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Praktično izobraževanje v Ripollu, Španija, 5.5. 2014–7.7. 2014 

 

1. Prihod v Španijo 

Ob prihodu v Španijo naju je pričakal topel sprejem direktorja po imenu Jaume, ki naju 

je pripeljal v mesto Ripoll, kjer je potekalo najino praktično izobraževanje. Sprva sva 

bila tri tedne nastanjena v hotelu, nato sva se z Marušo preselila v stanovanje blizu 

mestnega centra. Prvi dan nama je Jaume razkazal staro mestno jedro in stekel je 

pogovor o tem, kaj pričakujeva med praktičnim izobraževanjem. 

 

2. Fundacio Edurad Soler 

 

Slika 1: Fotografija ob prihodu do FES 

 



 

Slika 2: Samostan v Ripollu 

 
Slika 3: Hotel Solana 

Drugi dan sva se spoznala z zaposlenimi v podjetju in sledila so navodila, kaj se 

pričakuje od naju ter razlaga projektov, ki jih imajo pripravljene. 

 

3. Moj projekt 

Moj projekt je bil ustvariti spletno aplikacijo načrta tehnologij (technology map), s 

katerim bom podjetju omogočil pogled na izbrane tehnologije, katere nudijo svojim 

strankam. Odvijalo se je po naslednjih fazah: 

 razumevanje nalog, 

 zapis specifikacij oziroma funkcionalnosti, 

 izbor ustreznih tehnologij (MySQL in PHP). 

Najprej sem se moral seznaniti z novima programskima jezikoma PHP in MySQL, zato 

sem opravil osnovni tečaj PHP-ja in MySQL-a preko spleta, dalje sem si pa pomagal z 

gradivom s spletnega naslova http://it-books.info/. Kadar sem naletel na nerešljiv 

problem, sem za pomoč prosil mojega mentorja, programerja Sergija Sancheza. Naučil 

sem se ustvariti bazo podatkov v lokalnem omrežju, kamor sem vnesel testne podatke 

strank in tehnologij ter smiselno vzpostavil povezave med tabelami in atributi. V HTML 

jeziku sem naredil obrazce za vnašanje podatkov v bazo preko spleta, s PHP in MySQL 

pa sem omogočil pravilen vnos podatkov in dinamično generiranje ter prikaz že 

vnesenih vnosov v podatkovni bazi. Ustvaril sem obrazec za vnos novih strank, novih 

http://it-books.info/


tehnologij, novih podtehnologij, urejanje tehnologij, prikaz obstoječih strank po 

kriterijih. 

 

Slika 4: Tabele in atributi v podatkovni bazi ter povezave med njimi 

 

Slika 5: Vnos, urejanje in izbris tehnologij 

 

Slika 6: Pogled v podatkovni bazi



 

Slika 7: Obrazec za generiranje tabele uporabnikov 

 

Slika 8: Rezultat obkljukanja želenih tehnologij 



 

Slika 9: Menijska vrstica na levi strani



 

4. Drugi projekt 

 

Po končanem prvem projektu je sledil še drugi, programiranje Arduina, ki je neke vrste 

kontroler (kot PLC), katerega so razvili študentje v Evropi, zaradi takrat visokih cen enot 

s tako funkcijo. V Arduinu sem se takoj znašel, saj mi je bilo zelo všeč povezovanje 

elektronskih komponent na prototipnem vezju ter programiranje teh komponent in 

povezovanje programske opreme s strojno.  Uvajanje v Arduino je bilo enodnevno in 

mi je pustilo smernice, kaj se da s tem krmilnikom početi. Za vsako vezje, ki sem ga 

naredil, sem moral zraven ustvariti še skico v programu Fritzing, ki je namenjen prav za 

to. S temi skicami in narejenimi ter shranjenimi vajami si bodo v organizaciji pomagali 

pri usposabljanju novih študentov na izmenjavi.   

 

Slika 10: Komponente za Arduino 

Seznam komponent: 

 IR daljinec in sprejemnik, 

 servo motor, 

 ultrasonični senzor, 

 »buzzer« oz. zvočnik, 



 IR senzor za zaznavanje gibanja, 

 led sijalke (enobarvne, večbarvna), 

 stikalo. 

 

 
Slika 11: Arduino in senzor gibanja 

 

5. 3-D tiskanje 

 

Prav tako sem si ustvaril en model ovitka za telefon v programu za 3-D risanje in ga po 

treh neuspešnih poskusih uspešno natisnil. 

 



6. Ripoll 

Je majhno mesto z okoli 11.000 prebivalcev, v provinci Girona, Katalonija. Nahaja se 

blizu Pirenejev in francoske meje. Zaradi bližine Pirenejev je vreme zelo muhasto in 

med bivanjem v Ripollu sem doživel kar nekaj deževnih dni.    

V Ripollu je uradni jezik katalonščina, španščino imajo  za drugi jezik. V mestu je zelo 

prisoten vpliv Katalonije in želje prebivalcev po svoji neodvisni državi. 

Kot skoraj povsod v Španiji se je zelo težko navaditi na urnik restavracij, saj so odprte 

samo od 13h-15h in od 19h, 20h–23h. Če si lačen prej ali kasneje je zelo težko dobiti 

topel obrok ali kaj drugega kot sendvič.  

 

7. Ogledi 

V organizaciji so nama ob prihodu priskrbeli dve kolesi, nekaj tednov kasneje pa so nama dali 

na razpolago tudi kombi, s katerim sva se lahko odpravila na oglede po Španiji, morala pa sva 

poskrbeti le za bencin. Ogledala sva si kar nekaj mest, to so Barcelona, Empuries, Palamos, 

Placa Daru, Costa Brava, Lloret de Mar, Tossa de Mar, San Juan, Camdevanol, Girona, Vic in 

plaže v teh mestih, v Camdevanolu pa sva občudovala naravne slapove.  

 

V sklopu praktičnega usposabljanja pa smo si ogledali tudi nekaj podjetij: 

 SOME – podjetje za žigosanje 

 S&P (Soler & Pallau) – podjetje, ki se ukvarja z ventilacijo in grelci 

 Matrix – žigosanje, izdelovanje kalupov za plastične izdelke 

 La Farga – podjetje, kjer predelujejo in reciklirajo baker v nove bakrene izdelke 

 



 

Slika 12: Sagrada Familia v Barceloni 

 

Slika 13: Plaža Camp de Pola 

 

Slika 14: Slapovi v Camdevanolu 

 



 

Slika 15: Vall de Nuria, 2000 m 

8. ZAKLJUČEK 

Opravljanje prakse v tujini je bila neponovljiva izkušnja, kjer sem imel možnost spoznati nekaj 

kulture neke druge države in se ob tem še uspešno naučiti nekaj novega iz moje stroke, z 

odličnim timom, kjer so mi bili sodelavci vedno v podporo in pomoč. Svoj nivo angleščine sem 

popeljal še nivo višje in pripravljen sem na naslednje izzive, ki se bližajo. 

 

 

Slika 16: Kolektiv Fundacie Eduard Soler 

 

 


