
Študenta iz Španije med izmenjavo za prakso v GeoCodisu na obisku na VSŠ ŠC Kranj (nov. 
2021) 

Na VSŠ ŠC Kranj na projektu izmenjav programa Erasmus+ že dalj časa uspešno vzajemno sodelujemo z Višjo 

strokovno šolo IESELRINCON s Kanarskih otokov. (http://www.ieselrincon.org). Izvedenih je bilo več 

izmenjav, tako naših predavateljev, ki so odšli na poučevanje na to šolo, kot tudi naših študentov na prakso v 

njihova podjetja.  

Tokrat sta dva študenta Informatike Gabriel Cabello in Alejandro Perez s te šole novembra prišla v  Slovenijo 

na 3-mesečno prakso s področja IKT in sicer v podjetje GeoCodis.  (https://www.geocodis.si).  

GeoCodis je manjše podjetje z bogatimi izkušnjami z 

razvojem, podporo in svetovanjem na področju 

geoinformacijskih storitev. Njihove programske rešitve 

segajo na  področje satelitske tehnologije, lokacijskih 

storitev, prostorskih analiz in digitalne kartografije. Na 

podlagi obdelave satelitskih posnetkov razvijajo 

algoritme za zaznavanje pojavnosti vode, poselitve 

prebivalstva in drugih sprememb v prostoru. S svojimi 

rešitvami so prisotni v Sloveniji, na Zahodnem Balkanu 

in v Afriki.  

Gabriela in Alejandra smo v ponedeljek, 22. 11. 2021, 

gostili na VSŠ ŠC Kranj, kjer sta študentom 1. letnika 

rednega študija Informatike (predmet Poslovno 

sporazumevanje in vodenje, katerega nosilka je 

predavateljica in vodja projekta izmenjav programa 

Erasmus+  na VSŠ Nastja Beznik, univ. dipl. org.) in 

študentom 1. letnika programa Ekonomist (predmet 

ANJ, katerega nosilka je predavateljica Meta Arnež, 

prof.), predstavila svojo deželo in šolo, iz katere 

prihajata.   

 

 

Pojasnila sta našim študentom razloge za odhod v tujino, ki temeljijo predvsem na želji po novem znanju in 

izkušnjah, spoznavanju tujih kulturnih navad, sklepanju novih poznanstev, urjenju veščin sporazumevanja v 

tujem jeziku in želji po čim boljšem strokovnem in osebnem razvoju.   

Naši študenti in predavatelji so z 

zanimanjem spremljali njuno 

pripovedovanje in spraševali različne stvari, 

vezane na njuno bivanje v Sloveniji in 

preživljanje Erasmus prakse v podjetju 

GeoCodis.  Tako s strokovnim  delom v tem 

podjetju kot tudi z gostoljubjem zaposlenih 

sta bila več kot navdušena. Po zaključku 

srečanja s študenti sta ravnateljica mag. 

Lidija Grmek Zupanc in  predavateljica Meta 

Arnež razkazali študentoma prostore ŠC 

Kranj in sodobno opremo v naših učilnicah.  

Študenta sta navezala stike z našimi 

študenti, izmenjali so si kontakte in v  

prostem času se dobivajo na skupnih druženjih ob različnih priložnostih.  
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