
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Zdravstvena pot 1, Ljubljana 
 
 

MEDNARODNO SODELOVANJE v šolskem letu 2010-11 
 
Šolsko leto 2010/11 je bilo nadvse bogato in pestro z mednarodnimi izkušnjami. 
 
 

DELOVNA PRAKSA NAŠIH DIJAKOV V TUJINI 
 
1. Od 21. 11. do 12. 12. 2010 so na Finskem bivale štiri dijakinje četrtega letnika programa 

kozmetični tehnik. To so bile: Nika Vuk, Monika Jenko, Monika Renčel in Anja Lušina iz 
4Kb. Prvi teden jih je spremljala učiteljica Mojca Majerle. Dekleta so opravljala delovno 
prakso v kozmetičnih salonih v kraju Espoo, program pa je pripravila šola OMNIA.  

 
2. Od 14.03. do 03.04. 2011 so opravljale delovno prakso na Finskem še štiri dijakinje 

četrtega letnika programa kozmetični tehnik, in sicer preko šole OMNIA. To so bile: Eka 
Homovec, Ljiljana Krstič, Bojana Meglen in Dijana Salkić. Učiteljica spremljevalka je bila 
Alenka Gorjan. 

 
3. Od 25. 3. do 15. 4. 2011 so opravljali delovno prakso na Finskem trije dijaki programa 

farmacevtski tehnik in trije dijaki programa zobotehnik. Program je pripravila šola 
HESOTE. Udeleženci projekta so bili dijak in dijakinje tretjih letnikov: Neža Šušteršič, Nuša 
Stoklas in Anja Cafuta (ZT) ter Klemen Brinovšek, Tina Melisa Šimič in Aleksandra Rožič 
(FT). Učitelj spremljevalec je bil Uroš Kastelic. 

 
 

DELOVNA PRAKSA TUJIH DIJAKOV PRI NAS 
 
1. Od  8. 11. do 6. 12. 2010 sta  v okviru projekta FINECVET dve finski študentki, ki prihajata 

iz šole OMNIA, opravljali delovno prakso v programu kozmetični tehnik, specializacija za 
SPA modul. Delali sta v SPA Metropolis centru v Kamniku in sicer v skladu s priporočili 
finskega modela (predpisane kompetence, veščine in znanja za mentorja in študente). 
Mentorica v salonu je bila Nataša Ivanko, za finski gostji pa sta v sklopu šole skrbeli Saša 
Cimperman in Irena Svoljšak Mežnaršič. 

 
2. Od 22. 11. do 22. 12. 2010 je bila na delovni praksi dijakinja programa zobotehnik iz 

finske šole HESOTE. Zanjo je skrbela Jasna Perinčič Manfeda in drugi učitelji strokovnega 
aktiva zobotehnik. 

 
3. Od 25. 2. do 27. 3. je šola gostila štiri dijakinje programa kozmetični tehnik iz OMNIE. 
Dve dekleti sta opravljali delovno prakso v salonu Wellness Hit-Alpinea v Kranjski Gori 
pod mentorstvom Darje Žebaljec, dve pa v salonu Sense Spa v Ljubljani pod mentorstvom 
Nataše Medvedič. Dekleta so opravljala delovno prakso v sklopu programa FINECVET. Za 
finske gostje sta skrbeli Saša Cimperman in Irena Svoljšak Mežnaršič. V marcu 2011 je 
potekal tudi sestanek tima FINECVET, v sklopu katerega je bil sprejet in podpisan 



memorandum (MoU - Memorandum of Understanding). Projekt bo zaključen decembra 
2012. 

 
4. Od 05. 03 do 03. 04. 2011 je šola gostila dve dijakinji programa kozmetični tehnik iz 

kraja Rovaniemi na severu Finske. Delovno prakso v kozmetičnih salonih v Ljubljani (v 
salonu Lavanda pri Karli Eržen in v salonu Japelj pri Ireni Japelj)  je organizirala Mateja 
Kolmančič. Dekleti je v času opravljanja delovne prakse obiskal g. Markku Mylarinen, 
koordinator za mednarodno sodelovanje iz finske šole Karelian Vocational College. 
Istočasno je prišel pogledati še dve svoji dijakinji, ki sta bili na delovni praksi na 
frizerski šoli v Ljubljani. 

 
5. Od 15. 4. do 14. 5. 2011 sta opravljali delovno prakso v kozmetičnih salonih v 

Grosupljem dve dijakinji Kelleebeek Collegea iz Nizozemske, in sicer v salonu Dotik pri 
Mojci Lukežič in v salonu Maja pri Maji Košenina. 

 
6. Od 29. 4. do 25. 5. 2011 je opravljal delovno prakso na področju zobotehnike dijak 

finske šole HESOTE. Teden dni je preživel na praksi v šoli, naslednja dva tedna pa v 
dveh zasebnih zobnih laboratorijih v Ljubljani in sicer pri Andreju Laziču in Marku 
Matičiču. Delovno prakso v laboratorijih je organizirala Valerija Sedlar. 

 
  

NAVEZOVANJE NOVIH STIKOV in  ŠTUDIJSKI OBISKI NAŠIH UČITELJEV 
 

1. Finska šola HESOTE se je javila s ponovnim vabilom k sodelovanju v Leonardo da Vinci 
projektu inovacij. Matti Remsu, njihov koordinator, je SŠFKZ že lani povabil k 
sodelovanju, potem pa se je odločil, da bo predlog projekta prijavil v šolskem letu 
2011/11. Delovni naslov projekta je Leonardo transfer of Innovation - Learning materials 
for pharmaceutical assistants – project. Predvideno je, da bi v projektu sodelovalo več 
strokovnih šol s področja farmacije iz več evropskih držav (Finska, Nizozemska, Slovenija, 
Velika Britanija, Estonija). Preliminarnega srečanja na Nizozemskem, na šoli Kellebeek 
College, v zvezi s tem projektom, sta se od 19.01. do 22.01. 2011 udeležili Katarina 
Vrhovnik in Ljubica Gabrovšek. Poleg njiju bo v projektu, če bo sprejet in potrjen, 
sodelovala še Marija Čerin. 

 
2. Maja 2010 je SŠFKZ pridobila ca. 9000 evrov za študijski obisk šestih učiteljev stroke na 

dveh nizozemskih srednjih šolah. Ker sta obe šoli odstopiji od projekta, je SŠFKZ navezala 
stike z nekaterimi drugimi sorodnimi šolami po Evropi. Tako sta v marcu 2011 (26.3. – 
3.4. 2011) Breda Pivk in Manja Mlakar Medved obiskali zdravstveno šolo v Jurmali pri Rigi 
v Latviji, ki izobražuje nam sorodna programa tehnik laboratorijske biomedicine in 
kozmetični tehnik (v Latviji kot program estetske kozmetologije). Marija Čerin in Ljubica 
Gabrovšek sta aprila 2011 (3.4. – 8.4. 2011)  obiskali srednjo šolo v kraju Ellwangen v 
Nemčiji, ki izobražuje nam soroden program farmacevtski tehnik. Valerija Sedlar in 
Katarina Vrhovnik pa sta maja 2011 (14.5. – 22.5. 2011) sodelovali na mednarodnem 
tednu na Tallinn Health College v Estoniji, kjer sta se seznanili z estonsko izvedbo 
programov farmacevtski tehnik in zobotehnik. Namen obisov naših učiteljev je bil 
primerjava programov in kvalitetna anlaiza le-teh, na daljši rok pa navezava stikov za 
izmenjavo dijakov. 



 
Večina omenjenih projektov je bila (so)financirana iz evropskega programa Leonardo da 
Vinci. 

                                                                                                  Pripravila: Vanda Trdan 
 

Koordinatorka za mednarodno sodelovanje 
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