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UVODNA BESEDA 

Letos me je doletela prav posebna naloga, ki je bila 

pravzaprav prijetna in pozitivna. Ker se je med 

študijskim letom naša koordinatorka tutorjev 

izgubila, mi je bila dodeljena naloga, da napišem 

spremno besedo. 

Za tutorstvo na Zdravstveni fakulteti in nas 

študente je letos prav posebno jubilejno leto, saj 

mineva ţe 20 let od samega začetka tutorskega 

delovanja na naši fakulteti. 

V tem študijskem letu 2013-14 nas je bilo osemnajst 

študentov tutorjev. Pokrite smo imeli vse študijske 

smeri prve stopnje in pa tudi zdravstveno nego 

druge stopnje. Imeli smo tudi tutorja za študente s 

posebnimi potrebami in tutorja za tuje študente.  

Ves čas smo korektno sodelovali in se srečevali na sestankih. V tem študijskem letu 

smo izvedli kar nekaj aktivnosti. Še posebej ponosni smo, da se nam je uspelo 

odpraviti na delovno-motivacijski vikend skupaj s člani ŠSZF in ŠOZF. Uspešno smo 

se predstavili tudi na sejmu Informativa 2014, ki je potekal na Gospodarskem 

razstavišču in na informativnih dnevih, ki so se odvijali na naši fakulteti.  

Naloga tutorjev je, da s svojimi pozitivnimi izkušnjami pomagajo študentu skozi 

njegov študij, vendar pa ni nujno da ta odnos temelji vedno na študijskem odnosu ali 

reševanju teţav, temveč mu lahko pomagajo tudi pri samem osebnostnem razvoju. 

Pomagajo tudi pri vključevanju študenta v sam študij in način študija, pri iskanju 

literature, obveščajo študente o morebitnih spremembah, ki se nanašajo na študijski 

proces in skušajo čim bolj povezati vse sodelujoče v vzgojno-izobraţevalnem 

procesu.  

Letošnja ekipa tutorjev je delovala sloţno in uspešno, medsebojni odnosi pa so 

temeljili na prijateljstvu. Obdajala nas je pozitivna energija, kar je pripomoglo tudi k 

pozitivni komunikaciji. Morebitne nastale probleme in teţave smo reševali sproti. Na 

novo smo izdelali zloţenke za vse prvostopenjske študijske programe in poenotili 

njihov izgled.  

Poslavljamo se z optimizmom. Ob tej priloţnosti se zahvaljujem vsem aktivnim 

tutorjem, ki so s svojim delom tako ali drugače doprinesli k našemu skupnemu 

uspehu. 

Slika 1: Jan Schweiger, predsednik 
študentskega sveta ZF in tutor 
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Zahvala gre tudi študentskemu svetu naše fakultete, ki nas je skozi vse leto finančno 

podpiral in nam omogočil marsikatero stvar. Hvala tudi vsem sponzorjem, ki so nam 

s promocijskim gradivom pomagali pri izvedbi motivacijskega vikenda. 

Posebna zahvala še vodstvu fakultete, pri katerem nismo nikoli naleteli na gluha 

ušesa. 

Prav posebno pa bi se radi zahvalili naši koordinatorici študentskega tutorstva, prof. 

Barbari Domajnko, ki je ves čas bdela nad nami, nam res poţrtvovalno delila nasvete 

in poskrbela, da so stvari potekale tako kot je bilo potrebno. 

                                                                                                    Jan Schweiger, 2. letnik LZP 
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TUTORSTVO NA ZDRAVSTVENI FAKULTETI 

 Na Zdravstveni fakulteti ţe vrsto let uspešno izvajamo dve obliki tutorstva: 

učiteljsko in študentsko tutorstvo. Tutorji učitelji imajo običajno svojo skupino 

študentov (z oddelka, kjer poučujejo), ki ji svetujejo glede izbire študijskih 

predmetov, nadaljevanja študijske poti, kariernih moţnostih in drugih vprašanj, ki se 

študentom pojavljajo tekom študija. 

Tutorji študentje so običajno študentje višjih letnikov, ki študente prvih letnikov 

posameznih programov uvajajo ob začetku njihovega študija in jim kasneje 

pomagajo, bodisi pri osvajanju študijske snovi ali pri ostalih teţavah, na katere 

naletijo tekom študija. Na Zdravstveni fakulteti je aktivno tudi tutorstvo za študente 

s posebnim statusom in tutorstvo za tuje študente, ki pomaga tujcem, da čim 

uspešneje premagajo kulturne razlike in se privadijo okolju v Sloveniji. 

Na čelu ekipe tutorjev študentov je koordinator tutorjev, ki skrbi za vodenje 

sestankov in izvajanje letnega delovnega načrta, vodi evidenco tutorskega dela in ob 

koncu študijskega leta ovrednoti delo tutorjev študentov. 

Tutor je lahko vsak, ki je v tekočem študijskem letu vpisan v najmanj drugi letnik 

posameznega programa na določeni stopnji študijskih programov, podrobnejši 

pogoji se določajo v razpisu. Kriteriji za izbor so še izkušnje pri delu z ljudmi, 

doseţena povprečna ocena pri študiju, ovrednoti se tudi motivacijsko pismo, ki ga 

kandidat priloţi prijavi. Tutorstvo obstaja tudi kot izbirni predmet, ovrednoten s 3 

ECTS. Študent, ki je v preteklem letu ţe opravljal delo tutorja kot izbirni predmet, ne 

more biti ponovno izbran, lahko pa je tutor prostovoljec. 

Meni je tutorstvo prineslo veliko novih poznanstev, izkušenj, predvsem pa so se po 

naši zaslugi med vsemi tremi letniki na naši smeri stkale posebne vezi, ki jih še 

vedno negujemo, da bi čim bolj ostali povezani. 

Maja Koprivnikar, 3. letnik BA  
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 Seznam tutorjev študentov v študijskem letu 2013/2014 

 

Ime tutorja E-mail naslov tutorja 

Zdravstvena nega 
Maša Sopotnik - koordinatorka masa.sopotnik@gmail.com 

Barbara Zupanec zupanec.barbara@gmail.com 
Laboratorijska zobna protetika 

Jan Schweiger jan.schweiger@gmail.com 
Maja Taradi maja.taradi@gmail.com 
Urša Černe ursacerne@live.com 

Delovna terapija 
Urška Drolc urska.drolc@gmail.com 

Sanitarno inţenirstvo 
Andrej Jakolič andrej.jakolic11@gmail.com 

Veronika Gradnik veronika.gradnik@gmail.com 
Lidija Marković liky198@gmail.com 

Radiološka tehnologija 
Nuša Turk nusa.turk@gmail.com 

Ortotika in protetika 
Sara Kemperle kemperlesara@gmail.com 

Babištvo 
Anja Muţerlin anja.muzerlin@gmail.com 

Maja Koprivnikar koprivnikar.maja@gmail.com 
Doris Cafuta doris_cafuta_@hotmail.com 

Fizioterapija 
Marinka Cimerman skavtinja.skavt@gmail.com 

Zdravstvena nega 2. stopnja 
Ţeljko Malić zeljko.malic@gmail.com 

Tutorka za tuje študente 
Urša Duţnik ursa.duznik@gmail.com 

Tutor za študente s posebnim statusom 
Bojan Renuša bojanskrili@gmail.com 
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Letni načrt dela tutorjev študentov 
 

MESEC: DEJAVNOSTI V OKVIRU TUTORSTVA: 

September  Priprave na novo študijsko leto 

 Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 

 Uvodni sestanek novih tutorjev in določanje funkcij 

 Priprave na sprejem novincev (izdelava majic, plakatov, e-
mailov, predstavitev) 

 Sestanek z vodjo referata in prodekanjo 

 Individualni sestanki z vodji programov 

 Priprave na stojnico 

 Pisanje poročila 
Oktober  Sprejem novincev (skupinsko delo, oddelčne predstavitve, 

stojnice) 

 Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 

 Sestanek s 1. letnikom, določitev predstavnika in pod 
predstavnika,  predaja gesla 

 Pisanje poročila 
November  Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 

 Pomoč pri razdeljevanju uniform 

 Sestanek tutorjev 

 Motivacijski vikend 

 Pisanje poročila 
December  Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 

 Druţenje tutorjev 
Januar  Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 

 Sestanek tutorjev 

 Priprave na Informativo in informativne dni 

 Sodelovanje na Informativi 2014 

 Izdelava zloţenk in plakatov 

 Pisanje poročila 
Februar  Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 

 Sestanek tutorjev 

 Sodelovanje na informativnih dneh 

 Posredovanje informacij in pomoč bodočim novincem 

 Pisanje poročila 
Marec  Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 
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April  Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 

 Sestanek tutorjev 

 Priprava na promocijo tutorstva na Zdravstveni Fakulteti 

 Druţenje tutorjev 

 Pisanje poročila 
Maj  Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 

 Predstavitev tutorstva po posamičnih oddelkih in obrazloţitev 
izbirnega predmeta 

Junij  Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 

 Sestanek tutorjev 

 Pisanje in oddaja glavnega poročila 
Julij  Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 
Avgust  Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za laţji študij 
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PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV TUTORJEV V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2013/14 

 Sprejem brucev 

Namen tutorskega sprejema brucev na Zdravstveno fakulteto je omogočiti laţji 

prehod iz dijaškega v študentsko ţivljenje. Razlike so ogromne in prehod vsem 

študentom ni lahek. Z svojimi izkušnjami in znanjem smo tutorji ta veseli dan olajšali 

marsikomu. 

Pripravljalni sestanek za sprejem brucev je bil 30.9.2013 v predavalnici 22. Tam je 

koordinatorka tutorjev Maša Sopotnik predstavila delovni red sprejema. Dane so 

nam bile vse informacije, ki jih moramo kot tutorji predati brucom na njihovem 

prvem sestanku s predstavniki študijskih smeri. Razdeljene so bile tudi tutorske 

majice za boljšo prepoznavo sodelujočih. 

 

Slika 2: tutorji v avli fakultete, nosijo majice z napisom "Ţeliš postati dober študent? Naj tutor odkrije tvoj 
talent!" 

V torek 1.10.2013, na prvi študijski dan, smo se tutorji ZF zbrali ob 8h zjutraj in v avli 

Zdravstvene fakultete pripravili stojnico s promocijskim materialom ter darilci, ki 

smo jih delili brucem vse do 9. ure. Sklede z jabolki so sluţile promociji zdrave 

prehrane. Naša naloga je bila usmerjati bruce proti predavalnici 18, ter odgovarjati na 
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vsa njihova zastavljena vprašanja. Za laţjo prepoznavnost smo nosili rdeče majice z 

napisom TUTOR. 

Ob 9. zjutraj smo odšli v predavalnico 18, kjer je nove študente nagovoril dekan, oba 

prodekana, predstojniki oddelkov, predsednik študentskega sveta ZF ter 

koordinatorka tutorjev.  

 

Slika 3: Bruci so napolnili veliko predavalnico 

Ob 11. uri smo se tutorji razporedili po nam lastnih učilnicah, v katerih so bili bruci 

in predstojniki posameznih oddelkov.  

Po uvodnem nagovoru vodij študijskih programov smo novopečenim študentom 

predstavili potek študija, jih seznanili z delovanjem referata, informacijskim 

sistemom VIS, delovanjem in upravljanjem z spletno učilnico, urnikom delovanja 

knjiţnice, jim predali skupni e-mail letnika in ostale pomembne ter koristne 

informacije za čim laţji prehod v novo ţivljenjsko obdobje. Posredovali smo jim tudi 

naše osebne kontaktne številke ter e-mail naslove za laţjo komunikacijo. Tutorski 

sestanek se je končal okoli 12.15 – zaţeleli smo jim uspešen začetek študija in v 

upanju na prihodnje sodelovanje organizirali nov tutorski sestanek s prvimi letniki. 

Urša Duţnik in Bojan Renuša, 3. letnik babištva 
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 Motivacijski vikend 

V petek 22.11.2013 smo se študenti tutorji zbrali pred Zdravstveno fakulteto in se 

odpravili proti Debelemu Rtiču, kjer smo preţiveli motivacijski vikend. Prvi večer so 

nas nagovorili koordinatorka tutorjev, predsednik študentskega sveta ZF, 

predsednik študentske organizacije ZF pacientov in predsednik društva Utrip ter 

nam predstavili plan, ki so nam ga pripravili za prihajajoči vikend. Sledila je večerna 

zabava, kjer smo se vsi udeleţenci spoznali med seboj. 

 

Slika 4: tutorji, člani študentskega sveta ZF in člani študentske organizacije ZF ob morju 

Namen tega srečanja je bila izdelava prazničnih voščilnic za naše profesorje in 

priprava predstavitvenih zloţenk za posamezne študijske smeri, ter seznanitev z 

nadaljnjimi nalogami, ki so bile še pred nami.  

V soboto zjutraj smo tutorji oblikovali predstavitvene zloţenke za posamezne 

študijske smeri. 

Izdelali smo tudi novoletne voščilnice za zaposlene na Zdravstveni Fakulteti, ter 

naredili plan dela za tekoče študijsko leto. Bili smo zelo ustvarjalni, saj smo naredili 

več kot 90 voščilnic. Pri izdelavi samih voščilnic smo si pomagali s kolaţ papirjem, 

raznimi šablonami in okrasnim blagom. Najboljši dodatek so bile pa bleščice, ki so 

bile del skoraj vsake voščilnice.  
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Slika 5: Izdelovanje voščilnic 

Za tem je bil čas za počitek, ki so ga nekateri izkoristili za obisk bazena, nekateri za 

dremeţ. V nedeljo smo se po kosilu odpravili domov. 

 

Slika 6: Druţenje v bazenu hotela Aria na Debelem Rtiču 

Lidija Marković, 4. letnik SI 
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 Informativa  

Kot vsako leto do sedaj je bila tudi letos Informativa obarvana v barvah različnih 

fakultet, med njimi tudi Zdravstvene fakultete. Potekala je na Gospodarskem 

razstavišču, in sicer tako, da je vsaka fakulteta imela svojo stojnico, kjer so študenti 

predstavljali tako študijske programe kot tudi zloţenke in material, v našem primeru 

so to bili pripomočki, katere uporabljamo med samim študijem oziroma se z njimi 

srečujemo v delovnih organizacijah, kjer se po študiju zaposlimo. 

 

Slika 7: Dopoldanska ekipa tutorjev z dekanjo Zdravstvene fakultete, doc. dr. Marijo Zaletel 

Dogodek kot je Informativa nudi pregled študijskih programov, ki so na voljo tako 

pri nas v Sloveniji, kot tudi v tujini. In sicer gre za pridobivanje podatkov o srednjih 

šolah, visokošolskih in podiplomskih programih, dodatna izobraţevanja in 

usposabljanja, jezikovni tečaji, programi vseţivljenjskega učenja in še bi lahko 

naštevali. Hkrati obiskovalcem ponuja informacije o poklicih in druge zelo 

pomembne informacije, ki so povezane z izobraţevanjem. Prav tako so ponujeni 

podatki o tem, kateri poklici obetajo največ, kje in kako pridobiti štipendijo, kako 

urediti bivanje v času šolanja, katera podjetja lahko nudijo praktična usposabljanja in 

katera (prve) zaposlitve, na kakšen študirati. Informativa tako na enem mestu ponuja 

veliko več informacij, kot jih lahko posameznik zbere samo z obiskom 

informativnega dne. Zato je odlična uvodna postaja pri načrtovanju nadaljnjega 

izobraţevanja ter poklicne in karierne poti. Ob obisku lahko obiskovalci zbirajo 

informacije o izobraţevalnih programih in drugih, za njih pomembnih informacij. 
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Zbrano med seboj primerjajo in se nato laţje odločijo, katero izobraţevalno institucijo 

obiskati v času informativnih dni in kam nato oddati svojo prijavnico za vpis 

oziroma katero izobraţevanje priporočiti, če kdo vpraša za nasvet ali usmeritev. 

V letošnjem študijskem letu smo, tako kot prejšnja leta, sodelovali tudi tutorji 

Zdravstvene fakultete Ljubljana, kjer smo na stojnici odgovarjali na vprašanja tako 

dijakov oziroma bodočih študentov kot tudi na vprašanja staršev, kateri so spremljali 

svoje otroke na zgoraj omenjenem dogodku. Vprašanja so se nanašala predvsem na 

predmetnik posameznih študijskih smeri, omejitve oziroma število točk, katere so 

potrebne za vpis na ţeleno študijsko smer, teţavnost posameznih študijskih smeri, 

moţnosti nadaljevanja študija in kakšne so moţnosti zaposlovanja s pridobljeno 

izobrazbo. Na stojnici smo imeli poleg pripomočkov iz različnih študijskih smeri tudi 

zloţenke, katere smo s skupnimi močmi izdelali tutorji Zdravstvene fakultete 

Ljubljana. Organizatorji so nas prav tako povabili k sodelovanju v osrednjem 

prizorišču, kjer je naš kolega predstavljal Zdravstveno fakulteto Ljubljana z vsemi 

študijskimi smermi. Zanimanje za študij, na naši fakulteti, je bilo visoko, tako med 

starši kot tudi med dijaki. 

Ţeljko Malić, 2. letnik ZN 2.stopnja 

 

Slika 8: Razgled na stojnice v hali Gospodarskega razstavišča 

 

Tudi letos je potekala 6. Informativa na Gospodarskem razstavišču in sicer med 24. in 

25. januarjem. Na dogodek so bili vabljeni vsi, ki so ţeljni več informacij o 

izobraţevalnih programih v Sloveniji in tujini, nadaljnjem šolanju in usposabljanju, 
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različnih jezikovnih ter vseţivljenjskih tečajih, štipendiranju, zaposlovanju in še 

mnogo drugih stvari, ki so bile ta dva dni na voljo na enem mestu. Informativa daje 

posamezniku moţnost izbire in primerjanja različnih izobraţevalnih programov, ki 

jih zanimajo in se tako laţje odločijo katere izobraţevalne institucije bodo obiskali 

med informativnimi dnevi. 

 

Slika 9: Tutorki z modelom dojenčka z oddelka za babištvo 

Letos smo se Informative udeleţili tutorji študenti in smo ţeleli prestaviti našo 

fakulteto in njeno delovanje bodočim študentom.  Predstavljali smo vseh 8 študijskih 

programov. Iz lanske izkušnje smo to lepo poskrbeli, da je vse potekalo nemoteno in 

smo ţe pred samim dogodkom izdelali zloţenke, ki so predstavile vsako študijsko 

smer posebej. Tutorji pa smo bili med samim dogodkom na voljo za morebitna 

vprašanja bodočih študentov. Najbolj jih je zanimalo kako poteka študij, kakšen je 

predmetnik, kaj je prednost študiranja na Ljubljanski Zdravstveni fakulteti, koliko je 

praktičnega dela in podobno. Na vsa vprašanja smo korektno odgovorili in svetovali. 

Vsaka študijska smer je s seboj prinesla pripomoček, ki je delno nakazala s čim se 

posamezni poklici ukvarjajo in so obiskovalci lahko to tudi sami izkusili. 

Sama prireditev je bila popestrena z »okroglo mizo«, kjer se je razpravljalo o najbolj 

aktualnih temah in so lahko sodelovali vsi ter dobili mnenja od strokovnjakov.  

Urška Drolc, 3. letnik DT, Sara Kemperle, 3. letnik OP in Barbara Zupanec, abs. ZN 
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 Informativni dnevi 

Kot vsako študijsko leto, so tudi letos potekali informativni dnevi za dodiplomski 

študij v mesecu februarju in sicer v petek in soboto, 14. in 15. februarja 2014. 

Študentje tutorji smo pomagali pri pripravi in izvedbi informativnega dneva. 

 

Slika 10: Bodoči študentje na predstavitvi programa Zdravstvene nege 

V pritličju fakultete smo pripravili manjšo stojnico, kjer smo bodočim študentom 

razdelili promocijski material, odgovarjali na razna vprašanja, povezana s študijem 

in jih usmerili v predavalnice, kjer so potekale predstavitve posameznih študijskih 

oddelkov. 

Kasneje smo se tutorji razdelili po oddelkih in skupaj s predstojniki posameznih 

smeri predstavili študij. Razloţili smo, kako poteka vpis na fakulteto, opisali 

predmetnik in potek študijskih in obštudijskih dejavnosti. Bodoči študentje in njihovi 

starši so prejeli zloţenke o posameznih študijskih smereh, ki so vsebovale 

najpomembnejše informacije glede omejitve vpisa, samega študija, sprejemnih 

izpitov in potrebne kontakte. Tudi tutorji smo se predstavili, opisali naš tutorski 

sistem in naše delovanje. Odgovarjali smo na vprašanja bodočih študentov in 

njihovih staršev, ter z njimi delili naše izkušnje, nasvete in vtise o študiju. Potrudili 

smo se podati čim bolj realen vtis o študiju in bodoče študente opogumiti oziroma 

navdušili za študij na naši fakulteti. 

Maja Taradi in Urša Černe, 3. letnik LZP 
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 Promocija tutorstva 

Med dolţnosti odgovornih tutorjev spada tudi, da med študenti najdemo svoje 

naslednike ali sodelavce in naredimo malo reklame – lepše povedano, da 

predstavimo naše delo tistim, ki naše pomoči še niso potrebovali in zato ne vedo, kaj 

pravzaprav počnemo in da lahko tudi oni postanejo eni izmed nas. 

Ker vsak najbolje pozna svojo študijsko smer ali letnik smo se tutorji letos odločili, da 

individualno ali v skupinah glede na študijsko smer poskrbimo za promocijo 

tutorstva. Organizirali smo sestanke s posameznimi letniki jim kratko predstavili 

naše plemenito delo, kje na spletni strani najdejo več informacij o tutorstvu, pa nekaj 

besed o tem, da je izšel razpis za tutorje za prihodnje leto in da so povabljeni, da se 

nanj odzovejo – da to kar so letos prejeli od nas, predajo naprej.  

 

Slika 11: Tutorji Sanitarnega inţenirstva na motivacijskem vikendu 

Posluţili pa smo se tudi sodobnih oglaševalskih tehnik kot sta Facebook in 

elektronska pošta – na ta način smo dosegli tudi deleţ mlajše populacije (tudi tiste, ki 

niso iz Ljubljane  in so svoje študijske obveznosti na faksu za potekajoče študijsko 

leto ţe opravili). 

Ne glede na vse pa verjamemo, da osebni nagovor še vedno šteje največ, zato smo 

tistim, ki jih vidimo kot potencialne tutorje, tistim, ki imajo občutek za človeka, 

tistim, ki radi naredijo kaj dobrega, pridobijo kakšno novo izkušnjo, tistim, ki tudi 

takrat, ko so brez moči najdejo še kanček energije in dobre volje da spodbujajo in 

svetujejo - tistim smo poloţili na srce, da naj postanejo tutorji in spoznajo še to plat 

študentskega ţivljenja.  

Marinka Cimerman, 2. letnik FT, Doris Cafuta in Anja Muţerlin, 3. letnik BA 
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Dejavnosti tutorjev po posameznih študijskih smereh 

Skozi študijsko leto smo aktivno sodelovali s posameznimi bruci, študenti drugih in 

tretjih  letnikov. Pomagali smo jim glede učnega gradiva in jim svetovali pri 

reševanju njihovih problemov.  

Redno smo odgovarjali na različna elektronska sporočila bodočim študentom 

zdravstvene fakultete in njihovim staršem. 

Študente smo obveščali o obštudijskih zadevah, ekskurzijah in zabavah, ki so bile 

organizirane s strani študentske organizacije Pacienti. 

Organizirali smo tudi sestanke. 

 

Slika 12: Boţično-novoletne voščilnice za zaposlene na fakulteti 

Dejavnost tutorjev laboratorijske zobne protetike 

S predstavnikom letnika Francom Rojkom smo se dogovorili za pomoč brucem pri 

modelaciji zob. Na Srednji šoli za farmacijo kozmetiko in zdravstvo so tako potekale 

laboratorijske vaje, kjer so se študentje spoznali z materiali in sredstvi za izdelavo 

wax-up modelacije. Tutorji in nekateri študentje tretjih letnikov smo na kratko 

razloţili osnovni potek modelacije in posameznikom pomagali pri izdelavi zoba. Naš 

namen je bil bruce seznaniti z začetnimi teţavami modeliranja. Osredotočili smo se 

predvsem na vizualni videz naravnih zob. 

Maja Taradi in Urša Černe, 3. letnik LZP 
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PRILOGE 

- predstavitvene zloţenke prvostopenjskih programov 
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