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Gregor Vidmar, študent izrednega 
študija programa Mehatronika, je študij 
zaključil s povprečno oceno 9,13.

Priznanje za izjemne dosežke med za-
poslenimi je prejel mag. Sašo Stanojev. 
Obrazložitev je bila naslednja: 

»Predavatelj mag. Sašo Stanojev je že 
pred epidemijo izobraževal zaposlene 
ŠC Kranj za delo na daljavo v okolju 
MS Teams. To je bilo v času pred epi-
demijo, ko se mnogi pravega pomena 
tega znanja nismo zavedali. Z izbruhom 
in širjenjem koronavirusa in nastankom 
epidemije, ko smo morali začeti delati 
od doma praktično čez noč, je poma-
gal številnim predavateljem, ki so se 
z različnimi vprašanji glede izvajanja 
predavanj in vaj obračali nanj, tako 
zunanjim kot notranjim. Svetoval je tudi 
vodstvu. Prva tako je pomagal številnim 
študentom, tako da je v kriznih trenut-
kih delo lahko nemoteno potekalo. 
Celo več – z namenom, da bi delo na 
daljavo potekalo kar čim bolj kvalitetno 

in učinkovito, je posnel različne e-vodi-
če, ki so prijazni uporabnikom. Na ŠC 
Kranj in na Višji strokovni šoli predsta-
vlja osebo, ki spodbuja delo na daljavo 
in v tem vidi tudi številne priložnosti. 
Pohvale je že prejel od posameznih 
predavateljev, vodstva in študentov, 
sedaj pa mu za njegovo pomembno 
delo, ki je izredno pripomoglo k zago-

tavljanju učinkovitega in kakovostnega 
izvajanja pedagoškega dela na VSŠ ŠC 
Kranj, iskreno čestitamo in mu izreka-
mo priznanje in zahvalo«.

Prireditev je vodil g. Darko Torkar. 

Mag. Lidija Grmek Zupanc, 
ravnateljica VSŠ ŠC Kranj 

Tako smo v letu 2021 pridobili podalj-
šano listino, ki nam omogoča izvajanje 
izmenjav tudi v naslednjem obdobju, to 
je do leta 2027.

V okviru tega mednarodnega projekta 
naši študenti opravljajo prakso in študij 
v državah članicah EU, predavatelji in 
drugi zaposleni pa se usposabljamo v 
podjetjih ali poučujemo v visokošolskih 
organizacijah v tujini. Tudi mi gostimo 
tuje predavatelje in študente, ali pa 
pomagamo sorodnim šolam pridobiti 
mesta za prakso v slovenskih pod-
jetjih. Tako smo do septembra 2021 
izvedli 110 izmenjav v Nemčiji, Avstriji, 
Italiji, Belgiji, na Madžarskem, Švedski, 
Norveški, Litvi, Angliji, Danski, Španiji in 
na Hrvaškem, sodelovanje pa razširja-
mo tudi v druge države. 

Neugodne razmere za potovanja zaradi 
epidemioloških vplivov so v zadnjih 
dveh letih zelo vplivale na izvajane 
projekta, a se kljub težkim razmeram 
za potovanja sodelujoči na projektu 
trudimo, da so tako študenti kot tudi 
zaposleni dobro informirani o številnih 
prednostih, ki jih prinaša udejstvovanje 
na izmenjavah ter da izvedemo vse 
izmenjave, ki jih je v trenutnem obdobju 
možno izvesti. Na tak način si udele-
ženci pridobijo neprecenljive praktično 
izobraževalne, lingvistične in kulturne 
izkušnje v državi gostiteljici.  

Na projektu izmenjav programa 
Erasmus+ je bil zelo ploden september 
2019. Na VSŠ IES El Rincón v Španiji 
so bile izvedene štiri izmenjave pre-
davateljev in dve izmenjavi študentov. 

Predavateljice Meta Arnež, Nastja 
Beznik in Alenka Grmek so v obdobju 
od 5. do 9. septembra 2019 poleg 
štiridnevnega usposabljanja v delov-
nem procesu izvedle tudi enodnevno 
predavanje za zaposlene in študente 
omenjene višje strokovne šole, so-
delavka Dragica Zugwitz pa se je na 
petdnevnem usposabljanju poglobila v 
finančno in računovodsko področje te 
sorodne inštitucije. 

Na skupnem srečanju s španskimi 
predavatelji, njihovimi študenti in našimi 
štirimi zaposlenimi sta nam takrat svoje 
vtise, doživetja in izkušnjo s praktičnim 
izobraževanjem predstavila tudi štu-
denta VSŠ ŠC Kranj Žiga Leskovšek, 
študent v programu Informatika, in 
Anže Plantan, študent v programu 

Projekt zmenjav v okviru EU programa Erasmus+ izvajamo že 14. leto. 

Izkušnje, ki vam bodo spremenile  
življenje, se začnejo tukaj 
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Elektroenergetika, ki sta ob našem prihodu 
ravno zaključila s praktičnim izobraževanjem, 
oba v podjetju  Escuela de Hostelería Europea 
S. L. na Kanarskih otokih. 

Luka Artelj, študent 2. letnika programa 
Elektroenergetika, je že v preteklosti z izjem-
nimi dosežki doma in v tujini tako na strokov-
nem področju študija kot tudi na področju 
fotografije opozoril na svojo nadarjenost. Od 
7. 10. 2019 do 5. 4. 2020 je opravljal prakso v 
letalskem podjetju Akaflieg v Berlinu. Z izme-
njave nam je poslal takole sporočilo: »Imam 
se super, delo je zelo zanimivo. Trenutno 
projektiram nova krila za že obstoječe letalo. 
Tu sem spoznal že kar nekaj prijateljev in 
društvo Slovencev v Berlinu, s katerimi se vsak 
teden srečamo in družimo, tako da sem se že 
kar privadil življenja tu v Berlinu. Imam lepo 
stanovanje in se vsak dan peljem do podjetja 
40 minut s kolesom, kot je tu v navadi, tako da 
imam vsak dan tudi malo rekreacije.« 

Študent 2. letnika programa Informatika 
Gašper Kristanec, je bil drugič na praksi na 
Kanarskih otokih od 20. 1. 2020 do 4. 4. 
2020 v podjetju Cloud Canary Services, Las 
Palmas, Španija. Sporočil nam je nasled-
nje: »Dobra izkušnja z opravljanjem prakse 
preko programa Erasmus+ lansko leto me je 
prepričala, da to ponovim tudi letos. Ponovno 
sem se odločil za Las Palmas, le da sem 
tokrat delal v drugem podjetju. Stanoval sem v 
istem stanovanju kot lani. Delal sem v pod-
jetju Cloud Canary Services, ki se ukvarja s 
prodajo in popravili računalniške opreme in IT 
storitvami za podjetja in šole. Delal sem tako 
v servisu kot tudi na terenu. V servisu sem 
sestavljal nove računalnike po naročilu strank 
in popravljal računalnike, NAS-e, igralne kon-
zole, UPS napajalnike in strežnike. Ukvarjali 
smo se tudi z reševanjem podatkov in pro-
gramskim čiščenjem računalnikov. Udeležil 
pa sem se tudi delavnice o SCRUM-u, ki jo je 
vodil profesor s ŠC Kranj, dr. Tomaž Aljaž, ki je 
ravno v času moje prakse opravljal izmenjavo 
za poučevanje. 

Ta izmenjava mi je bila res čudovita 
izkušnja, saj sem pridobil veliko 
novega znanja na področju infor-
matike, izkusil življenje in delo v 
drugačnem okolju in spoznal veliko 
novih prijateljev.«

Predavatelj doc. dr. Tomaž Aljaž: 
»Izkušnja v partnerski inštituciji 
Departamento de Informática - IES 
El Rincón je bila čudovita tako 
v smislu podajanja moje zanimi-
ve teme in debatiranja po njej s 
študenti kot tudi zaradi možnosti for-
malnega in neformalnega druženja 
s študenti in osebjem. Poslovili smo 
se z željo in upanjem po obojestran-
skem sodelovanju, kakor tudi, da bi 
se naše dobro sodelovanje nadalje-
valo tudi v prihodnosti.»

Darja Petrič, študentka 2. letnika 
programa Informatika in naša 
rekorderka v številu opravljenih 
izmenjav, je že petič odšla po nova 
znanja in izkušnje v tujino v Italijo in 
Belgijo, kje ima izpostave podjetje 
MuranoGlassItaly. Povedala nam 
je: »Podjetje, s katerim še vedno 
sodelujem, MuranoGlassItaly, se 
ukvarja s spletno prodajo ročno 
izdelanih steklenih izdelkov iz mu-
ranskega stekla. S podjetjem sedaj 
sodelujem že leto in pol, tako da 
delo že dobro poznam. Moje naloge 
zajemajo izdelavo grafičnih mate-
rialov, upravljanje in posodabljanje 
spletne strani, SEO optimizacijo in 
pomoč pri uvajanju sodelavcev pri 

urejanju spletne strani. Kot na vsaki 
izmenjavi do sedaj sem noro uživa-
la. Sodelavce in podjetje že dobro 
poznam in uživam v svojem delu 
ter delovnem okolju. Tudi sporazu-
mevanje na delu v angleščini mi je 
sedaj popolnoma domače. Hkrati 
mi je opravljanje prakse v tujini 
omogočilo spoznati nove ljudi iz 
različnih kultur in delavnih okolji, kar 
menim, da mi bo v prihodnje po-
magalo tako pri iskanju službe kot 
sodelovanju z različnimi ljudmi. Delo 
v tujini oziroma opravljanje prakse 
bi priporočila vsakemu, saj je dobra 
iztočnica za vpogled v delovne na-
vade in življenje drugih kultur. Sama 
se prav zaradi tega veselim prihod-
njih izkušenj v tujih državah.«

Z Darjinim delom in s sodelovanjem 
z VSŠ ŠC Kranj so bili v podjetju 
izredno zadovoljni, zato so nam po-
nudili možnost nadaljnjega sodelo-
vanja. Njihova ponudba za opravlja-
nje plačane prakse za informatike je 
še vedno aktualna in smo jo objavili 
tudi na spletnih straneh ŠC. 

V novembru 2021 smo gostili dva 
študenta Informatike Gabriela 
Cabello in Alejandra Pereza z Višje 
strokovne šole IESELRINCON s 
Kanarskih otokov, ki sta prišla v 
Slovenijo na 3-mesečno prakso 
s področja IKT in sicer v podjetje 
GeoCodis iz Kranja. Našim študen-
tom sta pojasnila razloge za odhod 
v tujino, ki temeljijo predvsem na 

Študent Gašper Kristanec (desno) s sodelavci
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želji po novem znanju in izkušnjah, 
spoznavanju tujih kulturnih navad, skle-
panju novih poznanstev, urjenju veščin 
sporazumevanja v tujem jeziku in želji 
po čim boljšem strokovnem in oseb-
nem razvoju. Naši študenti in profesorji 
so z zanimanjem spremljali njuno pripo-
vedovanje in spraševali različne stvari, 
vezane na njuno bivanje v Sloveniji in 
preživljanje Erasmus prakse v podjetju 
GeoCodis. Z našimi študenti sta še 
naprej v kontaktu in se v prostem času 
družijo. Projekt izmenjav tako pomeni 
pomemben prispevek k internacionali-
zaciji naše šole. Pomemben doprinos 
pomeni z vidika usposabljanja stro-
kovnega kadra naše šole, še posebno  
skrb pa posvečamo razvoju bodočega 
strokovnega kadra, naših študentov, ki 
lahko uspešno konkurirajo na tržišču 
delovne sile tako v domačih kot tudi v 
tujih podjetjih. 

Na spletnih straneh projekta izmenjav 
na VSŠ imamo aktivna 2 javna razpisa 

za študente in zaposlene, obenem pa si 
lahko preberete uspešne zgodbe zapo-
slenih in študentov z izmenjav ter druge 
zanimive dogodke. Vsem študentom 
in sodelavcem, ki bodo sodelovali na 
projektu izmenjav programa Erasmus+, 
iz srca privoščimo podobno izkušnjo. 

Pripravila: Nastja Beznik, univ. dipl. org., 
vodja projekta izmenjav programa 

Erasmus+ za VSŠ ŠC Kranj
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