
POROČILO O MEDNARODNEM SODELOVANJU V ŠOLSKEM LETU 2012/13 
 
SŠFKZ v zadnjih letih krepi stike s partnerskimi šolami v tujini, omogoča dijakom tritedensko 
praktično usposabljanje z delom, učiteljem pa enotedenske študijske obiske. Šola tudi 
sprejema dijake, študente in učitelje iz evropskih šol. 
Pod naslovom PUD v kozmetiki in zdravstvu (Beauty and Healthcare Professionals in the 
Making) vodi SŠFKZ dvoleten program Leonardo da Vinci–mobilnost za dijake z namenom 
opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini. V šolskem letu 2012/13 je teklo prvo leto 
projekta. Spodaj navedene mobilnosti iz tega projekta so opisane pod točkami: 10.2.2., 
10.2.3., 10.2.5., 10.2.6. in 10.2.8. V projektu sodeluje tudi Srednja zdravstvena šola Ljubljana, 
ki je poslala na Finsko štiri dijakinje četrtega letnika programa zdravstvena nega. V šolskem 
letu 2012/13 je bilo v ta namen porabljenih okoli 25.000 evrov.  
Večina navedenih mobilnosti je bila izvedena s pomočjo programa Vseživljenjsko učenje, 
podprogram Leonardo da Vinci. Trimesečno bivanje dveh latvijskih študentk estetske 
kozmetologije pa je bilo izvedeno s pomočjo programa Erasmus. 

 10.2.1. Praktično usposabljanje treh finskih dijakinj programa kozmetični tehnik 
v Sloveniji (19. 11. – 14. 12. 2012), program Leonardo da Vinci 

 
Tri dijakinje partnerske šole OMNIA iz kraja Espoo pri Helsinkih so v Ljubljani opravljale 
enomesečno praktično usposabljanje. Maria RANTANEN se je izobraževala v kozmetičnem 
salonu pri ge. Ireni JAPELJ, Minna VASKURI pri ge. Anji MATUŠIN v Centru lepote in 
zdravja ter Jenna HEINO pri ge. Darji BABŠEK v salonu SPA Organic. V prostem času so 
dekleta spoznavala Slovenijo in njene posebnosti, zlasti na kulturnem, kulinaričnem in 
nakupovalnem področju. Pri namestitvi je sodelovala Darja KOGOVŠEK GRUBELIĆ.  

 10.2.2. Praktično usposabljanje dveh dijakinj SŠFKZ, program tehnik 
laboratorijske biomedicine, v Latviji (19. 11. – 8. 12. 2012), program Leonardo da 
Vinci 

 
Dijakinji četrtega letnika, Sanja MILIJAŠ in Sara PETROVČIČ, sta spoznavali delo v 
bolnišnici v Jurmali pri Rigi.  Prvi teden ju je spremljala učiteljica Tina PETKOVŠEK, ki je 
na željo gostiteljske šole izvedla tudi delavnico s področja psihologije na temo neverbalne  
komunikacije. 
Dijakinji sta v svojem poročilu med drugim poročali, da: ''... smo si vse skupaj z njihovimi 
profesoricami ogledale zdravstveni faks, ki nas je vse zelo pozitivno presenetil tako z izgledom 
kot tudi z učnim programom. Imele smo nekaj prostega časa, zato smo same raziskale tudi 
bližnja območja v Jurmali, kjer se nahaja veliko znamenitosti. Obiskale smo različne muzeje 
in druge ustanove, se sprehodile do plaže in bile na vodenem ogledu bolnišnice v Jurmali. 
Skupaj z koordinatorko Aigo smo se odpravile v Rigo, kjer nam je Aiga predstavila mestno 
jedro in povedala nekaj o zgodovini države. V soboto smo se same odpravile z avtobusom v 
estonsko glavno mesto-Talin. Tam smo se dobile s profesorjem, ki je spremljal finsko skupino. 
Skupaj smo si ogledali mesto in doživeli prve vplive božiča in novega leta na okrasitev in 
vzdušje v mestu.'' Izpostavili sta tudi tri stvari, ki sta jima najbolj ostale v spominu: ''1. zelo 
pozitiven in topel pristop ljudi, s katerimi sva bili v stiku do naju, 2. plaža, 3. muzej »Inner 
light«''. 
 



 
Levo: Sanja Milijaš, Sara Petrovčič in Tina Petkovšek v Rigi 
Desno: Dijakinji z latvijskima sodelavkama na delovnem mestu v bolnišnici 
 
10.2.3. Praktično usposabljanje štirih dijakinj SŠFKZ, program kozmetični tehnik, na 
Finskem (19. 11. – 9. 12. 2012), program Leonardo da Vinci 
 
Sredi novembra so svoji zanimivi izkušnji poletele naproti Nina BRICELJ, Nastja DEŽMAN, 
Katarina GRILJ in Špela SILIČ iz četrtega letnika. Prvi teden jih je spremljal učitelj Matej 
ŠVEGL. Bivale so v študentskem domu partnerske šole OMNIA, praktično usposabljanje pa 
so opravljale v parih v dveh različnih kozmetičnih salonih.  
Bricelj: ''Drugi dan je bil že delovni dan. S sošolko sva se seznanili s pripomočki in izdelki v 
salonu. Z mentorico Minno smo se dogovorile o delovnem času. Nato sva ena na drugi 
naredili nego obraza, da sva poskusili uporabiti njihove pripomočke. Naslednji dan naju je že 
čakala prva stranka. Od takrat naprej sva imeli vsak dan po vsaj dve stranki. Delali sva 
večinoma pedikure in nege obraza, redko so stranke prišle tudi na manikiro ali masažo. Prišli 
sva do spoznanja, da imajo stranke tam zelo pogosto suho kožo. Na stopalih se pogosto 
pojavlja razpokana koža (ragade) in glivične okužbe. Veliko si tudi barvajo obrvi in 
trepalnice, saj imajo večinoma svetle lase in so tudi trepalnice in obrvi svetlejše.  Stranke so 
zelo prijazne in večina jih dobro govori angleško''.  
 

 
Levo: Špela Silič in Nastja Dežman v belih uniformah na delovnem mestu 
Desno: Nina Bricelj, Katarina Grilj, Špela Silič in Nastja Dežman v predbožičnih Helsinkih 



Grilj: ''Na Finskem si se res zavedal zakaj se po angleško nedelji reče Sunday, kajti vsako 
nedeljo nas je prijetno zbudilo sonce, ki nas je nato spremljal še na poti do Helsinkov, nato pa 
se je kmalu stemnilo. Čeprav so bili kratki dnevi sem se na to hitro navadila in kmalu ne 
opaziš več,, da imamo v Sloveniji daljši dan. V apartmajih, kjer smo prebivale, smo spoznale 
tudi simpatične turške in nemške študente, s katerimi smo se hitro spoprijateljile in za konec 
tedna smo odšli že skupaj na izlet na otok Suomenlina. Čez vikend smo tudi veliko raziskovale 
Helsinke, njihove čare in seveda nismo mogle mimo velikih nakupovalnih centrov''. . 
Trije tedni so hitro minili. Bricelj: ''Petek pa je bil naš zadnji delovni dan. Mentorica iz šole je 
prišla v salon, kjer smo podpisali pogodbe. Zanimalo jo je tudi naše zadovoljstvo z izmenjavo. 
Povedali sva, da sva zelo zadovoljni in da sva pridobili veliko izkušenj. Nato je prišlo še nekaj 
strank. Na koncu sva se poslovili od zaposlenih in mentorice, Zahvalili sva se za prijaznost in 
jim dali manjše darilo. Mentorica naju je pohvalila in povedala, da so bile stranke z nama 
zelo zadovoljne. Prejeli sva tudi darilo. Šef pa nama je napisal tudi priporočilo za delo. Še 
enkrat sva se zahvalili in odšli domov''.  
Silič: ''Trije tedni so minili prehitro, navezale smo se na prijatelje, spoznale čudovite ljudi v 
salonu – tako zaposlene kot tudi stranke, ki so bile zelo prijazne in so se tudi zelo zanimale za 
nas, veliko so nas spraševale in zelo dobro so znale tudi angleški jezik, zato ni bilo prav 
nobenih nesporazumov zaradi komunikacije''.  
 
10.2.4. Praktično usposabljanje dveh latvijskih študentk programa kozmetični tehnik v 
Sloveniji (7. 1. – 6. 4. 2013), program Erasmus 
 
Jana ONUFRIJEVA in Kristine KOHANSKA na latvijski partnerski šoli P. Stradins Medical 
College študirata estetsko kozmetologijo. S finančno pomočjo evropskega programa Erasmus 
sta tri mesece bivali v Ljubljani in spoznavali delo v slovenskih kozmetičnih salonih. Kristine 
je bila dodeljena v salon ge. Anje MATUŠIN Center lepote in zdravja, Jana pa v kozmetični 
salon ge. Irene JAPELJ. Dvakrat sta se udeležili tudi spoznavanja novosti kozmetične stroke, 
ki jih je v obliki delavnic za svoje dijakinje pripravila SŠFKZ. Pri namestitvi je sodelovala 
Darja KOGOVŠEK GRUBELIĆ. 
 
10.2.5. Praktično usposabljanje petih dijakinj SŠFKZ, programa farmacevtski tehnik in 
zobotehnik, na Finskem (4. 3. – 24. 3. 2013),  program Leonardo da Vinci 
 
Marca so se v mrzlo podnebje severne Evrope odpravile dve dijakinji tretjega letnika 
programa farmacevtski tehnik (Aida DURAKOVIĆ in Ester NEMEČEK) ter tri dijakinje 
tretjega letnika programa zobotehnik (Klara GORIŠEK, Petra JESENKO in Eva ZUPANIČ). 
Prvi teden jih je spremljala učiteljica Petra ČALIĆ.  
Dekleta so v tujini opazila precej nosvosti. Duraković: ''Glede na prepričanja, da se nam tu 
ne more nič zgoditi, saj naj bi bila to zelo varna dežela, sem bila šokirana nad vsebino vrveža 
v jedru mesta. Večina ljudi je bila, po moji oceni, Romov, Indijcev, Afričanov ali pa nekih 
drugih mešanih ras. Večina je prosila za miloščino ob vhodih v trgovine in različne predrage 
restavracije. Ostali pa so potuhnjeno opazovali mimoidoče ljudi z groznim izrazom nasilja na 
obrazu. Že po prvih urah v tem mestu sem dobila občutek, da moram skrbno varovati svojo 
torbico. Toda morda je bil to le odsev mojih skrbi in negotovosti več tisoč kilometrov stran od 
doma.'' 
Po nekaj dneh bivanja v tujini in spoznavanja finskih običajev so dekleta začela delati s polno 
paro. Gorišek: ''Jaz sem svojo delovno prakso opravljala v zobotehničnem laboratoriju 
Kvalident, moj mentor pa je bil dr. Harri Repo.  Ko sem prišla v laboratorij sem bila zelo 
začudena, ko sem videla, da v njem dela 12 zobotehnikov, saj tega v Sloveniji nisem bila 
navajena. Kaj hitro sem tudi opazila, da na steni visi okvir z diplomo za AAA kakovost 



izdelkov, ki jo na Finskem  dosega le 0,3% zobotehničnih laboratorijev. Takrat sem bila zelo 
ponosna sama nase, saj sem že pri 17 letih delala v tako pomembnem laboratoriju. Čeprav 
sama nisem delala veliko stvari – moje delo je obsegalo večinoma izlivanje in brušenje 
modelov, umavčevanje v artikulator in izdelovanje odtisnih žlic, griznih robnikov ter delnih 
protez – so mi pokazali veliko novih tehnik, strojev ter veliko stvari, katerih v šoli sploh še 
nismo delali''. 
Jesenko: ''V mojem laboratoriju so bili štirje zaposleni. Vsi so bili stari 30 let, zato je bilo 
vsak dan zelo zabavno. Rekli so, da se počutijo kot moji starejši bratje in sestre, tako, da sem 
se že prvi teden počutila izredno sprejeto in domače. Že na začetku sta mi mentorja rekla: » 
Just smille, and everything will be O.K.! «. In res, veliko smo se smejali, naučili so me veliko 
novih postopkov in mi pokazali tehnike, za katere še nikoli nisem slišala ali jih videla. 
Napredovala sem v svojem znanju angleščine (predvsem na strokovnem področju). 
Predstavili so mi finsko kulturo, okusila sem finske tipične jedi… Znam se predstaviti po 
finsko, oni se znajo po slovensko, ker pa so mi obljubili, da pridejo nekoč v Slovenijo, so se po 
slovensko naučili še naročiti kavo in rogljiček . Ko so izvedeli, da igram kitaro, jo je eden 
izmed mentorjev (imela sem dva) prinesel, in v času kosil smo preigravali slovenske, finske in 
angleške pesmi. Sanjska služba, ni kaj''. 
In še nekaj informacij s področja farmacije. Nemeček: ''Med tednom sicer nismo imele veliko 
časa za spoznavanje Helsinkov, smo si pa za to vzele čas čez vikende in si ogledale veliko 
zanimivosti. Prvi vikend, ko je bila profesorica še z nami, smo odšle z ladjo v Talin, v 
Estonijo, kar je bila res lepa izkušnja. Že začetek in vožnja preko zamrznjenega morja je bila 
nekaj novega. Tam smo si ogledale stari del mesta in muzejsko sobo marcipana, kar je bilo 
meni najbolj všeč, ker imam zelo rada marcipan. 
Naslednji vikend smo se odpravile v Sea Life, akvarij, kjer sem videla res veliko novih vrst 
ribic, morske konjičke, morske pse! Nato pa smo šle še v Hevreko, hišo eksperimentov, kjer 
smo si najprej v Planetariumu ogledale filmček o Zemlji, nato smo nadaljevale pot skozi 
razkrita telesa in na koncu še del z eksperimenti. Drugi vikend je bil res super!  
Zadnji vikend pa smo odšle še v muzej umetnosti, ki je spominjal na našo Narodno galerijo, le 
da je bil veliko večji. Svoje bivanje na Finskem sem želela zaključiti s hojo po zamrznjenem 
morju, kar me je res navdušilo. Pogled na ladjo poleg sebe, ki je do polovice zamrznjena v 
morje, to moraš res izkusiti, da poznaš občutek''!  

     
Levo: Petra Jesenko v zobnem laboratoriju v Helsinkih 
Desno: Vseh pet deklet ob raziskovanju Helsinkov 
 

Tudi sloves je bil nepozaben. Duraković: ''V službi sem spoznala fantastične ljudi. 
Ljudi z najrazličnejšimi zgodbami. Ob slovesu sem jim celo spekla piškote in prinesla v 



kuhinjo. Poleg sem pa pustila posvetilo, v katerem je med drugim pisalo tudi to, da si lahko 
kar postrežejo. Drugače se jih Finci ne bi niti dotaknili. Nad njimi so bili navdušeni. Z 
mentorico sva si izmenjali darila in z ostalimi sem se vsaj petkrat objela, preden sem šla. S 
težkim srcem sem zapustila stavbo. Ozirala sem se po uličnem glasbeniku, ki je vsako jutro 
igral isto skladbo na harmoniko, po revežih ki prosijo miloščine, po vonju starih zidov 
železniške postaje. Tedaj sem se zavedela, da ničesar od tega ne bom več videla. To hladno, 
robustno mesto mi je zlezlo pod kožo''. 
 
10.2.6. Praktično usposabljanje dijakinje SŠFKZ, program farmacevtski tehnik, v 
Nemčiji (4. 3. – 24. 3. 2013), program Leonardo da Vinci 
Istočasno kot kolegice na Finskem, je dijakinja tretjega letnika Romana DORN opravljala 
praktično usposabljanje v kraju Ellwangen v Nemčiji. Prvi teden jo je spremljala učiteljica 
Karmen OŽBOLT. Za razliko od Finske, je večina usposabljanja v Nemčiji potekala na 
moderni in visoko tehnološko opremljeni šoli Kreisberufszentrum Ellwangen. Nekaj dni pa je 
Romana preživela tudi v lekarni in v veledrogeriji Sanacorp.  
Dorn: ’’Z mentorico, go. Gino Krug, sva skupaj naredili načrt dela na podlagi mojih 
interesov. Tako sem lahko obiskovala ure, ki so se mi zdele zanimive. Večino časa sem 
preživela v galenskem laboratoriju, kjer sem izdelovala različne galenske pripravke, in v 
kemijskem laboratoriju. Bila sem tudi pri različnih teoretičnih predmetih kot je na primer 
računanje v farmaciji, oblikovanje zdravil, anatomija in fiziologija ter pri urah, ko smo 
govorili o diabetesu. Imela sem tudi možnost biti pri praktičnem pouku drugega učnega 
programa, kjer sem naredila test očetovstva. Mentorica mi je uredila tudi enodnevno prakso v 
moderni lekarni, v kateri zdravila s polic in na police daje robot. V tem dnevu sem v lekarni 
zmešala nekaj čajev, kremo ter imela opravka s homeopatskimi pripravki, ki sem jih polnila v 
manjše stekleničke in poskrbela za etikete. Na praksi sem bila tudi v lekarni v centru mesta, 
tri dni pa sem se z vlakom vozila v Ulm, kjer sem imela prakso v distribucijskem centru z 
zdravili in zdravstvenimi pripomočki. Tam sem imela urejen plan dela tako, da sem bila po 
pol dneva na eni postaji in se seznanila z vsakim delčkom podjetja’’. 

 10.2.7. Obisk dveh latvijskih učiteljic, program zobotehnik, v Sloveniji (18. 3. – 
23. 3. 2013),  program Leonardo da Vinci 

Marca je SŠFKZ gostila dve učiteljici zobotehnici iz šole 1st Medical College v Rigi, Nellijo 
GARŠTEINE in Santo RABKEVIČA. Spoznavali sta šolo, organizacijo dela, aparature, 
postopke in načine dela v programu zobotehnik. Obiskali sta tudi tri zasebne zobotehnične 
laboratorije v Ljubljani, Grosupljem in v Volčjem Potoku, v kulturno-zgodovinskem oziru pa 
sta si ogledali Postojnsko jamo, Piran in Ljubljano. Sodelovanje med šolama se bo 
nadaljevalo junija 2013, ko bo v Latviji predaval učitelj Uroš Kastelic. Pri obisku in ogledih 
so sodelovali učitelji programa zobotehnik, največ Jasna PERINČIČ MANFREDA, Simon 
FABJAN in Uroš KASTELIC.. 
 
10.2.8. Praktično usposabljanje dveh dijakinj SŠFKZ, program kozmetični tehnik–
izobraževanje odraslih, na Finskem (16. 4. – 7. 5. 2013), program Leonardo da Vinci 
 
Pomladni mesec sta preživeli na Finskem tudi Maja TOMIĆ in Amanda ĆOSIĆ, ki sta 
všolani v sistem izobraževanja odraslih.  
 
Tomić: ''In ja uspelo mi je, šola – SŠFKZ in program LEONARDO DA VINCI sta mi 
omogočila praktično usposabljanje v tujini. Dobila sem možnost spoznati novo multikulturno 
okolje, pridobiti novo znanje, delovne navade, učenja novih tehnik, samostojnega dela, 



sporazumevanja v tujem jeziku (angleščina), pridobiti večjo samozavest pri opravljanju 
svojega poklica. … Proste dneve sva izkoristili za ogled mesta, obisk tradicionalnih kuhinj, 
kulturnih znamenitosti ter izleta v Estonijo. Spoznali sva kar nekaj prijateljev s katerimi smo 
si izmenjali kontakte in so nama predstavili njihov način življenja, da sva razumeli kako 
poteka njihovo življenje. Dijakinje Omnie so naju povabile na tradicionalno praznovanje 
njihovega praznika Vappu, kjer sva se udeležile piknika v parku in si ogledali čiščenje kipa 
Amanda ter polaganje belih kap, ki jih prejmejo študentje ob zaključku študija. Malo 
drugačen način in tradicija praznovanja 1.maja je bila zelo prijetna izkušnja in sem vesela, 
da sem lahko temu dogodku prisostvovala''. 
Ćosić: '' Lahko rečem, da sva ogromno doživeli in se naučili v tem kratkem času, ko sva bili 
tam. Vesela in hvaležna sem, da sem dobila to priložnost in vsem, ki so mi to omogočili''. 
 

   
Amanda Ćosić (levo) in Maja Tomić (desno) v kozmetičnem salonu Eve 
 
10.2.9. Praktično usposabljanje dveh finskih dijakov programa farmacevtski tehnik v 
Sloveniji (5. 5. – 1. 6. 2013), program Leonardo da Vinci 
 
Enomesečno usposabljanje v farmacevtski stroki sta opravljala Jenna AHOKAS in Juuso 
LEHTINEN iz finske partnerske šole HESOTE v Helsinkih. Jenna je delala v Lekarni 
Kamnik, Juuso pa v Lekarni Prule-Trnovo. V prostem času sta si ogledala Ljubljano, Bled, 
Postojnsko jamo, Piran, Beljak in Benetke. Pri namestitvi sta sodelovali Ljubica 
GABROVŠEK in Katarina VRHOVNIK. 
 
10.2.10. Predavanja učitelja Uroša Kastelica, program zobotehnik, v Latviji (22. 6. – 30. 
6. 2013)  
 
Učitelj stroke zobotehnik Uroš KASTELIC je marca 2013 gostjama iz Latvije prikazal 
uporabo modernih postopkov pri izdelavi zob, ki se jih je naučil na srečanjih, predavanjih in 
gostovanjih po tujini. Posledično je latvijska šola 1st Medical College Uroša KASTELICA 
povabila, da v enotedenski seriji predavanj prikaže novosti in postopke dela tudi njihovim 
učiteljem zobotehnikom. Sodelovanje med šolama bo vodilo tudi v izmenjavo dijakov, saj bo 
latvijska šola novembra 2013 organizirala praktično usposabljanje z delom predvidoma za 
štiri dijake četrtega letnika programa zobotehnik iz SŠFKZ.  



 
10.2.11. Projekt PHARLEMA – Transfer of Innovations, program farmacevtski tehnik, 
preko celega šolskega leta, program Leonardo da Vinci 
 
Teče drugo leto mednarodnega projekta PHARLEMA, v katerega so vključene šole s 
farmacevtskim programom iz šestih evropskih držav (Finska, Velika Britanija, Irska, Estonija, 
Nizozemska, Slovenija). Namen sodelovanja je pripraviti gradiva za dijake in dijakinje, ki 
bodo v prihodnje praktično usposabljanje opravljali v tujini. Novembra 2012 je potekalo 
drugo delovno srečanje, tokrat na Irskem (prvo je bilo v Ljubljani). V projektu sodelujeta 
Ljubica GABROVŠEK in mag. Katarina VRHOVNIK. 
 
Poročilo je pripravila koordinatorka za mednarodno sodelovanje mag. Vanda TRDAN.  
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