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Obisk učiteljev latvijske višje šole P. Stradins Medical College (12. – 19. 9. 2011) 

Septembra 2011 so SŠFKZ obiskali trije učitelji latvijske višje šole P. Stradins Medical 
College iz Jurmale pri Rigi. Njihova šola se povezuje s SŠFKZ v programih kozmetični 
tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine. Gostje so si ogledali šolo, Ljubljano, Kranjsko 
goro (wellness center) in Bled. SŠFKZ je organizirala še obisk na srednji zdravstveni šoli v 
Ljubljani, ki se z latvijsko povezuje v programu zdravstvena nega. Pri izvedbi obiska so 
sodelovale Valerija Sedlar, Katarina Vrhovnik, Irena Svoljšak Mežnaršič, Vanda Trdan in še 
nekaj sodelavcev. Uspešen obisk je botroval razširitvi sodelovanja na področju izmenjav 
dijakov, saj sta novembra/decembra 2011 dve dijakinji četrtega letnika programa tehnik 
laboratorijske biomedicine opravljali tritedensko praktično usposabljanje v bolnišnicah v 
Jurmali in Rigi. 

Obisk farmacevtskih tehnikov iz Nemčije (19. – 24. 9. 2011) 

Septembra 2011 je SŠFKZ gostila še en mednarodni obisk. Na obisk šole in ogled nekaterih 
znamenitosti Slovenije je prišlo 16 dijakinj programa farmacevtski tehnik in dva učitelja 
spremljevalca iz Nemčije, in sicer iz srednje šole Kreisberufszentrum Ellwangen. V Ljubljani 
so si ogledali partnersko šolo, Centralno lekarno na Prešernovem trgu ter kulturno-
zgodovinske znamenitosti glavnega mesta. Dva dni so preživeli zunaj Ljubljane. Na prvi 
ekskurziji so obiskali Postojnsko jamo, Lipico, Portorož in Piran. Dan kasneje je bil izlet 
obarvan bolj strokovno, saj so obiskali Krko v Novem mestu ter zeliščno lekarno v Stični. 
Obisk so pomagale izpeljati Marija Čerin, Ljubica Gabrovšek, Karmen Ožbolt, Vanda Trdan 
in še nekaj sodelavcev. Tudi to srečanje je bilo uspešno za slovensko šolo, saj je nemška šola 
marca 2012 sprejela na tritedensko praktično usposabljanje enega dijaka tretjega letnika 
programa farmacevtski tehnik iz SŠFKZ. 

1. srečanje Leonardovcev (29. 9. 2011) 

Leonardovci so dijaki srednjih strokovnih in tehniških šol, ki so praktično usposabljanje z 
delom opravljali zunaj meja Slovenije. Na pobudo koordinatorjev in udeležencev 
mednarodnih projektov je CMEPIUS organiziral 1. srečanje dijakov udeležencev mednarodne 
mobilnosti v programu Leonardo da Vinci, tako imenovano 1. srečanje Leonardovcev. 
Dogodek je potekal v Stekleni dvorani Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad v 
Ljubljani. SŠFKZ so zastopali dijaki 4. letnika farmacevtskega in zobotehničnega programa, 
ki so marca/aprila 2011 opravljali tritedensko prakso v finskih lekarnah, bolnišnicah in 
zobotehničnih laboratorijih. Aleksandra Rožič, Tina Melisa Šimič, Klemen Brinovšek iz 
farmacevtskega programa ter Nuša Stoklas, Anja Cafuta in Neža Šušteršič so na prireditvi z 
ostalimi sodelujočimi šolami med sabo delili občutke, izkušnje in vtise. Za pripravo dijakov in 
koordinacijo srečanja je poskrbela Saša Cimperman. 

Obisk dveh učiteljic latvijske šole 1st Medical College iz Rige (4. – 7. 10. 2011) 



Med 4. in 7. oktobrom 2011 sta se na kratkem obisku v Ljubljani mudili dve učiteljici 
latvijske šole 1st Medical College iz Rige. Prišli sta si ogledat delo na SŠFKZ v programih 
farmacevtski tehnik in zobotehnik, zanimal pa ju je tudi program kozmetični tehnik. Poleg 
šole sta obiskali še dva zasebna zobna laboratorija, v Cityparku pa še nekaj podjetij s področja 
farmacije. Pri obisku so sodelovali Valerija Sedlar, Simon Fabjan, Jasne Perinčič Manfreda, 
Katarina Vrhovnik, Vanda Trdan in še nekaj sodelavcev. Rezultat tega srečanja je bil dogovor 
o možnosti navezave tesnejših stikov med obema šolama; dva učitelja SŠFKZ iz programa 
zobotehnik sta marca 2012 v Latviji opravila enotedenski študijski obisk in se seznanila z 
zobotehnično stroko v Rigi.  

Praktično usposabljanje dveh finskih dijakinj farmacije v Sloveniji (14. 10. – 12. 11.  
2011) 

Mesec dni sta v Ljubljani preživeli dve simpatični dekleti, Hannamari in Jemina, ki se na 
partnerski šoli HESOTE v Helsinkih na Finskem izobražujeta v programu farmacevtski 
tehnik. V sklopu mednarodne izmenjave dijakov programa Leonardo da Vinci sta s pomočjo 
SŠFKZ v Sloveniji opravljali enomesečno praktično usposabljanje Prvi teden sta obiskovali 
praktični pouk v šoli in sodelovali pri vajah v programu farmacevtski tehnik, šolska 
knjižničarka pa ju je uvajala v osnove slovenskega jezika in kulture. Naslednje tri tedne sta 
preživeli v lekarnah, in sicer Hannamari v Lekarni Prule-Trnovo v Ljubljani, Jemina pa v 
Lekarni Kamnik. Naučili sta se nekaterih novih oz. drugačnih postopkov dela v šoli in v 
lekarni. V prostem času sta raziskovali znamenitosti Slovenije in si poleg Ljubljane ogledali 
še Maribor, Bled in Postojnsko jamo. Kraj, ki se jima je zdel še posebej zanimiv in sta ga 
obiskali večkrat, pa je bil BTC City. Praktično usposabljanje sta za finski dijakinji zagotovili 
Marija Čerin in Katarina Vrhovnik. 

Mednarodni projekt PHARLEMA, program Leonardo da Vinci – Transfer of 
Innovations, (25. – 28. 11. 2011) 

Med 25. in 28. novembrom 2011 je SŠFKZ gostila večjo skupino učiteljev iz šestih evropskih 
držav (Finska, Velika Britanija, Irska, Estonija, Nizozemska, Slovenija), ki skupaj sodelujejo 
v dvoletnem mednarodnem projektu s področja farmacije. Namen sodelovanja je pripraviti 
gradiva za dijake in dijakinje, ki bodo v prihodnje praktično usposabljanje opravljali v tujini. 
Delovno srečanje, ki ga je organizirala SŠFKZ, je bilo prvo od treh. Naslednje bo čez leto dni 
na Irskem. V projektu sodelujeta Ljubica Gabrovšek in Katarina Vrhovnik. 

Praktično usposabljanje dijakinj na Finskem in v Latviji (november in december 2011) 

Novembra in decembra 2011 je šest dijakinj SŠFKZ opravljalo tritedensko praktično 
usposabljanje v tujini, štiri iz programa kozmetični tehnik in dve iz programa tehnik 
laboratorijske biomedicine. Dijakinje četrtega letnika programa kozmetični tehnik so 
prebivale v Helsinkih na Finskem in delale v tamkajšnjih kozmetičnih salonih, dve dijakinji 
četrtega letnika programa tehnik laboratorijske biomedicine pa sta bivali v Jurmali pri Rigi v 
Latviji in spoznavali svoje poklicno področje v bolnišnici v Rigi ter v bolnišnici v Jurmali. 
Prvi teden so imele dijakinje pomoč v učiteljicah, ki so jih spremljale v tujino, dva tedna pa so 
se morale znajti in skrbeti same zase. Namestitev dijakinj v tujini je omogočil evropski 
program Leonardo da Vinci.  

Praktično usposabljanje dijakinj na Finskem (20. 11. – 12. 12. 2011) 



Štiri dijakinje četrtega letnika programa kozmetični tehnik so se sredi decembra 2011 vrnile z 
opravljanja tritedenske delovne prakse na Finskem.  

Ana Andlovec je zapisala: “Prva dva dneva smo vsa dekleta skupaj s profesorico preživele v 
družbi profesoric Sari in Anu, ki sta nam nekoliko razkazali mesto, predvsem pa pokazali pot 
do vsakega salona posebej, z ustreznimi avtobusi in vlaki. Hkrati smo si ravno tako ogledale 
tudi njuni šoli, s katerima smo imele podpisano pogodbo (College of Association of Beauty 
Therapists in Finland ter OMNIA). V sredo pa nam je vsem nekoliko narasel pritisk, saj 
nismo vedele, kaj naj pričakujemo na naši novi delovni praksi v tujini. Moram priznati, da 
sem se kar nasmejanih lic vrnila domov oziroma v dom. Čeprav je bil salon, ki sem ga že v 
ponedeljek videla v sklopu stanovanja, v pritličju nekega bloka in je bilo tam vse možno, kar 
sem si kdajkoli predstavljala za salon, me je vzdušje zelo razvedrilo. Poleg vseh preprog, ki so 
ležale po tleh, nakita, celo dveh izložb z oblekami, torbicami in čevlji ter seveda proizvodi, je 
bilo tam še ogromno dišečih svečk in cvetja (predvsem umetnega). Vse skupaj v bleščicah, 
zlati in rožnati barvi ter s pridihom vzhoda. Moram pa priznati, da mi je vse skupaj postalo že 
domače. Vendar pa sta moja mentorica in njena mama, ki je kdaj pa kdaj prišla v salon me 
podučit kaj novega,  bili dokaj vsakdanji. Angleško sta dobro govorili in tudi drugače sta bili 
razumni in vedno nasmejanih lic ter dobre volje, kar je še povečalo moje veselje do dela. 
Vedno sem imela možnost delati s strankami, ter se postopkov, ki jih nisem mogla na novo 
naučiti poskušala na mentorici ali mi jih je ona predstavila na meni. Ker pa sem se na delo 
vozila po eno uro v vsako smer, sem imela zato le 6 ur obvezne prakse, kar je tudi ona 
upoštevala in me ni zaradi strank dlje zadrževala.” 

Špela Gliha: “Vikende smo si organizirale same. Obiskale smo različne muzeje, razstave, zoo 
in še veliko več. Želela sem si, da bi imele več časa in da bi bilo mogoče malo lepše vreme, 
ker bi tako lahko videla še več. Meni najljubša stvar je bil njihov zgodovinski muzej. Tam 
imajo razstavljene živali in okostja. Kot sem že omenila, vreme ni najbolj prijazno, smo pa 
imele dve prečudoviti sončni soboti.” 

Maša Stony: “Spoznala sem tudi novo kozmetiko, to je italijanska kozmetika RVB. Ta 
kozmetika ima več linij, ki so primerne za vse tipe kože. Ima tudi linijo za moške, nohte, 
pedikuro in manikuro. Je profesionalna kozmetika in je narejena iz naravnih sestavin. Med 
delom v salonu oziroma med opazovanjem tretmajev sem opazila tudi razlike. Mislim, da pri 
nas delamo tretmaje malo hitreje kot na Finskem; ter tudi sami postopki se med seboj rahlo 
razlikujejo (npr. pri pedikuri: pri nas lakiramo nohte čisto na koncu; v salonu, kjer sem 
opravljala prakso, pa nohte lakirajo med pedikuro).” 

Maša Drmota pa je zaključila takole:, “Izmenjava v tujini je zelo poučna, tako na 
strokovnem področju kot tudi pri gradnji samostojnosti in samoorganizaciji. Pridobila sem 
veliko novih znanj. Zelo sem vesela, da se mi je želja uresničila in da sem na lastni koži 
občutila, kako je, ko sam odideš v tujino in se tam izobražuješ. Vsem dijakinjam, ki se 
nameravajo prijaviti na razpis, pa svetujem le eno: bodite samozavestne, pokažite, kaj znate, 
ne bojte se vprašati, če vas kaj zanima. In še zadnji nasvet, ki nam ga je dala Karmen Ožbolt 
(ki je spremljala dekleta prvi teden bivanja v tujini): »SMILE, SMILE, SMILE!” 

Praktično usposabljanje dijakinj v Latviji (21. 11. – 11. 12. 2011) 

Istočasno ko so bile štiri dijakinje programa kozmetični tehnik v Helsinkih na Finskem, sta 
dve dijakinji četrtega letnika opravljali tritedensko delovno prakso v Latviji. To sta bili Ingrid 
Sotlar in Isabella Štagar, njuni vtisi pa so taki: 



»Ob 3.15 je budilka zazvonila in potrebno je bilo vstati in oditi na letališče Jožeta Pučnika, 
kjer smo se srečali z prof. Starbek in skupaj odšle oddati prtljago. Še zadnjič sva staršem 
pomahali in odšle smo skozi kontrolo. Pred vrati 13 smo nestrpno pričakale naše letalo. In 
potovanje se je začelo, ko je letalo vzletelo, nad oblaki smo pričakale popolno zarjo, ki je bila 
vredna vsakega pogleda. V Pragi smo prestopile na večjo ptico, ki nas je popeljala do Rige.« 

Prvi teden sta dijakinji opravljali delovno prakso v v mikrobiološkem in v hematološkem 
laboratoriju bolnišnice v Rigi, naslednja dva tedna pa sta bili v bolnišnici v Jurmali. 

»… Dnevi so minevali in praksa Jurmali nama je bila zelo všeč, saj so se zelo ukvarjali z 
nama. V sredo so na šoli imeli družaben večer – kviz, ples in karaoke. V četrtek sva imeli 
ogled največje bolnišnice v Latviji, ogledali sva si laboratorij, kjer je bilo zelo zanimivo, ker 
sva videli zelo moderne naprave. Ogledali sva si tudi celotni kompleks partnerske šole. Imajo 
zelo lepo in tudi zelo napredno tehnologijo. Vikend smo preživele v družbi študentov, s 
katerimi smo se odpravili v bližnji aquapark in druženje se je zavleklo dolgo v noč … In začel 
se je zadnji teden najine prakse. V ponedeljek sva bili prosti in sva delali za šolo, ostale dni pa 
sva delali enako kot prejšnji teden, pripravljali sva krvne razmaze, jih diferencirali, gledali 
urinske usedline, delali na hematološkem razmazu, ogledali sva si postopek jemanja krvi za 
pregled sladkorja. Bili so zelo prijazni, vzeli so si zelo veliko časa za naju, nama vse razložili. 
In tudi ta teden sva si vsak dan vzeli urico in odšli na sprehod po prelepi peščeni obali, da bi 
se nadihali morskega zraka. 
Latvija nama bo za vedno ostala v spominu, saj je bila to res prečudovita izkušnja in najlepša 
hvala šoli za to.« Dijakinji je prvi teden namestitve v tujini spremljala Petra Starbek. 

Praktično usposabljanje dijakov na Finskem in v Nemčiji (marec 2012)  

S prvimi toplejšimi sončnimi žarki nadaljujemo delo na mednarodnem področju. V nedeljo, 
11. marca, je odpotoval na tritedensko praktično usposabljanje v Nemčijo dijak tretjega 
letnika programa farmacevtski tehnik. Izobraževal se je na partnerski šoli v kraju Ellwangen 
pri Ulmu. Prvih nekaj dni ga je spremljala Katarina Vrhovnik. 

Dan kasneje je odšlo na Finsko, v Helsinke, še pet dijakov tretjega letnika, in sicer trije iz 
programa zobotehnik ter dva iz programa farmacevtski tehnik. Tri tedne so se usposabljali pri 
finskih delodajalcih v zobotehničnih laboratorijih in v lekarnah. Prvi teden jih je spremljala 
Darinka Kujavec. 

Namestitev dijakov v tujini je omogočil evropski program Leonardo da Vinci.  

 

Praktično usposabljanje dijakov na Finskem (12. 3. – 2. 4. 2012) 

V začetku aprila se je s tritedenskega praktičnega usposabljanja na Finskem vrnilo pet dijakov 
tretjega letnika, trije zobotehniki in dve farmacevtki. Njihovi vtisi o življenju v tujini so: 

Špela Vičar, program zobotehnik: ”Prišel je težko pričakovani dan. Dan odhoda na praktično 
usposabljanje na Finskem, ki sem ga nestrpno čakala vse od trenutka, ko sem oddala 
prijavnico v šolsko blagajno. Zjutraj me je spreletela že prva misel: “Sedaj pa gre zares.” 
Odleteli smo z letališča Jožeta Pučnika v Ljubljani, preko Prage v glavno mesto tisočerih 
jezer, Helsinke. Na letališču nas je že čakal mentor zobotehničnega programa Juha-Pekka 



Marjoranta in nam pokazal pot do našega stanovanja ter nam dal prve napotke za lažjo 
vključitev v novo okolje in navade ljudi. Nastanjeni smo bili v skupnem stanovanju s tremi 
sobami, kuhinjo, jedilnico, dnevno sobo, kopalnico, straniščem in seveda savno, v kateri smo 
pozabili na naše prve stresne dni in se ob večerih v njej sproščali. Od navdušenja nad 
prostornim in lepo opremljenim stanovanjem so se nam na obraz prikradli nasmehi. Sama sem 
bila zelo vesela, da smo bivali v istem stanovanju, saj smo si tako delili vsakodnevne izkušnje 
in na novo pridobljeno znanje ter si medsebojno pomagali. Nenazadnje pa smo si delili tudi 
vse stroške za hrano in skupno gospodinjstvo.” 

Dijaki so prebivali skupaj, praktično delo pa so spoznavali vsak v svoji organizaciji in imeli 
vsak svojega mentorja. Ema Ciber, program farmacevtski tehnik: ”Sama sem delala v eni 
izmed največjih lekarn v Evropi, ki je pravzaprav sestavljena iz dveh lekarn, ki si delita 
prostore za skladiščenje zdravil, dostavo in vse drugo delo. Delala sem  v prostoru z logistiko, 
kjer sem preko posebnih aparatov prejemala obvestila, na katerih je pisalo, kakšna zdravila, ki 
se izdajajo na recept ali pa jih ni možno dobiti brez dovoljenja, naj po posebnih tubah oziroma 
ceveh pošljem farmacevtu v zgornjem prostoru, ki je imel stranko. Red iskanja zdravila je 
posebej določen, saj imajo zložena po posebnem redu, ki po nekaj dneh ni bil več težaven. 
Prav tako sem delala tudi v trgovini, kjer sem novo dostavljene izdelke zlagala na polico ter 
odvečne odnašala v skladišče. Če se me stranke, ki so prišle v trgovino, niso ustrašile, ker sem 
govorila angleško, in so se znale sporazumeti z mano, kar so večinoma se, sem jih prav tako 
napotila k želenemu izdelku, če sem le vedela, kje je. Moje delo je potekalo od 8.00 zjutraj do 
15.00 popoldne. Ni mi bilo težko delati, saj so bili drugi zaposleni tam zelo prijazni, dobro so 
govorili angleško in so mi pomagali, kadarkoli sem imela težavo.” 

Tanja Stare, program farmacevtski tehnik, je delala v lekarni v veleblagovnici Stockmann v 
centru Helsinkov. Ta lekarna je razporejena po več nadstropjih: ”Delo v laboratoriju, ki je bil 
6 nadstropij višje kot sama lekarna, je bilo še posebej zanimivo, saj sem prelivala različne 
sirupe iz večjih posod v 100 in 50 ml stekleničke ter jim izdelala etiketo z datumom uporabe. 
Izdelala sem tudi kremo kot magistralni pripravek, pri čemer me je zaposlena pohvalila za 
natančno tehtanje učinkovin. Pomagala sem tudi pri izdelavi kapsul in svečk, kjer smo merili 
temperaturo s tistim velikim živosrebrovim termometrom, ki je zelo neroden za natančno 
merjenje. Zaposlenim sem razložila, da imamo v šoli digitalne termometre, ki so enostavni za 
uporabo in bolj natančni, oni pa so bili navdušeni nad našo visoko tehnologijo. V lekarni 
očitno vedno merijo s tistim termometrom, kar se mi ne zdi primerno. Polnila sem tudi 
papirnate zavojčke z bonboni Salmiakki, ki so značilni za Finsko in jih Finci obožujejo. 
Veliko tujcem je okus čisto zgrešen. Grenko, kislo, slano, vse naenkrat; in ko sem sama 
poskusila, sem bila enakega mnenja.” 

Ester Verstovšek, program zobotehnik, je tudi spoznala veliko novega: ”Moji prvi dnevi v 
laboratoriju Duodens so začeli minevati in tako sem z vsakim dnevom več vedela in širila 
obzorja. To mi je omogočila predvsem moja mentorica Kirsti, ki me je uvajala v delo 
zobotehnika in mi pokazala ter razložila ogromno novih metod, postopkov dela ter aparatur. 
Tako sem po prvem tednu opravljanja svojega praktičnega usposabljanja že znala upravljati z 
računalniško CAD/CAM tehniko in se v naslednjem tednu s pomočjo Kirsti naučila celotnega 
postopka ustvarjanja onlejev iz Empress ali E.max materiala. Kirsti je prav tako zaslužna, da 
sem se naučila izdelovati nadomestke za implantat. Na  svoje pridobljeno znanje sem izredno 
ponosna, zato sem v znak zahvale mentorici Kirsti podarila darilo iz Slovenije. V zadnjem 
dnevu sem se s težkim srcem in cmokom v grlu poslovila od svojih takratnih sodelavcev in z 
vzdignjeno glavo še zadnjič zaprla vrata laboratorija Duodens. Vsekakor je bila to edinstvena 



neponovljiva življenjska izkušnja, ki mi je dala misliti, se mi vtisnila v spomin za zmeraj ter 
mi dala zagon in interes za moj bodoči poklic.” 

Nejc Markus, program zobotehnik, pa je opisal preživljanje prostega časa slovenske skupine: 
”Prvi vikend našega bivanja smo z ladjo odpotovali v 70 km oddaljen Talin, ki je po mojem 
mnenju veliko lepši od Helsinkov. Mesto mi je bilo všeč, še posebej staro mestno jedro. 
Veliko časa smo porabili tudi za raziskovanje Helsinkov. Čez teden smo nakupovali, ob 
vikendih pa smo se odpravljali po turističnih ogledih. Ogledali smo si Sibeliusov spomenik 
 ter park, Helsinško katedralo, spomenik Aleksandra II, parlament, otok Soumelinna ter 
Sealife, kjer smo si videli vse vrste morskih živali. Kljub mrazu mi je bil najbolj všeč otok 
Soumelinna, ki je od Helsinkov oddaljen približno 10 minut vožnje z ladjo. Otok ponuja 
odličen razgled na mesto in je pod Unescovo zaščito. V poletnem času domačinom ponuja 
prostor za piknike ter sprostitev. Zadnji teden pred odhodom pa smo obiskali partnersko šolo 
HESOTE, kjer je vsak od nas dobil majico s šolskim logotipom.” 

Praktično usposabljanje dijaka v Nemčiji (11. 3. – 1. 4. 2012) 

Izbrani dijak je bil Aljoša Klemenčič iz tretjega letnika programa farmacevtski tehnik, ki je 
zbral svoje vtise v zapisu z naslovom Nepozabna Nemčija: 

Težko pričakovano nedeljsko jutro, 11. 3. 2012, ko sva z profesorico Vrhovnikovo  usedla  na 
EC vlak v Ljubljani in se  popeljala  proti  nemškemu mestu Ulm. Pred nama je bila dolga pot, 
saj sva potovala  skoraj deset ur …  Naslednje jutro naju je gospod Markus (ravnatelj šole) 
odpeljal v Kreisberufsschulzentrum Ellwangen, kjer so nama razkazali celo šolo … Stanoval 
sem študentskem domu, v šolo sem se vozil z avtobusom, šola je bila oddaljena tri kilometre. 
V šoli sem obiskoval pouk in praktične vaje. Bil sem v štirih različnih  razredih farmacije, 
kjer so me vsi dijaki toplo sprejeli in bili pripravljeni pomagati. Pri  urah praktičnega pouka 
smo imeli vaje iz analizne kemije, oblikovanja zdravil, homeopatije, botanika … Pri 
teoretičnem pouku smo imeli predmete iz botanike in rastlinskih drog, kemije, spoznavanje 
strupenih snovi, imunologije, zdravila. 

Enodnevno praktično usposabljanje sem opravil tudi v lekarni Adler-Apotheke Dr. Richard 
Krombholz v Ellwangnu, kjer sem se prvič seznanil s homeopatijo ter z lekarniškim 
pomočnikom – avtomatskim robotom. Tu sem izdeloval magistralne pripravke (mazila na 
recept in homeopatske globule iz materinega mleka v potenci C3,C6,C20 in C30).  Na aparatu 
za taljivost sem preverjal taljivost dveh znanih učinkovin in ugotavljal, če ustrezata 
farmakopejskim pogojem. Ugotavljal sem tudi identiteto njivske preslice, če ustreza 
farmakopejskim predpisom. 

Tri dni sem se vozil z vlakom v Ulm v predel Donautal, kjer sem tudi imel praktično 
usposabljanje v Sanacorbu, ki je farmacevtska veledrogerija. Tu sem spoznal podjetje od 
glave do peta. Opravljal sem različna dela, npr. sprejem nabave, obdelava podatkov 
nabavnega materiala, preverjanje materiala, kakovost, količino izdelkov, zlaganje na tekoči 
trak, skeniranje banjice (in potem je skener odčital številko predalčka, v katerem se nahaja 
zdravilo in številko zdravila, ki sem ga rabil). Tu sem se seznanil tudi z uporabo medicinskih 
pijavk, ki jih uporabljajo po kirurških posegih. Delal sem tudi v različnih pisarnah in bil tudi v 
naročniški službi, kjer so  sprejemali  naročila  iz lekarn. 

Vesel sem, da sem lahko  spoznal šolanje in delo farmacevtskega tehnika ter magistrov 
farmacije v Nemčiji, kajti šolski sistem je precej drugačen kot pri nas. Tritedensko 

http://www.bsz-ellwangen.de/cms/�


usposabljanje v Nemčiji je hitro minilo in komaj čakam, da se bom lahko spet vrnil nazaj v 
Ellwangen in se spet srečal z dijakinjami, s katerimi sem preživel veliko prelepih dni. Vrnil se 
bom najverjetneje že oktobra in nato še decembra, ko se bom odzval vabilu na tečaj za 
citostatike in si še nabral več izkušenj za življenje. 

Strokovni obisk dveh učiteljev SŠFKZ na Riga 1st Medical College v Latviji (27. 3. – 3. 
4. 2012)  

Spomladi 2012 sta Simon Fabjan in Jasna Perinčič Manfreda v okviru evropskega programa 
 Leonardo da Vinci obiskala visoko strokovno šolo – program zobotehnik, z namenom 
vzpostaviti možnost mednarodnega sodelovanja s SŠFKZ. Med enotedenskim obiskom sta si 
ogledala: specializirane učilnice in program dela na collegu, tri zasebne  zobotehnične 
laboratorije, medicinski muzej, dentalno trgovino in knjigarno s strokovno literaturo. Splošni 
del obiska pa je obsegal obisk dvorca Rundala, obisk nacionalne Opere in ogled znamenitosti 
glavnega mesta Riga. V šolskem letu 2012/2013 pričakuje SŠFKZ, da bo gostila nekaj 
učiteljev zobotehnikov iz latvijske šole na enotedenskem obisku v Ljubljani, če bo partnerska 
šola pridobila evropska finančna sredstva za izvedbo obiska v Ljubljani. 

Teden mlade Evrope (8. 5. 2012) 

V torek, 8. maja 2012, je šest dijakov SŠFKZ v Mariboru na Tednu mlade Evrope 
predstavljalo šolo in mednarodno dejavnost. Aktivnost je potekala v sklopu EPK – Maribor 
evropska prestolnica kulture. Šola je predstavila farmacevtski in zobotehnični program s 
pomočjo dijakov, ki so bili marca 2012 na tritedenskem usposabljanju na Finskem in v 
Nemčiji. Farmacevti so predstavili zdravilna zelišča ter izdelovanje kapsul in krem, 
zobotehniki pa so prikazali različne faze modeliranja zob. Dva dijaka sta sodelovala tudi na 
okrogli mizi. Dijaka sta spremljala Uroš Kastelic in Vanda Trdan. 

Sprejem dijakov SŠFKZ na finskem veleposlaništvu v Ljubljani (18. 5. 2012) 

V petek, 18. maja 2012, je bil za dijake SŠFKZ, ki so v letih 2010-12 opravljali praktično 
usposabljanje na Finskem, posebej lep dan. 22 dijakov naše šole in dijake nekaterih drugih 
slovenskih šol je sprejel g. Pekka Metso, finski veleposlanik v Sloveniji. Z vsakim dijakom je 
g. veleposlanik spregovoril nekaj besed, dijake povprašal za mnenje o Finski, o njeni kulturi, 
navadah in načinu dela. Vsak dijak je prejel diplomo s svojim imenom in nazivom ”Young 
Ambassador of Finland”, g. veleposlanik pa je posebej izrazil prepričanje, da Finska kot na 
severu Evrope precej izolirana država potrebuje in z odprtimi rokami sprejema k sebi za svoj 
poklic nadarjeno mladino iz drugih delov Evrope. Sprejema so se udeležili dijaki treh 
programov SŠFKZ, in sicer farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in zobotehnik. Dijake je 
spremljala Vanda Trdan. 

Zaključek FinECVET  projekta (pomlad 2012) 

S šolskem letu 2011/12 je SŠFKZ zaključila sodelovanje v dvoletnem FinECVET projektu, ki 
je bil del evropskega projekta za povečevanje prehodnosti in poenotenje zahtev, znanj in 
kompetenc za dijake poklicnega izobraževanja, ki odhajajo na praktično usposabljanje in 
šolanje v tujino, in ga je organiziral Finnish National Board of Education. K sodelovanju je 
bila šola povabljena na podlagi večletne izmenjave dijakov v okviru LdV mobilnosti s 
partnersko šolo OMNIA. Z oblikovanjem dokumentov (memorandum, evalvacijski obrazci) je 
delovna skupina, v kateri sta aktivno sodelovali Irena Svoljšak Mežnaršič, ki je delovala na 



področjih kreditnega vrednotenja, odprtega kurikula, ciljev izobraževanja in usposabljanja, 
strokovnih veščin in kompetenc kozmetičnega tehnika, in Saša Cimperman, ki je projekt 
koordinirala, zagotovila, da se dijakom, ki so del šolanja opravili v drugi evropski državi to 
šolanje prizna kot del usposabljanja v matični državi, in da s strokovnim usposabljanjem v 
tujini šola zagotovi dijakom pridobitev kakovostnega znanja v meri, ki jo predvideva 
nacionalna zakonodaja. Uporabnost dokumentov so udeleženci in mentorji preverili tudi v 
praksi, saj je v okviru tega projekta šlo v Helsinke 13 dijakinj SŠFKZ, v Slovenijo pa je na  
praktično usposabljanje prišlo 14 finskih dijakinj. Rezultati projekta so bili predstavljeni 
skupaj s partnersko šolo na zaključni konferenci  FinECVET projekta v Helsinkih, kjer so 
naše rezultate primerjali in delili s kolegi iz drugih evropskih držav in poklicnih  področij. 
Poročilo o zaključku FinECVET projekta je pripravila Irena Svoljšak Mežnaršič. 

 

                                                                                             Pripravila: Vanda Trdan                  

Koordinatorka za mednarodno sodelovanje 
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