
 

 

Slika 1: Moja soba 

POROČILO O OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU 

ERASMUS+ PROJEKTA MOBILNOSTI V VSŠ KRANJ  
 
 

JAKOB JEGLIČ: Happy Foreigners World, Valencia, Španija 

Čas opravljanja prakse: 10. 1. 2019–30. 3. 2019 

Praktično izobraževanje sem ponovno (že tretjič) opravljal v podjetju Happy 

Foreigners World, ki prodaja in oddaja sobe v najem ekskluzivno internacionalnim 

študentom, ki prihajajo na študij v Valencio.  

Tokrat sem imel stanovanje v coni Mestalla, 

poznani tudi po  znanem nogometnem 

stadionu ekipe Valencia Club de Fútbol.  

Stanovanje je bilo prostorno. Imelo je veliko 

teraso,  tako da smo z sostanovalci velikokrat 

posedeli zunaj in se veliko pogovarjali.  

V podjetju Happy Foreigners World sem delal 

kot spletni prodajalec stanovanj za študente.       

         

Predvsem smo se usmerili na prodajo stanovanj 

preko Facebooka, saj smo imeli tam največ prometa, 

predvsem na skupinah ERASMUS VALENCIA 

2018/2019, ERASMUS VALENCIA ROOMS ter RENT 

ROOMS&FLATS FOR ERASMUS STUDENTS  IN  

VALENCIA. Delo je bilo zelo zanimivo, saj sem bil na 

dan v kontaktu z okoli 20 do 30 različnimi ljudmi. 

Delal sem skupaj z sošolko Špelo Stare in pa parom 

iz Romunije Nicoleto in Vladom. V skupini skupaj smo 

se znašli zelo dobro, saj smo uspešno zaključili 

zastavljeni plan, da oddamo vse sobe, ki so bile še 

na voljo. 

 

 

V času najine prakse smo v podjetju ustanovili 

tudi novo podjetje pod imenom Soy Erasmus, 

namenjeno organiziranju turističnih izletov za Erasmus+ študente v znane in zanimive 

španske kraje (Madrid, Toledo, Calpe, Montanejos itd.). Vse izlete smo organizirali za 

en dan,  tako da so bili tudi cenovno privlačni. Šef mi je dovolil poizkusno realizirati 

mojo idejo o oddajanju električnih skirojev, ki so v Valenciji zelo popularni. Zelo se je 

obneslo, zato smo za podjetje kupili 3 električne skiroje, ki se še naprej oddajajo zelo 

uspešno.  

Slika 2: Jaz z sodelavci in Maximom v pisarni HFW 



 

Slika 3: Na gradu v Xativi s Špelo in Emmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vse tiste študente, ki razmišljate, ali je praktično delo v tujini preko Erasmus+ za 

vas, naj velja moje sledeče priporočilo: izkoristite to možnost v času študija, če le 

morete! 

Rad bi se res iskreno zahvalil vodji projekta mobilnosti naše VSŠ Nastji Beznik za vso 

podporo in potrpežljivost pri urejanju dokumentacije, referatu VSŠ Kranj, vsem 

profesorjem, ki so mi omogočili prilagoditev izpitov in vsem ostalim, ki so mi 

pomagali. 

Zapisal Jakob Jeglič, april 2019 

 


