
Predavateljici Tea Lončarič in Nastja Beznik v juliju in avgustu na izmenjavah za 

usposabljanje (Rijeka, Hrvaška v juliju in avgustu 2019) 

Na projektu izmenjav na VSŠ smo se pridnim in ambicioznim študentom v poletnih mesecih 

pridružili tudi aktivni predavatelji – 2 predavateljici sva se usposabljali vsaka na svojem 

področju  in izvedene so bile 3 izmenjave za usposabljanje v 2 hrvaških organizacijah.   

Tako se je od 8. in 19. julija 2019 predavateljica IKT stroke udeležila 12-dnevnega 

strokovnega usposabljanja v partnerskem podjetju RK- PROJEKT d.o.o., Rijeka, Hrvaška. 

Takole je strnila svoje vtise s tega usposabljanja:  

»Po prihodu in prijaznem sprejemu v podjetju RK-PROJEKT je sledilo medsebojno spoznavanje. 

Predstavila sem dejavnost ŠC Kranj in program  Višje šole za informatiko. Direktor podjetja 

gospod Željko Javor je predstavil njihovo dejavnost. Delajo na področju gradbeništva in 

sodeluje z mnogimi zunanjimi partnerji in podizvajalci. Pretežno so usmerjeni na novogradnje, 

vendar delajo tudi na področju obnove starejših, spomeniško zaščitenih stavb. V poletnih 

mesecih v turističnih krajih na Hrvaškem velja prepoved izvajanja gradbenih del. Zato ta čas 

izrabijo predvsem za dogovore o novih poslih in za širitev na nove trge. V tem kontekstu sem 

se udeležila pogovorov o izgradnji bazenskega kompleksa na otoku Rabu. Pri tem so gostitelji 

izpostavili ključno vlogo učinkovite in varne komunikacije med podjetjem in stranko. Pristopili 

smo analizi zahtev podjetja in njihove stranke, izdelali smo podatkovno zasnovo, idejni načrt in 

prototip komunikacijskega sistema. Zadnji dan smo opravili analizo opravljenega dela in 

ugotovili, da je sodelovanje bilo uspešno in obojestransko koristno. Ob slovesu smo izrazili 

želje in upanje, da se bo tovrstno sodelovanje nadaljevalo in poglobilo.« 

 

Drugo in tretje usposabljanje Tee Lončarič in Nastje Beznik se je izvajalo na državni inštituciji  

Odjel za gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove, ki se ukvarja z 

vodenjem evidence nepremičnin in usklajevanjem z ostalimi državnimi evidencami stavb in 



zemljišč. V Direkciji za pravne i imovinske poslove Grada Rijeka nas je prijazno sprejela 

ravnateljica gospa Ermina Brdar (slika spodaj, desno) in njeni sodelavci.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvodoma je predstavila vse strokovne službe Grada, njihove naloge in povezave z ustreznimi 

organi države. Pri ogledu prostorov in predstavitvi sodelavcev ni ostalo neopaženo tudi sledeče 

sporočilo, ki zaposlene ob trdem in pogosto stresnem delu spravi v dobro voljo:  

 

Za evidentiranje in sledenje uporabljajo programsko opremo, ki jim omogoča izpise po številnih 

kriterijih, prav tako tudi izrise katastrov. (slika spodaj) 

 

 

Izpostavljena je bila problematika  neusklajenosti evidenc te inštitucije z ostalimi državnimi 

evidencami (geodetki vpisi, lokacijske informacije, zemljiška knjiga in drugi), ter neusklajenost 
z dejanskim stanjem v naravi in ocenjujemo, da je problematika zelo podobna kot v Sloveniji. 

 



Tea Lončarič je med drugim zapisala: »V nadaljevanju smo se osredotočili na področje 

nepremičnin in informacijsko rešitev v oblaku eNekretnine. Osnovna ideja platforme 

eNekretnine je, da so na enem mestu dostopni vsi podatki o vseh nepremičninah, ne glede na 

vrsto nepremičnine, namen, rabo, lastništvo ... Delno so ti podatki zajeti v bazah podatkov v 

različnih državnih organih (zemljiška knjiga, davčna uprava, kataster, …) in organih lokalne 

uprave (občinah). zbirkah podatkov. Usklajevanje podatkov predstavlja poseben izziv ravno na 

področju Grada Rijeka, saj ima 'pestro' preteklost. V zadnjih 100 letih so se na tem področju 

pogosto spreminjale meje katastrskih občin in državne meje. Na področju lastništva so se 

izvajale nacionalizacije in konfiskacije, danes pa še vedno poteka postopek vračanja odvzete 

lastnine. V prejšnji državi je veliko stavb ali delov stavb narejenih ilegalno, kar skušajo urediti 

s postopkom legalizacije. Velikokrat je edini relevanten podatek o nepremičnini zapisan v 

arhivih zemljiške knjige iz časa Avstro-Ogrske monarhije,  in ta podatek predstavlja izhodišče 

za sledenje vsem spremembam, ki so pripeljale do današnjega stanja 'de facto' in 'de jure'. 

Sledenje sprememb in hkrati 'čiščenje podatkov' je manjkajoči element aplikacije eNekretnine 

in je potrebno vzpostaviti vzporedni sistem, ki bo omogočil in avtomatiziral obdelavo podatkov 

o nepremičninah ter prenašal končne prečiščene podatke v eNekretnine. Opravila sem analizo 

dela ključnih podatkov in za vsak podatek evidentirala, v katerih obstoječih evidencah se 

nahaja. Zato je bilo potrebno izdelati model podatkovne baze. Z dodatnimi programskimi 

moduli se lahko avtomatizira označevanje neusklajenih podatkov in usmeri uporabnika na 

proceduro ugotavljanja dejanskega stanja.« 

V nadaljevanju sva s sodelavko predstavili dejavnost in organiziranost ŠC Kranj, programov 

Višje  strokovne šole in projekta izmenjav na VSŠ Erasmus+. 

Zadnji dan smo v obeh gostiteljskih podjetjih analizirali opravljeno delo in se strinjali, da je bilo 

sodelovanje zelo uspešno in obojestransko koristno.  Ob slovesu smo izrazili želje in upanje, da 

se bo tovrstno sodelovanje nadaljevalo in še poglobilo. Poleg spoznavanje življenja v tujini in 

utrjevanja komunikacijskih spretnosti, še posebno jezikovnih,  sva navezali nekaj poslovnih 

partnerstev z namenom obojestranskega dobrega  sodelovanja na projektu izmenjav tudi v 

prihodnje.  

Najlepša hvala direktorju podjetja RK- Projekt Željku Javoru in ravnateljici Direkcije za pravne i 

imovinske poslove Grada Rijeka za prijazen sprejem in izmenjavo številnih koristnih informacij 

in nenazadnje tudi ŠC Kranj za spodbujanje internacionalizacije in v okviru tega pridobivanje 

novih znanj in veščin, ki jih bova z veseljem prenesli tudi na študente.  

Pripravili: Tea Lončarič, Nastja Beznik, september 2019 


