
Študent Informatike Andrej Rebula Skok na izmenjavi za prakso v 

Continentalu drugič (januar/marec 2018) 
 

Svoje vtise in pridobljene dragocene izkušnje je strnil v sledeče poročilo:  
 
POROČILO O PRAKSI V OKVIRU PROJEKTA MOBILNOSTI NA VSŠ ŠC KRANJ 
Gifhorn, Nemčija, 29. 1. 2018 do 30. 3. 2018 

Lanskoletna izkušnja me je tako navdušila, da sem se za opravljanje prakse preko 

projekta izmenjav v okviru programa Erasmus+ odločil še enkrat. Tudi tokrat sem šel v 

mestece Gifhorn, ki leži na severju Nemčije in prakso opravljal v svetovno znanem 

podjetju Continental (https://www.continental-corporation.com/) 

Tokrat je bilo z nastanitvijo lažje, saj sem bil že seznanjen z mestom ter okolico, pri tem 

pa so mi pomagali tudi prijatelji, ki sem jih spoznal pri prvi izmenjavi. Tako sem si najel 

stanovanje, ki je bilo le 500 m oddaljeno od podjetja in sem tako na prakso hodil 

dobesedno čez cesto. Stanovanje sem delil še s petimi cimri, s katerimi smo se bolje 

spoznali in preživeli nekaj večerov ob skupnem druženju. Menim, da je za pridobivanje 

izkušenj v tujini pomembno ne le delo pač pa tudi to, da se študenti vključimo v socialne 

kroge, zato sem namerno iskal nastanitev, kjer bi lahko spoznal nove ljudi. 

 
Mesto Gifhorn 



 

Vhod v podjetje Continental 

 

Delo v podjetju Continental 

Tudi letos sem delal v podjetju Continental, v istem oddelku, vendar sem opravljal 

nekoliko drugačno delo kot lani. V oddelek sta prišla letos tudi dva nova študenta, oz. 

»delavska študenta« kot jim pravijo v Nemčiji, ki sta opravljala obvezno prakso. Z njima 

sem sicer imel bolj malo kontakta, ker sta bila zaposlena v drugem oddelku, v logistiki, 

vendar smo se družili ob kosilu in si izmenjali kakšne informacije, npr. kaj opravljata, kaj 

študirata, itd...  

 V začetnih dveh tednih moje izmenjave so me 

gostitelji uvajali na delovno mesto sodelavke, ki je 

že precej časa odsotna zaradi bolniške, tako da 

sem v pravzaprav v celoti prevzel njene naloge. 

Pretežno je bila zadolžena za razvoj in 

implementacijo informacijske tehnologije in za 

uvajanje delavcev v novo tehnologijo, oz. šolanje, 

za pomoč pri uporabi IKT, za odpravo napak in 

reševanje tekočih problemov. Delo sem opravljal 

tudi skupaj s sodelavcem in sodelavko. Bili smo 

zadolženi za kontakt z uporabniki, za nadzor 

informacijskega sistema in odpravljanja napak. Obenem smo bili odgovorni za 

administracijo informacijskega sistema, spremljanje in ugotavljanje ozkih grl ter napak 

na strežniških enotah in administracijo strežnikov. Oba sta si zelo prizadevala, da sem se 

v prvemu tednu ponovno dobro uvedel v njihov delovni ritem. Ker sem bil na praksi v 

tem podjetju že drugič, mi ni bilo težko in sem se že po prvemu tednu privadil na tempo 

ter opravljal delo odsotne sodelavke skoraj brezhibno. Vsaj tako so mi rekli sodelavci.  

Delo se mi je zdelo letos še bolj zanimivo in dinamično kot lani, ker sem imel več 

kontakta z delavci tako v proizvodnji kot tudi v upravi. Delo je tudi bilo bolj razgibano, 

saj ni bilo enega dneva, ki bi bil podoben drugemu. Ravno v času, ko sem jaz opravljal 

izmenjavo, so v firmi začeli uvajati novo politiko dela na daljavo, tako da je vsak 

sodelavec, ki je opravljal delo prej z računalnikom, dobil prenosnik in je lahko delal tudi 

od doma. Pri tem sem bil kar precej zaposlen, ker ima podjetje približno 1500 zaposlenih, 

in večina (približno 1000 oseb) v različnih oddelkih porablja računalnike. Fizičnih 

Soba v stanovanju 



delavcev v proizvodnji je malo, saj je delovni postopek več kot 50% avtomatiziran. Tako 

sem v času prakse v tem oddelku uspel za približno 120 delovnih mest pripraviti 

prenosnike za uporabo, uvajati zaposlene na novo tehnologijo, ter jim pomagati pri 

reševanju problemov z IKT. Med moje naloge je spadalo tudi administriranje in 

izboljšavanje procesov za delo, ki sem jih opravljal na praksi lani. Tako se program, ki 

sem ga napisal lani, še danes uporablja v firmi, projekt, ki sem ga pa skupaj s 

sodelavcem začel lani, sem dokončal letos, saj je bila potrebna priprava na novejšo 

verzijo informacijskega sistema, ki se je zamenjal lani ravno v času, ko sem jaz odšel iz 

podjetja. 

Zadnja dva tedna je eden od sodelavcev odšel na dopust, tako da sem bil pred tem 

uvajan tudi v njegove naloge, ki so bile podobne zgoraj opisanim nalogam.  Trudil sem se 

po prioriteti postoriti čim več stvari, za katere je bil on zadolžen. Pravilno postavljanje 

prioritete pri reševanju problemov je bilo zelo pomembno: če je imel sodelavec v upravi 

probleme z računalnikom, je bila prioriteta manjša, kot pa v primeru, če je stala cela 

proizvodna linija in so čakali na mojo pomoč.  

Moj mentor v podjetju je sprejel novo službo, zato se nisva videla tako pogosto, kot lani. 

Zadolžen je za gradnjo novega centralnega poslopja v Hannovru, zato se je bolj fokusiral 

na prihodnost, saj naj bi to poslopje imelo značilnosti »pametne zgradbe«. To pomeni 

veliko in zahtevno vodenje v smislu načrtovanja za uvedbo informacijske tehnologije. Če 

mentorja ni bilo v službo, je prevzel mentoriranje drug sodelavec, na katerega sem se 

tudi obračal glede morebitnih vprašanj oz. nasvetov.  

Zaključek 

Moram reči, da mi je drugo praktično izobraževanje v tujini še bolj všeč od prvega, saj 

sem se bolj vključil v dejansko podjetje, ker sem že imel socialne kontakte od lanskega 

leta, ter znanje, kako interno potekajo delovni in informacijski procesi. Opravljanje 

praktičnega izobraževanja priporočam vsem, ki bi želeli osebno rasti, ter pridobivati ne 

samo strokovno znanje temveč tudi spoznavati nove ljudi, kulturno in delovne navade v 

tujini. 

 

Andrej Rebula 


