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Strokovnjak na dveh različnih področjih, 
ki razume dogajanje v ozadju

Najprej ste se vpisali v program 
Informatika na naši šoli. Zakaj ste 
izbrali ravno to smer?
V program Informatika sem se vpisal 
predvsem zaradi zanimanja za računal-
ništvo in vseh ostalih znanj, ki sodijo v to 
področje. Torej omrežje, programiranje, 
strojna in programska oprema, to pa so 
področja, zaradi katerih je vsa računalni-
ška tehnika končnim uporabnikom tako 
enostavna, a tudi tako skrivnostna. Želel 
sem izvedeti več, predvsem pa sem si 
želel znati razložiti, kaj se v ozadju do-
gaja, ko na primer pošljemo elektronsko 
sporočilo, ko odlagamo datoteke v ob-
lak, kako deluje upravljanje računalnika 
na daljavo. Seveda pa vse to izvira iz ra-
dovednosti, kajti že kot otrok sem opa-
zoval očeta pri sestavljanju računalnika, 
zanimalo me je igranje računalniških 
igric in užival sem pri prvih povezavah 
na splet.

Kakšne spomine imate na študij?
Na študij imam prijetne in pozitivne spo-
mine. S sošolci in sošolkami smo bili 
izjemna ekipa, vsi smo se odlično ra-
zumeli med seboj, navdušile pa so me 
tudi ideje, ki so se rojevale med našimi 
pogovori, pa naj bo to o računalništvu, 
poslovnih priložnostih, kriptovalutah ali 
pa rešitve, povezane z vsakdanjim živ-
ljenjem. 

Vzdušje znotraj učilnic je bilo vedno po-
zitivno, tudi s strani predavateljev, se je 
pa potrebno zavedati, da ima največjo 
zaslugo za to prav gotovo sprotno delo 
nas vseh, ki smo bili v ta učni proces 
vpeti.

Nam lahko zaupate, s katerega pod-
ročja je bila vaša diplomska naloga, s 
čim ste se pravzaprav v njej ukvarjali?
Odločil sem se, da bom v diplomski na-

logi pisal o strojni opremi sodobnega 
računalnika, nekako pa je ideja temeljila 
na vprašanju, kako kot podjetje v pano-
gi računalništva pristopiti do končnega 
kupca in mu ponuditi najboljše po ugo-
dni ceni, ki jo trg dopušča. Tako sem 
na podlagi umetnih kupčevih zahtev, 
ki sem jih prepoznal iz okolice, nakupil 
ustrezne računalniške komponente in 
jih predstavil tako fizično kot tudi primer-
jalno z utemeljitvijo odločitev. Za tem je 
sledilo pisanje tehnične dokumentacije 
ali priročnika, kako na pravilen način 
po standardu in navodilih komponente 
sestaviti skupaj in jih tako zapakirati v 
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kupcu končen izdelek. Sledila je še pri-
merjava končnega izdelka s podobnimi 
izdelki s trga, na koncu pa sem z anke-
tnim vprašalnikom izvedel še okvirno 
oceno poznavanja računalniške strojne 
opreme med anketiranci.

Kje ste zaposleni? Ali vam je delo, 
ki ga opravljate, v zadovoljstvo, vam 
nudi dovolj izzivov?
Moja zadnja formalna zaposlitev se je 
končala konec julija leta 2020 kot teh-
nični inženir v podjetju Iskratel d. o. o. 
Ne morem reči, da mi delo ni bilo v izziv, 
še posebno na samem začetku sem pri-
dobil ogromno strojnega znanja na po-
dročju CNC strojev znamke VHF in kon-
struiranja orodij v programih ZWCAD in 
SolidEdge. Ogromno znanja s strani in-
formatike sem lahko izkoristil na tem de-
lovnem mestu, vendar ker se s časom 
ljudje spreminjamo, s tem pa tudi naša 
zanimanja, sem že od prej gojil idejo o 
vzpostavitvi lastnega podjetja.  Zaradi 
križanja interesov, delno pa tudi zaradi 
same epidemije, smo se odločili za pre-
kinitev sodelovanja, da se lahko čim bolj 
osredotočim na novi izziv v življenju.

Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste 
se izbrali našo šolo še enkrat? Vpisali 
ste se še v program Ekonomist. 
Za študij v programu Ekonomist na va-

šem višješolskem programu sem se 
odločil zato, da bi se bolj približal zna-
nju in tudi zavedanju, kako postopati v 
poslovnem svetu. O ekonomski smeri 
izobraževanja sem razmišljal že ob kon-
cu osnovne šole, pa me je takrat zanes-
lo v bolj splošno smer gimnazije, da bi 
premislek o moji karierni usmeritvi lahko 
prestavil na bolj zrela leta. Vedno sem 
sanjal o tem, da bi imel svoje podjetje, 
da bi energijo in znanje usmerjal v po-
sel, ki je moj, ki temelji na mojih odlo-
čitvah in raste na delu, ki ga ustvarjam 
s svojimi rokami in znanjem. Ob vpisu 
mojega brata na študij ekonomije in 
ob informaciji, da šolanje podpira tudi 
projekt Munera, sem se zavedal, da je 
to enkratna priložnost za nadaljevanje 
mojega izobraževanja.

Znotraj programa Ekonomist ste 
izbrali računovodsko smer. Prosim 
pojasnite vašo izbiro. 
Računovodska smer se mi je zdela 
ustreznejša, kajti že po naravi me za-
nimajo številke, pravila in zakoni. Tako 
kot plačilne liste ali davčna napoved, ko 
imaš na kupu ogromno številk, ki se na 
prvi pogled zdijo nemogoča izpeljan-
ka ene iz druge, vendar pa, ko poznaš 
pravila ali zgodbo za njimi, opaziš njihov 
red in smiselnost. To si želim doseči tudi 
pri vodenju svojega podjetja, poznati 

sliko za številkami, pravila in zakone, po 
katerih se moram ravnati ali pa doseči 
napovedan rezultat. 

Vse skupaj je podobno kot pri študiju 
informatike, za katerega sem se odlo-
čil pred leti, da bi spoznal dogajanje v 
ozadju računalništva in informacij. Tako 
si sedaj želim poznati ozadje poslova-
nja, kaj vse je potrebno v ozadju pod-
jetja in predvsem pravila, po katerih se 
mora podjetje ravnati.

S čim se ukvarjate v prostem času?
Prosti čas najraje preživljam s svojo dru-
žino in prijatelji. Obožujem dobro kavo in 
prijetne mirne pogovore, ki lahko obro-
dijo nove ideje. Višek svoje energije izčr-
pam na daljših sprehodih ali z obiskom 
katerega izmed vrhov v okolici Tržiča. 
Ob toplejših dnevih pa se navdušujem 
tudi nad vzponi z gorskim kolesom. 
Podobno kot pri hribolazenju je največji 
užitek pri kolesarjenju, ko dosežeš zada-
ni cilj in razgled, spust pa poskrbi še za 
tisti adrenalinski del v meni, ki ga človek 
na vsake toliko časa tudi potrebuje. 

Roland Kopač in Lidija Grmek Zupanc, 
ravnateljica VSŠ ŠC Kranj

Uspešen športni plezalec 

Kdaj ste v mladosti spoznali, da vas 
privlači plezanje?
S plezanjem sem se začel ukvarjati, ko 
sem bil star pet let. Takrat je bilo vse 
skupaj bolj kot ne zabava, ki pa je po-
membna, da otrok šport začne gledati 
drugače in seveda v pozitivni luči. Skozi 
igro mi je plezanje priraslo k srcu, zato 
sem se kasneje v osnovni šoli odločil, 
da bo to šport, v katerega bom vložil ves 
svoj trud.

Katero srednjo šolo ste obiskovali in 
kakšne spomine imate na šolanje?
Obiskoval sem tehniško šolo v Kranju, 
smer tehnik računalništva. Vožnja z 
Jesenic mi je vzela precej časa, vendar 

sem si lahko urnik opravil po šoli prila-
godil in bil redno prisoten pri pouku. 
Lepe spomine imam tudi na profesorje, 
ki so mi bili v pomoč pri dodatnih razla-
gah, ki sem jih izpustil zaradi tekem ali 
treningov. Po zaključenih štirih letih šo-
lanja ter opravljeni maturi sem pridobil 
ogromno tehničnega znanja, tako teore-
tičnega kot tudi praktičnega, ki mi bo v 
prihodnosti prišlo zelo prav.

Vpisani ste v 1. letnik programa 
Informatika. Zakaj ste izbrali to smer?
Za to smer sem se odločil, ker me za-
nima delo z računalniki. Predvsem sem 
navdušen nad programiranjem, ker lah-
ko redno nadgrajujem znanje in projek-

tov nikoli ne zmanjka. Informatika je tudi 
izjemno privlačna stroka za ogromno 
delodajalcev, zato upam, da po končani 
športni karieri ne bom imel težav z iska-
njem zaposlitve.

Poleg študija se boste intenzivno 
ukvarjali tudi s športom. Ali nam lah-
ko o tem zaupate nekoliko več?
Svoj urnik treningov bom poskušal čim 
bolj prilagoditi, da bom lahko redno pri-
soten na predavanjih. V času, ko izobra-
ževanje poteka na daljavo, imam precej 
več časa za šolo in treninge. Veliko na-
log pa lahko opravim tudi na daljavo, kar 
mi velikokrat precej pomaga.

Luka Potočar – študent 1. letnika programa Informatika  
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Katere uspehe ste že dosegli?
Zame največji uspeh na svetovni ravni je 
četrto mesto v težavnosti na svetovnem 
pokalu v Brianconu (Francija). Z dob-
rimi nastopi in zmagami na evropskih 

pokalih z mladinsko reprezentanco sem 
leta 2017 prvič zastopal Slovenijo tudi v 
majici članske reprezentance na svetov-
nem pokalu v Kranju. Najboljši rezultat 
iz mladinskih vrst pa je drugo mestu v 

težavnosti na svetovnem mladinskem 
prvenstvu v Moskvi leta 2018.

Kakšna so vaša pričakovanja v življe-
nju, kaj bi želeli doseči na področju 
informatike in kaj na področju pleza-
nja?
Na področju informatike imam seveda 
precej manjša pričakovanja, kar pa ne 
pomeni, da niso visoka. Svoje znanje in 
izkušnje bom prenesel v poklic, ki ga 
bom z veseljem opravljal in mu po kon-
čani športni karieri posvetil veliko časa. 
Pri plezanju je zagotovo eden najpo-
membnejših ciljev nastop na olimpijskih 
igrah 2024 v Parizu. S pričakovanji pa se 
nočem preveč obremenjevati, kajti hitro 
lahko postanejo veliko breme.

Luka Potočar in Lidija Grmek Zupanc, 
ravnateljica VSŠ ŠC Kranj

Pridobivanje izkušenj skozi  
učenje z delom 

Praktično izobraževanje (PRI) predsta-
vlja pomemben del višješolskih študij-
skih programov. Študenti ga opravijo 
v različnih organizacijah, odvisno od 
študijskega programa, v skupnem ob-
segu 800 ur (400 ur v prvem in 400 ur 
v drugem letniku). Študenti lahko PRI 
opravljajo tudi v tujini v okviru projekta 
mobilnosti programa Erasmus+. Cilj PRI 
je, da študent na PRI pridobi znanje in 

spretnosti ter razvija kompetence tistih 
strokovnih področij, ki ustrezajo izbra-
nemu študijskemu programu. Te lahko 
pridobi le v realnih delovnih okoljih, na 
konkretnih delovnih mestih, zato PRI 
predstavlja povezavo med teoretičnimi 
vsebinami izobraževanja v šoli in prak-
tičnim delom v realnih delovnih oko-
ljih. V tem procesu aktivno partnersko 
sodelujejo študent, organizacija, kjer 

študent opravlja PRI in višja strokovna 
šola. Naša šola se lahko pohvali, da je 
v mrežo podjetij, ki sodelujejo s šolo in 
prevzemajo izvajanje praktičnega dela 
študija, vključenih že več kot 500 podje-
tij in organizacij. 

Izvajalca PRI predlaga študent sam ali 
pa mu pri tem pomaga višja šola. Kako 
pomembno je pridobiti občutek realne-

Praktično izobraževanje 
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ga delovnega okolja in izkušnje učenja 
z delom že med študijem, potrjujejo od-
zivi študentov po zaključenih praktičnih 
usposabljanjih v izbranih podjetjih in or-
ganizacijah. Svoje izkušnje pridobljene 
na usposabljanjih v izbranih podjetjih so 
z nami delili:

Denis Likozar,  
1. letnik, mehatronika, 
POLYCOM ŠKOFJA LOKA D.O.O.: 
Prakso sem opravljal v podjetju 
Polycom d.o.o., kjer se ukvarjajo s pre-
delavo plastičnih mas ter izdelavo zahte-
vanih orodij za brizganje plastičnih mas. 
Izdelujejo izdelke za različna področja, 
med drugim: avtomobilsko industrijo, 
kompresorsko tehniko, elektroindustri-
jo, gospodinjske aparate ter izdelke za 
osebno nego. Moje delo je bilo pomaga-
ti pri vzdrževanju ter popravilu strojev za 
brizganje plastike ter perifernih naprav 
kot je na primer temperirna naprava. 
Vključen pa sem bil tudi pri popravljanju 
montažnih linij za sestavljanje končnih 
izdelkov. Od začetka sem bil precej ner-
vozen, saj sem prišel v dobro utečeno 
ekipo vzdrževalcev, sam pa nisem imel 
še praktičnih izkušenj z vrsto strojev, 
ki se uporabljajo v podjetju, a sem se 
sčasoma navadil na delovno okolje, so-
delavce ter stroje. Med prakso sem pri-
dobil veliko znanja o brizganju plastike 
ter strojih vključenih v ta proces. Med 
iskanjem okvar stroja sem precej izpilil 
opazovanje ter domnevanje, saj včasih 
na napako pokaže že majhno kapljanje 
oziroma je možno predvidevati napako 
že iz odzivanja stroja. Imel sem možnost 
reševati konkretne probleme na strojih 
ter pokazati tudi nekaj samoiniciative, 
saj sem ob čiščenju strojev prav tako 
očistil filtre, ker je s tem manj dela, ko 
je stroj že enkrat odprt. Odnos z men-
torjem ter sodelavci je bil super, saj sem 
se med sodelovanjem z njimi veliko na-
učil, njim pa tudi ni bilo nikoli težko od-
govoriti na še tako preprosto vprašanje. 
Podjetje, kjer sem delal, bi priporočil 
drugim, a bi jih opozoril, da je potrebno 
pokazati dovolj interesa za delo. Praksa 
je pripomogla tudi k izboljšanju študija, 
saj sem lahko prenesel teoretično pri-
dobljeno znanje v prakso ter nadgradil 
do sedaj pridobljene izkušnje iz drugih 
podjetij. Dobil sem tudi vpogled v ob-
sežnost dela na področju vzdrževanja 

v podjetju ter potrebno iznajdljivost, ki 
pripomore k lažjemu ter hitrejšemu od-
pravljanju napak.

Matevž Florjančič,  
2. letnik, mehatronika,
CNC STRUMAT D.O.O.: V podjetju 
CNC Strumat d.o.o. se ukvarjajo s stru-
ženjem različnih obdelovancev iz raz-
ličnih kovin in plastike. Za obdelovanje 
uporabljajo klasične in dolgostružne 
CNC stroje proizvajalca Maier, Miyano 
ter Schaublin. Pri delu na praksi sem 
še bolj poglobil znanje o CNC progra-
miranju ter različnih funkcijah. Prav tako 
sem dobil izkušnje iz iskanja napak na 
strojih ter odpravljanja le-teh. Za od-
pravljanje napak na strojih so mi bile v 
veliko pomoč sheme elektroinštalacij 
ter pnevmatike, s tem pa sem se nau-
čil branja shem. Med obdobjem prakse 
sem obnavljal različne dele CNC stru-
žnice, ki jo je podjetje kupilo rabljeno iz 
Nemčije. Ko sem se soočal s težavami, 
ki jih nisem znal odpraviti, mi je bil moj 
mentor v veliko pomoč. Izvedba PRI je 
bila po mojih ocenah odlična in sem 
brez pripomb. V podjetju sem se že do-
govoril za sodelovanje in prakso tudi v 
naslednjem šolskem letu. Menim, da se 
na praksi v podjetju naučimo stvari, ki 
si jih v učilnicah ne moremo praktično 
predstavljati. Pri delu v podjetju se prvič 
soočimo z problemi, postopki ter različ-
nim potekom dela, česar se v učilnici ne 
moremo naučiti. Prav tako pa na prak-
tičnemu izobraževanju spoznavaš nove 
ljudi ter mogoče tudi bodoče sodelavce 
po končanem študiju, saj se po navadi 
študentje zaposlijo, kjer so opravljali 
PRI.

Aljoša Olivo,  
1. letnik, elektroenergetika,
ELEKTRO LJUBLJANA D.D.: Elektro 
Ljubljana d.d. je podjetje za distribuci-
jo električne energije. Pokriva osrednji 
del Slovenije. Prav tako pa tudi gradi in 
vzdržuje omrežje. V podjetju sem delal 
v službi za izgradnjo distribucijskega 
omrežja, ki se deli na tri delovne sku-
pine (NNO-nizko napetostno omrežje, 
KB-skupina za polaganje kablov in TP-
skupina za transformatorske postaje). 
Po opravljenem izpitu iz varstva pri delu 
sem bil dodeljen v skupino TP, ki je spe-
cializirana za vzdrževanje, prenovo in 

izgradnjo transformatorskih postaj po 
Ljubljani. Čeprav so večino del zajemali 
postopki kot so vzdrževanje TP (čišče-
nje TP, menjava transformatorskega 
olja) in pa prenova TP (menjava trans-
formatorja, menjava NN omaric, menja-
va SN omaric), smo se večkrat med-
skupinsko združili. Takrat sem spoznal 
tudi npr. uvlek in izvlek kablov, izdelavo 
spojk za povezavo kablov, montažo 
in obnovo električnih omaric ipd. Med 
opravljanjem PRI sem opazil, da imam 
šibko tehnično znanje s terena, vendar 
so bili sodelavci zelo potrpežljivi ter mi 
pokazali in razložili vse, česar nisem ve-
del. Čeprav sem se na začetku še zelo 
»lovil«, se mi zdi, da sem čez čas dobil 
potrebno znanje za opravljanje skoraj 
vsakega dela, zato sem na koncu že 
sam opazil delo, ki bi ga lahko opravil 
in se ga lotil. Všeč mi je predvsem to, da 
ima VSŠ Kranj sklenjeno sodelovanje 
z Elektro Ljubljana d.d. in so mentorji 
izvrstno pripravljeni na študente, zato 
so nam odlično predstavili, v kakšnem 
delavnem okolju se bomo znašli. Prav 
tako pa mi je všeč, da se lahko študentje 
že med prakso dogovorijo za nadaljnje 
opravljanje prakse ali pa kar za zaposli-
tev, odvisno od potrebe podjetja.

Luka Novak,  
2. letnik, elektroenergetika,
ELEKTROMONTAŽA D.D.: Podjetje 
Elektromontaža d.d je prodajno, pro-
izvodno in storitveno podjetje, ki je na 
trgu prisotno že od leta 1957. Glavno 
področje njihovega dela je načrtovanje 
in izvedba kompletnih elektroinštalacij-
skih del na objektih različnih kategorij. 
Praksa se mi je zdela odlična, saj sem z 
vsemi sodelavci v zelo dobrem odnosu, 
poleg tega pa sem se med prakso naučil 
mnogo novih stvari. Na začetku so me 
toplo sprejeli, nato pa so me pripravili na 
samo delo v delavnici. Ker je bila delav-
nica preurejena, so mi pokazali, kje se 
nahaja novo orodje in material, kam se 
odlaga smeti in kako se skrbi za orodje 
in opremo. Prav to se mi zdi bistvenega 
pomena za vsakega, ki bi prišel delat na 
novo, saj bi se lahko s čim poškodoval 
ali pa naredil kakšno hujšo napako pri 
samem delu. Veščine, ki sem jih izbolj-
šal, so definitivno sodelovanje, skupno 
delo, razmišljanje v pravi smeri ter hitre 
in pravilne odločitve. Naučil sem se tudi 
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hitreje delati, saj sem sedaj že veliko bolj 
navajen na orodje ter različne električne 
elemente, stikalne bloke ali energetske 
sestave, ki jih šef delavnice dodeli v delo 
delavcem. Lahko dodam tudi, da sem 
izboljšal ročne spretnosti. Tudi sam sem 
predlagal nekaj rešitev pri izvedbi stikal-
nih blokov in namestitvi elementov. Med 
prakso sem se srečal s kar nekaj teža-
vami in sicer z raznimi tehničnimi pro-
blemi, ki jih sam nisem znal odpraviti in 
sem za to rabil pomoč. Sodelavci so mi 
pomagali pri reševanju teh problemov. 
Odnos mentorja in sodelavcev do mene 
bi ocenil z najvišjo oceno, saj si ne bi 
želel biti drugače vključen v delo, kot 
tako, da se z njimi  odlično razumem. 
Z vodstvom podjetja se tudi dogovarjam 
glede zaposlitve po končanem študiju.

Luka Janežič,  
1. letnik, informatika,
ARNE D.O.O.: Arne d.o.o. je podjetje, 
ki se ukvarja z IT storitvami, s servisi-
ranjem računalnikov in drugih storitev. 
Podjetje skrbi za brezhibno delovanje 
računalnikov. Pri delu s strankami se mi 
je zdelo odlično ravno to, da so stranke 
tudi mene spraševale določena vpraša-
nja povezana s tehnologijo, tako sem 
se počutil kot del njihove ekipe. Delo 
na terenu se mi je zdela izjemna prilož-
nost za širjenje svojega znanja, ki sem 
ga pridobil v šoli in ga nadgradil. Med 
drugim bi rad omenil tudi to, da so mi 
sodelavci pri delu pustili svobodo, s tem 
sem pridobil še več novega znanja in se 
učil iz lastnih napak/izkušenj. Sodelavci 
v podjetju, pri katerem se opravljal PRI, 
so mi na začetku razkazali podjetje in mi 
razložili, kako njihovo podjetje deluje ter 
s čim se ukvarjajo, kar se mi je zdel odli-
čen način za vpeljevanje praktikantov. 
Ob izjemni pomoči sodelavcev in men-
torja sem izpopolnjeval svoje naloge in 
se med drugim učil tudi iz njihovih izku-
šenj. Pomagali so mi stopiti izven meje 
udobja in me naučili novih stvari, kot je 
na primer delo na terenu in delo z drugi-
mi ljudmi, kako se organizirati in kako se 
v določeni situaciji obnašati. 

Pridobil sem nova znanja, kot so raz-
lične vrste komunikacije in načine 
pristopov do stranke, s katerimi lažje 
opravljam svoje delo. Prav tako sem se 
naučil, kako delati v skupini in prevzeti 

odgovornost za določene težave. Med 
drugim sem pridobil izkušnje, kako se 
organizirati, si pravilno razporediti čas in 
delo, da sem lahko v enem delovnem 
dnevu naredil vse, kar je bilo potrebno. 
Prav tako sem pridobil veliko znanja na 
tehničnem področju računalnikov, stroj-
ne in programske opreme. Reševanje 
konkretnih primerov in svojo iniciativ-
nost sem pokazal predvsem v podjetju, 
kjer sem kopiral stari disk na novega in 
pregledoval  bedblocke diska. Izvajalca 
Arne d.o.o. bi predlagal tudi drugim, ker 
ima organizacija zelo izkušene in pri-
jazne zaposlene, ki vedo pomagati ob 
vsaki težavi. Zelo dobro znajo oceniti 
sposobnosti praktikantov in tudi na pod-
lagi tega razdelijo težavnost dela. Z iz-
vajalcem sem se dogovoril za nadaljnje 
sodelovanje, za delo kot tudi izvajanje 
praktičnega usposabljanja v drugem le-
tniku, ker sem pokazal dovolj znanja in 
interes. PRI vsekakor prispeva k izbolj-
šanju znanja študentov ter možnosti za-
poslitve, saj študenti na tak način dobijo 
nove izkušnje, katerih nikoli ni preveč. 
Študent pridobi veliko praktičnega zna-
nja, s katerim si razširi obzorje. Prav tako 
ob opravljanju PRI študentje ugotovijo, 
če je ta poklic pravšnji za njih ali ne, saj 
ga poskusijo opravljati sami pri določe-
nem delodajalcu.

Miha Remic,  
2. letnik, informatika, 
PLINOVODI D.O.O.: Praktično izo-
braževanje sem opravljal v podjetju 
Plinovodi d.o.o., ki deluje kot opera-
ter prenosnega Sistema zemeljskega 
plina. Glavne naloge podjetja so pre-
nos zemeljskega plina po slovenskem 
prenosnem sistemu ter načrtovanje in 
razvijanje prenosnega Sistema. Sam 
sem deloval na oddelku za transport 
kot razvijalec programske opreme. Na 
začetku PRI sem delal na realizaciji 
Enotnega portala po predefinirani she-
mi. Aplikacija Enotni portal bi omogo-
čala lahek dostop do internih aplikacij 
z odzivnim GUI dizajnom, prav tako pa 
bi bila podprta v vseh glavnih spletnih 
brskalnikih. Pri izdelavi spletne aplikaci-
je sem uporabljal ogrodje Angular 2+, za 
zaledje pa sem uporabljal ogrodje NET 
Core. Poleg izdelave same aplikacije pa 
je bil moj cilj tudi analiza zgoraj naštetih 
ogrodij, ki so novejše verzije že obsto-

ječih ogrodij, ki se uporabljajo v podje-
tju (NET Framework in AngularJS). V 
drugem delu PRI sem delal na projek-
tu, katerega cilj je bila avtomatizacija 
nekaterih delovnih procesov v podjetju 
(prav tako še vedno z uporabo najnovej-
ših možnih tehnologij). Pri tem projektu 
sem ustvaril aplikacijo za pridobivanje 
podatkov iz drugih virov (ter zapis teh 
podatkov v lastno bazo), aplikacijo za 
delo z Excel dokumenti (grafi v Excelu) 
ter končno še aplikacijo za dinamičen 
prikaz grafov. Prvi dve zgoraj našte-
ti aplikaciji sem pisal v programskem 
jeziku C#, spletno aplikacijo pa sem 
ustvaril s pomočjo naslednjih tehnologij: 
NET Core 3.1 za API vmesnik aplikacije, 
Angular 10, Bootstrap za spletno stran, 
ngx-echarts knjižnico za prikaz grafov 
na spletni strain, ngx-translate knjižnico 
za večjezičnost aplikacije. Vse opisano 
zgoraj so dokaj nove tehnologije, s ka-
terimi prej nisem delal (sicer sem delal s 
starejšimi različicami tehnologij), glavni 
del programiranja pa je bil v jezikih C# 
in TypeScript oz. JavaScript. Kadar sem 
potreboval usmeritev, mi je bil mentor v 
podjetju vedno na voljo. Prav tako sem 
se dobro razumel z ostalimi sodelavci. 
Z izvajalcem smo se po končni predsta-
vitvi neuradno dogovorili za možnost 
nadaljnjega sodelovanja. Menim, da 
PRI veliko prispeva k izboljšanju študija, 
prav tako pa študenta dobro pripravi za 
delo. 

Izkušnje študentov kažejo, 
da se v času opravljanja 
PRI pod vodstvom mentorja 
uvedejo v delo in pridobijo 
znanja, veščine in izkušnje, 
ki jim bodo na njihovi po-
klicni poti omogočale kako-
vostnejše in učinkovitejše 
delo v stroki. Tovrstna oblika 
partnerskega sodelovanja 
med šolo in gospodarstvom 
je primerljiva z uspešno 
evropsko prakso, ki skozi 
številne projekte izpostavlja 
pomembnost izvajanja siste-
mov učenja z delom. 

Branka Jarc Kovačič, Branka Balantič, 
organizatorici PRI na VSŠ, ŠC Kranj
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Sem študentka tretjega ciklusa v pro-
gramu Organizator socialne mreže, kar 
pomeni, da sem izredna študentka. Moj 
primarni poklic, za katerega sem se iz-
šolala, je grafični oblikovalec, vendar pa 
tega poklica zaradi poškodbe hrbtenice 
in posledično invalidnosti ne zmorem 
več opravljati. Delo organizatorja social-
ne mreže je veliko manj statično in ravno 
zaradi tega ter zaradi čuta za sočloveka 
sem se v okviru poklicne rehabilitacije 
odločila za omenjeni študij. Praktično iz-
obraževanje za prvi letnik sem opravlja-
la na Osnovni šoli Prežihovega Voranca 
na Jesenicah, in sicer v šolski svetoval-
ni službi pri svetovalni delavki Alenki 
Robič, o kateri tako kot o mentorici kot 
tudi o osebi najdem samo superlative. 
Pod njenim vodstvom sem spoznala 
celoten sistem delovanja osnovne šole 
in imela možnost delati z vsemi ciljnimi 
skupinami učencev na njej.

Pri omenjenem praktičnem izobraževa-
nju sem spoznala mnogo področij, iz 
katerih črpam znanje, ki ga bom upora-
bila tako v nadaljnjem procesu študija 
kot tudi pri pripravi diplomske naloge ter 
kasneje pri zaposlitvi. Med praktičnim 
izobraževanjem sem se večkrat znašla 
v vlogi mediatorja in tako pripomogla k 
umirjeni komunikaciji med vpletenimi. 
Samo na ta način smo lahko našli skup-
no rešitev, ki je ustrezala vsem deležni-
kom. Izpovedi mladostnikov z različnimi 
težavami so bile izhodišče za pogovor, 
z mladostniki smo iskali poti iz situacij, 
ki so bile za njih težke oziroma skoraj 
nerešljive. Znotraj takšne komunikaci-
je smo ustvarili vzdušje medsebojnega 
zaupanja, ki pa ne nastane v minuti, 
pač pa so pogoj za to potrpežljivost, 
empatija in aktivno poslušanje. Ter se-
veda čas. Vedenjske in čustvene težave 
mladostnikov običajno izhajajo iz nepri-
mernih socialnih stikov, gre za neureje-
ne razmere doma, v šoli, med prijatelji 
ali znanci. Omenjeni razlogi močno 
zaznamujejo mladostnika, njegovo sa-

mopodobo, sprejemanje in dojemanje 
sveta, to pa kasneje, kot sem že omeni-
la, močno vpliva na čustva in reakcije ter 
vedenje mladostnika. Pri svojem prak-
tičnem izobraževanju sem naletela na 
mladostnika s hudimi vedenjskimi in ču-
stvenimi težavami. Spremljala sem nje-
gove odzive, se z njim pogovarjala, bila 
prisotna pri obravnavah na Centru za 
socialno delo in pri pogovorih s starši ter 
tako pripomogla k njegovemu usmer-
jenju, ki pa se v času mojega praktič-
nega izobraževanja še ni zaključilo. 
Sodelovanje na roditeljskih sestankih, 
pomoč pri vpisu bodočih prvošolcev in 
pri vpisu devetošolcev v srednje šole mi 
je osvetlilo tudi birokratsko plat sveto-
valnega dela. Prisotna sem bila tudi pri 
individualnem svetovanju in usmerjanju 
devetošolke v bodočo srednjo šolo ter 
pri evalvacijah za učence z odločbami 
DSP. Spremljanje slepega učenca mi 
je razkrilo zakulisje ranljivih skupin in s 
tem njihovih potreb. Pri izvajanju prakse 
mi je bilo omogočeno tudi samostojno 
vodenje ure v okviru delavnice na temo 
spoštovanja in sprejemanja. 

Hvaležna sem učiteljem in ostalemu 
osebju v šoli, ki me je sprejelo z odprtimi 
rokami, vedno pripravljeno pomagati. 
Pri našem bodočem delu poleg znanja 
šteje tudi srčnost, empatija in usmerja-

nje energije v reševanje in pomoč lju-
dem, mladostnikom v stiskah. Delo v 
svetovalni službi, ki sem ga opravljala v 
okviru praktičnega izobraževanja, je pol-
no izzivov in nepredvidljivih dogodkov, 
kar zahteva od človeka iznajdljivost, fle-
ksibilnost ter predvsem interdisciplinar-
na znanja. Vsi delavci v sociali morajo 
po mojem mnenju imeti čut za sočlo-
veka, razvito empatijo, pri izvajanju po-
moči morajo biti nesebični. Ravno zato 
menim, da je veliko število ur obveznega 
praktičnega izobraževanja pomemben 
dejavnik v času študija, saj se tako štu-
dentje (bodoči OSM-jevci) prepričajo, 
da zares spadajo v ta poklic. 

Praktično izobraževanje je izredno po-
memben sestavni del višješolskega 
študija. Na podlagi izvajanja in opravlje-
nega praktičnega izobraževanja (v na-
daljevanju: PRI) tudi menim, da bi naš 
profil OSM moral biti klasificiran in spre-
jet kot dodatna pomoč oziroma podpo-
ra osnovnošolski svetovalni službi. Za 
vso podporo in usmerjanje v času PRI 
se zahvaljujem tako imenovani osnovni 
šoli kot tudi mag. Jelki Bajželj, predava-
teljici in organizatorici PRI na višji stro-
kovni šoli, kjer študiram.

Katarina Špendov,  
študentka 3. ciklusa OSM

Praktično izobraževanje kot pomemben 
integralni del študija  
Program Organizator socialne mreže (OSM) 
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Praktično izobraževanje, ki je obvezno 
za opravljeni prvi letnik Višje strokovne 
šole ŠC Kranju, sem opravljal v Sauter 
Automatiki d.o.o. na naslovu Letališka 
cesta 5 v Ljubljani in sicer v 2. nadstro-
pju poslovno-trgovskega objekta PTC 
DIAMANT na območju BTC Ljubljana.  

Podjetje se uvršča med tehnološko vo-
dilne družbe na področju avtomatizacije 
zgradb, integracije sistemov in energet-
skega upravljanja. V skladu s to usmerit-
vijo delujejo na štirih ključnih področjih: 
sistemi, komponente, servis in energet-
sko upravljanje. 

S tem delom in sistemi sem se srečal 
prvič, vendar sem na praktičnem izobra-
ževanju izvedel veliko o panogi, s katero 
se ukvarjajo in o komercialnem delu. Na 
začetku sem spoznal, kako poteka delo 
na terenu. Skupaj s servisno-tehnološko 
ekipo sem šel pogledat objekte, kjer 
imajo vgrajene svoje sisteme. Obiskali 

smo približno 20 objektov, kjer so mi po-
kazali, kakšno je njihovo delo, s čim se 
ukvarjajo, kakšni so njihovi sistemi (sis-
temi ogrevanja, hlajenja, klimatizacije, 
prezračevanja in razsvetljave) ter kako 
poteka daljinsko vodenje teh sistemov 
(CNS). Sodeloval sem tudi pri novem 
projektu, kjer smo morali opraviti zagon 
klimata. Videl sem, kako izgledajo načrti 
in kako se pripravijo na same projekte. 

Moje delo se je nato preselilo v pisarno 
in sicer v komercialni del, kjer sem dobil 
tudi svoj delovni prostor. Vodja komer-
ciale me je naučil, kako se pripravljajo 
ponudbe, s katerimi programi delajo 
(Pantheon), kako se izvede nabava ma-
teriala, prevzem blaga, priprava računov 
za blago, na podlagi teh informacij pa 
sem nato lahko tudi sam opravljal dolo-
čena dela. Največ sem izdajal račune za 
opravljene storitve (vzdrževanje – ser-
vis). Na podlagi delovnih nalogov, ki so 
jih prinesli sodelavci iz servisne ekipe, je 

bilo potrebno izdati in poslati račune za 
delo, ki so ga opravili (pregled sistemov, 
zamenjava delov itd.) Račune se lahko 
pošilja po pošti, preko e-maila ali e-ra-
čuna, odvisno od zahteve strank. Kopije 
računov in delovnih nalogov sem moral 
tudi arhivirati. Delal sem tudi popise pre-
jetega oz. naročenega blaga. Vse blago 
je bilo treba prešteti in pripraviti pakete 
na odpremo. Pakete sem moral tudi 
ustrezno oštevilčiti, označiti in oddati na 
pošto.

S sodelavci in mentorjem sem odlično 
sodeloval, vsa podana navodila so bila 
jasna in razumljiva in vedno so bili prip-
ravljeni odgovoriti na moja vprašanja. 
Ponudili so mi veliko novega znanja, ki 
ga bom lahko uporabljal v prihodnosti. 

Tadej Franko,  
študent 1. letnika programa EKN

Eden izmed temeljnih ciljev študijskega 
programa Varovanje na Višji strokov-
ni šoli ŠC Kranj je izobraziti inženirje z 
zadosti širokim strokovno-tehničnim 
in praktično uporabnim znanjem za 
uresničevanje nalog s področja mene-
džmenta, načrtovanja, organiziranja in 
spremljanja aktivnosti na področju va-
rovanja.

Varnost je dokaj pogosto obravnavano 
področje, kar pravzaprav ne preseneča, 
saj je oblika javne dobrine, ki mora biti 
dostopna vsem, največkrat pa se tega 
zavedamo, ko smo izpostavljeni obli-
kam varnostnih tveganj, pa naj bo to na 
osebnem, lokalnem ali državnem nivoju. 
Zagotavljanje varnosti postaja v dana-

šnjem varnostnem prostoru tudi izrazita 
tržna kategorija – blago, ki ga zainteresi-
rane stranke kupujejo pri pristojnih pod-
jetjih in agencijah. V nadaljevanju mora-
mo varnost razumeti kot celostni pojav, 
ki ga je skoraj nemogoče praktično in 
teoretično absolutno obvladovati kot ce-
loto v vsej njegovi razsežnosti.

Vsekakor pa varnost razumemo kot eno 
izmed eksistenčnih potreb človeka, ki 
pa se v polni meri dojame pri posame-
zniku, ko se ta znajde v kritičnih varno-
stnih situacijah, ko je ogroženo življenje, 
zdravje ali premoženje posameznika. 
Varnost je torej tisti temelj, brez katerega 
ni moč pričakovati napredka in razvoja.

Res pa je, da je varnost spremenljivka, 
ki se spreminja vsak trenutek ob pojavu 
različnih varnostnih tveganj, med kateri-
mi v zadnjem obdobju zlasti prepozna-
vamo epidemiološka tveganja. Pri tem 
pa ne smemo pozabljati ostalih tveganj, 
kot so kriminal, elementarne nesreče in 
drugi varnostni dogodki, katere je pot-
rebno obvladovati.

Za to pa je potrebno specifično znanje, 
ki ga posameznik pridobi skozi študij 
različnih strokovnih vsebin predmetnika 
na Višji strokovni šoli v Kranju. Študent/
študentka v programu pridobi generič-
ne in poklicno-specifične kompetence. 
Tako pridobi sposobnost opravljati nalo-
ge na različnih področjih, od področja 

V podjetju Sauter automatika

Program Varovanje na Višji strokovni šoli Kranj

Praktično izobraževanje mi je prineslo 
veliko novega znanja

Varnost kot človekova potreba 
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varnostnega svetovanja, opravljanja na-
log v zasebnih varnostnih agencijah do 
opravljanja različnih varnostnih nalog v 
javnem sektorju (vojska, policija, obve-
ščevalno-varnostnih službah).

Temeljni cilji študijskega programa so 
tako izobraziti bodoče inženirje varova-
nja z zadosti širokim strokovno-tehnič-
nim in praktično uporabnim znanjem za 
uresničevanje nalog s področja načrto-
vanja, organiziranja in spremljanja ak-
tivnosti na področju varovanja. Ključna 
naloga je pridobiti kompetence, ki bodo 
omogočale razvijanje generičnih in stro-
kovnih oziroma poklicno specifičnih 
kompetenc za samostojno reševanje 
strokovnih problemov v delovnem pro-
cesu z uporabo ustreznih metod in teh-
nik. Prav gotovo pa študentje v celotnem 
obdobju študija razvijejo sposobnosti 
za povezovanje znanja in informacij na 
strokovnem področju ter spremljajo no-
vosti stroke z uporabo strokovne litera-
ture. Pri vsem tem pa seveda oblikujejo 
svojo samozavest in odločnost za pra-
vilne odločitve in reševanje konkretne 
strokovne problematike na področju 
zagotavljanja varnosti, oblikujejo odnos 
do zagotavljanja kakovosti svojega dela, 
sposobnost za organizacijo lastnega 
dela, poznavanje in izvajanje predpisov, 
standardov, kodeksov in protokolov na 
področju varovanja. 

Študent/študentka (v nadaljevanju štu-
dent) v programu pridobi generične 
in poklicno-specifične kompetence. 
Generične kompetence so predvsem 
usmerjene v pridobitev znanja s pod-

ročja uspešnega strokovnega komunici-
ranja tako v domačem kot v mednaro-
dnem okolju, uporabo znanja s področja 
pravnih predpisov in posebnih predpi-
sov v stroki za zagotavljanje zakonitosti, 
sposobnosti evidentiranja problema in 
njegove analize ter predvidevanja ope-
rativnih rešitev v procesih organizacije, 
sposobnosti obvladanja standardnih 
metod, postopkov in procesov pri iz-
vajanju strokovnih nalog, vodenju in 
reševanju konkretnih delovnih proble-
mov z uporabo standardnih strokovnih 
metod in postopkov, razvijanju moral-
nega in etičnega odnosa, natančnosti 
in vestnosti pri delu ter obvladovanje 
poslovnega bontona, sposobnosti po-
vezovanja znanja z različnih področij pri 
uporabi in razvoju novih strokovnih re-
šitev, sposobnosti stalne uporabe infor-
macijske in komunikacijske tehnologije 
na svojem konkretnem delovnem stro-
kovnem področju, postavitvi temeljev za 
samostojen razvoj poklicne identitete, 
strokovne odgovornosti in profesional-
nosti.

Višješolski študijski program Varovanje 
temelji na zagotavljanju varnega dela 
varnostnemu osebju, poznavanju teh-
ničnih sredstev za varovanje oseb in 
premoženja, obvladovanju in vzdrževa-
nju tehničnih sredstev in sredstev pri-
sile v osebni rabi, obvladovanju taktik 
varovanja, rokovanja z orožjem, pozna-
vanju taktik varovanja z vozili, naročanju 
in uporabi projektne in tehnične doku-
mentacije, varnostne situacije in spreje-
manje ter razumevanje zahtev naročni-
ka ter svetovanje naročniku. Ključno pri 

samem programu pa je sodelovanje pri 
izdelovanju načrtov varovanja in posa-
meznih načrtov varovanja, spremljanje 
izvajanja projektov varovanja, sodelova-
nje pri pripravi ponudb in pogodb ter 
predstavitvi projektnih rešitev.  Celotno 
delovanje pa mora biti v skladu s pred-
pisi in kodeksi na tem področju. 

Mag. Marjan Miklavčič 
in Boris Grilc, mag. 

Dragana Lazarova, 2. letnik EKN
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SloveniaSkills tekmovanje je sistem tek-
movanj v poklicnih spretnostih za mlade 
od 18. do 25. leta. Od leta 2010 to tek-
movanje poteka na dve leti in je izbirno 
tekmovanje za udeležbo na tekmova-
nju EuroSkills. Že od samih začetkov 
se tekmovanja na področju informatike 
udeležujejo študenti in dijaki Šolskega 
centra Kranj. Naloga, ki jo morajo reši-
ti tekmovalci, vedno odraža aktualne 
potrebe podjetij in je sestavljena iz po-
stavitve celotnega informacijskega sis-
tema navideznega podjetja. Strežniška 
postavitev temelji vedno na osnovi dveh 
najbolj popularnih operacijskih siste-
mov (Linux in Windows). Brez omrežja 
dandanes ni podjetja, torej je potrebno 
vzpostaviti tudi vso omrežno infrastruk-
turo ter poskrbeti za varnostne mehaniz-
me. Postavitev omrežja temelji na opre-
mi podjetja CISCO, ki je vodilni sponzor 
tekmovanja na evropskem in svetovnem 
nivoju (EuroSkills in WorldSkills). Ker 
želimo, da lahko dijaki in študenti pri-
dobijo potrebno znanje in spretnosti za 

udeležbo na tem tekmovanju, smo na 
Šolskem centru Kranj pridobili licenco 
in postali regionalna CISCO akademi-
ja. Izobraževanje v okviru CISCO aka-
demije je za sodelovanje na takšnem 
tekmovanju nujno. V okviru omenjene 
akademije poteka izobraževanje CCNA, 

kjer udeleženci ob uspešno opravljenih 
izpitih pridobijo mednarodno priznani 
certifikat, ki dokazuje, da je udeleženec 
pridobil spretnosti in znanja na podro-
čju omrežij, dostopa do omrežja, po-
vezljivosti IP, storitev IP, temeljev varnosti 
ter avtomatizacije in programabilnosti. 
Ti certifikati predstavljajo osnovo za na-
daljevanje v kompleksnejših – profesio-
nalnih tečajih. 

V dveh dneh, ko je potekalo tekmova-
nje, sta tekmovalca iz iste ekipe posta-
vila vse strežniške vloge in servise, pos-
krbela za omrežne nastavitve in zaščito, 
pripravila spletno stran za intranet in in-
ternet in vzpostavila centralo ter nastavi-
tve za IP telefonijo. Vsi tekmovalci so na 
tekmovanju pokazali izjemno znanje in 
sposobnost dela v timu ter pod pritiski. 

Gabrijela Krajnc,  
univ. dipl. inž.

Tekmovanje na področju informatike Sloveniaskills

Državno tekmovanje 

Logična topologija naloge tekmovanja Informativa. 
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  priložnost za dokončanje izobraževanja; 
  brezplačna učna pomoč za odrasle udeležence izobraževanja;

  pot do znanja, prilagojena tvojim potrebam.

“Sredi težavnosti leži priložnost”
ALBERT EINSTEIN

Te zanima izobraževanje, pa si pri tem 
naletel na ovire?

Skupaj do cilja in naprej! e-naslov: atena@sc-nm.si, www.atena-v.si
Razpis je objavljen na: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


