
  

Praktično usposabljanje v okviru projekta mobilnosti na 

VSŠ, programa Erasmus+  
  

Podjetje: Inerza S.A., Las Palmas, Španija.  

Čas opravljanja prakse: od 8. 4. 2018 do 21. 6. 2019.  

Za praktično izboraževanje preko programa Erasmus+ sem se odločil, ker sem želel izkusiti 

delo in življenje v tujini. Gran Canario sem izbral zaradi toplega vremena in ker je imela vodja 

projekta izmenjav, ga. Nastja Beznik tam že kontakt od prejšnjih izmenjav. Tiburcio Cruz, 

profesor na IES El Rincon, je tako našel podjetje v katerem sem opravljal prakso in 

stanovanje, v katerem sem bival.   

  

Slika 1: Delovno mesto  

Delal sem v podjetju Inerza S.A., ki ima okoli 200 zaposlenih in je eno najbolj znanih IT 

podjetij na Kanarskih otokih. Ukvarjajo se s sistemskim inženiringom, vzpostavitvijo in 

vzdrževanjem vseh vrst računalniških sistemov in tudi z razvojem programske opreme. Delal 

sem v oddelku za mikroinformatiko, kjer skrbijo za pripravo in vzdrževanje sistemov. V 

podjetju sem se počutil odlično, v oddelku sem imel še 4 starejše sodelavce in 2 študenta 

moje starosti. Nekateri so sicer znali bolj malo angleško,  a je bila to le priložnost za 

izpopolnjevanje mojega znanja španščine. Veliko smo delali na terenu, npr. menjali in 

vzdrževali računalnike, popravljali videonadzorni sistem na stadionu, vzpostavljali omrežja v 

različnih podjetjih in hotelih ter še ogromno drugih stvari. Z delom smo začenjali ob pol 

osmih, tako da sem vstajal precej zgodaj, saj se podjetje nahaja v univerzitetnem kampusu, 

pol ure vožnje z avtobusom iz Las Palmasa.  



  

Slika 2: Videonadzorni sistem na stadionu  

Stanoval sem v centru Las Palmasa, v deljenem stanovanju s sostanovalko. Pomagala mi je 

pri vključitvi v življenje na Gran Canarii in pri učenju španščine. Poleg dela mi je ostalo precej 

časa za raziskovanje otoka. Nekajkrat sem obiskal Masspalomas, ki slovi po 330 sončnih dneh 

na leto in peščenih plažah, za 4 dni pa sem odšel tudi na Tenerife, kjer sem se povzpel tudi na 

najvišji vrh španije – vulkan El Teide. Tiburcio mi je tudi omogočil, da sem se udeležil dveh 

šolskih ekskurzij v notranjost otoka.  

  

Slika 3: slika s sodelavcema  

Ta izmenjava e bila zame res čudovita izkušnja, saj sem pridobil veliko novega znanja na 

področju informatike, izkusil življenje in delo v drugačnem okolju in spoznal veliko novih 

prijateljev. Zahvalil bi se vodji projekta izmenjav programa Erasmus+, ge.Nastji Beznik, ki mi 

je omogočila to izkušnjo, prof. Tiburciu Cruizu za pomoč pri iskanju podjetja in nastanitve, 

sostanovalki Pauli za gostoljubje in sodelavcem za vso podporo in krajšanje dolgih delovnih 

dni.  

Gašper Kristanec, Kranj, 6. 7. 2019  


