
 

 

ŽIVLJENJA MOČ                                                  
Svetovalno Terapevtska Dejavnost 
Alma Zajec s.p.                                                   
Smledniška cesta 84 
4000 Kranj                                                                                   Kranj: 4. 6. 2022 
     www.zivljenjamoc.live 
 alma@zivljenjamoc.si  
 +386 68 175 550    

 
 

OPRAVLJANJE PRAKSE v podjetju  Življenja  Moč 
 
Smo podjetje z glavno dejavnostjo, ki spada  pod ''ostale zdravstvene storitve''. Zaradi obsega 
dela se pojavlja potreba po praktikantih, ki obvladajo office programe in socialna omrežja, 
urejanje datotek, e-pošte in podobno. Gre za administrativna dela širokega spektra. 
Občasno je delo tudi na terenu. 
Nudimo prijetno delovno okolje in denarno nagrado za dobro opravljeno delo. Nudimo malico 
in odmor. V času procesa dela so osebni telefoni prepovedani, razen če se uporabljajo v 
namen za delo, kot pripomoček ali  dostop do vira informacij za potrebe podjetja. 
 
DELA IN NALOGE, ki jih opravlja praktikant  

 
- osvajanje veščine analitičnega pristopa obdelave dokumentacije; obdelava 

anketnega materiala. 

- Spoznavanje osnove hrambe dokumentov. 

- Obdelava dokumentov po kronološkem sistemu. Razvrstitev dokumentov  po času.  

- Delo na terenu (fotografiranje in obdelava fotografij na terenu). 

- Spoznavanje delovnih procesov v podjetju. 

- Spoznavanje zakona o varovanju osebnih podatkov uporabnikov. 

- Priprave dela na terenu in spoznavanje zaščitne opreme. 

- Spoznavanje vsebin za kvalitetno opravljeno delo, ki so odvisne od zaposlenih 

(spočitost, zdrav življenjski slog, primerna prehrana, poznavanje organizacijske 

kulture podjetja, spoznavanje organizacijske klime podjetja, poznavanje vizije 

podjetja in sprejemanje svoje vloge v prihodnosti podjetja…). 

- Spoznavanje osnov delovanja podjetja in podjetništva (trženje, opravljene storitve, 

računi, obveznosti do države in zaposlenih, plače, nagrade..).  

 

Podjetje razpolaga z osebnimi podatki uporabnikov storitev, zato o vsebini dela ne izdaja 

informacij, saj bi s tem lahko izpostavilo podatke podjetja in osebne podatke uporabnikov ter 

strokovnih vsebin. Podjetje se sklicuje na   Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-

UPB1). 

Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno vsakemu posamezniku ne glede na narodnost, 

raso, barvo, veroizpoved, etnični pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, 

spolno usmerjenost, premoženjsko stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, 

državljanstvo, kraj oziroma vrsto prebivališča ali katerokoli drugo osebno okoliščino. 
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