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Praktično izobraževanje v okviru projekta mobilnosti na VSŠ, 

program ERASMUS+  

 

Podjetje: Instalaciones Electricas Hernandez, Španija, Las Palmas 

Čas opravljanja prakse: od 4. 4. 2022 do 17. 6. 2022  

 

Sem Miha Leben, študent prvega letnika rednega študija programa Elektroenergetika na Višji 

strokovni šoli v Kranju. Za praktično izobraževanje v tujini sem se odločil, ker sem si želel 

novih izkušenj, novih doživetij, spoznati delovne navade druge države. Naučiti sem se moral 

tudi nekaj španščine, saj na otoku prevladuje njihov jezik, angleščina pa se uporablja na jugu 

otoka (turisti).   

 

S sošolcem sva si izbrala Gran Canario, saj je VSŠ 

Kranj v dobrem stiku z IES EL Rincon in tako so nama 

lahko omogočili podjetje Instalaciones Electricas 

Hernandez, v katerem sva izvajala praktično 

izobraževanje. Podjetje dela na več projektih hkrati, 

zato sva večkrat zamenjala lokacijo svojega delovnega 

mesta. Firma se pretežno ukvarja z oskrbo električne 

energije v objektih. Spoprijel sem se z bakrenimi 

vodniki 1,5 mm
2
–35 mm

2
, ti so namenjeni inštalaciji 

znotraj objektov. Montirali in povezovali smo kable in 

konektorje za televizijo in internet, vezal sem električne 

omarice za apartmaje, montiral cevi za vodnike, 

inštaliral vodnike in kable, priklapljal varovalke, 

montiral polnilce za električne avtomobile, napeljeval in 

vezal vodnike za ulično razsvetljavo, montiral doze za 

vtičnice, stikala, internet televizijo itd. 

 

Slika 1: Vezava gradbene elektro omare 
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V prostem času smo raziskovali otok, vrste rastlin, živalske 

vrste, hribe in plaže. Poleg samostojnega raziskovanja sem s 

sošolcem, mentorjem in njegovo družino nekajkrat šel na 

izlet po otoku. Mentor je bil domačin, zato je dobro poznal 

razgledne točke in skrite kotičke čudovitega otoka. Poleg 

izleta sva s sošolcem nekajkrat bila na kosilu pri mentorju 

doma, povabil naju je tudi na rojstnodnevno zabavo njegove 

hčerke, na katero sva z 

veseljem prišla. 

 

Na otoku je veliko športnikov, ki se ukvarjajo z odbojko na 

mivki, surfanjem, tekom, fitnesom ipd. Tudi mi smo se 

ukvarjali s fitnesom 2 meseca, toda junija smo s to 

dejavnostjo prenehali, saj je bilo potrebno napisati poročila 

za praktično izobraževanje, izpolniti razne ankete in se 

ustrezno posloviti od vseh, ki so nam bivanje na otoku 

olajšali.     

 

 

 

 

Slika 2: Vezava glavne elektro omare za 50 
apartmajev 

Slika 3: Sončni zahod na severu otoka 

Slika 4: Las Palmas, sever otoka 



   

  Miha Leben, junij 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmenjava je bila zame zelo 

zanimiva izkušnja, pridobil 

sem veliko praktičnega in 

teoretičnega znanja, spoznal 

prijatelje iz Španije, Velike 

Britanije, Nemčije, Švice in 

tudi Slovenije. S sodelavci v 

podjetju sem se odlično 

razumel, vzpostavili smo dober 

medsebojni stik, na delovnem mestu nikoli ni bilo slabe volje, saj Španci izvrstno poskrbijo za 

dobro delovno okolje. Zahvaljujem se gospe Nastji Beznik, ki mi je omogočila mobilnost 

Slika 5: Roque Nublo, notranji del otoka Slika 6: Delovno gradbišče 

Slika 7: Peščeni izdelek (zima - jesen) 
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preko 

ERASMUS+, zahvaljujem se ji tudi za njeno hitro odzivnost ter podporo med praktičnim 

izobraževanjem v tujini.  


