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OpenLab

OpenLab je stičišče sodobnih tehnologij v Kranju s katerim 
želi Fakulteta za elektrotehniko mladim v Gorenjski 

regiji ponuditi ustvarjalno okolje, pridobivanje projektnih, 
raziskovalnih in podjetniških izkušenj, možnost navezovanja 
stikov z vrstniki, strokovnjaki in podjetji, širjenje in povezovanje 
interdisciplinarnih znanj, spodbujanje kariernih usmeritev 
v perspektivne panoge ter številne družabne aktivnosti.

V sodobno opremljenih odprtih prostorih ter neposredni bližini 
izobraževalnih institucij in mladinskih skupnosti lahko mladi svoj 
prosti čas izkoristijo za udejstvovanje na inovativnih projektih.

Aktivnosti OpenLab-a obsegajo delavnice, predavanja, poletne 
šole, tečaje, predstavitve, tehnološke večere, projektne naloge 
in organizacijo nagradnih natečajev. Skupna rdeča nit vseh teh 
dejavnosti je spodbujanje samoiniciativnosti in ustvarjalnosti, 
pomoč pri poklicnih usmeritvah in kariernih odločitvah, 
promocija sodobnih inovativnih tehnologij in razmišljanja 
o reševanju vsakodnevnih problemov z njihovo pomočjo. 

www.openlab.si
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Elektronske komunikacije so ena najhitreje razvijajočih 
in spreminjajočih se gospodarskih panog v globalnem 

merilu. Ob tem s svojo infrastrukturo in storitvami zagotavljajo 
temelj visoke konkurenčnosti drugim podjetjem in celotnemu 
gospodarstvu. To je dejstvo, ki ga upoštevamo kot del naših 
poslovnih procesov in razvojnih odločitev in le na ta način 
lahko zagotavljamo in ponujamo visoko kakovostno, zanesljivo 
in razpoložljivo telekomunikacijsko infrastrukturo, storitve  in 
rešitve.

Že beseda telekomunikacije postopoma spreminja pomen. 
Danes govorimo predvsem o elektronskih komunikacijah, 
ki imajo mnogo širši pomen. V ospredje so stopile fiksne in 
mobilne komunikacije, internet, prenos podatkov, informatika, 
računalništvo, multimedijske in druge storitve, temelječe na 
IP protokolu. Širokopasovnost ne glede na medij prenosa, 
združevanje in konvergenca omrežij in storitev so besede, ki 
imajo danes moč, in kažejo smer razvoja nekdanjih telekomu-
nikacij.

Vse to je velik izziv za vse nas, ki delamo v panogi elektron-
skih komunikacij. Zato v naše vrste vabimo tiste, ki vas odlikuje 
pogum za sprejemanje takšnih izzivov.

Vzpodbujamo vas k študiju vsebin, s katerimi lahko postanete 
strokovnjaki na področju telekomunikacij, inovatorji novih teleko-
munikacijskih rešitev prihodnosti, ustvarjalci še bolj atraktivnih 
storitev za naše uporabnike. Vabimo vse, ki ste na prelomnih 
trenutkih svojih kariernih odločitev na srednjih šolah, da pre-
mislite o vaši prihodnosti tudi v luči razvojnih možnosti stroke, 
v katero se boste usmerili. Prav tako pa v naše vrste vabim 
tudi tiste, ki ste svojo poklicno kariero že začrtali z vpisom na 
fakulteto, ki vam bo dala ustrezna znanja, ki jih potrebujemo. 

Telekomunikacije so izziv prihodnosti, ki se dotikajo prav 
vsakega od nas, v poslovnem ali zasebnem življenju. 
Postanite del ekipe največjih telekomunikacijskih strokovnja-
kov v Sloveniji in tudi v širši regiji. 

Bodite prvi, pridružite se nam!

Spoštovane dijakinje in dijaki, študentke in študenti! 

Ivica Kranjčevič,

predsednik uprave,

Telekom Slovenije, d. d.
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TEHNOLOŠKA MREŽA ICT   

ICT tehnologije ter storitve so postale ključni del družbene 
in gospodarske infrastrukture ter predstavljajo eno izmed 

področij, ki se v današnjem času izredno hitro razvija. 
Napredne tehnologije in rešitve informacijske dobe so danes 

vpete v vsa področja življenja in dela ter 
pomembno vplivajo na hitrejšo rast vseh 

ostalih gospodarskih panog.

Tehnološka mreža ICT nudi okolje za usklajeno in hitrejše
vzpostavljanje večjih ali manjših skupin podjetij in ustanov za 
potrebe izvajanja razvojno raziskovalnih projektov ter s tem 
doseganje potrebne kritične mase znanja, tehnologij in kapita-
la. Tako povezovanje članom Tehnološke mreže ICT omogoča 
hiter prenos znanja v nove izdelke in tehnologije ter doseganje 
sinergijskih učinkov. 

Tehnološka mreža ICT združuje in povezuje uspešna in pro-
dorna slovenska ICT podjetja, z dolgoletno tradicijo, ugledom 
in vrhunskimi sodelavci. Mladi, ki se z veseljem vživijo v svet 
tehnologij, so za podjetja dragocen vir sveže energije, novih 
sodelavcev, idej ter znanj. 

Podjetja Tehnološke mreže ICT na najrazličnejše načine vabijo 
študente telekomunikacij k sodelovanju, vse od kadrovskih 
štipendij pa do dela na zanimivih projektih. Za mlade, ki
se dvignejo iznad povprečja, so torej možnosti neomejene. 

www.ict-slovenia.net
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ŠTUDIJ TELEKOMUNIKACIJ

Si znate predstavljati, kakšne naprave, aparate in storitve 
bomo uporabljali čez 10, 15 ali 20 let? Ste morda še bolj 

drzni in imate tudi že zamisel, idejo ali rešitev kako razviti in 
narediti prebojne tehnološke izdelke in storitve prihodnosti?  
Si  upate vašo zamisel preizkusiti in jo izpopolniti v družbi 
vrhunskih kolegov? 

Študij Telekomunikacij vam  omogoča vse navedeno. Poleg 
dobrega teoretičnega znanja vam ponuja najnovejšo opremo, 
vrhunske laboratorije, inovativno okolje, odlične karierne 
priložnosti ter najboljše kolege v stroki, ki bodo skupaj z vami 
spreminjali slovensko in svetovno tehnološko prihodnost.

Med študijem boste pridobili sistemsko znanje, spoznali 
teorijo in prakso digitalne obdelave ter prenosa signalov in 
informacij, optičnih in radijskih komunikacij, komunikacijskih 
naprav, protokolov ter programske opreme. Seznanili se 
boste s skrivnostmi fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih 
sistemov, multimedijskih aplikacij in internetnih storitev, in 
to ne le na papirju, ampak tudi v sodobnih laboratorijih, na 
najnovejši opremi in v okviru resničnih projektov v sodelovanju 
z najuspešnejšimi podjetji. 

Za vas ne bo več neznank v inovativni družbi uspešnih. Univer-
zitetni ali visokošolski strokovni dodiplomski študij, podiplomski 
magistrski ali doktorski študij, specialistični študij ter razisk-
ovalno delo doma in v tujini - vse to so možnosti, ki vas bodo 
izobraževale za eno najmočnejših in najhitreje razvijajočih se 
področij gospodarstva. Z našo pomočjo boste vstopili v svet 
poslovnih priložnosti telekomunikacij in edine meje bodo meje 
vaših ambicij in domišljije.

www.telekomunikacije.eu
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Multimedija je mlada panoga informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, ki zelo hitro raste in se razvija, s čimer nastajajo 
nove tehnologije, ki odpirajo popolnoma nove možnosti komu-
nikacij.

Program multimedijske komunikacije predstavlja interdiscipli-
narno integracijo različnih znanstvenih področij: multimedijske 
tehnologije, telekomunikacije, oblikovalsko znanje, znanje s 
področja avdio/video produkcije, znanje o vodenju in timskem 
delu. Skladno s trendi tehnološkega razvoja nasploh je to in-
terdisciplinarno znanje integrirano v enoten program, ki nudi 
študentu po opravljenem študiju celostno paleto znanj, potrebnih 
za samostojno oziroma skupinsko izvedbo visokotehnoloških in 
najzahtevnejših nalog s področja multimedijskih komunikacij in 
storitev. Sem sodi tudi znanje s področja intelektualne lastnine, 
poslovne etike, teorije in prakse komuniciranja, trženja, psi-
hologije s poudarkom na psihologiji komuniciranja ter seveda 
znanje tujih jezikov. Študijski program se povezuje z domačimi 
in tujimi univerzami, raziskovalnimi institucijami in centri ter 
domačimi medijskimi hišami in podjetji s področja multimedij-
skih tehnologij. Diplomantom se po zaključku študijskega 
programa multimedijske komunikacije ponujajo možnosti za 
zaposlitev v najrazličnejših panogah in sicer pri snovanju in up-
ravljanju multimedijskih telekomunikacij in informacijskih siste-
mov v gospodarstvu, javni upravi in družbenih dejavnostih.

http://mmk.fe.uni-lj.si/

ŠTUDIJ MULTIMEDIJSKIH KOMUNIKACIJ

Multimedijske komunikacije združujejo kombinacijo infor-
macij, ki jih prenašajo zvok, slike, animacije, video in 

besedila preko televizije, računalnikov, prenosnikov, mobilnih 
terminalov ... Tehnološko opredeljujejo kako in na kakšen način 
se informacija predstavlja, hkrati pa vključujejo tudi vsebinski in 
oblikovni vidik. 

študij telekomunikacij / multimedijskih komunikacij / www.komunikativen.si
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Telekom Slovenije
VIZIJA: PRVI!

POSLANSTVO 

Prvi ponujamo najsodobnejšo uporabniško izkušnjo ko-
municiranja. Naše rešitve odlikuje prvovrstna kakovost, 

zanesljivost in varnost. Mi povezujemo zabavne, inovativne in 
poslovne vsebine, ki našim uporabnikom bogatijo življenje. De-
lamo v stimulativnem, navdušujočem okolju, polnem izzivov. V 
timskem delu najdemo veselje, vodenje in navdih, biti prvi. Kot 
prvi ustvarjamo vrednost za nas, naše uporabnike, partnerje in 
lastnike. 

RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIRANJE

Za ohranjanje vodilnega položaja na telekomunikacijskem trgu 
potrebujemo poleg vrhunske tehnološke in storitvene opreme 
tudi strokovne in motivirane sodelavce. V Telekomu Slovenije 
zagotavljamo stimulativno in inovativno okolje, v katerem im-
ajo mladi sodelavci priložnost in možnost dela z najnovejšimi 
telekomunikacijskimi in informacijskimi tehnologijami sedanjo-
sti in prihodnosti. Z nenehnim izobraževanjem, usposabljan-
jem in študijem  mladih strokovnjakov doma in v tujini gradi-
mo odlične strokovnjake in managerje, s katerimi dosegamo 
zastavljene poslovne cilje. S politiko štipendiranja zagotavl-
jamo zaposlovanje mladih diplomantov z novimi in drugačnimi 
znanji. Organiziramo in pripravljamo programe pripravništva, 
sodelujemo pri seminarskih in diplomskih nalogah, v projekte 
podjetja vključujemo mlade in perspektivne kadre.

Telekom Slovenije, d.d.
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
t: (0)1 234 10 000
e: info@telekom.si
www.telekom.si 

IN NAM POMAGATE
RAZVIJATI SVET

TELEKOMUNIKACIJ
V PRIHODNOSTI! 

VABIMO VAS,
DA SE NAM 
PRIDRUŽITE

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS
Ne učimo se za šolo, ampak za življenje!
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Družba Mobitel

Družba Mobitel je slovenski operater mobilnih teleko-
munikacij, ki s svojo inovativnostjo, lastnim razvojem in 

samoiniciativnostjo širi uporabo mobilnih telekomunikacij na 
območju Republike Slovenije z naprednimi tehnološkimi in sto-
ritvenimi rešitvami.
S svojim delovanjem želi uporabnikom mobilnih telekomu-
nikacij zagotoviti najsodobnejše tehnologije in storitve po ugod-
nih cenah, uvajati svetovne novosti in ponuditi najboljše, kar 
trg v danem trenutku ponuja, kar mu z dobro poslovno politiko 
na zadovoljstvo svojih zaposlenih in lastnikov tudi uspeva. Za-
dovoljstvo Mobitelovih uporabnikov se odraža v njihovem vi-
sokem številu in njihovi zvestobi, saj je Mobitel z visokim tržnim 
deležem vodilni mobilni operater v Sloveniji, kjer je stopnja pen-
etracije mobilnih telekomunikacij med najvišjimi v Evropi. Mo-
bitelova ponudba zajema vse aktualne generacije storitev mo-
bilnih telekomunikacij med: digitalne generacije GSM, GPRS 
in EDGE, tretjo generacijo mobilnih telekomunikacij UMTS in 
HSDPA, skupaj s tehnologijo WLAN in videotelefonijo. Pri 
tem se Mobitel v dobršni meri opira na lasten razvoj in domače 
znanje, saj njegovi strokovnjaki stalno razvijajo nove in inova-
tivne storitve ter vsebine. Ena izmed ključnih je portal Planet, ki 
je po uspešnosti v svetovnem vrhu.  Pohvalimo se lahko tudi s 
širokim naborom sodobnih storitev na področju fiksno-mobilnih 
integracij: M:Stik, M:Ko-munikator, M:Konferenca, ...) , kjer 
smo trenutno eden od vodilnih operaterjev v Sloveniji in širšem 
evropskem okolju.          

Družba Mobitel kljub hitremu razvoju sledi in med prvimi 
razvija, preizkuša in uvaja novosti, ki jih prinašajo mobilne 
telekomunikacije. Prav zato skrbi za stalno usposabljanje 
in izobraževanje vseh svojih zaposlenih. Ker pa so mo-
bilne telekomunikacije področje, ki je stalno v razvoju, 
so še posebej dobrodošli strokovnjaki s področij teleko-
munikacij, elektrotehnike, informatike in računalništva ter 
mlad in svež kader, ki lahko našo družbo spozna v času 
opravljanja obvezne strokovne prakse in študentskega 
dela.

Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d.
Vilharjeva 23, 1537 Ljubljana
(0) 1 47 22 200
e: pr@mobitel.si
www. mobitel. si              
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avtenta.si

Avtenta.si, član Skupine Telekom, je eno vodilnih podjetij v 
Sloveniji na področju informacijsko-komunikacijske teh-

nologije. Sodobnim podjetjem zagotavljamo celovite rešitve za 
poslovne procese, primerno komunikacijsko infrastrukturo, IT 
platformo, ustrezno programsko opremo in izobraževanja. 

Vizija in poslanstvo
Smo podjetje, ki sodobne tehnološke rešitve sistemske integraci-
je, poslovnih komunikacij in zunanjega izvajanja vključujemo 
v poslovne procese podjetij z namenom učinkovitejšega, 
hitrejšega, feksibilnejšega in konkurenčnejšega poslovanja. 
Z našimi partnerji želimo ustvariti boljše in učinkovitejše infor-
macijske ter poslovne sisteme.

Vrednote
Vrednote oblikujejo organizacijsko kulturo v Avtenti.si, pred-
stavljajo okvir vsakodnevnega odnosa med sodelavci, usmer-
itev pri odnosu s strankami in partnerji ter zagotavljajo osnovo 
za naše operativne in strateške odločitve: znanje, napredek, 
partnerstvo, varnost.

Rastemo in se razvijamo
Verjamemo, da je naša moč v znanju, zato ga nenehno krepi-
mo. Našo ekipo sestavljajo visoko usposobljeni strokovnjaki, 
ki so si nabrali ogromno izkušenj in na številnih izobraževanji 
nenehno bogatijo svoje znanje. 

Avtenta.si, d.o.o.
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana

t:  (0)1 583 68 00
www.avtenta.si

član Skupine Telekom Slovenije

Vi ste glavni.
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ELES - Elektro Slovenije

Poslanstvo sektorja IKT v ELESU  je zagotavljanje 
zanesljivih in kakovostnih informacijskih in komunikacijskih 

(IKT) storitev Elesu in drugim odjemalcem v Sloveniji. Prenos 
in obdelava informacij v realnem času omogočata varno in 
zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema Republike 
Slovenije. Storitve IKT omogočajo podjetju Eles kakovostno 
obvladovanje poslovnih procesov in vodenje električnega 
prenosnega omrežja Slovenije.

Služba za telekomunikacijske storitve, ki je del Sektorja za in-
formacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), skrbi za raz-
voj, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje telekomunikacijskega 
sistema in storitev ki je prvenstveno namenjen za potrebe 
ELESA in elektroenergetski sistem, viške svojega omrežja pa 
ponujamo na trgu.

Ker želimo slediti sodobnim trendom v telekomunikacijah 
neprestano investiramo v izpopolnjevanja znanja zaposlenih, 
naši strokovnjaki pa uvajajo najsodobnejše tehnološke rešitve.

Odločite se za študij elektrotehnike - telekomnikacij! 

In skupaj bomo gradili najsodobnejša telekomunikacijska 
omrežja in storitve.

Elektro - Slovenija, d.o.o.
Sektor IKT

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
t: (0)1 474 3531

e: matic.grebenc@eles.si
www.eles.si
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Naši sodelavci se stalno izpopolnjujejo na izobraževanjih, 
hkrati pa svojo strokovnost nadgrajujejo tudi v mednarodnem 
okolju, saj je Si.mobil del skupine Mobilkom Austria in partner 
Vodafona. Še posebej pa smo ponosni na certifikata Družini 
prijazno podjetje in Ugleden delodajalec, ki so nam ga podelili 
iskalci zaposlitve.

Si.mobilovci smo mlada, zagnana in energična ekipa. Od trenut-
no 350 zaposlenih v Si.mobilu je na tehničnih oddelkih zapos-
lenih skoraj 100 vrhunskih strokovnjakov s področja telekomu-
nikacij in informacijskih tehnologij. Sodelavci z elektrotehnično 
izobrazbo so med najbolj iskanimi strokovnjaki pri nas. Zato v 
podjetju študentom z različnih področij telekomunikacij in in-
formacijskih tehnologij omogočamo opravljanje prakse in jim 
nudimo pomoč pri pripravi seminarskih, izpitnih, diplomskih in 
drugih nalogah. Na ta način navežemo stik s študenti že v času 
študija, kar prinaša korist vsem: sami že zgodaj prepoznavamo 
potencialne sodelavce, študentje pa odkrivajo Si.mobilovo de-
lovno okolje, kjer delamo dobro in se pri tem tudi zabavamo. 

Milan Zaletel, član uprave Si.mobila  
Si.mobil, d.d.

Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana

e: zaposlitev@simobil.si 

www.simobil.si              

Si.mobil

Zahteven, a zabaven posel

Marca bo minilo deset let, odkar je Si.mobil kot prvi zasebni 
ponudnik mobilne telefonije pri nas začel s komercialnim 

oddajanjem. V tem smo se razvili v uspešno in tehnološko 
napredno podjetje s kakovostnim mobilnim omrežjem. Vsega 
tega ne bi mogli uresničiti brez visoko motiviranih ter ustrezno 
usposobljenih zaposlenih. 

študij telekomunikacij / multimedijskih komunikacij / www.komunikativen.si
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ISKRA TELA

Podjetje Iskra TELA d.d. je nastalo z združevanjem in pripa-
janjem različnih družb koncerna Iskra.

Smo podjetje, ki v nenehni rasti in širitvi dejavnosti združuje 
dolgoletno tradicijo, znanja in izkušnje s področja trženja, raz-
voja, tehnologije in proizvodnje na programih anten, baterij, 
časovnih relejev, EMC električnih filtrov, merilnih in pozicion-
irnih sistemov za obdelovalne stroje, transformatorjev in jeder, 
mehanskih sestavnih delov ter galvanizaciji.

Poslanstvo in vizija

Naša poslovna vizija in temeljni cilj je preoblikovanje v 
moderno, globalno orientirano in uspešno evropsko podjetje, 
ki z nenehnim vlaganjem v znanje, razvoj in kvaliteto svojih 
proizvodov in storitev, zagotavlja zadovoljstvo kupcem, ostalim 
poslovnim partnerjem in lastnikom.

Zaposlitev

Zaradi nenehne širitve dejavnosti, rasti obsega poslovanja 
in uresničitve vseh razvojnih in prodajnih ciljev potrebu-
jemo in nenehno iščemo nova znanja, sveže ideje in drzno 
razmišljanje z usmerjenostjo v nenehne spremembe in 
nove cilje.

K sodelovanju vabimo študente, absolvente in vse, ki imajo 
zgoraj opisane lastnosti in imajo ambicije in cilje na področjih, 
ki so sorodni našim!

Nudimo različne možnosti sodelovanja:
• opravljanja prakse, 
• štipendiranja,
• delo preko študentskega servisa,
• redne zaposlitve.

Iskr   TELAa

Globalni ponudnik industrijske elektronikeGlobalni ponudnik industrijske elektronike

Iskra Tela, d.d.
Cesta dveh cesarjev 403,1102 Ljubljana 

t: (01)476 99 38
www.iskra-tela.si

Iskra Tela, d.d.
Cesta dveh cesarjev 403,1102 Ljubljana 

t: (01)476 99 38
www.iskra-tela.si

Iskra Tela, d.d.
Cesta dveh cesarjev 403,1102 Ljubljana 

t: (01)476 99 38
www.iskra-tela.si  
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PERFTECH

Podjetje sta l. 1989 ustanovila Kristl OGRIS in Janez KOŽUH 
z idejo lastnega razvoja poslovne programske opreme ter 

sistemske integracije in opreme. 

V 20ih letih smo v Perftechu razvili množico poslovnih ap-
likacij, ki zavzemajo pomembno mesto na slovenskem trgu in 
si utirajo svoj položaj tudi na trgih J in V Evrope. Na področju 
sistemske integracije širokega spektra proizvodov in storitev 
predstavljajo znanje in dolgoletne izkušnje konkurenčno pred-
nost. Zaposlujemo preko 100 strokovnjakov, hčerinska podjetja 
pa že nekaj let poslujejo tudi na Hrvaškem in v Srbiji. Z lastnim 
razvojem gradimo celovite in učinkovite rešitve na področju 
informacijskih tehnologij.

To nas žene v nenehno sledenje trendom in v prizadevanja za 
stalno izboljševanje zadovoljstva kupcev, zaposlenih, lastnikov 
in našega okolja. Smo družba strokovnjakov, ki svoja znanja 
in veščine izrablja v dolgoročno dobro celotne družbe. Odpi-
ramo kreativna, razvojno usmerjena delovna mesta. Zaposlu-
jemo vrhunske strokovnjake na področju razvoja ter uvajanja 
programske opreme in rešitev. Sodelujemo s študenti, ki tako 
uspešno združujejo študij s praktično uporabo svojih znanj na 
rešitvah za zahteven poslovni trg. Omogočamo delo v ekipi vi-
soko usposobljenih strokovnjakov, odlične delovne podgoje in 
možnosti za osebno rast.

VSTOPITE V NAŠ SVET!

Perftech, d.o.o.
Potn na Lisice 4, 4260 Bled

t: (0)4 579 01 00
e: info@perftech.s

www.perftech.si

Iščemo sodelavce, pridružite se nam!

Spreminjamo meje!
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Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS
Stegne 7, p.p. 418,1000 Ljubljana 
t: (0)1 583 63 00
e: info.box@apek.si
www.apek.si 

Regulacija trga kot interdisciplinarno timsko delo

Po svoji strukturi se APEK uvršča med konvergenčne regula-
torje, saj hkrati regulira trg poštnih storitev, trg telekomunikaci-
jskih omrežij in storitev, dodeljuje radijske frekvence, vključno z 
radiodifuznimi frekvencami, ter nadzira zakonitost vsebin.  

Agencija predstavlja izziv za različna strokovna področja in 
priložnost za študente različnih strok, saj temeljimo na timskem 
delu in izraziti interdisciplinarnosti. Med različnimi profili so 
strokovnjaki za elektrotehniko s svojim razumevanjem elektron-
skih komunikacijskih omrežij in tehnologij izjemnega pomena, 
še posebej v luči stalnega tehnološkega razvoja, ki ima ključen 
vpliv na trg in njegovo regulacijo. 

APEK študentom omogoča sodelovanje pri pripravi diplomskih 
nalog na področju regulacije trga elektronskih komunikacij.

APEK
APEK je neodvisni nacionalni regulator trga elektronskih ko-
munikacij in poštnih storitev. Kaj to pomeni? Telekomunikacije 
niso običajen trg, na katerega bi operaterji prosto vstopali, na 
njem preizkusili svoj poslovni načrt in se v primeru neuspeha 
z njega umaknili. Telekomunikacije temeljijo na omrežjih, ki 
terjajo izredno visoke investicije. Po drugi strani pa je vsak 
operater, ki na ta trg vstopa, soočen z dejstvom, da na njem 
že obstaja eno ali več omrežij drugih operaterjev, na katera so 
priključeni vsi obstoječi uporabniki. Novi operater torej nujno 
potrebuje dostop do obstoječih omrežij, da bi svojim uporab-
nikom omogočil komunikacijo z uporabniki obstoječih omrežij 
in da bi se izognili nesmiselnemu podvajanju telekomunikaci-
jske infrastrukture. Da bi mu to omogočili kljub nasprotovanju 
obstoječih operaterjev, ki si konkurence ne želijo, potrebujemo 
regulatorja trga. 

APEK predstavlja pomemben del slovenskega trga elektron-
skih komunikacij, saj skrbi za nemoten razvoj le-tega v luči 
ciljev kot so razvoj konkurence, razvoj novih storitev, 
širok nabor storitev elektronskih komunikacij itd



študij telekomunikacij / multimedijskih komunikacij / www.komunikativen.si

SRC.SI

Smo eno vodilnih IT podjetij v jugovzhodni Evropi in zapos-
lujemo 460 visoko usposobljenih strokovnjakov. Ponujamo 

IT storitve za finančne ustanove, telekomunikacijska podjetja, 
logistiko, gospodarstvo, javno upravo in zdravstvo. Prisotni 
smo v preko 250 organizacijah, kar pomeni več kot 60.000 
uporabnikov.

Naše vodilo je: “Rešitve, ki združujejo.”

Ponujamo celovite rešitve s področja informacijskih tehnologij. 
Naši strokovnjaki izvajajo svetovanje, inženiring, razvoj in 
izvedbo rešitev, integracijo programske in strojne opreme, post-
avitev in vzdrževanje sistemov ter izobraževanja. Delujemo na 
področjih finančnih ustanov, telekomunikacije, logistike, gospo-
darstva, javne uprave in zdravstva.

Sodelavcem nudimo ustvarjalno in dinamično delovno okolje, 
delo z najsodobnejšimi tehnologijami na najbolj zahtevnih pro-
jektih doma in v tujini. Pridružite se našemu uspešnemu timu in 
si s tem zagotovite uspešno prihodnost. 

Če menite, da izpolnjujete navedene pogoje in da delovno 
mesto predstavlja nov izziv v vaši poklicni karieri, vas vabimo, 
da pošljete svoje prijave skupaj z življenjepisom v roku 8 dni na 
naslov kadri@src.si.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim de-
lovnim časom in 3- do 6-mesečnim poskusnim delom.

Mladim strokovnjakom s statusom študenta omogočamo delo 
preko študentskega servisa z možnostjo kasnejše redne za-
poslitve.

Več informacij je na voljo na www.src.si/zaposlitev.

SRC.SI d.o.o.
Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana
t: (0)1 242 80 00
e: kadri@src.si
www.src.si

    KARIERA S
   SRCem
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MASTERLINE

Masterline je podjetje, ki že od leta 1991 uspešno uresničuje 
svoje strateške usmeritve tako v Sloveniji kot v tujini. 

Je dobavitelj najsodobnejših telekomunikacijskih rešitev in 
zanesljiv partner uporabnikom na naslednjih programih: optični 
ter radijski prenosni sistemi, pristopni sistemi, digitalni video 
sistemi ter IT rešitve.

Za implementacijo vseh tehnologij na področju telekomunikacij 
nudimo našim strankam  široko paleto storitev, od svetovanja 
in načrtovanja v začetni fazi, inštalacije in zagona v izvedbe-
ni fazi, do vzdrževanja, upravljanja in šolanja uporabnikov v 
zaključni fazi projektov.

Ker so spremembe na področju telekomunikacij zelo dinamične, 
je potrebno delovati prilagodljivo, kar pomeni, da sledimo tre-
nutnim trendom in zadovoljujemo nastale potrebe.

Cilj podjetja je iskanje najustreznejše tehnične rešitve ob 
zastavljenem problemu, ki jo s kvalitetnimi storitvami ponudimo 
našim strankam.

Verjamemo, da so telekomunikacije perspektiven študij in 
Fakulteta za elektrotehniko nudi tista znanja, ki jih pri zapos-
litvi v našem podjetju potrebujete: kot projektant, samostojni 
inženir, prodajni inženir,... 

S Fakulteto sodelujemo že vrsto let in s pozitivnimi izkušnjami 
študentom nudimo možnost aktivnega sodelovanja v sferi 
procesa in s tem približamo teorijo praksi. V kolikor se nam 
odprejo nova delovna mesta, redno zaposlimo študente z 
dokončano VI. oziroma VII. stopnjo njihovega programa. 

Razvoj panoge nas je usmeril tudi na področje informacjskih teh-
nologij, čemur želimo v prihodnje posvečati še več pozornosti. 
Radi imamo izzive in sodelovanje s partnerji, ki preizkušajo naše 
skrajne zmožnosti, saj si s tem zagotavljamo tudi lasten razvoj. 

Projekti, ki jih podjetje planira razširiti v bližnji prihodnosti, bodo 
razlog za dodatno odpiranje novih delovnih mest. Upamo, da 
se nam boste lahko pridružili!

Masterline, d.o.o.
Prevale 9, 1236 Trzin

t: (0)1 530 27 72
e: info@masterline.si

www.masterline.si 

“K dobremu uspehu podjetja pripomorejo zaposleni z znanjem.”
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Špica International

Špica International je vodilni Adriatic ponudnik informaci-
jskih sistemov in rešitev za obvladovanje časa in prostora. 

Realnega prostora v realnem času!Naše rešitve vključujejo 
področja mobilnega računalništva, kontrole pristopa in upravl-
janje delovnega časa. Po 20 letnem delu na tem področju raz-
polagamo z dolgoletnimi izkušnjami, bogatim znanjem ter široko 
bazo instalacij v JV delu Evrope in tja do Bližnjega vzhoda.

Že od vsega začetka naša poslovna strategija temelji na 
razvoju lastnih rešitev. Plod takšnega razvoja so mobilne 
računalniške rešitve iz družine Frontman za terensko prodajo 
in marketing ter sistem za pristopno kontrolo in upravljanje de-
lovnega časa Time&Space, ki ga uspešno tržimo tudi v tujini.

Špicino ekipo sestavljajo pretežno diplomanti Fakultete za 
elektrotehniko. Našo ekipo želimo ohraniti mlado, svežo, nova 
znanja in pogledi so vedno iskani in dobrodošli. So tudi odlično 
izhodišče za razlikovanje, ki je predpogoj, da vas v množici 
opazimo. Podjetja naše branže potrebujemo strokovnjake s 
širokim znanjem, ki ga nudijo fakultete tehničnih ved, zato se 
z veseljem pridružujemo vabilu k študiju na Fakulteti za elek-
trotehniko.

S študenti sodelujemo na različnih projektih, pri pripravi nji-
hovih diplomskih in magistrskih del, pri nas nabirajo praktično 
znanje in izkušnje s strokovno prakso in študentskim delom. 
Tudi bodoče strokovnjake iz področja telekomunikacij bomo 
z veseljem podprli pri njihovih idejah, ponudili mentorstvo in 
skupaj iskali nove priložnosti in izzive. Mnogi naši inženirji so 
razvili svoje sposobnosti, pridobili izkušnje in postali naši stalni 
člani ravno po tej poti.

Postanite študent Fakultete za elektrotehniko! Izberite študijsko 
pot, ki ponuja dober temelj za vašo uspešno kariero. In nato; 
Dobrodošli v Špici!

Špica International, d.o.o.
Pot k semišču 33, 1000  Ljubljana

t: (0)1 568 08 00
e: zaposlitev@spica.sii

www.spica.s
www.spica.comi 

PREBIJTE  se v samo ŠPICO!
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ISKRATEL

Smo vrhunsko mednarodno podjetje za zasnovo, 
razvoj, servis in inženiring sodobnih komunikacijskih 

rešitev. 

Za uspešno rast in strokovni razvoj podjetja v svoje 
vrste vabimo visoko strokovne, ustvarjalne in motivirane 
sodelavce.

Zaposlimo:

Diplomante elektrotehnike, računalništva, matematike,• 
fizike in organizacije dela - smer informatika.

Si želite več? Stopite v naše vrste in izberite:

Soustvarjanje sodobnih komunikacij.• 

Ustvarjalno delovno okolje.• 

Timsko delo z vrhunskimi strokovnjaki.• 

Razvoj kariere (karierni načrt, pospešeno napredovanje).• 

Izobraževanje (seminarji in delavnice, študij ob delu,• 

učenje tujih jezikov, sejmi, konference).

Stimulativno nagrajevanje rezultatov dela.• 

Potovanja in delo v tujini.• 

Študentom ustreznih študijskih smeri 
nudimo:

15 štipendij za študente Fakultete za• 
elektrotehniko.

Študentsko delo preko celega leta.• 

Opravljanje strokovne in obvezne• 
prakse.

Izdelavo diplomskih nalog na naših• 
projektih.

Študentom omogočamo, da spoznajo • 
delo pred nastopom delovnega
razmerja.

Iskratel, d.o.o., Kranj

Kadri in organizacija
Ljubljanjska c. 24a
4000 Kranj

zaposlitev@iskratel.si
www.iskratel.si

 

Ker ste drzni in želite ustvarjati trende!
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Marand Inženiring

Podjetje Marand Inženiring d.o.o. je eno vodilnih sloven-
skih podjetij na področju informacijsko - komunikacijskih 

tehnologij in informacijske podpore poslovnih procesov. Naša 
osnovna prednost je stalno izpopolnjevano lastno znanje in 
izkušnje, ki nam omogočajo, da lahko našim kupcem ponudimo 
izdelke vodilnih svetovnih ponudnikov informacijskih tehnologij, 
ki jih nadgradimo v lastne rešitve. Razvili smo lastne informaci-
jske rešitve za kompleksne poslovne sisteme in procese.

Ker ponujamo informacijske rešitve, ki temeljijo na odprtih 
standardih in izdelkih naših ključnih partnerjev, se zavedamo 
pomembnosti sodelovanja z ustanovami in društvi, ki aktivno 
promovirajo uporabo informacijskih tehnologij in uporabo odpr-
tokodnih rešitev. Marand tako med drugim sodeluje s Kiber-
pipo, predstavlja izbrane rešitve na Slovenskem Forumu Ino-
vacij in aktivno sodeluje z vrsto vodilnih svetovnih ponudnikov 
informacijskih rešitev, ki tržijo naše znanje in rešitve.

Stalno povečevanje obsega dela zahteva nove ustvarjalne in 
usposobljene sodelavce, ki prinašajo nova znanja in izpopol-
nijo naš razvojni oddelek. Veliko naših stalnih sodelavcev je 
začelo v našem podjetju z delom preko študentskega servisa, 
opravljanja strokovne prakse ali  sodelovanja pri izdelavi semi-
narskih in diplomskih nalog.

Morda boste prav vi nekoč sodelovali pri projektih, kjer boste 
lahko uporabili svoje znanje tehnologij Java, C++, XML, lahkih 
spletnih in mobilnih odjemalcev, JSP/Servlet in UML!

Marand Inženiring, d.o.o.
Koprska Ulica 100, 1000 Ljubljana
t: (0)1 470-31-00
e: info@marand.si
www.marand.si
www.marand.com 

Govorite Java?
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Astec

Na slovenskem trgu smo na področju komunikacijskih in 
informacijskih sistemov že več let vodilno neodvisno 

svetovalno in storitveno podjetje.  

Izvajamo storitve na področjih lokalnih in transportnih omrežij, 
nadzora in varnosti informacijskih sistemov, podpornega cen-
tra in izobraževanja ter pri tem sodelujemo z vodilnimi podjetji 
(Novell, Microsoft, IBM, Cisco Systems, CheckPoint, 3Com, 
StoneGate, Trendmicro, RedHat,…).

Našim strankam nudimo storitve v celotnem življenjskem ciklu 
rešitev IT: identifikacija potreb, načrtovanje rešitev, implement-
acija, tehnična dokumentacija, nadzor in upravljanje, diagnos-
tika ter odprava napak. 

Ste samostojni, pa vendar usmerjeni k doseganju skupnih 
ciljev?

Imate znanja in izkušnje na področju IKT?

Si želite novih izzivov v razvojno naravnanem okolju?

Se želite pridružiti vrhunsko - tehnološko usposobljeni ekipi po-
nudnika IKT rešitev?

Če ste na zgornja vprašanja pritrdili, se nam predstavite!

Ponujamo vam raznoliko in ustvarjalno delo v razvoj-
no naravnanem okolju, podporo pri kontinuiranem 
izobraževanju ter možnosti koriščenja naših bogatih 
strokovnih izkušenj.

Astec, d.o.o.
Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana
t: (0)1 200 83 00
e: kadri@astec.si
www.astec.si 

Z znanjem do kariere!
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Edina konkurenčna prednost je ideja

Kje lahko mikro Slovenija najde svoj prostor pod soncem 
napram velikim nacijam, ki imajo demografski potencial never-
jetnih razsežnosti, je to zagotovo v ideji. Zgodovinsko smo se
dokazali, da smo odlični na tem področju. Ideja je tisti intelek-
tualni preboj, za katerega v večini primerov ne potrebujemo 
armad ljudi, ne potrebujemo currya vsak dan in ni nam treba 
osvobajati osvobojenih držav. Vse, kar potrebujemo, je znanje 
tehnologije, ki ga nadgradimo z lastno prebrisanostjo.

Razumevanje narave tehnologije je nujno potrebno za vsakršni 
idejni preboj, za vsako genialnost. Srednje šole v Sloveniji dajo 
ogromno. Univerze in fakultete še več. In to več lahko imenu-
jemo dodana vrednost, tisti “žmoht”, kot pravimo gorenjci, ki 
premika gore.

Fakulteta za elektrotehniko brez nadaljnega predstavlja os-
novni temelj za ideje, ki jih svet potrebuje. Edini pravi kaza-
lec kakovosti fakultete so njeni diplomiranci. In tukaj da-
bata ni potrebna - rezultat vseh the diplomirancev je jasno 
viden. Telekomunikacijska tehnologija v Sloveniji je namreč na 
najvišjem svetovnem nivoju.

3fs d.o.o
Savska Loga 21c, 4000 Kranj

www.3fs.si 

3FS - ThirdFrameStudios

ThirdFrameStudios je podjetje, fokusirano v razvojno 
področje web2mobile in obratno. Skupaj z lastnim RnD 

oddelkom razvijamo programske aplikacije, ki temeljijo na 
združevanju tehnologij mobilnih operaterjev, mobilnih telefon-
ov, interneta in multimedijskih aplikacij. S podjetjem Ericsson, 
čigar partner smo, razvijamo high-end spletne rešitve, ki inter-
net uporabnikom omogočajo popolno izkoriščanje tehnologij 
mobilnih operaterjev in IPTV-ja s premikom proti t.i. zabavnim 
aplikacijam, socialnim mrežam, igram.
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Vsi smo našli svoje mesto v skladu s svojimi željami.  Veseli 
bomo, če se tudi vi odločite za zanimiv in perspektiven študij 
telekomunikacij. Je odlična odskočna deska za najrazličnejše 
poklicne usmeritve. Študentom radi pomagamo pri študiju. 
Skozi študentske prakse in naloge smo stkali vezi, ki nas 
pogosto po zaključenem študiju tudi profesionalno povežejo. 
Študentje imajo pri nas možnost seznanjanja z vrhunskimi teh-
nologijami ... in njihovo praktično uporabo. Izdelava diplom pri 
nas ni žvečenje teorije, ampak delo na živih sistemih. Mlade 
stimuliramo pri nadaljnem študiju. Imamo visok odstotek znan-
stvenih magisterijev, ki so nastali ob delu. Vzpodbujamo učenje 
tujih jezikov za delo na tujih tržiščih. Naši sistemski inženirji 
skozi obvezne strokovne tečaje pri tujih partnerjih vsaki dve leti 
“na novo diplomirajo”. 

Vpišite se na Fakulteto za elektrotehniko in pridite preverit 
sami! 

Iskra sistemi, d.d.
Stegne 21, 1000 Ljubljana

t: (0)1 51 31 000
e: info@iskrasistemi.si

www.iskrasistemi.si

Iskra sistemi

Iskra Sistemi je med redkimi družbami, ki razpolaga s celovi-
tostjo inženirskega znanja za reševanje najzahtevnejših in-

dustrijskih projektov na področjih avtomatizacije procesov, var-
nosti v železniškem in cestnem prometu, sekundarnih sistemov 
v energetiki, celovitih telekomunikacijskih rešitev in tehnološko 
naprednega varovanja premoženja.

Dragi srednješolci!

Večina zaposlenih v naši družbi je na Fakulteti za elektrotehniko 
nabirala znanja v enem od njenih številnih programov. Z boga-
tim znanjem smo se nato usmerili v področja, ki so nam najbolj 
ustrezala: najbolj zagnani razvojniki se spopadajo z vrhuns-
kimi mikrovalovnimi, optičnimi in IP tehnologijami; inženirsko 
usmerjeni aplikacijsko nadgrajujejo osnovne izdelke, skrbijo 
za izgradnjo in vzdrževanje omrežij; tisti s poslovno žilico kot 
prodajni inženirji osvajajo bližnja in daljna tržišča ter sklepajo 
pogodbe.
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Instrumentation Technologies

Visokotehnološko podjetje Instrumentation Technologies je 
vodilno svetovno podjetje na področju načrtovanja, raz-

voja in dobave instrumentacije za pospeševalnike osnovnih 
delcev. Instrumente, ki jih je razvilo naše podjetje, uporabniki 
opredeljujejo kot temeljni del opreme pospeševalnikov v tistih 
segmentih, kjer se v tehnologiji premikajo meje mogočega. 
Izdelke svetovnega razreda dobavljamo pospeševalnikom - 
najelitnejšim znanstvenim inštitutom po celem svetu.

SPREJMI IZZIV: pridruži se strokovnjakom v globalnem, 
visokotehnološkem podjetju! 

V našem podjetju je večina zaposlenih v razvojnem oddelku in 
oddelku tehnične podpore zaključila študij na Fakulteti za elek-
trotehniko. Zelo uporabna znanja v našem okolju so na primer 
specializirana znanja na področju elektronike, RF tehnike, HDL 
jezika za potrebe FPGA programiranja in načrtovanja ASIC-ov, 
digitalne obdelave podatkov in programiranja za operacijski 
sistem Linux. 

Inženirsko delo v našem okolju nudi resnično veliko zado-
voljstva, saj so naše stranke najelitnejši znanstvenorazisk-
ovalni inštituti in univerze, kot so npr. Berkeley, Stanford, MIT 
in CERN. Ljudje, s katerimi delamo, so vrhunski znanstveniki 
in inženirji po celem svetu. Pri svojem delu imajo naši inženirji 
na voljo najnovejšo raziskovalno opremo. Svoje znanje neneh-
no dopolnjujejo na znanstvenih konferencah in delavnicah po 
vsem svetu. Tisti, ki jih veseli razvijati tudi poslovni pristop, 
se lahko usmerijo v projektno in produktno vodenje, ki nudi 
številne možnosti medkulturnih stikov, od ZDA do Japonske. 
Pri timskem delu, ki je osnova vseh naših procesov, cenimo in 
spodbujamo  različnost pristopov, samoiniciativnost in inova-
tivnost. Vsakemu novemu članu naše ekipe nudimo podporo v 
uvajalnem obdobju in možnost za strokovni in osebni razvoj.

Instrumentation Technologies d.d.
Velika pot 22, 5250 Solkan 

t: (0)5 33 52 600
e: info@i-tech.si

www.i-tech.si 

Konkurenčne prednosti našega 
podjetja so predvsem vrhunsko 
usposobljen kader, inovativen 

poslovni model, ki ustvarja sinergije 
med znanostjo in industrijo, ter pristni in 
trajnostno naravnani odnosi s stranka-
mi. Združuje nas želja po izjemnosti in 

nadpovprečnosti, 
zato v svoji sredini 

spodbujamo 
kreativnost in 
inovativnost.
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CISCO Systems

Podjetje Cisco Systems je leta 1984 ustanovila majhna sk-
upina strokovnjakov s področja računalništva z Univerze 

v Stanfordu, slovenska podružnica pa je odprla svoja vrata 
v letu 1998. Majhna, a izjemno motivirana in uigrana ekipa 
sodelavcev je uspela Ciscu že v nekaj letih tudi v Sloveniji 
zagotoviti mesto, ki mu zagotovo pritiče: mesto vodilnega po-
nudnika sodobne komunikacijske opreme in rešitev. 

Da bi pospešili dostop do izobraževalnih in zaposlitvenih 
priložnosti po vsem svetu, je podjetje ustanovilo program 
»Cisco Networking Academy«, v okviru katerega se študentje 
usposabljajo za načrtovanje, izgrad-
njo in vzdrževanje računalniških 
omrežij. Cisco Networking Academy 
z združevanjem izobraževanja in in-
terneta pomaga študentom po svetu 
doseči potrebna znanja za opravl-
janje služb na področju informaci-
jske tehnologije, za višjo izobrazbo v 
inženirstvu, računalniški znanosti ter 
sorodnih področjih – in konec koncev 
– pri razvoju njihovih držav in lokalnih 
gospodarstev.

Od same ustanovitve leta 1997 se je na več kot 10.000 aka-
demijah, ki imajo sedeže na srednjih, tehničnih in visokih šolah, 
univerzah in organizacijah skupnosti v več kot 163 državah, 
vpisalo več kot dva milijona študentov. V Sloveniji je aktivnih 6 
lokalnih akademij, katere je v zadnjem letu obiskovalo več kot

Cisco Slovenija
Bravničerjeva ulica 13, 
1000 Ljubljana
t: (0)1 51 31 000
www.cisco.si

We are the carpenters of enterprise.
               Cisco Networking Academy
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Smo inovativno in dinamično podjetje na področju 
multimedijskih storitev in vsebin, ki jih zagotavljamo na 

različnih nosilcih: mobilnem, televizijskem, svetovni splet. 
Zaradi nenehnih izboljšav ter odlične uporabniške izkušnje, 
želimo postati prva izbira uporabnikov in ponudnikov v regiji.

Stremimo k zagotavljanju kakovostih, zanesljivih in atraktivnih 
storitev ter vsebin, ki omogočajo komuniciranje, zabavo in 
aktivno soustvarjanje digitalnega življenja ter so pomemben 
element njihovega poslovanja. Kot sestavni del Skupine 
Telekom Slovenije razvijamo in skrbimo za portala www.
siol.net in mobilni Planet, televizijo na osnovi internetnega 
protokola SiOL TV, video distribucijsko platformo SiOL iO. Z 
željo po doseganju jasno zapisanih ciljev, skrbimo za razvoj 
dejavnosti in ob tem rastemo tudi sami.

Ves čas prispevamo k razvoju, ustvarjanju vrednosti in rasti 
podjetja, posameznikov, ki delajo v njem, naših uporabnikov, 
partnerjev in lastnikov.

V svoje vrste redno vključujemo nadebudne mlade 
strokovnjake, katerim nove razsežnosti multimedijskega 
sveta predstavljajo vsakdanjik, ki ga živijo in soustvarjajo, in 
ki jim razvoj vedno novih rešitev predstavlja izziv, ki se ga z 
zagnanostjo lotevajo. 

Ste dovolj drzni, da nas pokličete, se nam predstavite 
in pridružite pri razvojnem projektu, aplikativni zasnovi 
konkretnih komunikacijskih rešitev, ali morda postanete stalni 
del naše ekipe? 

Pridružite se nam in prispevajte svojo ustvarjalno energijo!

PLANET 9

Ustvarjalna energija.

VEDNO Z ENO NOgO ŽE V PRIHODNOSTI

Planet 9, d.o.o.
Vojkova 78, 1000 Ljubljana
t: (0)1 47 28 500
e:kadri@planet9.si
www.planet9.si



študij telekomunikacij / multimedijskih komunikacij / www.komunikativen.si

25

POSTANITE ČLAN EKIPE Cosylab!

V svojo ekipo vabimo zanesljive, ustvarjalne, odgovorne in 
samoiniciativne sodelavce  na področju načrtovanja strojne in 
programske opreme. Vabimo kandidate, ki imajo veselje do:

n izdelave in integracije elektronskih komponent in vezij 

n razvoja programske opreme za velike fizikalne sisteme 

n raziskovanja na področju aplikativne fizike

Ker veliko pričakujemo, tudi veliko ponujamo:

 n sproščena kultura podjetja

 n prilagodljiv delovni čas

 n študijske prakse doma in v tujini (DESY, ESO, NI)

 n delo z odprto in strokovno mlado ekipo

 n veliko družabnih dogodkov

Če te zanima delo v naši ekipi, nam pošlji svoj življenjepis na 
jobs@cosylab.com.

Cosylab

Podjetje Cosylab združuje nadpovprečno sposobne in 
ambiciozne ljudi z najrazličnejšimi smermi izobrazbe: 

n smo vodilno globalno podjetje za krmilne sisteme pospe-
n ševalnikov delcev,

n sodelujemo z več kot 30 pospeševalniki z vsega sveta:
n CERN (Švica/Francija), Fermilab (ZDA), ASP (Avstralija),
n GSI (Nemčija)…, 

n sodelujemo na področju zdravljenja rakavih obolenj - IBA

nn (Belgija),

n sodelujemo na fuzijskih raziskavah -  ITER (Francija), 

n teleskopi – ALMA (Čile),

n razvijamo inovativne ideje do izvedbe, patentov tržne

n uveljavitve

Cosylab, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.
Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana.

t: (0)1 477-66-76 
e: info@cosylab.com

www.cosylab.si



26

študij telekomunikacij / multimedijskih komunikacij / www.komunikativen.si

FMC Group

Kakovosten razvoj znanj na področju vse obsežnejših 
informacijskih tehnologij zahteva osredotočenje na 

posamezne dejavnosti.

Po večletnem partnerskem sodelovanju sta podjetji FMC in 
Miška združili znanje in izkušnje v skupino FMC Group, ki jo 
sedaj sestavlja šest samostojnih podjetij in krovna družba.

FMC Group sledi cilju, kako čim učinkoviteje zadovoljiti 
raznolike potrebe svojih strank. Znanje, razvoj, učinkovita 
organizacija, partnerska miselnost in cenovna učinkovitost so 
osnova za zadovoljne stranke in uspešno sodelovanje vseh 
podjetij v skupini.

Skupino FMC Group sestavljajo podjetja:

• Skupina FMC, holdinška družba d.o.o.

• Miška, izobraževanje in organizacija, varnostne rešitve d.o.o. 

• FMC, sistemski integrator d.o.o.

• PRO servis, servis in vzdrževanje IT opreme d.o.o.

• D1, distribucija računalniške opreme d.o.o. 

• F.M.C. Adria, družba na Hrvaškem

Skupina FMC Group je edini ponudnik v Sloveniji, ki ima pridobljene 
vse Applove statuse ter uporabnikom nudi celovito Applovo 

ponudbo.

Poleg izdelkov namenjenih končnemu kupcu, gradimo tudi segment 
namenjen poslovnim uporabnikom in celovitim rešitvam, ki v celoti 
temeljijo na Apple strojni in programski opremi. 

Novosti, ki jih podjetje Apple v zadnjih letih lansira na svetovni trg na 
področju programske opreme, strojne opreme in dizajna, so že pred 
časom dosegle tudi naše okolje. Povezljivost Apple programske opreme 
ni več sporna za uporabnike »standardnih« platform, kar je uporabo 
Applove opreme in sistemov lansiralo v nebo tako med domačimi 
uporabniki kot tudi v večjih poslovnih okoljih. 

Podjetje FMC d.o.o. se lahko kot prvo v Sloveniji pohvali z znanjem in 
podporo za implementacijo in uporabo najzmogljivejših in najzahtevnejših 
aplikacij proizvajalca Apple.

Ko gre za tehnološko in cenovno 
konkurenčnost, velja sedaj naš slogan 
»Vaša Logična Izbira« prav za vsako 
podjetje v skupini. 

Skupina FMC
Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana
t: (0)59 209 300
e: info@fmc-group.si
www.fmc-group.si
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Skupina FMC Group je edini ponudnik v Sloveniji, ki ima pridobljene 
vse Applove statuse ter uporabnikom nudi celovito Applovo 

ponudbo.

Poleg izdelkov namenjenih končnemu kupcu, gradimo tudi segment 
namenjen poslovnim uporabnikom in celovitim rešitvam, ki v celoti 
temeljijo na Apple strojni in programski opremi. 

Novosti, ki jih podjetje Apple v zadnjih letih lansira na svetovni trg na 
področju programske opreme, strojne opreme in dizajna, so že pred 
časom dosegle tudi naše okolje. Povezljivost Apple programske opreme 
ni več sporna za uporabnike »standardnih« platform, kar je uporabo 
Applove opreme in sistemov lansiralo v nebo tako med domačimi 
uporabniki kot tudi v večjih poslovnih okoljih. 

Podjetje FMC d.o.o. se lahko kot prvo v Sloveniji pohvali z znanjem in 
podporo za implementacijo in uporabo najzmogljivejših in najzahtevnejših 
aplikacij proizvajalca Apple.

iStore Citypark
Šmartinska 152G,1000 Ljubljana

t: (0)5 920-9395
e: istore@fmc.si

iStore Citypark
Šmartinska 152G,1000 Ljubljana

t: (0)5 920-9395
e: istore@fmc.si

V okviru našega podjetja vam lahko zagotovimo dobavo (Apple Authorized 
Reseller), servis (Apple Authorized Service Provider) in predvsem 
strokovno znanje implementiranja in uporabe celotnega spektra aplikacij 
Apple (Apple Solution Expert - Creative). Poskrbeli pa bomo tudi za 
izobraževanje (Apple Authorized Training Center).

IŠČEMO NOVE SODELAVCE

V skupini  FMC Group se zavedamo, da sta kakovosten in strokoven 
kader ključ do uspeha podjetja. Zavedamo se tudi, da so ljudje tisti, ki 
ustvarjajo pozitivno klimo v podjetju. Prav zato dajemo velik poudarek na 
izbiro kakovostnega kadra, ki z doseganjem lastnih ciljev pripomorejo tudi 
k uspešnosti podjetja. Zavedamo se, da so ljudje z znanjem pomembni za 
razvoj podjetja in, da je vlaganje v ljudi dobra investicija.

Skupina FMC Group svojim zaposlenim omogoča razvijanje človeškega 
potenciala v duhu doseganja poslovnih in osebnih ciljev. FMC Group je 
okolje, kjer zaposleni lahko izkoristijo svoje potenciale.

Pridružite se nam!



28

študij telekomunikacij / multimedijskih komunikacij / www.komunikativen.si

V Microsoftu smo prepričani, da pravo merilo uspeha ni v 
zmožnostih naše programske opreme, ampak v možnostih, 
ki nam jih le-ta ponuja. V Microsoftu verjamemo v vrednoti 
raznolikosti in enakih možnosti. Kadar iščemo nove sodelavce, 
smo postavljeni pred izziv, da naša zaposlitvena struktura ostaja 
uravnotežena. Zato so naši programi posebej izoblikovani in 
spodbujajo zaposlovanje različnih zaposlitvenih skupin.

Če imate edinstvene izkušnje, znanje in strast do novih 
tehnologij, verjamemo, da lahko z njimi obogatite Microsoft ter 
s tem nadgradite svojo kariero in življenjski slog.

Microsoft

Microsoft je podjetje, ki je spremenilo Redmond z 
Washingtona v kraj, ki ga poznajo v vsakem domu. 

Ustanovljeno je bilo leta 1975, ustanovila pa sta ga dva 
mladeniča iz Seattla, in sicer Paul Allen in Bill Gates. Microsoft 
je vodilno podjetje na mnogih področjih, med katerimi so tudi 
operacijski sistemi, spletni brskalniki, pisarniška oprema, 
poslovna programska oprema ter orodja in platforme za razvoj 
programske opreme.

Pri Microsoftu vidimo prihodnost, ki je polna potencialov. 
Vsak dan širimo možnosti na področju računalništva s tem, 
da neprestano izboljšujemo in posodabljamo naše izdelke in 
opravljamo raziskave, ki bi pripeljale do novih odkritij. Microsoft 
sodeluje z univerzami, vladami in drugimi podjetji, da bi 
napredek in novosti lahko uporabljali prav vsi.

Microsoft Slovenija
Microsoft d.o.o., Ljubljana
Šmartinska c. 140, 1000 Ljubljana 
t: (0)1 584 6 100
www.microsoft.com
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Alpineon

Alpineon podjetje smo družba mladih, visoko usposobljenih 
in motiviranih ljudi, ki sledimo tehnološkemu napredku na 

področju IKT tehnologije in razvoju novih uporabniku prijaznih 
proizvodov in storitev, ki povečujejo kakovost našega življenja 
in dela.

Smo visokotehnološko podjetje, ki se ukvarja z razvojem 
strojne in programske opreme po naročilu, predvsem s 
področij IKT ter avtomobilske industrije. Posebno pozornost 
posvečamo razvoju govornih tehnologij: prepoznavi, sintezi ter 
strojnemu prevajanju govora, o čemer pričajo številni govorno 
podprti izdelki, kot so govorni portali ali bralniki SMS sporočil 
ter elektronske pošte.

V okviru razvojno-raziskovalnih projektov je Alpineon vzpostavil 
sodelovanje s številnimi vodilnimi industrijskimi partnerji ter 
institucijami znanja doma in po svetu. 

Trenutno sodeluje na več industrijskih in raziskovalnih projektih. 
Med njimi velja izpostaviti sodelovanje v Centru odličnosti IKT, 
vodenje največjega nacionalnega jezikovno-tehnološkega 
projekta VoiceTRAN ter vodenje Eureka projekta E!3864 
iTEMA.

K sodelovanju vabimo kandidate za razvoj novih rešitev s 
področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Intenzivno 
sodelujemo s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 
predvsem na področju govornih in slikovnih tehnologij ter 
biometričnih sistemov, vendar so odprta tudi druga raziskovalna 
področja.

Obiščite nas in si oglejte predstavitev naših razvojnih ter 
raziskovalnih dosežkov.

Alpineon d.o.o. 
Ulica Iga Grudna 15, 1000 Ljubljana
t: (0)1 423 94 40
e: info@alpineon.com
www.alpineon.com
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RTV Slovenija

RTV Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega  in na-
cionalnega pomena, ki opravlja javno službo na področju 

radijske in televizijske dejavnosti, z namenom zagotavljanja 
demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov repub-
like Slovenije in Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih 
narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, italijanske, 
madžarske narodne in romske etične skupnosti v Sloveniji ter 
druge dejavnosti v skladu z zakonom o RTV Slovenija.

V to celotno paleto programske ponudbe je,  v procese sno-
vanja, produkcije in predvajanja , vključeno cca 2000 redno 
zaposlenih in cca 600 stalnih zunanjih  sodelavcev. 

Samo nenehno dvigovanje ravni strokovnih vedenj in znanj ter 
kulture celotnega delovanja našega zavoda nam lahko omogoči, 
da bomo tudi v prihodnje obdržali vlogo vodilnega, najbolj kako-
vostnega in verodostojnega ustvarjalca in ponudnika elektron-
skih informativno-izobraževalnih in kulturno umetniških vsebin. 
Zato je temeljna naloga javne radiotelevizije, da vloži vse sile v 
izobraževanje in strokovno usposabljanje svojih sodelavcev ter 
s tem ustvari tudi delovne razmere, v katerih bo kakovosten in 
hkrati zanimiv in privlačen program lahko nastajal. 

Zavedamo se, da  profil znanja zaposlenih pomeni tudi tržno pred-
nost organizacije, zato jim omogočamo dodatno izobraževanja, 
tako v okviru lastnega Izobraževalnega središča, kjer prido-
bivajo specifična znanja s področja produkcije multimedijskih 
vsebin, kot na specializiranih izobraževalnih inštitucijah doma 
in po svetu.

S politiko štipendiranja zagotavljamo zaposlovanje mladih 
študentov in diplomantov na področju novinarstva , informatike in 
telekomunikacij, organiziramo programe pripravništva, delovne 
prakse in vključujemo v izobraževanje in delovno sodelovanje 
tudi perspektivne sodelavce v času 
študija. RTV Slovenija javni zavod

Kolodvorska Ulica 2, 
1550 Ljubljana

t: (0) (1) 475 21 11
www.rtvslo.si
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PRO PLUS

PRO PLUS ustvarja dva vodilna komercialna televizijska 
programa: POP TV in Kanal A, vodilno medijsko spletno 

stran 24ur.com, nelinearno televizijo poptv.si, številne special-
izirane spletne strani, od druge polovice leta 2008 pa ima v lasti 
tudi petinski delež TV Pike. Po podatkih AGB Nielsen Media 
Research je POP TV najbolj gledan televizijski program v Slo-
veniji, Kanal A je po gledanosti na tretjem mestu (AGB Nielsen 
Media Research, leto 2008).

Podjetje PRO PLUS je bilo ustanovljeno kot skupna družba 
dveh slovenskih televizij in družbe Central European Media En-
terprises Ltd. (CME), ameriške medijske korporacije, ki vlaga v 
lokalne komercialne televizijske projekte Srednje in Vzhodne 
Evrope. Poleg Slovenije je mreža CME razširjena še v Ukra-
jini, Romuniji, na Slovaškem, Češkem, Hrvaškem in v Bolgariji, 
raziskujejo pa tudi druge trge.

PRO PLUS ima v svoji matični multinacionalki tudi status ino-
vatorja na področju spletnih medijev. Od januarja 2007 namreč 
skrbi za uresničevanje strategije celotne družbe CME za 
omenjeno področje. PRO PLUS je tako doslej uspešno post-
avil spletne portale za televizijske postaje CME (tehnično in 
operativno postavitev, celoten business development in ana-
lize trga) na Hrvaškem (dnevnik.hr in blog.hr), v Ukrajini (tsn.
ua), na Češkem (tn.cz), Slovaškem (tvnoviny.sk) in v Romuniji 
(stirileprotv.ro), slovenskemu trgu pa je maja 2008 ponudil spe-
cializirane spletne strani Zadovoljna.si, Bibaleze.si, Golfportal.
info, Popotovanje.si, Cekin.si in Rbd.si.

Študentom multimedijskih tehnologij in vsebin  ponujamo 
priložnost, da spoznajo naše podjetje, si ogledajo najnovejšo 
HD tehnologijo na televizijskem področju ter navežejo z nami 
dologoročnejši odnos skozi študentsko delo ter pomoč in 
mentoriranje pri pripravljanju diplomskih nalog. K sodelovanju 
namreč želimo pritegniti odprte, radovedne in znanja željne 
študente, saj v njih vidimo potencial za razvoj v naše bodoče 
sodelavce. 

PRO PLUS, d.o.o.
Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana

e: razpis@pop-tv.si
http://24ur.com
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Laboratorij za telekomunikacije - LTFE

Laboratorij za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko 
(LTFE) je najstarejši laboratorij na področju telekomunikacij 

v Sloveniji, saj že več desetletij povezuje teorijo s prakso, go-
spodarstvo s šolstvom in podjetja z znanostjo. Laboratorij pred-
stavlja inkubator ljudi, znanj in idej s področja telekomunikacij. 
Pri nas so se izobraževali številni vrhunski telekomunikacijski 
strokovnjaki, ki danes zasedajo vodilna mesta tako v vodstve-
nih kot v razvojnih oddelkih najuglednejših slovenskih ICT 
podjetij. V LTFE smo razvili številne rešitve in storitve, ki so 
danes v množični uporabi. Naša ekipa sodelavcev z različnih 
področij je kos najzahtevnejšim projektom, hkrati pa svoje 
znanje, izkušnje in vedenja prenaša na mlajše generacije naših 
študentov.

Delo v laboratoriju je dinamično in nekonvencionalno, takšno, 
kot so področja, s katerimi se ukvarjamo. Poteka na različnih 
ravneh, od pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega dela do 
dela na številnih projektih za različne zunanje naročnike ter 
meduniverzitetnega sodelovanja. 

Raziskovalno delo laboratorija pokriva več interdisciplinarnih 
področij: meritve prometa in prometno teorijo, simulacije prekla-
pljanja in usmerjanja prometa v sintetičnih in realnih omrežjih, 
kakovost storitev mehanizmov pri prenosu podatkov, avdio in 
video prometa, promet prek žičnih in brezžičnih IP omrežij, var-
nosti v IP in mobilnih sistemih, uporabe telekomunikacij in infor-
macijske tehnologije za uporabnike s posebnimi potrebami. 

Projektno delo razvoja informacijskih tehnoloških sistemov in 
storitev temelji na vseh ključnih telekomunikacijskih tehnologi-
jah: IP, xDSL, MPLS, CATV, GSM, GPRS, UMTS, Wi-MAX, 
SS7, SIP, XML, idr. Pomembno področje dela predstavlja 
načrtovanje in razvijanje zlitih storitev in večdostopovnih porta-
lov, osnovanih na fiksnih, mobilnih, IP in govornih platformah. 
Posebna pozornost raziskav, razvoja in implementaciji je na-
menjena zlasti vlogi telekomunikacij in omrežnih tehnologij pri 
učenju na daljavo.

www.ltfe.org
info@ltfe.org
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Študenti se lahko pridružijo delu v laboratoriju z opravljanjem 
diplomske naloge ali pa se kasneje pri nas celo zaposlijo kot 
mladi raziskovalci. Raziskovalno delo v laboratoriju pokriva 
več različnih področij: omrežja IP, mobilne komunikacije (kara-
kterizacija mobilnega kanala, sistemi z razširjenim spektrom, 
sistema GSM in UMTS), zagotavljanje kvalitete storitev v komu-
nikacijskih omrežjih, varnost v komunikacijah, internetna tele-
fonija, frekvenčno časovne transformacije, razvoj programske 
opreme za komunikacijske protokole (xDSL), adaptivno proce-
siranje signalov, analiza digitalnih prenosnih vodov (teoretična 
in razpoložljiva kapaciteta), procesiranje govora – kodiranje 
govora v realnem času, razvoj esperanta, vmesnega jezika pri 
večjezičnem prevajanju na svetovnem spletu, procesiranje slik 
(MRI, kompresija slik), osebni komunikacijski sistemi in simu-
lacije komunikacijskih omrežij.

Poleg pedagoških aktivnosti sodelujemo na domačih in medn-
arodnih raziskovalnih projektih ter projektih v povezavi z in-
dustrijo. V letu 2007 je bila na 2. slovenskem forumu inovacij 
ideja »večjezični splet z e-sperantom« predstavljena med 40 
najboljšimi inovacijami v Sloveniji. Od leta 2005 vsako leto or-
ganiziramo mednarodno interdisciplinarno konferenco VIPSIS-
lovenia. Glavna tema konference je kakovost življenja ter kako 
lahko inženirji vplivamo na njeno izboljšanje.

www.lkn.fe.uni-lj.si
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Laboratorij za komunikacijske naprave - LKN

Laboratorij za komunikacijske naprave vodi prof. dr. Sašo 
Tomažič. Ostali člani laboratorija so zaposleni kot docenti, 

višji predavatelji, asistenti, mladi raziskovalci in bodisi domači 
bodisi tuji študenti, ki opravljajo diplomo ali doktorat. 

Pri predmetih, ki jih pokrivamo na dodiplomskem študiju 
telekomunikacij dajemo velik poudarek predvsem praktičnemu 
usposabljanju, ki ga študenti opravijo v okviru laboratorijskih 
vaj. V njih je vključeno delo na računalnikih, ki zajema uporabo 
različnih matematičnih orodij, (npr. Matlab in MathCad), preo-
stali del laboratorijskih vaj pa se izvaja na specializiranih modu-
lih, s katerimi je možno izdelati marsikateri telekomunikacijski 
sistem.
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Naši uspehi so vidni v domačem industrijskem okolju, v zad-
njih 15 letih pa smo z zasedbo laboratorija sodelovali tudi v 
mednarodnih raziskovalnih skupinah s partnerji, kot so Philips, 
Nokia, ÖRF, BBC, NOB, IMEC, RAI, Optibase, Atos Origin in 
Fraunhoferjev institut, kot tudi s številnimi mednarodno uveljav-
ljenimi univerzami.

http://ldos.fe.uni-lj.si

Laboratorij za digitalno odelavo signalov slik in videa - LDOS 

LDOS je med vodilnimi ustvarjalci novih interaktivnih multi-
medijskih storitev. Ukvarjamo se z obdelavo večpredstavnih 

digitalnih signalov, kamor sodijo zvok, slika in video, ter tudi s 
prepoznavanjem vsebine slik in videa. 

Pri svojem delu uporabljamo opremo za obdelavo signalov 
v realnem času, procesorske arhitekture, signalne in 
multimedijske procesorje, vezja, sisteme na čipu, kot tudi 
programiranje v Javi, C, VHDL in zbirnem jeziku. 

Dejavni smo v svetu mobilnih komunikacij z vidika modulacije 
in kodiranja, predvsem pa z vidika skalabilnih multimedijskih 
storitev. Naše tehnološke rešitve na ustrezni strojni opremi 
omogočajo obdelavo in analizo podatkov v realnem času, kar 
je uporabno za aplikacije na različnih področjih, od videonad-
zora do medicine. 

Skupaj s študenti vseh stopenj študija v laboratoriju obvladujemo 
večdimenzionalno obdelavo signalov s poudarkom na 
obdelavi slik in videa, kar vključuje segmentacijo, sledenje 
in razpoznavanje objektov na slikah. Del naših raziskav je 
posvečen sistemom za delo v realnem času ter vzporednim 
algoritmom. Z aktivno  udeležbo v mednarodnih razvojno-
raziskovalnih projektih smo v skupini razvili tudi znanja 
s področja upravljanja z znanjem ter personaliziranih in 
interaktivnih storitev, npr. interaktivne televizije.

 

Naša vrata so vedno odprta,

DOBRODOŠLI v naši ekipi!
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Raziskovalna oprema, ki je na voljo tudi študentom 
omogoča:

frekvenčne in časovne meritve od DC do 50+ GHz• 
meritve antenskih sistemov v lastni antenski merilnici• 
razvoj in izdelava RF in mikrovalovnih vezij do 80+ GHz• 
simulacije RF in mikrovalovnih aktivnih/pasivnih elementov in vezij• 
meritev optičnega spektra• 
meritve na optičnem vlaknu• 
načrtovanje optičnih transportnih in dostopovnih sistemov• 

LSO aktivno sodeluje z vrsto mednarodnih raziskovalnih 
skupin, univerz, laboratorijev in industrijo, največkrat pod 
okriljem mednarodnih projektov, na katerih lahko kandidati v 
različnih oblikah sodelujejo po zaključku študija ali med njim.

Študentski projekt ESMO

Podiplomski in dodiplomski študentje LSO so skupaj s 
študenti ostalih evropskih univerz aktivno vključeni v izdelavo 
študentskega lunarnega plovila, ki ga ima pod okriljem 
evropska vesoljska agencija (angl. European Space Agency 
- ESA).  Izstrelitev lunarnega plovila evropskih študentov 
(angl. European Student Moon Orbiter - ESMO) je načrtovana 
za začetek leta 2014. Do takrat pa je še veliko možnosti za 
vključitev v edinstven projekt.

www.open.ac.uk/pssri/esmo/mission.html

Laboratorij za sevanje in optiko - LSO

V   Laboratoriju za sevanje in optiko se ukvarjamo z raziska-
vami fizičnega nivoja radijske in optične telekomunikaci-

jske infrastrukture in razvojem naprav ter vmesnikov, ki po-
vezujejo fizični nivo z višjimi nivoji telekomunikacijskih storitev.

V laboratoriju so za namen izobraževanja in študentskega 
projektnega dela izdelane visoko tehnološke, inovativne in 
kvalitetne izobraževalne laboratorijske vaje iz elektromagnet-
nega valovanja, optičnih komunikacij, mikrovalovne, radarske, 
antenske in satelitske tehnike.

http://antena.fe.uni-lj.si/



  d r u š t v a   d r u š t v a  
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BEST dnevi tehnike in naravoslovja

Tega dogodka prav gotovo ne bodo zamudili tisti, ki jih zanima tudi 
uporabno znanje in odkritja na področju najnovejših tehnologij. 
Namen predavanj je študentom predstaviti nova spoznanja in 
zanimiva področja, ki jih v sklopu rednega študijskega progra-
ma ne obravnavajo. Delavnice so pripravljene v sodelovanju 
s podjetji, ki predstavijo tehnološki izziv, nato pa udeleženci v 
skupinah iščejo najboljšo rešitev. Študenti lahko tu preverijo 
teoretična znanja v praksi in navezujejo stike z najboljšimi pod-
jetji. V lanskem letu je na BEST dnevih tehnike in naravoslovja 
potekalo tudi predavanje “Inovativne komunikacije”. Tema je 
zajemala trenutno stanje in razvoj na področju konvergenčnih 
komunikacij (web, telefonija, video, skype, OCS, iphone, wid-
geti, prisotnost, neposredno sporočanje, lokacijske storitve). 

Po dveh uspešnih letih ugotavljamo, da so BEST dnevi teh-
nike in naravoslovja postali tradicija tako v našem društvu, kot 
na Univerzi v Ljubljani. Dogodek je med študenti vedno bolj 
poznan in priljubljen, kar dokazuje tudi naraščajoče število 
udeležencev. Vedno več zanimanja je tudi med podjetji, ki v 
delavnicah vidijo odlično priložnost interaktivne predstavitve 
študentom in inovativen način iskanja kadrov.

e: ljubljana@best.eu.org
www.bestljubljana.si

BEST Ljubljana
Kaj sploh je BEST Ljubljana?

Board of European Students of Technology ali po domače 
društvo študentov tehnologije in naravoslovja. Smo del 

mednarodne organizacije BEST, ki deluje na 80 Univerzah v 
30 evropskih državah. Naša lokalna skupnost je aktivna že 20 
let pod okriljem Univerze v Ljubljani. Organizirali smo že ve-
liko nadvse uspešnih tečajev, poletnih šol, delavnic na medn-
arodnem, kot seveda tudi na lokalnem nivoju, kjer smo najbolj 
ponosni na naše BESTove dneve tehnike in naravoslovja ter 
projekt Katalog podjetij.
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EESTEC LC Ljubljana

Združenje študentov elektrotehnike in računalništva 
(EESTEC LC Ljubljana) je lokalni odbor mednarodne 

študentske organizacije EESTEC (Electrical Engineering Stu-
dents’ European assoCiation). Poslanstvo društva je povezo-
vanje študentov, fakultete in industrije. 

S sodelovanjem v društvu študent dobi dragocene izkušnje tudi 
na področjih, ki jih fakulteta sama ne zajema. Organiziramo 
mednarodne delavnice in izmenjave za tuje in domače študente, 
študente usmerjamo na pot, kjer se naučijo sprejemati odgov-
ornost, voditi projekte in sestanke, upravljati s svojim časom in 
drugih veščin. 

 

   

gospodarstvo

študenti

fakultete

Po drugi strani pa študentom omogočamo, da v okviru 
združenja potujejo po vsej Evropi, se družijo z vrstniki iz drugih 
evropskih univerz, spoznavajo tujo kulturo ter se dodatno 
izobražujejo na bolj specifičnih temah iz področja elektroteh-
nike in računalništva.

Že tradicionalno enkrat v letu organiziramo sejem podjetij 
Jobfair z namenom, da študentom in diplomantom tehničnih in 
naravoslovnih fakultet Univerze v Ljubljani predstavimo različne 
možnosti pri zaposlitvi, štipendiranju in dodelitvi praks. 
    

http://eestec.net
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Člani študentske veje prirejamo redne delavnice na različne 
teme. Delavnicam praviloma sledi še družabno srečanje, s pri-
grizki in pijačo, kjer imamo priložnost razpravljati z organizatorji 
in vodjami delavnic o najrazličnejših temah. Pretekle delavnice, 
ki smo jih organizirali v okviru študentske veje IEEE:

tečaja Matlaba, Retorika in javno nastopanje,• 
predavanja: Strela, Vodjenje projektov, Od električnega nabo-• 

ja do ukrivljenosti prostora
predstavitev storitve podjetja: Lasersko snemanje daljnovodov• 
delavnici: Obdelava slik, Digitalna fotografija• 
WLAN - brezžični internet• 
študentska ustvarjalna delavnica na sejmu TELEINFOS• 
obisk konferenc VITEL in ERK… in mnoge druge. • 

Smo mladostna organizacija, ki ji organiziranje in vodenje 
dogodkov ni tuje, hkrati pa smo osredotočeni na strokovne 
projekte in skrbimo za promocijo elektrotehnike in tehničnih 
poklicev med študenti.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!
www.ul.ieee.si

e:  ieee.lj@gmail.com

IEEE študentska veja

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) je 
največja poklicna tehnično usmerjena stanovska organizacija 

na svetu. Člani te neprofitne organizacije skrbimo za promocijo 
razvoja in uporabe tehnologije v elektrotehniki in sorodnih ve-
dah za dobrobit človeštva, tehnološki razvoj, standardizacijo, 
trajnostno izpopolnjevanje in lastno dobro počutje. Članstvo 
v študentski veji IEEE nam ponuja ogromne možnosti, tako 
na izobraževalnem kot na družabnem področju. Člani imamo 
dostop do baze znanstvenih člankov (www.ieee.org), potujemo 
na konference ter srečanja v druge države znotraj EU in širše, 
pridobivamo nova poznanstva in prijatelje, organiziramo razne 
dogodke, povrh vsega pa še vsak mesec prejemamo revijo 
SPECTRUM. 
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Mladini prijazna znanost - mladinski raziskovalni tabori, 
poletne šole in delavnice

Se ti zdijo počitnice predolge? Želiš poglobiti svoje znanje na 
bolj praktičen in zabaven način ter spoznati vrstnike s podobnimi 
interesi z vseh koncev Slovenije?

V času poletnih počitnic se nam lahko pridružiš na mladinskih 
raziskovalnih taborih, inovativnih delavnicah ali poletnih šolah. 
Skupaj bomo odkrivali nova in nova znanja ter se ob tem 
zabavali. 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Lepi pot 6, 1000 Ljubljana

t: (0)1 25 21 543
e: info(at)zotks.si

www.zotks.si

ZOTKS - Zveza za tehnično kulturo Slovenije

ZOTKS je zveza društev in njihovih asociacij  s področja 
tehnične kulture. Ima starus društva, ki deluje v javnem 

interesu. Je relativno stara organizacija, saj smo v letu 2006 
praznovali že 60 let delovanja. V tem času  smo mnoge          
generacije naučili tehničnih veščin in reševanja problemov. 
Zotks je bila med pionirji računalništva v Sloveniji, tisoči so so 
šli skozi dodatno učenje veščin raziskovalnega dela, več kot 
dvajset let prispevamo k uporabi logike v vsakdanjem življenju 
in mnigim mladim smo omogočili dodatno plemenitenje znanja 
na številnih raziskovalnih taborih, delavnicah in šolah. Področja 
našega delovanja so še kemija, biologija, vsa področja tehnike 
(elektronika, robotika, konstruktorstvo, tehnologije obdelav ma-
trialov,...) in modelarstvo.

Svoje dosežke in aktivnosti radi predstavimo na najrazličnejših 
domačih sejemskih prireditvah, predvsem pa na  mednarod-
nem področju, kjer smo člani številnih podobnih asociacij, ki 
delujejo v svetu. Imamo lepe uspehe na mednarodnih olim-
piadah znanja, raziskovalnega dela in predstavitvah tehničnih 
projektov.
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TDC - Tehnološki Design Center

Idejo o TDC – Tehnološkem design centru so začeli razvijati v 
okviru Laboratorija za telekomunikacije (LTFE) Fakultete za 

elektrotehniko na pobudo gospodarstva, natančneje podjetij, ki 
so združena v Tehnološki mreži ICT. Tehnološki design center 
predstavlja povsem nov pristop k povezovanju izobraževalne, 
raziskovalne in podjetniške dejavnosti. 

[ vključimo inovativnost ]

Zasnovan je kot samostojna ustanova, neke vrste križanec 
med fakulteto, inštitutom in podjetjem, ki omogoča podiplom-
sko študijsko izpopolnjevanje, ponuja razvojne in raziskovalne 
storitve ter išče tehnološke odgovore na vprašanja in dileme 
sodobne družbe. 

Kreativno središče
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Center bo udeležencem omogočal najsodobnejšo raziskovalno 
opremo, ponujal vso administrativno in logistično podporo ter 
sproščeno, neformalno okolje, kjer se bodo udeleženci dobro 
počutili in z veseljem preživljali tudi svoj prosti čas. V času 
študija, pri izdelavi diplome ali med delom na fakulteti se mar-
sikomu porodi “prebojna ideja”, za katero je prepričan, da bi jo 
bilo mogoče dobro prodati. 

Toda pot od ideje do realizacije in dejanskega trženja izdel-
ka ali storitve je dolga in inženirjem nekoliko manj znana. 
Na tej poti lahko pomaga TDC - Tehnološki design center, 
ki nudi celovito podporo novim podjetnikom začetnikom ter 
predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za razvoj, preverjanje in 
realizacijo idej, vzpostavitev novega podjetja ter začetek 
njegovega delovanja.

Instrumentation Technolo.
Tehnološki design center

Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana
e: info@tdc.si

www.tdc.si 
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Stičišče idej, znanja in ustvarjalnosti.



Cyber Reaktor 

Študij predstavlja pomemben segment izobraževalnega 
procesa, istočasno pa omogoča drugačen način 

študentskega udejstvovanja. Dogodki so namenjeni mreženju 
in medsebojni izmenjavi idej z namenom združevanja znanja 
in tvorjenja mladih ekip za razvoj tržno zanimivih produktov. 

Cyber Reaktorji so usmerjeni v spodbujanje inovativnosti, 
zanimanja za razvoj tehnologij in podjetništva s ciljem 
predstavitve svetovnih novosti in trendov in aktivnim 
vključevanjem udeležencev v udejstvovanje na teh področjih.
 

Cyber Reaktor predstavlja obštudijsko izpopolnjevanje 
znanj, mreženje preko zanimivih in izkušenih gostov, 
pridobivanje ključnih informacij, kako uresničiti dobro 
poslovno idejo, kako se izogniti problemom na podjetniški 
poti, skratka kako najbolj učinkovito priti do uspeha. 

Aktivnosti OpenLab-a obsegajo delavnice, predavanja, poletne 
šole, tečaje, predstavitve, tehnološke večere, projektne naloge 
in organizacijo nagradnih natečajev. Skupna rdeča nit vseh teh 
dejavnosti je spodbujanje samoiniciativnosti in ustvarjalnosti, 

pomoč pri poklicnih usmeritvah 
in kariernih odločitvah, promocija 
sodobnih inovativnih tehnologij 
in razmišljanja o reševanju 
vsakodnevnih problemov z njihovo 
pomočjo.
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