
 

POROČILO O OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU 

ERASMUS+ PROJEKTA MOBILNOSTI V VSŠ KRANJ  
 
 

Špela Stare, podjetje: Happy Foreigners World, Valencia, Španija 

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

Sem Špela Stare, študentka 2. letnika rednega študija programa ekonomist v Višji 

strokovni šoli Kranj. Za podjetje, kjer sem opravljala prakso, sem izvedela od svojega 

sošolca Jakoba Jegliča, ki je tam prakso opravljal že dvakrat, zato sem se odločila, da 

pošljem svoj življenjepis in motivacijsko pismo. Kmalu sem dobila odgovor in šef 

Maxim je opravil razgovor z mano preko kamere ter mi odobril opravljanje prakse v 

svojem podjetju. 

Podjetje Happy Foreigners World se ukvarja z oddajanjem sob samo Erasmus+ 

študentom, ki pridejo v Valencijo študirat. Večino naših strank smo kontaktirali prek 

Facebooka, kjer tudi največ študentov išče sobe. Na začetku, ko sem prispela v 

Valencijo, sem imela nekaj dni prostih, da sem si lahko malce ogledala mesto in se 

čim prej navadila na novo okolje. Nato sem se pričela uvajati v delo, kar je potekalo 

približno en teden. Gospod Maxim mi je opisal potek dela, saj ima izkušnje v tem 

poslu že kar 22 let. Po kratkem uvajanju sem že pričela z delom. Delo je potekalo 

večinoma v pisarni.  

Februarja smo pričeli tudi z organizacijo izletov, ravno tako namenjenim Erasmus 

študentom, s strani podjetja Soy Erasmus, ki ga tudi vodi gospod Maxim. Delo je 

potekalo večinoma preko Facebooka, Instagrama in WhatsAppa, kjer smo pisali 

objave in obveščali študente o naših izjemnih izletih. Delala sem skupaj z Jakobom, 

Elizabeth,  Mario in Emmo, s katerimi smo se zelo hitro ujeli in postali zelo dobra 

ekipa. Super je bilo, da sem se teh izletov lahko udeležila tudi sama in še brezplačno. 

Tako sem lahko videla še druge destinacije Španije in ne samo Valencije. Obiskali smo 

Madrid, Toledo, Calpe, Alicante, Pink lake, Cuenca in še veliko drugih. 

 

 

 

Slika 2: Izlet v Calpe 

 

Slika 1: Izlet v Toledo 



 

V podjetju sem se naučila veliko novih stvari, predvsem o spletnem marketingu, saj je 

naše delo potekalo predvsem prek spleta. Ker mi je šef omogočil tudi uporabo koles, 

t. i. Valenbisi, je bilo delo še bolj olajšano.  

Zelo sem hvaležna, da sem se lahko udeležila prakse v tujini in tako razširila svoje 

obzorje ter spoznala ogromno neverjetnih ljudi s celega sveta, ki so pripomogli k 

temu, da je bila ta moja izkušnja še bolj nepozabna. Rada bi se zahvalila gospe Nastji 

Beznik za vso pomoč pri urejanju vse dokumentacije, referatu VSŠ Kranj in vsem 

drugim, ki so odgovorni za organizacijo prakse v tujini. 

Zapisala: Špela Stare, april 2019 

 


