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Zlato priznanje  
za Višjo strokovno šolo 
Na 29. tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije, ki je bilo 10. 10. 2019 
na Otočcu, je Višja strokovna šola ŠC Kranj dobila zlato priznanje kot najbolj-
ša izobraževalna institucija 2019 za področje elektroenergetike.

Naš diplomant Aljaž Šubic je za svoje diplomsko delo z naslovom Izdelava 
SCADE za črpališča Komunale Kranj na državnem tekmovanju za najboljšo 
inovacijo s področja vzdrževanja dosegel 2. mesto, diplomant Tomaž Škufca 
pa je za diplomsko nalogo z naslovom AMI clean up – analiza NNO z na-
menom zmanjšanja in odprave frekvenčnih motenj za nemoteno delovanje 
AMI sistema v podjetju Elektro Gorenjska, d. d., na državnem tekmovanju za 
najboljšo nalogo s področja vzdrževanja zasedel 3. mesto.

Mentor obema diplomskima nalogama je bil naš predavatelj Robert Šifrer, 
univ. dipl. inž.

Predavatelj in mentor Robert Šifrer je prevzel priznanje 10. 10. 2019 na 
Otočcu. Priznanje je podelil g. Viktor Jemec, predstavnik Društva vzdrževal-
cev Slovenije (na sliki levo). Priznanja študentom 
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ALJAŽ ŠUBIC
Diplomant VSŠ ŠC Kranj, 

program elektroenergetika 

Naslov diplomskega dela:  
Izdelava SCADE 

za črpališča Komunale Kranj

Dosežek: 
2. mesto na državnem tekmovanju 

za najboljšo inovacijo
 s področja vzdrževanja

Kaj vas je zanimalo kot otroka? Ali bi 
se iz teh stvari dalo razbrati vašo ka-
snejšo usmerjenost v področje elek-
troenergetike?
Kot otrok sem se najbolj zanimal za ra-
čunalništvo in šport, elektrika me takrat 
še ni tako pritegnila. Vedno sem želel 
delati tudi fizično. Zanimivo mi je bilo 
električno omrežje, kako deluje poveza-
va omrežja, z leti sem se pa tudi bolj za-
čel poglabljati v obnovljive vire energije.

Bili ste študent naše višje strokovne 
šole. Kakšne spomine imate na šola-
nje, kaj vam je bilo še posebno všeč?
Kot diplomant imam na študij zelo po-
zitivne spomine, imeli smo nekaj zelo 
odličnih vaj, v spominu pa so mi najbolj 
ostale strokovne ekskurzije v različna 
podjetja po Sloveniji.

Ustaviva se pri vašem diplomskem 
delu z naslovom Izdelava SCADE za 
črpališča Komunale Kranj, za katero 
ste prejeli 2. mesto. Kako to, da ste si 
izbrali omenjeno temo?
Izbira teme je bila sklop naključij. Vedno 
sem si želel delati z računalniškimi pro-

grami, kjer je v ozadju logika in oblikova-
nje vmesnika, zato je bila izbira SCADA 
zame odlična. Za samo SCADO me je 
navdušil že mentor v šoli, Robert Šifrer, 
kasneje sem jo pa spoznal še preko štu-
dentskega dela na centralni čistilni nap-
ravi na Komunali Kranj. Kot vzdrževalci 
na čistilni napravi smo pokrivali tudi vsa 
črpališča, ki jih Komunala Kranj pokri-
va. Za črpališča nismo imeli sistema 
enotnega prikaza črpališč, zato smo se 
z mentorjem v podjetju odločili, da lah-
ko za svojo diplomsko nalogo naredim 
sistem SCADA za črpališča. V nalogi 
govorim o izdelavi samega vmesnika za 
črpališča in o programiranju simulacije 
delovanja črpališča na krmilniku.
Kje ste zaposleni in kaj od vas zahte-
va delovno mesto?
Trenutno sem zaposlen v podjetju za 
avtomatizacijo, kjer delamo za projekt v 
Turčiji. Delo zahtevo znanje avtomatike 
in tujih jezikov.

Kako preživljate prosti čas?
Prosti čas najraje preživljam s svojo bolj-
šo polovico, ukvarjam se s športom, rad 
pa tudi kuham in pečem.

MATIC PEČNIK 
Diplomant VSŠ ŠC Kranj, 

program ekonomist 

Naslov diplomskega dela:  
Poslovni načrt športnega društva XY

Dosežek: 
POPRI, bronasto priznanje, 

1. mesto na državnem tekmovanju 
v kategoriji Mladi do 29. leta

Obiskovali ste našo višjo strokovno 
šolo, program ekonomist. Nam lahko 
zaupate, o čem vse ste premišljevali, 
preden ste se odločili za temo vaše 
diplomske naloge?
Temo za diplomsko nalogo sem črpal 
iz lastnih izkušenj, ki sem jih kot aktiven 
športnik tudi izkusil. Glede na dejansko 
stanje upravljanja s športnimi društvi 
je razvidno, da država še vedno nima 
interesa to urediti na način, kot je ure-
jeno v podjetniškem svetu. Vse preveč 
sponzorskega in donacijskega denarja 
se nekontrolirano porabi, ta poraba pa 
nima nobene povezave z delovanjem 
in omogočanjem boljših pogojev za ak-
tivne člane društev. Koncept, ki sem ga 
vključil v diplomsko nalogo, sem dobil 
na podlagi poslovanja in vodenja evrop-
skih nogometnih klubov, kjer je znano, 
kdo je lastnik, kdo odgovarja in kdo us-

merja klubsko politiko.

Kakšno tekmovanje so »POPRI«? 
Nam lahko kaj več poveste o tem?
Tekmovanje POPRI je vzpodbujajoče 
tekmovanje, ki dijakom, študentom in 
diplomantom omogoča prvi stik z re-
alnim sektorjem v gospodarstvu in ti v 
vlogi sodelujočega nazorno prikaže, da 
je ekonomski svet pravil v gospodarstvu 
biti vedno inovativen, ustvarjalen in biti 
korak pred konkurenco, da si lahko us-
pešen.

Kdo je dal pobudo, da ste se udeležili 
tega tekmovanja?
Pobudo za udeležitev na tekmovanju 
POPRI sem dobil od izjemnega preda-
vatelja mag. Saša Bizanta, ki mi je pri 
mojem študiju pomagal, me usmerjal in 
navdihoval na moji študijski poti.

Priznanja študentom 
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TOMAŽ ŠKUFCA
Diplomant VSŠ ŠC Kranj, 

program elektroenergetika 

Naslov diplomskega dela:  
IAMI clean up – analiza NNO z namenom 

zmanjšanja in odprave frekvenčnih mo-
tenj za nemoteno delovanje AMI sistema 

v podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Dosežek: 
3. mesto na državnem tekmovanju  

za najboljšo diplomsko nalogo  
s področja vzdrževanja 

Kaj vas je zanimalo kot otroka? Ali bi 
se iz teh stvari dalo razbrati vašo ka-
snejšo usmerjenost v področje elek-
troenergetike?
Kot otrok sem užival v razstavljanju in 
sestavljanju raznih predmetov, pred-
vsem stvari iz mamine kuhinje, ki so vse-
bovale vrtljive in gibljive dele. Dejansko 
se iz otroških dni ni dalo razbrati usmer-
jenosti v področje elektroenergetike. 
Zanimali so me predvsem uniformirani 
poklici, policaj, gasilec, pilot itd. 

Bili ste študent naše višje strokovne 
šole. Kakšne spomine imate na šola-
nje, kaj vam je bilo še posebno všeč?
Na čas, ko sem bil študent, imam preču-
dovite spomine, spomine na druženje s 
prijatelji in spoznavanje novih ljudi in no-
vih stvari ter na nadgradnjo obstoječega 
znanja. Najbolj so mi v spominu ostale 
laboratorijske vaje, še posebno s pod-
ročja krmilja in regulacij (programiranje 
krmilnikov). Poudaril pa bi tudi, da se je 
v času mojega študija z vsakim dnem in 
z vsako predstavitvijo nalog konkretno 
krepila moja osebnost, samozavest in 
sposobnost nastopanja pred ostalimi 
udeleženci.  

Ustaviva se pri vašem diplomskem 
delu z naslovom AMI clean up – ana-
liza NNO z namenom zmanjšanja in 
odprave frekvenčnih motenj za ne-
moteno delovanje AMI sistema v pod-
jetju Elektro Gorenjska , d. d., za ka-
tero ste prejeli priznanje.  Kako to, da 

ste si izbrali omenjeno temo? 
Izbira teme ni bila naključje. V sistem 
AMI sem vpet že od samega začetka. S 
tem se ukvarjam že več kot 5 let. To po-
dročje je s seboj prineslo spoznavanje 
novih tehnologij, principov delovanja da-
ljinskega odčitavanja števcev električne 
energije, vzroke za nedelovanje, analize 
stanj omrežja, iskanje rešitev. Glede na 
naravo dela in dejstvo, da nikjer na sple-
tu ne najdeš nekih navodil ali strnjenih 
zapisov izkušenj s področja reševanja 
problematike daljinskega odčitavanja 
števcev električne energije,  sem se od-
ločil svoje pridobljene izkušnje predsta-
viti v diplomskem delu.

Kje ste zaposleni in kaj od vas zahte-
va delovno mesto?
Zaposlen sem v podjetju Elektro 
Gorenjska d. d. Delovno mesto od mene 
zahteva samoiniciativnost, strokovnost, 
komunikativnost, pripravljenost za delo 
v timu, reševanje reklamacij, nadzor 
zunanjih izvajalcev, predvsem pa reše-
vanje in odpravo napak za nemoteno 
delovanje sistema AMI.

Kako preživljate prosti čas?
Svoj prosti čas zapolnim predvsem s 
svojima konjičkoma. To sta akvaristika 
in motociklistika, vedno pa se najde čas 
tudi za rolanje, druženje, kino, spreho-
de. 

Trenutno največ časa posvetim gradnji 
hiše – sem sam svoj mojster.

Kako bi opisali udeležbo na tekmo-
vanju »POPRI«? Kako ste sodelovali 
in kaj ste dosegli? Kakšni so bili vaši 
občutki?
Kot udeleženec sem ponosen, da sem 
bil izbran v ožji izbor tekmovalcev. 
Predstavil sem svojo idejo o transpa-
rentnosti delovanja športnih društev, s 
čimer bi pripomogli tudi k dvigu kon-
kurenčnosti ter državi omogočili boljši 
nadzor nad poslovanjem športnih dru-
štev. V času tekmovanja so me prevevali 
občutki ponosa in pripadnosti izobraže-
valni ustanovi, ki mi je dala znanje, da 
sem lahko zastopal sebe, šolo in okoli-
co, iz katere izhajam.

S čim se ukvarjate sedaj, ste zapos-
leni?
Trenutno sem redni študent 3. letnika 
Fakultete za management, Univerze 
na Primorskem, in sem popolnoma 
osredotočen na študijske obveznosti.  
V prostem času pa se še vedno aktivno 
ukvarjam z nogometom.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
V naslednjem letu si želim opraviti vse 
svoje študijske obveznosti in diplomirati 
ter nadaljevati izobraževanje na podi-
plomskem študiju.



8

VV pogodbenem letu 2018/19 (od 1. 6. 
2018 do 30. 9. 2019) smo v okviru pro-
grama ERASMUS+, projekta izmenjav 
v VSŠ, izvedli 18 izmenjav. Od tega je 
odšlo v tujino 7 študentov na prakso in 
8 zaposlenih (5 na usposabljanje in 3 na 
poučevanje), gostili smo 1 strokovnjaka 
iz podjetja, ki je izvedel predavanje za 
naše študente in zaposlene in 2 preda-
vateljici iz tuje VSŠ na usposabljanju. 
Tako smo skupno dosegli že 104 izme-
njave. V nadaljevanju opisujemo le ne-
kaj uspešnih zgodb naših študentov, za 
katere upamo, da bodo navdušile tudi 
vas in da se boste pridružili dosedanjim 
udeležencem izmenjav. 

Darja Petrič, 
2. letnik programa informatika, redni 
študij, podjetje MuranoGlassItaly, 
Benetke, Italija, od 5. 7. 2019 do 5. 9. 
2019, že četrta izmenjava za prakso: 
»V začetku letošnjega leta sem na izme-
njavi začela z izdelavo novega projekta, 
ki ga bo zajemalo moje diplomsko delo: 
izdelava nove spletne strani. Zasnovo 
tega projekta sem pripravila že na prej-
šnji izmenjavi, sedaj pa smo projekt iz-
popolnili do te mere, da imamo novo 
spletno stran VenetianGlassChandelier 
(https://www.venetianglasschandelier.
com/) – trenutno jo še vedno dopolnju-
jemo z novimi produkti in jo optimizi-
ramo. Delo v tujini oziroma opravljanje 
prakse bi priporočila vsakemu študentu, 
saj je dobra iztočnica za vpogled v de-
lovne navade in življenje drugih kultur. 
Sama se prav zaradi tega veselim pri-
hodnjih izkušenj v tujih državah.«

Gašper Kristanec, 
1. letnik programa informatika, re-
dni študij, podjetje Inerza S.A., Las 
Palmas, Španija; od 8. 4. 2018 do 
21. 6. 2019: «Delal sem v podjetju 
Inerza S.A., ki ima okoli 200 zaposle-
nih in je eno najbolj znanih IT podjetij 
na Kanarskih otokih. Ukvarjajo se s sis-
temskim inženiringom, vzpostavitvijo in 
vzdrževanjem vseh vrst računalniških 
sistemov in tudi z razvojem programske 

opreme. Delal sem v oddelku za mikro 
informatiko, kjer skrbijo za pripravo in 
vzdrževanje sistemov. V podjetju sem 
se počutil odlično, v oddelku sem imel 
še 4 starejše sodelavce in 2 študenta 
moje starosti. Nekateri so sicer znali 
bolj malo angleško, a je bila to le prilož-
nost za izpopolnjevanje mojega znanja 
španščine. Veliko smo delali na terenu, 
npr. menjali in vzdrževali računalnike, 
popravljali video nadzorni sistem na 
stadionu, vzpostavljali omrežja v različ-
nih podjetjih in hotelih ter še ogromno 

drugih stvari. 

Z delom smo začenjali ob pol osmih, 
tako da sem vstajal precej zgodaj, saj 
se podjetje nahaja v univerzitetnem 
kampusu, pol ure vožnje z avtobusom 
iz Las Palmasa. Nekajkrat sem obiskal 
Masspalomas, ki slovi po 330 sončnih 
dneh na leto in peščenih plažah, za 4 
dni pa sem odšel tudi na Tenerife, kjer 
sem se povzpel na najvišji vrh španije – 
vulkan El Teide. Tiburcio mi je tudi omo-
gočil, da sem se udeležil dveh šolskih 
ekskurzij v notranjost otoka. Ta izmenja-
va je bila zame res čudovita izkušnja, saj 
sem pridobil veliko novega znanja na 
področju informatike, izkusil življenje in 
delo v drugačnem okolju in spoznal veli-
ko novih prijateljev.«

Špela Stare, 
2. letnik programa ekonomist, redni 
študij, podjetje Happy Foreigners 
World, Valencia, Španija; od 3. 1. 
2019 do 30. 3. 2019: »V podjetju sem 
se naučila veliko novih stvari, predvsem 
o spletnem marketingu, saj je naše delo 
potekalo predvsem prek spleta. Ker 
mi je šef omogočil tudi uporabo koles, 

t. i. valenbisi, je bilo delo še olajšano. 
Delali smo večinoma preko Facebooka, 
Instagrama in WhatsAppa, kjer smo pi-
sali objave in obveščali študente o naših 
izjemnih izletih. Zelo sem hvaležna, da 
sem se lahko udeležila prakse v tujini in 
tako razširila svoje obzorje ter spoznala 
ogromno neverjetnih ljudi s celega sve-
ta, ki so pripomogli k temu, da je bila ta 
moja izkušnja še bolj nepozabna.«

Jakob Jeglič, 
2. letnik programa ekonomist, redni 
študij, podjetje Happy Foreigners 
World, Valencia, Španija; od 10. 1. 
2019 do 30. 3. 2019: »V času najine pra-
kse smo v podjetju ustanovili tudi novo 
podjetje pod imenom Soy Erasmus, na-
menjeno organiziranju turističnih izletov 
za Erasmus+ študente v znane in zani-
mive španske kraje (Madrid, Toledo, 
Calpe, Montanejos itd.). Vse izlete smo 
organizirali za en dan, tako da so bili 
tudi cenovno privlačni. Šef mi je dovolil 
poskusno realizirati mojo idejo o odda-
janju električnih skirojev, ki so v Valenciji 
zelo popularni. Zelo se je obneslo, zato 
smo za podjetje kupili 3 električne ski-
roje, ki se še naprej oddajajo zelo us-
pešno. Za vse tiste študente, ki razmiš-
ljate, ali je praktično delo v tujini preko 
Erasmus+ za vas, naj velja moje sledeče 
priporočilo: izkoristite to možnost v času 
študija, če le morete!«

Anže Plantan, 
1. letnik programa elektroenergeti-
ka, redni študij, in Žiga Leskovšek, 
1. ciklus informatika, izredni študij, 
podjetje ESCUELA DE HOSTELERIA 
EUROPA, Gran Canaria, Španija; od 
28. 6. 2019 do 6. 9. 2019. Anže: »Med 
izobraževanjem sem spoznal veliko lju-

Projekt izmenjav v okviru  
programa ERASMUS+  
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Pričakovanja študentk in študentov v 
programu organizator socialne mreže

Mirela Hafizović,
2. ciklus OSM 
Sem Mirela, moja dosedanja izobrazba 
je vzgojitelj predšolskih otrok. Po kon-
čani srednji šoli sem se zelo hitro redno 
zaposlila, vendar ne na tem področju. 
Moja trenutna zaposlitev je delo z ljud-
mi, brez katerega si ne predstavljam živ-
ljenja. Sem zelo družabna, komunikativ-
na in sočutna oseba. Ob priložnosti sem 
se tako vpisala v višjo strokovno šolo, v 
program organizator socialne mreže, 
v želji, da bi svoje znanje iz življenja in 
prakse lahko nadgradila, da bi ljudem 
lahko še vedno in še več pomagala. 

Moje prvo leto študija je potekalo vzpo-
redno s službo kar tekoče, z manjšimi 
izostanki, pa vendar z nekaj truda kar 
uspešno. Letošnje študijsko leto pa se 
zaradi sprememb v službi malo težje 
prilagajam predavanjem in vajam. Kljub 

vsemu si želim uspešno zaključiti štu-
dij, pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, se 
vrniti in opravljati delo, ki me še pose-
bej veseli (delo z otroki, ranljivimi sku-
pinami in vsemi pomoči potrebnimi). 
S tem razlogom sem se tudi odločila 
za izbirni modul Otroci in mladostniki. 
Študij ne zahteva prevelikega znanja in 
pretiranega učenja, če si le prisoten na 
predavanjih in vajah.  Sama se bom tru-
dila doseči cilj, ki sem si ga zadala pred 
enim letom, kljub službi, ki od mene 
zahteva veliko prisotnost. Če mi ne bo 
uspelo, sem vsaj poskusila in pridobila 
novo znanje, ki ga bom odnesla s seboj 
v življenje. Vsekakor ne morem izgubiti 
ničesar, lahko samo pridobim. Sami se 
v življenju odločamo, na kateri točki želi-
mo zaključiti, v samem startu ali na cilju. 
Ko naredimo korak nazaj, ne pomeni, 
da smo odnehali, morda smo šli samo 
po zalet. 

Edita Oštraković,
1. cilus OSM 
Moje ime je Edita. Za to študijsko smer 
sem se odločila iz osebnih nagibov, in 
sicer zaradi zdravstvenih razlogov, pa 
tudi zato, ker sem že od rojstva vpeta 
v socialno oz. medkulturno dogajanje 
ter zaradi praktičnega znanja z različnih 
področij. 

Od študija oziroma šole pričakujem, da 
mi poda takšna znanja, da bom znala 
strokovno znanje uporabiti pri praktič-
nem delu ter s tem pomagati mladim 
in starejšim pri vzpostavljanju socialnih 
stikov, integracije v okolje in družbo. 
Glede na to, da je ta smer zelo obširna, 
bi jo bilo potrebno bolje opredeliti, tudi 
zaradi hitrejšega zaposlovanja po kon-
čanem študiju. 

di, s katerimi sem tudi ostal v stiku, ker 
se želim tja še kdaj vrniti. Najbolj mi je 
ostalo v spominu potovanje po otokih, 
od vsega pa me je najbolj fasciniralo, 
kako različna in raznolika je pokrajina 
otoka. Nazaj me najbolj vlečejo neodkri-
ti predeli otoka.« Žiga: »Podjetje Grupo 
Newport se ukvarja z izdelovanjem sple-

tnih strani za različna podjetja. Moja 
naloga je bila nadaljevati spletno stran 
za podjetje Inversiones Borma S.A., na 
kateri se morajo prikazovati tečaji, ki 
jih ponujajo, ter novice, ki jih objavljajo. 
Ob prihodu sem dobil kontaktno osebo 
Emanuela, ki mi je vedno nudil pomoč, 
ko sem jo potreboval. Predstavil mi je 

programsko okolje Laravel in PHP ter mi 
razkril naslednje korake. V podjetju sem 
se naučil veliko novega o delovanju in 
izdelovanju spletnih strani, kar mi izred-
no veliko pomeni. Prosti čas, ki mi je os-
tal, sem porabil za deskanje ali surfanje, 
pohajkovanje in vožnjo z motorjem. Zelo 
sem vesel, da sem se lahko udeležil te 
prakse, saj je bila neverjetna izkušnja.«

Več o delu, izkušnjah in doživetjih štu-
dentov, predavateljev ter drugih zapo-
slenih na izmenjavah v podjetjih in šolah 
si lahko preberete na spletnih straneh 
VSŠ, kjer je objavljen tudi razpis, na 
katerega se lahko prijavite in tako pos-
tanete del velike družine Erasmus+ ude-
ležencev tudi vi. 

Toplo vabljeni!

Nastja Beznik, univ. dipl. org.,  
vodja projekta izmenjav za VSŠ ŠC Kranj

Organizator socialne mreže kot poklic prihodnosti?
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Tina Petrič Smogavec,
1. ciklus OSM 
Za študij v programu organizator so-
cialne mreže sem se odločila zato, da 
nadgradim svoje znanje, saj že vrsto let 
delam z osebami, obolelimi za demen-
co. Svoje praktično znanje bi rada pod-
prla še s teoretičnim. Od šole oziroma 
študija pričakujem strokovno znanje in 
podporo pri nadaljnjem delu s starostni-
ki. Želela bi, da je ta študijska smer bolj 
opredeljena in priznana, sploh glede na-
daljnje zaposlitve. Je pa dobra »odskoč-
na deska« za magistrski študij. 

Mak Bukovnik,
1. ciklus OSM 
Sem Mak. Študij v programu organiza-
tor socialne mreže je logično nadaljeva-
nje mojih dosedanjih interesov – dela 
z mladimi in otroki. Poleg tega, da ima 
program zanimiv predmetnik, je na 
mojo odločitev vplivala tudi bližina šole 
in ugodna šolnina. Študij poteka izredno 
hitro. Občutek imam, da sem bil vržen v 
globoko vodo »brez rokavčkov«. Toda, 
tako kot z vsako novo stvarjo – najprej je 
strašno, ko pa malo zadihaš, ugotoviš, 
da znaš plavati; če ne gre drugače, pa 
po pasje. Pričakujem, da bom po koncu 
študija sposoben dobro uporabiti vse 
na novo pridobljeno znanje, še posebej 

na področju dela z mladimi in otroki. 

Mateja Nadja Bombek,
2. ciklus OSM
Za študij sem se odločila, ker me zani-
majo socialne teme na več nivojih. Imam 
močan socialni čut in visoko mero em-
patije, ki se mi zdi neobhodno potrebna 
za opravljanje poklica organizator soci-
alne mreže. Dodaten razlog za študij je 
bil tudi ta, da me zanimajo skupnosti za 
starostnike. Zanima me star človek, sta-
ranje in vse povezano s tretjim življenj-
skim obdobjem. 

Študij je zelo zanimiv in poteka po priča-
kovanjih. Na šoli so zelo prijazni, taki so 
tudi odnosi s predavatelji. Po končanem 
študiju oziroma diplomi se imam namen 
zaposliti na področju, kjer bo cilj višja 
kvaliteta življenja starostnikov. Zanima 
me tudi socialno podjetništvo, tako da je 
izbor po diplomi večplasten. Prepričana 
sem, da je organizator socialne mreže 
poklic prihodnosti, saj bo kmalu social-
na pomoč na človeškem nivoju nujno 
potrebna v vsakem domu, kjer bo živel 
starostnik. 

Katarina Špendov, 
2. ciklus OSM 
Sem Katarina in zaradi zdravstvenih 

razlogov sem se odločila za prekvalifi-
kacijo poklica. Od študija pričakujem 
praktična znanja s področja mladostni-
kov, saj želim pomagati mladostnikom v 
njihovih težavnih obdobjih, jih motivirati 
in usmeriti v samostojne, odrasle, zrele 
osebe. Pomagala jim bom premaga-
ti »travme« iz otroštva in jih usmerjati v 
mladostništvo, polno zmag! Naučiti jih 
je potrebno komuniciranja, obvladova-
nja konfliktnih situacij in razreševanja 
le-teh. Želim jim pokazati, da je vsak člo-
vek zmožen doseči vse. Moje načelo je, 
da je ednina stalnica v življenju spremi-
njanje. S pozitivnim odnosom si kreira-
mo lastno pozitivno življenje. 

Bojana Frelih, 
2. ciklus
Sem Bojana in za študij sem se odločila, 
ker že vrsto let delam z otroki s posebni-
mi potrebami. Rada bi si pridobila zna-
nje na širšem področju socialno ogro-
ženih skupin. Izbrala sem modul Stari 
človek, saj se mi zdi, da je problematika 
pereča in da bo potrebno še veliko dela 
na tem področju, saj se potrebe stalno 
povečujejo. 

Miha Bajt,
2. ciklus OSM 
Za ta študij sem se odločil, ker sem bil 
v službi postavljen pred dejstvo – ali 
pridobi izobrazbo ali oditi, saj sem bil v 
času vpisa zaposlen v vzgojnem zavo-
du, kjer smo delali z otroki, ki imajo ču-
stveno- vedenjske probleme. Po nekaj 
obiskih predavanj me je študij »potegnil 
noter«, tako da sem bil z veseljem del ra-
zreda. Všeč mi je, da smo se sošolci po-
vezali med seboj in postali tudi prijatelji. 
Študij priporočam vsem, ki imajo čut za 
sočloveka, saj je to rdeča nit celotnega 
programa. 

Ajda Armentano, 
2. ciklus OSM  
Študiram v 2. ciklusu programa orga-
nizator socialne mreže. Glede na mojo 

Od leve proti desni: Mateja, Mirela, Miha, Tina, Bojana, Katarina in Edita

Študenti/ke tega programa morajo biti usmerjeni v delo z ljudmi, zato je pred 
vpisom zanje obvezen psihofizični preizkus, ki ga izvajamo predvsem tako, da 
kandidat/ka  pripravi svoj strokovni življenjepis, na razgovoru pred komisijo pa 
ga predstavi članom komisije. V programu so 3 izbirni moduli: Otroci in mla-
dostniki, Družina in Stari človek. Program organizator socialne mreže izvajamo 
samo v obliki izrednega študija.
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zdravstveno podlago se mi je to zdel 
najbližji izobraževalni program, v kate-
rem bi lahko uresničila lastne cilje. Moja 
pričakovanja o izobraževanju so bila 
vendarle nekoliko drugačna, kot se je 
izkazalo. Pričakovala sem malo več ra-
zumevanja glede na to, da smo izredni 
študenti. Razumem, da moramo opraviti 
določene obveznosti vsi enako, vendar 
velikokrat dobim občutek, da nas doje-
majo kot redne študente. 

Za modul Otroci in mladostniki sem 
se odločila zato, ker sem ravno prišla 
iz tega obdobja in mi je bolj blizu. Od 
nekdaj me veseli delo z dojenčki ali ot-
roki ali pa s problematičnimi najstniki. 
Upam, da mi bo po končanem študiju 
uspelo priti tako daleč, da bi odprla svo-
je podjetje. Najbolj si želim, da bi imela 
center za razgibavanje/jogo za dojenč-
ke (»handlingi« in podobno). Vzporedno 
pa bi vodila rojstne dneve ali kakšne 

vikende v naravi z malo večjimi otroki. 
Bistveno bi bilo, da bi odpeljala otroke 
od televizij, tablic in telefonov in jim po-
kazala malo bolj koristno preživljenje 
prostega časa, kot ga poznajo.

Lidija Grmek Zupanc

Ali nam lahko predstavite GS1 in po-
jasnite, zakaj ste se odločili, da vanj 
vključite fakultete, visoke in višje 
šole?
S prenosom znanja je treba začeti do-
volj zgodaj, zato smo se v neodvisni 
organizaciji GS1 Slovenija odločili, da 
dobro prakso prenosa vsebin GS1 v sre-
dnje šole nadgradimo tudi s terciarnim 
izobraževanjem. Tako smo jeseni 2017 
podpisali pismo o nameri sodelovanja s 
22 fakultetami, visokimi in višjimi šolami. 
Študentom vsa za gospodarstvo tako 
pomembna znanja prinašamo v njihove 
učilnice in prakso prestavimo iz podjetij, 
trga neposredno v razred.

Sodelovanje z institucijami znanja je 
poleg sodelovanja z gospodarstvom za 
organizacijo GS1 Slovenija, ki je neod-
visna in nepridobitna ustanova na po-
dročju mednarodnih standardov GS1 
za identifikacijo, zajem in elektronsko iz-
menjavo podatkov v Sloveniji, izrednega 
pomena. Imamo preko 3500 članov ozi-
roma uporabnikov, predvsem iz prede-
lovalne in trgovske dejavnosti, logistike 
ter zdravstva, zato še kako dobro vemo, 
kakšno je poslovanje skorajda v vseh 
panogah. Še več, nacionalna predstav-
ništva mednarodne organizacije GS1 
delujejo v 114 državah po svetu, stan-
dardi GS1 pa so prisotni v več kot 150 
državah, zato tudi globalno vemo, kaj se 
dogaja. Po vsem svetu ima organizacija 
GS1 več kot milijon članov – od medna-
rodnih družb do malih, lokalnih podjetij. 

Vse te izkušnje in izzive lahko torej preds-
tavimo v šolah. Najbrž se vsi strinjamo, 
da je precej drugače, če o črtni kodi ne 
govorimo samo suhoparno na pamet, 
ampak v učilnice prinesemo poseben 
skener, ki mu pravimo »verifikator«, s ka-
terim preverimo kakovost črtnih kod. Ali 
drug primer: s pomočjo aplikacije GS1 
Print lahko študenti kar sami pripravijo 
in natisnejo pravo logistično nalepko.

Danes je pravzaprav nujno, da se pra-
ksa iz gospodarstva bolj tesno poveže 
z izobraževanjem in raziskovanjem. 
Študentje na ta način pridobivajo novo 
znanje, s katerim bodo lažje zaposljivi 
na danes zelo zahtevnem trgu delovne 
sile. Ja, to je bil glavni razlog, zakaj smo 
se projekta pravzaprav lotili.    

Zaposleni ste na GS1 Slovenija. 
Kakšno delovno mesto imate in kaj 
se od vas pričakuje?
Na GS1 sem zaposlena kot svetovalka 
za IT in vodim projekte s področja glo-
balne sinhronizacije matičnih podatkov. 
Našim članom – podjetjem – svetujem 
pri zagotavljanju in izmenjavi »ta pravih«, 
torej kakovostnih podatkov o izdelkih in 
pakiranjih. Na tem področju sodelujem 
tudi v enem izmed projektov programa 
EU Horizont 2020, kjer je zelo pisana 
druščina. Vključenih je 36 partnerjev 
iz zelo različnih evropskih držav, kjer si 
prizadevamo povezati različne vire po-
datkov o živilih in prehrani. Tudi to je po-
sebna izkušnja. 

Hkrati pa se vračam k svojim koreninam 
– več kot 10 let sem bila kot strokovni 
in pedagoški sodelavec zaposlena pri 
vaših sosedih, na Fakulteti za organi-
zacijske vede Univerze v Mariboru – in 
vodim projekt izobraževanja, kar me še 
posebej veseli. Način, s katerim se lote-
vamo prenosa vsebin GS1 v terciarno 
izobraževanje, je mladim zanimiv in jih 
motivira. Sodobni pristopi k učenju, tudi 
denimo z uporabo samolepilnih listkov, 
praktične vaje, projektno delo ali pa 
morda tekmovanje, kjer lahko študentje 
pokažejo svoje veščine in talente, zah-
tevajo precej kreativnosti. Od mene se 
tako pričakuje dobro poznavanje vsebin 
ter veščin timskega dela, komunikativ-
nosti, samostojnosti, vedoželjnosti in 
predvsem, da sem s srcem pri stvareh, 
ki jih počnem. 

Višja strokovna šola ŠC Kranj je bila 
med najaktivnejšimi že na samem 
začetku projekta, kot primer dobre 
prakse smo bili predstavljeni celo 
na Finskem. Ali lahko to dejstvo za 
bralce naše revije pojasnite bolj na-
tančno?
Na Finskem sem se udeležila srečanja 
v okviru projekta Erasmus o inovativnih 
metodah prenosa znanj (učenje na de-
lovnem mestu in poklicno usposabljanje 
– Work-based Learning in Vocational 
Education and Training – VET). 
Predstavnikom držav, kot so Finska, 
Danska, Švedska, Velika Britanija in 
Italija sem predstavila naše delo in kako 

Dr. Mateja Podlogar, GS1 Slovenija, je dober primer sodelovanja z Višjo strokov-
no šolo ŠC Kranj predstavila celo na Finskem

Dober primer sodelovanja
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se tega lotevamo mi; torej, kako že v 
času študija prenašamo globalna zna-
nja GS1 neposredno v izobraževalni 
proces, do študentov, ki tako že v času 
študija pridobijo znanja, uporabna v pra-
ksi v vseh sektorjih po svetu. Namreč, 
industrija in trgovina brez omenjenih 
standardov dandanes ne morejo več 
učinkovito poslovati. V okviru tega sre-
čanja pa sem še posebej izpostavila vaš 
šolski center kot naš učni primer dob-
re prakse, kjer smo preko gostujočih 
predavanj in preizkusa znanja prvič 13 
mladim podelili mednarodne certifikate 
stopnje 1 - Razume standarde GS1.

Študenti imajo poseben privilegij, da 
lahko v okviru študija pridobijo med-
narodni certifikat. Nam lahko kaj več 
poveste o tem, kakšna je vrednost 
teh certifikatov za podjetja oz. bodo-
če delodajalce teh študentov?
Kot sem že prej omenila, želimo na 
GS1 Slovenija poleg prenosa znanj 
o globalnih standardih GS1 že med 
študijem študentom omogočiti tudi 
pridobitev certifikata, ki je veljaven v 
mednarodnem okolju – tako kot so tudi 
standardi GS1 globalni standardi. Za 
GS1 Slovenija je to priložnost za dvig 
prepoznavnosti standardov GS1 že 
med mladimi. Pomembnejše pa je, da 
s certifikatom želimo pokazati, da mladi 
razumejo standarde GS1, da poznajo 
njihove značilnosti in možnosti uporabe 
ter jim omogočimo, da tudi preko pro-
cesa certificiranja usvojijo pomembna 
znanja, ki jih bodo potrebovali za delo 
v gospodarstvu. Tako bodo delodajalci 
videli, da mladi že nekaj vedo o izzivih 
poslovanja, s katerimi se sami srečujejo. 
Na ta način želimo izboljšati zaposljivost 
mladih. Hkrati pa bomo podjetjem omo-
gočili zaposlovanje kadrov z uporabnimi 
znanji.

Učbenik, ki ste ga pripravili na GS1 z 
naslovom Upravljanje globalnih pres-

krbovalnih verig, študentom zelo po-
maga pri razumevanju vsebin, prav 
tako tudi delovni zvezek. Ali razmiš-
ljate ali celo pripravljate kakšno sple-
tno oz. virtualno okolje, kjer bi bilo 
teh vsebin še več in še bolj interaktiv-
no prikazane?
Z učbenikom in delovnim zvezkom smo 
skušali zbrati vsebine, ki pogosto osta-
nejo skrite, čeprav se z njimi srečujemo 
vsak dan. Najbrž se marsikdo od nas ne 
zaveda, kako je od urejenosti preskrbo-
valne verige odvisno, ali bomo na polici 
trgovine našli svoj najljubši izdelek po 
ustrezni ceni. Včasih bomo posebej po-
zorni, ali je za nek izdelek zagotovljena 
sledljivost, v nekaterih primerih bomo 
preverili rok uporabnosti. Današnji po-
trošnik je tudi vedno bolj zahteven, po-
datki o izdelkih morajo biti strukturirani, 
da lahko poišče prav tisti izdelek, ki ga 
želi. Tudi zakonodaja postavlja vedno 
več zahtev, predvsem z vidika varnosti 
potrošnika. Za gladko poslovanje pot-
rebujemo urejene poslovne procese, 
teh pa ni brez uporabe globalnih stan-
dardov. Samo globalni standardi zago-
tavljajo, da vsi partnerji v preskrbovalni 
verigi, vključno s končnimi potrošniki, 
razumejo in govorijo »isti jezik«. 

Seveda pa klasični učbenik in de-
lovni zvezek danes nista več dovolj. 
Generacije študentov se spreminjajo 
in da bi pritegnili njihovo pozornost in 
jim čim bolj približali naše vsebine, uva-
jamo nove načine in tehnike prenosa 
znanja. Nove oblike interaktivnega izo-
braževanja, kot na primer tehnika me-
njavanja vlog, uporaba izobraževalne 
tehnike revolucionarnega učenja (angl. 
»disruptive learning«) in tehnika priprave 
ter izvedbe spletnih seminarjev (webi-
narji), izobraževanje preko video vsebin, 
interaktivnih iger do računalniške simu-
lacije navidezne resničnosti postopoma 
uvajamo v koncept izobraževanja GS1 
Slovenija. Izvedli smo že naš prvi spletni 
seminar (webinar) o logistični nalepki 
GS1 – sicer za naše člane, ni pa ovir, da 
ne bi na tak način prenesli vsebin tudi 
do študentov. Določene vsebine želimo 
prenesti tudi prek spletnega sistema 
LMS (Learning Management System) in 
tako na daljavo, prek e-tečajev pomagati 
študentom, da bodo uspešni pri pridobi-
vanju omenjenega certifikata. 

Kakšne bodo po vašem mnenju 
usmeritve tega projekta v prihodno-
sti?
Vsekakor je to šele začetek širjenja glo-
balnih znanj, ki so potrebna za učinko-
vito upravljanje preskrbovalnih verig 
med mladimi. Nadaljevali bomo z ra-
zvojem vsebin, ki jih bo nakazalo naše 
gospodarstvo in tudi z razvojem inova-
tivnih metod, kako vse to znanje na čim 
učinkovitejši način prenesti do študen-
tov in tudi zaposlenih iz gospodarstva. 
Vzpostavili bomo seznam mentorskih 
podjetij in študentom omogočili, da jim 
bo pri izdelavi raziskovalnih, magistr-
skih, diplomskih in seminarskih nalog 
pomagal strokovnjak iz gospodarstva, 
svetovalec iz mednarodne in globalne 
organizacije za standarde in rešitve ter 
pedagog iz terciarnega izobraževanja. 
S tem bomo vzpostavili kreativno okolje 
in pogoje za dobre, iz potreb gospo-
darstva izhajajoče naloge. Študentom 
pa omogočili, da ne bodo imeli težav z 
zaposlitvijo oziroma bodo morda celo 
izbirali med področji dela.  

Vaše delo je zahtevno in cenjeno, pa 
vendar potrebujete tudi počitek in 
sprostitev. S čim se ukvarjate v pros-
tem času?
Sem zelo aktivna. Prosti čas preživljam 
z družino, z mojima sinovoma in možem 
ter našim avstralskim ovčarjem, hkrati 
pa sem tudi strastna oboževalka narave 
in rekreativnega športa. Vsako minutko 
prostega časa izkoristim za sprehod 
v naravo. Če pa je le nekaj časa več, 
zelo rada kolesarim, tečem, planinarim, 
pozimi pa tudi smučam in tečem na 
smučeh. Nikoli mi ni dolgčas, se mi pa 
glava najbolj spočije v naši lepi naravi 
in ob srečevanju ter kratkem pogovoru 
z naključnimi mimoidočimi – rada tudi 
spoznavam nove ljudi.

Spraševala Lidija Grmek Zupanc

Dr. Mateja Podlogar, GS1 Slovenija 


