nobenih težav, še 

več, ko so bile prve zadrege premagane, je bilo moje izražanje vse bolj tekoče, 

razumevanje strokovnih izrazov in poslovne angleščine pa vedno boljše. Direktor 

mi je uredil  stanovanje, prav tako je poskrbel za prevoz na delo.  Do stanovanja 

v Goteborgu je namreč zelo težko priti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direktor gostujočega podjetja se je zelo zavzel zame in me v času prakse 

izobraževal na področju projektiranja, izgradnje in vzdrževanja optičnih omrežij, 

ter me je vpeljal v osnove ekonomije in vodenja podjetja. Delo je bilo večinoma 

terensko, delno pa tudi pisarniško. V prvem tednu prakse sem večinoma samo 

opazoval zaposlene pri delu in bil njihov asistent, nato so mi dajali vse več in več 

odgovornosti. Proti koncu prakse sem na podlagi načrtov že samostojno varil 

optične kable v centralah. Prav tako sem odkrival in odpravljal težave na 

omrežjih.  

Slika 3 Priprava omare za vpihovanje optičnega kabla Slika 4 Vpihovanje optičnega kabla 

 



                                            Slika 3: Varjenje optičnega kabla 

Podjetje vsako leto pred novim letom organizira za zaposlene krajši izlet s 

trajektom. V začetku decembra sem se tako z zaposlenimi in direktorjem 

odpravil v Kiel. V Kielu sem se še dodatno povezal in spoznal z ostalimi delavci, s 

katerimi sem še vedno v kontaktu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Slika 6: Izlet s trajektom v Kiel 

Zelo sem vesel, da sem imel možnost opravljanja prakse v tujini. Ta izkušnja mi 

bo koristila v nadaljnjem življenju, izkušnje, ki sem jih pridobil so neprecenljive. 

Poleg pridobitve novega znanja in izkušenj za delo in življenje v tujem poslovnem 

in kulturnem okolju smo v podjetju s sodelavci  razvili nov izdelek, ki se že trži in 

uspešno prodira tudi na slovensko tržišče.  

Vsakomur, ki ima možnost,  zelo priporočam udeležbo na praktičnem 

izobraževanju v tujini.  

Zahvalil bi se vodji projekta mobilnosti programa ERASMUS+ ge. Nastji Beznik za 

vso podporo in informacije med celotnim potekom od same prijave do zaključnih 

poročil. Za vse informacije je bila vedno na voljo. 

 

Nikola Grabež, januar 2018 

 


