
Predavateljici VSŠ Tea Lončarič in Nastja Beznik na praksi v podjetju na Hrvaškem (6. 7. 2021 – 19. 7. 2021) 

Zunanja predavateljica s področja IKT ga. Tea Lončarič, univ. dipl. ing.,  in Nastja Beznik, univ. dipl. org.,   vodja 

projekta izmenjav za VSŠ ter predavateljica s področja menedžmenta in poslovnega komuniciranja, sta se v okviru 

projekta izmenjav programa Erasmus+ udeležili prakse v podjetju s področja gradbeništva in konstrukcij RK – 

PROJEKT (rk-projekt@ri.t-com.hr) z Rieke na Hrvaškem z 12 rednimi zaposlenimi in več kot 30 pogodbenimi 

arhitekti, projektanti in gradbenimi inženirji.  

Obe predavateljici imata bogate delovne izkušnje z delom v gospodarstvu, zato je bila ta praksa v smislu 

izmenjave mnenj in izkušenj še posebno koristna za vse udeležence.  

Ga. Tea Lončarič je nadaljevala delo na projektu s področja IKT s prve 12-dnevne izmenjave v juliju 2019 in sicer z 
analizo stanja obstoječe IKT opreme, optimizacijo strežnikov in sistemske opreme ter delovnih postaj in 
nadaljevala z optimizacijo datotečnih sistemov, ki jih podjetje uporablja. Sledila je analiza različnih odprtokodnih 
oblik datotek, ki se uporabljajo kot globalna platforma za izmenjavo podatkov, študij sedanje metodologije 
formatov podatkov v podjetju ter podajanje predlogov za reševanje težav pri izmenjavi podatkov in za upravljanje 
projektov z uporabo skupnih virov informacijskega sistema.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Direktor podjetja RK – PROJEKT g. Željko Javor predaja programsko dokumentacijo Tei Lončarič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: »Le kaj bi lahko šlo tu narobe«, se poglablja v delovanje opreme predavateljica IKT  
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Področja dela ge. Nastje Beznik pa so se nanašala na analizo poslovnih procesov v podjetju in primerjavo s 

poslovnimi procesi v slovenskih podjetjih sistema kakovosti in poslovne odličnosti, pogajanj v poslovnih sistemih, 

timskega dela, tehnik reševanja poslovnih problemov, motivacije in zadovoljstva pri delu in poudarkom na 

pomembnosti spodbujanja osebnostnega razvoja zaposlenih za dosego primerne organizacijske kulture, pozitivne 

klime in vpliva le-te na rezultate zaposlenih oz. zunanjih sodelujočih partnerjev.   

Zadnji dan prakse v podjetju pa je bil namenjen okrogli mizi, na kateri sta udeleženki prakse predstavili rezultate 

dela in predlagali izboljšave na zgoraj omenjenih področjih dela.   

V obojestransko zadovoljstvo bomo nadaljevali s sodelovanjem na projektu izmenjav programa Erasmus+ s tem 

podjetjem tudi v prihodnje, gostiteljem pa se zahvaljujeva za gostoljubje in vse koristne informacije, ki so 

obogatile najino znanje in jih bova z veseljem delili tudi z našimi študenti in sodelavci.  

Nastja Beznik in Tea Lončarič 

 

 


