
 
 

Poročilo o praktičnem izobraževanju v okviru projekta 

mobilnosti na VSŠ, program Erasmus+ 

(Las Palmas, Gran Canaria, Španija od 10. 1. 2022 do 9. 3. 2022) 

 

 

 

UVOD 

V 2. letniku programa Mehatronika sem dobil priložnost opravljanja prakse 

preko programa Erasmus+. To sem si želel že prejšnje leto, vendar mi situacija z 

epidemijo tega ni omogočala. Praksa je potekala na projektu, ki so ga izvajali na 

šoli IES El Rincon.   

 

 

PRIHOD NA OTOK GRAN CANARIA 

Potovanje se je začelo na Brniku. Tam nas je čakal kombi podjetja GoOpti, ki 

nas je peljal na letališče na Dunaj, kjer smo imeli let. Ta je trajal 5h in po 

pristanku smo bili deležni tudi naključnega testiranja. Na srečo smo bili vsi 

negativni. Na letališču sta nas pričakala in sprejela g. Tiburcio Cruz ter ravnatelj 

šole in vodja projekta prof. Alejandro Garcia, ki sta nam bila v veliko pomoč pri 

iskanju nastanitve.  

 

  

 

 

 

 



 

 

DELO NA  PROJEKTU O KIBERNETSKI VARNOSTI NA ŠOLI 

IES EL RINCON 

Šola IES El Rincon se ukvarja z izobraževanjem študentov na področju 

informatike. Njihov program in program, v katerem smo bili udeleženi tudi mi, 

se imenuje Cibersiguridad oziroma kibernetska varnost. Sam program je 

praktično usmerjen in študenti, ki ga dokončajo, dobijo certifikat podoben 

magisteriju. Tako imajo ti študenti veliko prednost pri iskanju zaposlitve.  Naše 

delo je obsegalo široko paleto znanj od dela na aplikacijah za operacijski sistem 

android do ukvarjanja s kibernetsko varnostjo. Spoznali smo se z varnostnim 

protokolom, ki ga največkrat srečamo pri vpisovanju v G-mail, to pa je dvojna 

verifikacija uporabnika za avtorizacijo, iz različnih naprav. Pri tem smo delali na 

operacijskem sistemu Linux, katerega smo uporabljali z uporabo virtualizacije 

(VirtualBox). Spoznali smo tudi temelje oziroma načine, s katerimi naj bi 

vsiljivec vdrl v naš računalniški sistem, mi pa smo se jih naučili prepoznati ter 

mu izničiti te možnosti. Naš glavni del pa je obsegal projekt konfiguracije 

usmerjevalnikov za delovanje celotnega sistema, npr. v hotelu. Usmerjevalnike, 

uporabljene na projektu, je izdelal proizvajalec MikroTik.  Z delom na teh 

projektih sem spoznal veliko novih stvari, kot so konfiguriranje usmerjevalnikov 

ter programiranje v jeziku Java. Ena prednost te šole pa je bila seveda njena 

lokacija, saj je bila postavljena le 100 m od največje in najbolj obiskane plaže na 

tem otoku, plaže Las Canteras. 

 

Prosti čas 

Na otoku je veliko zanimivosti, ki smo si jih ogledali. Z različnimi izleti, ki so 

organizirani za Erasmus študente, smo si ob nizki ceni ogledali velik del otoka. 

Te znamenitosti so Roque Nublo, zaliv Mogan, najvišjo točko otoka Pico de las 

Nieves, ogled tehničnega muzeja. Erasmus dogodki pa se ne ustavijo samo pri 

izletih, saj je organiziranih veliko dogodkov v nočnih klubih, kot tudi šport, npr. 

odbojka na mivki. Spodaj je še nekaj slik, ki bolje opišejo otok kot pa besede. 



 

 

Slika 1: Roque Nublo 

 
Slika 2 in 3: Puerto de Mogan 



 

 

Slika 4: Teror 

 

Slika 5 in 6: Maspalomas Dunes 



 

 

Slika 7: Sončni zahod na plaži Las Canteras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAKLJUČEK 

Opravljanje prakse na Kanarskih otokih bi priporočal vsem, ki imajo radi 

sproščen način življenja ter bi se obenem radi veliko naučili. Spodbujam vse, ki 

imajo željo po novih dogodivščinah, vendar ne vedo, kje začeti. Z opravljanjem 

prakse na Kanarskih otokih sem pridobil veliko znanja in izkušenj, prav tako sem 

dobil vpogled v tukajšnjo kulturo in španski jezik. Razširil sem tudi spekter 

svojih znanj kot inženir mehatronike in pridobil kar nekaj kompetenc za 

zaposlitev, kar je bil tudi velik cilj. 

 

 Lenart Burgar 

 

 

 

  


