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MOBILITY FOR ENHANCEMENT OF 
STUDENTS' EMPLOYABILITY III 

Pilotski projekt je pripravil koordinator konzorcija Zavod za 
Novodobno Izobraževanje v sodelovanju z Regionalno gospodarsko 
zbornico Celje (RGZC), Univerzo v Mariboru, Univerzo na 
Primorskem, Visoko šolo za proizvodno inženirstvo (Celje), Visoko 
šolo za varstvo okolja (Velenje) in Visoko zdravstveno šolo (Celje).


Namen projekta je bil študentom omogočiti celovito izkušnjo 
praktičnega usposabljanja doma in v tujini ter jih tako bolje pripraviti 
na vstop na trg dela po zaključku študija. Poleg praktičnih izkušenj 
so študenti s projektom pridobili vpogled v delovanje organizacij na 
njihovem profesionalnem področju v različnih okolij (doma in v tujini), 
ter nadgraditi tiste osebne ter socialne kompetence, ki so 
pomembne za dvig njihove zaposljivosti. Poleg izkušnje 
posameznika smo s projektom posredno prispevali tudi k 
povezovanju podjetij v Sloveniji in v tujini ter prenosu dobrih praks 
med njimi. 


V sklopu projekta je 
mobilnost uspešno 

zaključilo 6 
študentov.
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Aljaž Bužinel 

Aljaž, študent iz Fakultete za turistične študije - Turistica, smer 
Management turističnih podjetij, je sledil svoji želji po novem 
znanju in zanimivih izkušnjah s področja turizma. Tako se je 
vključil v program mobilnosti, ki ponuja odlično priložnost za 
nadgradnjo znanja, razvoj kompetenc, osebno izkušnjo v tujini, 
spoznavanje kultur in še več. V Sloveniji je prakso opravljal v 
podjetju Hoteli Bernardin, kjer je pridobil predvsem veščine s 
področja animiranja otrok, ustvarjalnih delavnic, sprejema 
staršev otrok v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. 
Prakso v tujini je opravljal v animacijskem timu gostiteljskega 
podjetja AKTI PORTES S.A. - PORTES BEACH v Grčiji, in 
sicer od 29. 6. 2017 do 2. 10. 2017.

Njegovo delo je obsegalo sodelovanje pri animacijskih 
aktivnostih za turiste kot so npr. športne dejavnosti, od pikada, 
balinanja, vaterpola, vodenja vodne aerobike ter drugih 
aktivnosti v bazenu in na plaži. Občasno je pomagal tudi v mini 
klubu, kjer so animirali otroke in imeli ustvarjalne delavnice.

Animacijska ekipa, s katero je sodeloval, je veliko doprinesla 
tudi pri organizaciji različnih dogodkov, vsaj enkrat tedensko so 
pripravili degustacijo tradicionalne grške hrane in pijač.

Izboljšal je svoje znanje jezikov, razvil kompetence na 
profesionalni ravni in se naučil uspešno delovati v ekipnem 
duhu. Obenem pa se je naučil tudi postaviti zase, postal bolj 
zrel in samozavesten.

Aljaž je prepričan, da vsaka mednarodna izkušnja vpliva na 
zaposlitvene možnosti. Odhod v tujino za več mesecev 
predstavlja velik zalogaj, ki zahteva pogum, zaupanje vase, 
trdo delo in vztrajnost.
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“Pridobil sem specifična 
znanja, značilna za delo v 
animaciji, predvsem pa 

sem dobil vpogled v 
delovanje turistične in 
hotelske industrije.”

“Znanje različnih jezikov je 
velika prednost, izjemnega 

pomena pa so socialne 
veščine. Po osebnih 

izkušnjah je po mojem 
mnenju najbolj pomembna 
pristnost - da imaš z gosti 
profesionalen, ampak tudi 

odprt in prijateljski odnos.”

“Pomembno je, da si 
pri komunikaciji 

kreativen in poznaš 
kulturne značilnosti in 

miselnost države, iz 
katere gost prihaja.”

“Izkušnja mi je bila 
najbolj pomembna za 

osebnostno rast.”

“Delo v tujini pomeni, da 
si lahko samostojen in 

znaš delovati pod 
pritiskom.”
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Dijana Kosič 

Dijana, študentka 3. letnika Biodiverzitete Fakultete za 
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper je 
svojo prakso v Sloveniji opravlja na Oddelku za biodiverziteto 
na svoji matični fakulteti. Spoznala je tako terensko delo kot 
tudi delo v laboratoriju ter ob tem usvojila nove znanstvene 
metode. Mobilnost je opravila na Univerzi Johannes-Gutenberg 
Mainz na Inštitutu IOME v Nemčiji. Njena mobilnost je potekala 
od 20. 9. do 20. 12. 2017.

Dijana čuti dolžnost ohranjati naravo neokrnjeno. Želela je 
pridobiti znanje in veščine v tujini, slovenski organizaciji pa 
omogočiti mednarodno povezovanje ter izmenjati pridobljene 
izkušnje. Njen program mobilnosti se je začel s tridnevnim 
uvodom v teoretične in praktične osnove razvoja rastlin. V 
nadaljevanju je imela dva različna samostojna znanstvena 
projekta. Praksa v tujini ji je omogočila preučevanje določenih 
vrst rastlin, ki jih v Sloveniji ne bi imela priložnosti raziskati na 
tako poglobljen način. Raziskovala je s pomočjo prebiranja 
teorije vsebine v člankih, ki jo je povezala s svojimi rezultati. 
Udeleževala se je tedenskih seminarjev in predavanj gostujočih 
znanstvenikov ter si pridobila znanje z uporabo SEM-om; 
vrstičnih elektronskih mikroskopov. 

Prepričana je, da s spoznavanjem različnih kultur in okolja 
pridobiš tako na osebni kot na profesionalni ravni.
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“Naučila sem se 
znanstvenega 

razmišljanja, saj sem 
vodila dva samostojna 

projekta.”

“Na mobilnosti sem 
sodelovala z ljudmi 
različnih kultur in 

izobrazb, nadgradila 
sem socialne in 
komunikacijske 

veščine.”

“Drugačno okolje, na 
katerega vplivajo 

drugačni biotski in 
abiotski dejavniki 
kot v slovenskem 
primorju, mi je 

omogočilo 
preučevanje 

tamkajšnje vrstne in 
habitatne 

raznolikosti.”
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Karin Marinič 

Karin, študentka podiplomskega študija smer Turizem na 
Fakulteti za turizem v Portorožu, je v tem programu videla 
odlično priložnost za karierni razvoj in lažji prehod na trg dela. 
V Sloveniji je prakso opravljala v Hostelu Panorama, Portorož,  
mobilnost pa na Hrvaškem, v podjetju Hotel & Restaurant 
Kukuriku, Kastav, in sicer v obdobju od 31. 3. do 31. 5. 2018.

V matičnem podjetju je seznanila z delom na recepciji, analizo 
mnenj gostov na platformah booking.com in Tripadvisor, 
pripravo obrokov, urejanjem socialnih omrežij in spletne strani  
ter z uporabo rezervacijskega sistema. Organizirala je tudi 
izposojo električnih koles ter osebni prevoz do bližnjih plaž ali 
mest.  
Gostiteljsko podjetje v Kastavu je družinski 4* hotel. Njeno delo 
je pokrivalo vsa področja v hotelu od recepcije in sprejema 
gostov ter reševanja morebitnih konfliktov ali potreb do 
čiščenja in pomoči v kuhinji oz. baru. Karin pravi, da je bilo 
delo večdimenzionalno in je tako pokrivalo skoraj vse vidike 
delovnih nalog v hotelu. Prvič se je srečala z rezervacijskim 
sistemom Besoft, ki velja za zelo učinkovitega in naprednega. 
Odgovorna je bila za vključitev hotela v program DIB, ki 
pomaga pri učinkovitem zapolnjevanju prostih kapacitet 
hotelov.

 

Karin meni, da bi moral vsak študent, še posebej tisti, ki se 
ukvarjajo s turizmom, izkoristiti možnost izmenjave, ki jo 
ponujajo organizacije in EU. Taka izkušnja namreč pripomore k 
zavedanju svojih sposobnosti, zaupanju vase, spopadanju z 
vsakodnevnimi izzivi in težavami, omogoča ustvarjanje mreže 
poznanstev in se ti vsekakor vtisne kot življenjski spomin.
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“Navdušilo me je celotno 
delo v hotelu. Še bolj je 
potrdilo mojo željo, da 

imam v prihodnosti svoj 
hotel/hostel!”

“Menim, da je vsaka 
referenca na področju 

turizma več kot 
dobrodošla, kajti 

turizma, ki velja za 
izredno kompleksno 
področje, se ne uči iz 

teorije, temveč iz 
prakse.”

“Izmenjava ti 
ponudi tako široko 
paleto izkušenj, ki 
ne zajemajo samo 
izključno izkušenj, 
povezanih z delom, 
temveč ti da najbolj 

pomembno - osebno 
rast.”

“Verjamem, da s 
tako izkušnjo lažje 

premagaš 
marsikateri strah 
in razširiš svoja 

obzorja 

http://booking.com
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Jerca Brina Jeran 

Absolventka s študijskega programa Prehransko svetovanje - 
dietetika na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli je v 3. letniku 
študija obvezno prakso že opravljala v tujini preko Erasmus+ 
programa. Spoznala je mnogo pozitivnih učinkov take izkušnje. 
Z željo po osvojitvi več praktičnega znanja, širjenju mreže 
poznanstev in povečanju zaposlitvenih možnosti se je ponovno 
odpravila na mobilnost, tokrat v Rim v Italiji, v gostiteljsko 
organizacijo Umberto I - Policlinica di Roma. Tam je svojo 
prakso opravljala od 31. 3. do 31. 5. 2017.

Domači del prakse je opravljala v Univerzitetnem kliničnem 
centru Ljubljana, kjer je preučevala katalog diet in jedilnike, 
spoznavala dela različnih profilov izobrazbe znotraj področja 
prehrane, sledila delu dietetikov po različnih bolnišničnih 
oddelkih, sodelovala pri predpisovanju diet in oralnih 
prehranskih dopolnil pacientom itd. Aktivnosti v gostiteljski 
organizaciji v Rimu so zajemale asistiranje zdravniku, 
specialistu za klinično prehrano v polikliniki, opazovanje 
obravnave pacientov, spremljanje procesa predpisovanja in 
naročanja parentalne ali enteralne prehrane, opazovanje 
vstavljanja nazogastričnih sond za enteralni hranjenje 
pacientom, razprave o različnih primerih itd. Sodelovala je pri 
ambulantni dietološki obravnavi zunanjih bolnikov, preučevala 
njihove jedilnike in izvide ter spremljala napredek.

Ker meni, da je pomembno razumevanje celotnega procesa 
obravnave posameznega bolnika od sprejema do odpusta, ji je 
v p o g l e d v m n o g o 
različnih primerov in 
intervencij dal veliko 
z n a n j a . I m e l a j e 
pozitivno izkušnjo, saj 
j e s o d e l o v a l a z 
zdravnikom in tako 
dobila vpogled v ozadje 
p o t e k a o b r a v n a v e 
pacienta, preden je ta 
napoten k dietetiku. 
Obenem je usvojila tudi 
o s n o v n o z n a n j e 
italijanskega jezika, izboljšala svoje komunikacijske 
sposobnosti v angleškem jeziku, razvila organizacijske 
sposobnosti, zmožnost povezovanja z ljudmi, ovrgla predsodke 
in še veliko več. Prepričana je, da ji bo to pomagalo dvigniti 
svoje zaposlitvene možnosti.
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“Verjamem, da s 
tako izkušnjo lažje 

premagaš 
marsikateri strah 
in razširiš svoja 

obzorja 
miselnosti.”

“Menim, da je 
pridobivanje 

izkušenj v tujini 
dodana vrednost 

osebnemu in 
profesionalnemu 

razvoju.”

“Mobilnost omogoča 
razvoj zmožnosti 
prilagoditve na 

okolico, 
pripravljenost na 
učenje in dobro 

razvito sposobnost 
za soočanje s 

stresom.”
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Andreja Ružič 

Andreja Ružič, študentka Zdravstvene nege na Fakulteti za 
vede o zdravju Univerze na Primorskem, je svojo mednarodno 
mobilnost opravljala na Hrvaškem v Centru za rehabilitacijo 
Zagreb, in sicer v obdobju od 1. 3. do 31. 5. 2018. V Sloveniji 
je bila vključena v delo Zavoda za usposabljanje, delo in 
varstvo dr. Marijana Borštnarja. Delo na zavodu je zajemalo 
sprejemanje in usposabljanje otrok, mladostnikov in odraslih 
oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. 

P r a k t i č n o 
u s p o s a b l j a n j e j e 
n a d a l j e v a l a v 
prestolnici Hrvaške. 
Ž ivljenje v velikem 
m e s t u j i j e 
predstav l ja lo ve l ik 
izziv, saj je od svojega 
stanovanja do Centra 
z a r e h a b i l i t a c i j u 

Zagreb, kjer je opravljala svoje delo, včasih morala prestopiti 
na treh postajališčih za tramvaj, česar od prej ni bila vajena.

Centar za rehabilitaciju Zagreb prav tako sprejema otroke in 
odrasle osebe. Delala je kot asistentka v organiziranem 
stanovanju, kjer je prebivalo pet oseb z različnimi oblikami 
bolezni. V večini je spremljala svoje varovance na sprehode, 
treninge in različne družabne aktivnosti. Nobeno spremstvo ni 
bilo enostavno, saj je za vsako osebo posebej morala preučiti 
veliko literature, da se je znala spopadati z njihovimi težavami. 
Prakso pa je opravljala tudi v tamkajšnji ambulanti, kjer je bila 
prisotna na prevezovanju ran, odvzemu krvi ter sistematskih 

p r e g l e d i h , i n k o t n a v a j a 
“medicinsko osebje s svojim 
o d n o s o m z a o s k r b o v a n c e 
predstavlja dodatno dozo kisika.” 

Andreja pravi, da je bilo delo zelo 
zanimivo, odgovorno in poučno, 
njen odziv na izkušnjo je izredno 
pozitiven. Vse izzive, s katerimi 
se je spopadala v času svoje 
mobilnosti, je uspešno premagala 
in se v Slovenijo vrnila z novimi 
veščinami in spoznanji, ki ji bodo 
nedvomno pomagala pri njenem 
delu.
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“Naj omenim, da sem se 
prvi dan odpeljala kar 
25 postaj predaleč in 
sem se popolnoma 
izgubila - za prevoz 

nazaj sem potrebovala 
skoraj več časa, kot če bi 
se vračala v Slovenijo.” 

“Eden izmed 
najpomembnejših 

nasvetov je bil: 
‘Kamorkoli prideš, se 

seznani z vsemi 
stvarmi, ki te 

obdajajo. Vzemi v roke 
knjige in se uči! 

Znanje te bo zmeraj 
rešilo ljudske 
neumnosti.’ ”
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Petra Arh 

Petra Arh je študentka Tehniškega varstva okolja na Fakulteti 
za strojništvo Univerze v Mariboru. Svoje znanje v okoljskem 
inženiringu je želela poglobiti na področju orintologije. Za 
opravljanje prakse v Sloveniji se je dogovorila z Društvom za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, svojo mobilnost pa je 
nadaljevala v prestolnici Slovaške - Bratislavi, v podjetju SOS 
BirdLife Slovakia, in sicer od 8. 1. do 31. 3. 2018. Z asimilacijo 
v slovaško kulturo ni imela večjih težav, saj ima mesto odlično 
zasnovan javni potniški promet in v večini vsi prebivalci 
razumejo angleško.

Petra je svojo delovno 
izkušnjo doživela z 
razl ičnih področ i j . 
Veliko je bilo dela na 
terenu, saj v mesecu 
j a n u a r j u p o t e k a 
vsakoletni dogodek 
J a n u a r s k o š t e t j e 
vodnih ptic (IWC). 
Zbirala je podatke o 
š t e v i l č n o s t i , 
r a z š i r j e n o s t i i n 
lastnosti izbranih vrst 
ptic, sodelovala pa je 
tudi na konferencah, 
s e s t a n k i h i n 
m e d n a r o d n i h 
srečanjih. Pravi, da je 
p r idob i la raz l ična 
znanja s področ ja 
m o n i t o r i n g a p t i c , 
spoznala je temeljne 

principe varstva narave in biodiverzitete na vrstni in 
ekosistemski ravni na zavarovanih območjih na Slovaškem. 
Poleg praktičnega znanja pa je izboljšala tudi svoje znanje 
angleškega jezika ter z mobilnostjo povečala svojo 
odgovornost, samoiniciativnost in organiziranost.

Petra pravi, da so bili njeni sodelavci izjemno prijazni in 
ustrežljivi, njeni dnevi pa so bili zelo sproščeni, saj so se s 
sodelavci veliko družili tudi izven delovnega časa.
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“Najbolj me je 
navdušilo delo na 

terenu, spoznavanje 
novega okolja in ljudi.” 

“Z jezikom nimam 
težav. Če ne razumejo 
angleško, jim razložim 
po slovensko in hitro 

vedo, kaj želim.”

“Poleg praktičnega 
znanja sem izboljšala 

tudi znanje angleškega 
jezika ter povečala 
svojo odgovornost, 

samoiniciativnost in 
organiziranost.”


