
 
 

Praktično usposabljanje v okviru projekta mobilnosti na 

VSŠ, programa Erasmus+ 
 

Podjetje (Šola): IES El Rincon, Las Palmas, Španija 

Čas opravljanja prakse: od 10. 1. 2022 do 21. 3. 2022 

 

Sem Jan Sekne, študent prvega letnika rednega študija programa Informatika na višji šoli v Kranju. Za 

praktično izobraževanje preko Erasmus+ sem se odločil, ker si želim ustvariti veliko povezav v tujini, 

najti bodoče podjetje ter hkrati doživeti mnogo novih izkušenj, ki si jih bom lahko zapomnil za vedno.  

 

Izbral sem Gran Canario, ker je VSŠ Kranj vedno v stiku z 

IES El Rincon in so nam hitro lahko organizirali 

mobilnost. Letos je bilo delo v podjetju najti sila težko, 

saj mnoga podjetja sedaj delujejo na daljavo zaradi 

korona virusa. Zato so nam iz IES El Rincon šole sporočili, 

da se lahko pridružimo projektu, ki bo pomagal pri 

zaščiti Wifi-ja hotelov in še več. Projekt je bil sestavljen 

tako, da smo najprej predelali teoretično strani 

kibernetske varnosti, tako smo se naučili ali pa utrdili 

znanje omrežij, zgodovino napadov, vrste virusov, 

načine dodatne zaščite pred vdori, zaščito naprav pri 

razvoju aplikacij, Ethical hacking, … in pri tem uporabljali 

različne programske opreme kot so WinBox, Cisco 

PacketTracer, Android Studio, Acronis DeviceLock. 

Sproti smo si ta teoretična znanja utrjevali na praktičen 

način, ki pa so bila del implementacije varnostnega 

sistema za projekt.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1 Učilnica kibernetske varnosti 



 
Izven dela šole sem veliko raziskoval po otoku sam ali pa z organizacijo Erasmusa, ki je za zelo 

ugodno ceno organizirala izlete po 

otoku. Poleg izletov so bili 

tedensko tudi organizirani razni 

dogodki Erasmus študentov, kjer 

sem spoznal zelo veliko študentov, 

ki so prav tako na praksi ali pa na 

izmenjavi iz cele Evrope. Športov 

na tem otoku prav tako ne manjka, 

saj so veliki ljubitelji surfanja, 

odbojke na mivki, nogometa, teka 

in še več. V obdobju dobrih 2 

mesecev sem si ogledal veliko 

muzejev o arheologiji, tehnologiji 

ter zgodovini otoka, prav tako pa 

izkoristil Erasmus izlete. Fotografije 

si lahko ogledate spodaj. 

 

 

 

Slika 2 Roque Nublo s študenti erasmusa in VSŠ Kranj 

Slika 4 Mas Palomas z dvema VSŠ Kranj 
študentoma 

Slika 3 Galdar 



 

 

Slika 5 Mesto Las Palmas (levi del) 

 

Ta izmenjava je bila zame res čudovita izkušnja, saj sem pridobil veliko znanja in prijateljev ter izkusil 

življenje in delo v drugačnem okolju. Rad bi se zahvalil gospe Nastji Beznik, ki mi je omogočila to 

mobilnost, prav tako se ji zahvaljujem za njeno hitro odzivnost in podporo med opravljanjem prakse 

v tujini. 

 

Jan Sekne,  marec 2022  


