
 
  
  
 

 

 

Praktično usposabljanje v okviru projekta mobilnosti na VSŠ, 

programa Erasmus+ 

Podjetje: Cloud Canary Services, Las Palmas, Španija. 

Čas opravljanja prakse: od 6. 4. 2018 do 22. 6. 2018 (74 dni). 

 

Sem Lovro Pirjevec, študent prvega letnika rednega študija informatike v Višji 

strokovni šoli ŠC Kranj. Praktično izobraževanje sva s sošolcem Kristjanom 

opravljala preko Erasmus+ projekta mobilnosti, preko katerega sva delala na 

Kanarskih otokih. Za opravljanje prakse izven Slovenije sem se odločil zato, da 

spoznam nove ljudi, navežem nove stike ter spoznam njihovo kulturo. 

 

 

Slika 1:  Uživam v pogledu na mesto 

Podjetje, kjer sva opravljala prakso, je našla najina profesorica Nastja Beznik preko 

svojih kontaktov. Cloud Canary je manjše podjetje, ki se ukvarja s servisiranjem in 

sestavo računalnikov, administrira strežnike ter postavlja in vzdržuje brezžična 

omrežja po šolah. Za začetek so nama dali nalogo, da sva usposobila Powershell 

skripte v Windows Pre-Instalation Enviroment ter postavila NAS strežnik. Poleg 

različnih nalog sva velikokrat pomagala uslužbencem pri diagnosticiranju napak na 

računalnikih, ki so jih prinesle stranke.  



 
  
  
 

 

 

Slika 2: Gorata notranjost otoka  

Sestavljala sva računalnike in nameščala potrebno programsko opremo. Poleg 

osnovnih računalniških del sva tudi usposobila Samsung tablice za bližnje šole, ki so 

jih naročile. Delo v podjetju je bilo zelo sproščeno, uslužbenci so bili zelo prijazni do 

naju in če sva rabila kakšno pomoč, smo kljub jezikovnim težavam vedno rešili 

informacijske probleme.  

 

Slika 3:  Najino delovno mesto 



 
  
  
 

Delovnik v podjetju nama je zelo ugajal, saj sva začela šele ob 11. uri, zato  sva 

imela dovolj časa, da sva se naužila tudi nočnega življenja v Las Palmasu. Ker sva 

dobila izmenjavo v zelo obiskani turistični lokaciji, so naju lahko za en teden obiskali 

tudi starši, s katerimi smo prečesali skoraj celoten otok in uživali v sanjskih plažah, 

ki smo jih poznali z razglednic, jahali kamele, obiskali lokalni živalski vrt in še kaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Slika 4:  Pogled na ulico iz stanovanja                         Slika 5: Stanovanje v času izmenjave 

Ta izmenjava je bila ena izmed boljših stvari, ki sem jih doživel in bi jo priporočil 

vsakemu, ki jo lahko izkoristi, saj bi bilo škoda zamuditi takšno čudovito izkušnjo. 

Za to izkušnjo bi se rad zahvalil profesorici Nastji Beznik ter gostitelju, profesorju 

Tiburciu Cruzu, ki nama je bil v času bivanja na Kanarskih otokih v veliko pomoč, 

ter vsem prijaznim uslužbencem, s katerimi sva sodelovala. 

 

Lovro Pirjevec, julij  2018 


