
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 
 
 

Tematska delavnica 
 

SLOVENSKA PODJETJA V PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
 

četrtek, 10. 3. 2011 
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, dvorana C – Nanos 

 
 

8:30 – 9:00   Jutranja kava in prihod udeležencev 
 
9:00 – 9:30  Pozdravni nagovor 
          mag. Alenka Flander, CMEPIUS, namestnica direktorice in vodja programa VŽU 
 
          Pomen mednarodnega sodelovanja za slovenska podjetja  
                     Ignac Šteferl, član nacionalne komisije programa VŽU – Leonardo da Vinci 
 
9:30 – 11:00 Izkušnje slovenskih podjetij in udeležencev, ki sodelujejo v programu VŽU – Erasmus in 

Leonardo da Vinci 
 moderatorka: mag. Marja Medved, CMEPIUS 
 
 Teja Stegel, Istrabenz turizem d.d., hoteli Lifeclass Portorož 
 Boštjan Švajger, udeleženec projekta mobilnosti Leonardo da Vinci 
 David Geršak, Adamsoft d.o.o. 
 Lejla Delalic, udeleženka v programu Erasmus 
 David Ševerkar, Lapos arhitekturno projektiranje d.o.o. 
 Andrej Cankar, Termoelektrarna Šoštanj 
 
11:00 – 11:30 Administrativni postopki pri sprejemu tujih udeležencev v slovenska podjetja 
 Petra Vilfan, CMEPIUS 
 
 11:30 – 12:00 Diskusija in zaključki / priporočila s tematske delavnice 
 
12:00  Pogostitev   
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

PREDSTAVITEV PODJETIJ IN UDELEŽENCEV, KI BODO SODELOVALI V UVODNI RAZPRAVI 
 

Istrabenz turizem d. d. je nosilec projekta mobilnosti v programu Leonardo da Vinci za osebe na trgu 
dela / svoje zaposlene. V projekt z naslovom Poklic življenja so vključeni sodelavci iz področja kuhanja, 
slaščičarstva, strežbe in recepcije. Njihovo večtedensko usposabljanje poteka pri italijanskih partnerjih. 
Poleg projekta s pomočjo katerega podjetje pošilja svoje zaposlene na usposabljanje v tujino, Istrabenz 
oz. hoteli Lifeclass Portorož tudi sprejemajo številne tuje udeležence. Teja Stegel je koordinatorka 
omenjenega projekta v programu Leonardo da Vinci. 
 
Boštjan Švajger je kot nekdanji dijak Srednje lesarske šole iz Škofje Loke opravljal polletno usposabljanje 
v nemški restavratorski delavnici s pomočjo sredstev programa Leonardo da Vinci. Praksa v Nemčiji je 
bila hkrati tudi priprava na izpit za nacionalno poklicno kvalifikacijo in strokovni izpit, s pomočjo katerega 
danes lahko samostojno opravlja svoj poklic. Boštjan je danes tudi mentor dijakom srednje lesarske šole, 
projekt pa je v letu 2010 prejel zlato jabolko - nacionalno priznanje kakovosti, ki ga podeljujemo 
najboljšim projektom mobilnosti v programu Vseživljenjsko učenje.  
 
Podjetje Adamsoft d.o.o. iz Celja je dinamično tehnološko podjetje, ki se ukvarja z razvojem poslovne 
programske opreme. Ekipo sodelavcev nenehno dopolnjujejo z mladimi strokovnjaki, ki raziskujejo in 
obvladujejo najnovejše informacijske tehnologije in to znanje uspešno uporabljajo v njihovih  nosilnih  
produktih. Podjetje sprejema tudi tuje udeležence, med drugim so tako gostili na praksi marsikatere 
Erasmus študente. Preko njih podjetje spozna poslovne običaje, sistemske značilnosti okolja ter vzpostavlja 
stik s potencialnimi strankami in partnerji. David Geršak je vodja marketinga v podjetju. 
 
Lejla Delalic je bila kot Erasmus študentka na praksi v Londonu. V 3 mesecih je pridobila številna nova 
znanja in izkušnje; predvsem je nadgradila svoja teoretična znanja s praktičnimi. V teh mesecih je spoznala 
angleško družbo, način dela, spoznala je nove tehnologije in izboljšala svojo zaposljivost. Izkušnja je bila 
pozitivna tudi za londonsko podjetje, ki se ukvarja z opremljanjem prostorov.  
 
Lapos arhitekturno projektiranje d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s projektiranjem stanovanjskih objektov. 
David Ševerkar, ki je lastnik podjetja, je hkrati tudi profesor na Srednji gradbeni, geodetski in ekonomski 
šoli v Ljubljani. Šola že leta vodi projekte Leonardo da Vinci mobilnost za svoje dijake, v katerih odhajajo 
dijaki na prakso v tujino. Poleg tega šola tudi sprejema tuje dijake in pri tem potrebuje tesno sodelovanje 
podjetij. Lapos ima tu pomembno vlogo, saj je  vseh teh letih gostilo številne tuje dijake in študente na 
praksi oz usposabljanju.  
 
Termoelektrarna Šoštanj ima podobno vlogo kot zgoraj omenjeno podjetje, saj tesno sodeluje s Šolskim 
centrom Velenje. Andrej Cankar je nekdanji dijak šolskega centra in danes kot zaposlen v TEŠ skrbi za 
sprejem tujih dijakov, ki prihajajo k nam preko projektov Leonardo da Vinci. TEŠ poleg dijakov sprejema 
tudi tuje študente, praktikante in strokovne delavce.  


