
175 

Višja strokoVna šol a danes

Jure Svetelj � izkušnje  
državnega prvaka

Opišite okoliščine, ki so omogočile vašo ude-
ležbo na državnem tekmovanju Sloskills leta 
2012 – kdo je bil mentor, kako so potekali 
dogodki?
Mislim, da so k udeležbi najbolj pripomogle 
moje dokaj bogate praktične izkušnje doma in 
iz tujine. To so hitro opazili predavatelji med de-
lom v šolskih laboratorijih. K delu naju je spod-
bujalo več predavateljev, med njimi tudi takratna 
ravnateljica ga. Gabrijela Krajnc ter profesor g. 
Tomislav Canjuga, ki je bil kasneje mentor. Do-
godki so se potem zvrstili kar hitro, začele so se 
razne priprave, hkrati pa je potekal tudi študij.

S sotekmovalcem Tadejem Turkom sta do-
segla 1. mesto. V čem je bila vajina pred-
nost?
Največja prednost je bila po mojem mnenju v 
dobrem sodelovanju s sotekmovalcem Tade-
jem. Hitro sva si razdelila naloge in prevzela 
delo, ki sva ga obvladala najbolje – jaz mehan-
ski in Tadej programski sklop naloge oz. dela. 
Seveda brez medsebojne pomoči ni šlo. 

Pri takem delu je bilo komuniciranje in hitro spo-
razumevanje ključno. Za tako dobro uvrstitev je 
bilo potrebno zares veliko potrpljenja, mirnih pr-
stov in zbranosti. 

Tekmovanje ni bilo zahtevno samo zaradi stro-
kovnega dela, doživela sva veliko duševnih 
obremenitev in utrujenost, saj so posamezne 
naloge zahtevale hitro delo in večurno zbranost 
– najtežja naloga je trajala kar 6 ur! Tekmovalni 
sklop je trajal dva dni.

Opišite potek tekmovanja na Euroskills v Bel-
giji. Kakšne izkušnje ste pridobili?
Tekmovanje je bilo v osnovi zelo podobno kot 
na državni ravni, povišani sta bili zahtevnost 
in trajanje tekmovanja (tri dni). Konkurenca 
je bila izjemno močna, saj sva se znašla med 
najboljšimi ekipami iz petnajstih držav. Zbrani 
smo bili torej skupaj sami najboljši na regijskih 
in kasneje državnih ravneh. Sklop tekmovanja 
je bil sestavljen iz različnih nalog, med njimi je 
bilo treba sestaviti avtomatiziranega robota, ga 
električno in pnevmatsko zvezati, programira-
ti. Na njem smo potem opravili tudi hitri servis, 
ga povezali v sklop z drugim robotom oz. avto-
matizirano strojno celico, izvedli nadgradnjo in 
izboljšave. Točke smo nabirali tudi z upošteva-
njem različnih pravil o sestavi in postopku iz-
gradnje. Končen rezultat je bil izjemno tesen, 
predstavniki držav smo si bili zelo blizu, tako 
da so sodniki iskali zelo podrobne napake.  
Izkušnje so nadvse bogate. Že samo to, da sem 
imel privilegij udeležiti se takega tekmovanja in 
biti eden izmed skoraj 500 tekmovalcev, me je 
motiviralo in razveselilo.  Hkrati pa sem dokazal, 
da lahko delam pod obremenitvami, sledim na-
vodilom in sem hkrati sposoben samostojnega 
razvoja in izvajanja različnih nalog v mehatroniki.

Šli ste na ERASMUS izmenjavo. Kakšne spo-
mine imate nanjo? Kaj ste se na izmenjavi na-
učili, česar se po vašem mnenju ne bi mogli 
naučiti v Sloveniji? Kakšni so vaši dosežki in 
kaj si želite v prihodnosti?
Na izmenjavi sem bil v Stuttgartu v podjetju Fe-
sto Didactic.  Začetek poslovnega sodelovanja 
je bil uspešen, veliko sem se lahko naučil in 
imel ogromno priložnosti za različno delo. Nem-
ški način dela bi s slovenskim težko primerjal, 
saj so že osnove zelo drugačne. Ampak vseeno 
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okvirno lahko rečem, da so mi pustili ogromno 
svobode pri delu in močno spodbujali samos-
tojno razmišljanje in ustvarjanje idej. Tako sem 
se lahko učil programiranja robotov, razvijanja 
raznih strojnih modifikacij in dela v prototipni 
delavnici. Sodeloval sem z ljudmi z doktorsko iz-
obrazbo, ni se jim bilo težko usesti poleg mene 
in mi kaj razložiti. Na vse to sem se moral kar 
malo navaditi, saj nisem bil navajen takega tem-
pa in organiziranosti. Dosežkov je bilo kar nekaj, 
na primer po prvih desetih dneh sem že dobil 
vprašanje, če lahko delovni program, ki sem 
ga razvil za nek stroj, uporabljajo na sejmih in 
predstavitvah. Kasneje sem tudi v drugih oddel-
kih, kjer sem delal, razvil kar nekaj izboljšav in 

novih delov strojev, ki se uporabljajo in prodaja-
jo še danes. Eden izmed največjih dosežkov pa 
je bil nov modularni transportni sistem, ki se je 
čez nekaj mesecev že prodal v ZDA. Sedaj sem 
v presledkih že skoraj dve leti in pol pri tem pod-
jetju in mislim, da imamo zelo dober poslovni 
odnos, saj so me že sprejeli medse. Drugače pa 
v Sloveniji še nimam redne zaposlitve. Bil sem 
na razgovorih, kar nekaj podjetij me je želelo 
spoznati, vendar še nismo našli skupne poti. 
Iščem podjetje, ki mi lahko omogoči nadaljnji 
osebni razvoj, novo izobraževanje in izzive. Ne 
želim pa zapraviti svojih izkušenj ter opravljene-
ga izobraževanja z enostavnim in monotonim 
delom, saj verjamem, da lahko potem zelo hitro 
stagniraš. V bližnji prihodnosti želim še naprej 
nabirati izkušnje in se izobraziti za dobrega me-
hatronika. Kasneje pa bi rad uresniči svoje sanje  
in ustvaril lastno podjetje. 

Prvo mesto na Sloskills s področja mehatronike, 
Jure Svetelj in Tadej Turk,  

januar 2012.
(Foto: Srečko Simovič)


