
 
 
 

 

POROČILO ERASMUS+ IZMENJAVE – KANARSKI 
OTOKI; GRAN CANARIA 

 

Šolski center Kranj – Višja strokovna šola 
 
 
 
Lokacija izmenjave: Las Palmas, Gran Canaria, Španija  
Trajanje: 11 tednov (78 dni) – od 1. 4. 2022 do 20. 6. 2022  
Področje: Informatika – Sistemski nadzor 

 

Sem Jakob Janeš, študent 1. letnika programa Informatika na Višji strokovni šoli ŠC Kranj. To 
študijsko leto sem dobil priložnost, da sem lahko opravljal praktično izobraževanje s pomočjo 
Erasmus+ programa, ta pa me je napotil na Kanarske otoke. 
 PRI sem opravljal v podjetju ICOT oziroma v njihovi IT sistemski podporni ekipi. Celotna 
skupina ICOT pokriva več privatnih bolnišnic, rehabilitacijskih centrov, neurgentne zdravniške 
prevoze in podobno. 
 Skupaj z mano in študentko tehnične univerze v Las Palmasu nas je bilo v ekipi deset. 
Sodelavci in sodelavke so bili prijazni, profesionalni in kar je najpomembnejše, sproščeni.  
 
Veliko dela je bilo z reševanjem uporabniških problemov, ti so bili vse od specializiranih doktorjev do 
računovodkinj. Po navadi smo dobili klic, uporabnik nam je razložil težavo, ki smo jo rešili ali na 
daljavo s tem, da smo se povezali na njihov računalnik, ali pa po potrebi obiskali njihovo lokacijo. 
 Največ problemov se je dogajalo zaradi strojne in programske opreme, ki so jo uporabljali iz 
dneva v dan. Velikokrat sva z mentorjem reševala tudi probeleme na strežniku, omrežjih, problemi s 
programi, certifikati ... 
 
Največji projekt, na katerem sem lahko sodeloval, je bila postavitev strežnika z Ubuntu operacijskim 
sistemom, ki je bil podlaga za delovanje RADIUS strežnika. Z mentorjem sva bila zadolžena za 
vzpostavitev temeljev, na katerih bodo naredili sistem prijave na brezžičnih omrežjih po njihovih 
lokacijah. 
 
 



 
Slika 1: Pogled na plažo Las Canteras in Las Palmas 

 
 
 
Delo sem opravljal v centru Las Palmasa, kar mi je omogočilo, da sem si lahko mesto zelo dobro  
ogledal. 
Prebivalci, ki sem jih spoznal, so bili neznansko prijateljski. Z veseljem so mi ponudili pomoč, hrano 
ter nasvet o destinacijah, ki si jih je dobro ogledati. 
Največkrat sem obiskal plažo Las Canteras, ki mi je bila tudi najljubša, bila pa je samo nekaj korakov 
stran od nastanitve, v kateri smo bili nastanjeni trije študenti VSŠ Kranj. 
V centru mesta je tudi akvarij, ki z velikim številom živali, edinstvenimi načini opazovanja in 
svojstvenim slogom gradnje pusti močan vtis na obiskovalca. Karta sicer stane 25€ za enkratni ogled, 
vendar je akvarij zagotovo vreden ogleda. 
 
Otok je kar precej drugačen od vsega, česar sem navajen. Trave pravzaprav ni, večino časa gledaš 
lahko samo v kamenje in pesek, ki sestavlja hribe in gorovje otoka. 
Ampak v kotičkih, ki jih je vredno poiskati, najdeš edinstvene poglede in prelepo naravo, ki se skriva 
med gorovjem. 
 
 



 

 
Slika 2: Rak v akvariju 
 
Čeprav se Kanarski  otoki nahajajo pravzaprav izven Evrope, zraven afriškega kontinenta, se na otoku 
in v njegovih mestih najde vse, kar potrebuješ.  
Trgovine so na vsakem koraku, tako kot farmacije. Vse je malce ceneje tudi z vso inflacijo, ki se 
dogaja zaradi manjših taks, kar pride kar priročno.  
Dostop do interneta je povsod, kjer ga potrebješ, če pa to ne zadostuje potrebam, pa lahko kupiš 
dokaj poceni SIM kartico. 
 
Zahvalil bi se rad profesorici Nastji Beznik za organizacijo in vodenje projekta, gospodu prof. 
Tiburciju, ki nam je bil vedno na voljo za vprašanja in pomoč. Če bo kdo v kakršni koli stiski, bo 
gospod Tiburcio z veseljem priskočil na pomoč. 
Praktično izbraževanje na Kanarskih otokih je bilo odlično, zato bi Erasmus priporočil vsakemu, ki si 
želi obiskati države zunaj Slovenije. 
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