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1. UVODNI POZDRAV 
 
 

 

Spoštovani, 

z zaključkom enega zanimivega študijskega 
leta na Zdravstveni fakulteti se poslavlja tudi 
skupina študentov tutorjev in daje prostor 
novim obrazom, ki bodo v letu 2020/21 
pripravljeni pomagati študentom Zdravstvene 
fakultete. V veselje in čast mi je napisati 
uvodni pozdrav v Bilten, ki je celoletni pregled 
aktivnosti študentov tutorjev. Letošnje leto je 
našo ekipo sestavljalo 22 študentov iz 
dodiplomskih smeri, katerih namen je bil, da 
študentom nudimo kvalitetno in ustrezno 
pomoč ob prehodu iz srednješolskih učilnic v  
fakultetne predavalnice.  

Zelo sem vesela, da sem si lahko delo koordinatorke tutorjev delila z mojo 
prijateljico Saro Belšak, kar je razbremenilo delo samega koordinatorja. 
Kot ekipa tutorjev smo se že na začetku med seboj dobro povezali in stkali 
nova  prijateljstva. Zaradi tega je skupina tutorjev delovala uspešno od 
prvega dne študijskega leta. Tutorji so za uspešno delovanje ekipe vložili 
veliko svojega prostega časa in truda. Odlično so se izkazali tudi v 
spremenjenih študijskih obveznostih, zaradi pojava SARS-COVID-19, ki je 
zahteval veliko dela in pomoči na daljavo.O vseh naših aktivnostih, si lahko 
preberete tekom Biltena. 

Za konec bi se rada zahvalila celotni ekipi tutorjev, ki so nama s Saro stali 
ob strain in nama s svojo ustrežljivostjo olajšali delo. Brez njihove 
prizadevnosti in zagnanosti se letošnji dogodki ne bi odvijali tako dobro in 
organizirano kot so se. Zahvaljujem sem tudi doc. dr. Barbari Domajnko, ki 
nam je bila vedno na razpolago in je z nami iskala rešitve.  

Ob enem sem hvaležna za vso znanje, ki sem ga pridobila kot 
koordinatorka, bil mi je velik izziv ter zelo lepa izkušnja. V študijskem letu 
2020/21 vam želim čim več lepih izkušenj in ne stresnih študijskih dni na 
naši fakulteti.  

  



 

 

 

2. TUTORSTVO NA ZDRAVSTVENI FAKULTETI 
 
 

Na Univerzi v Ljubljani je tutorstvo opredeljeno kot sistematično vodenje 
študentov skozi študij, ki se osredotoča na njihov akademski in 
osebnostni razvoj. Glede na to kdo je v vlogi tutorja, kakšno obliko 
pomoči nudi in komu je tutorska pomoč namenjena, v grobem tutorstvo 
delimo na: 

 

-    učiteljsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev učitelji 
-    študentsko  tutorstvo,  kjer  študentje  nudijo  pomoč  praviloma  
študentje  višjih 

letnikov. 
 

Tutorji učitelji običajno individualno svetujejo svoji skupini študentov o 
različnih temah, kot so: izbira študijskih predmetov in nadaljevanje 
študijske poti, kariernih možnostih in drugih vprašanjih, ki se študentom 
pojavljajo tekom študija. Kvalitetna izvedba tutorstva tako olajša študij 
študentom in s tem pripomore k višanju študijske prehodnosti, 
prejemnikom tutorske pomoči pa znatno poveča kvaliteto študija. 

 

Namen študentskega tutorstva je prav tako nuditi študentom ustrezno 
podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske 
snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in 
s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost. Študentsko tutorstvo je 
pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje študente kot tudi njihovo 
skupino študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med 
tutorjem in študenti pa se običajno stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k 
bolj pozitivnem pristopu k študiju, večji medsebojni povezanosti študentov 
in boljšim študijskim rezultatom. 

 

Tutorstvo na Zdravstveni fakulteti se lahko izvaja v 
naslednjih oblikah: 

 

- uvajalno  tutorstvo  za  študente  novince,  namenjeno  študentom  
prvih  letnikov posameznih študijskih programov, 

- tutorstvo za študente s posebnim statusom, namenjeno študentom, 
ki imajo ali pridobivajo posebni status na ZF, da se jih usmerja pri 
vključevanju v študijsko delo in  akademsko  življenje  ter  
uveljavljanju  potrebnih  prilagoditev  pri  izpolnjevanju študijskih 
obveznosti, 

- tutorstvo za tuje študente, namenjeno tujim študentom, vpisanim na 
ZF, da čim uspešneje premagajo kulturne razlike in se privadijo 
okolju v Sloveniji. 



 

 

 

3. SEZNAM ŠTUDENTOV TUTORJEV V 
ŠTUDIJSKEMLETU2019/20 

 
Študijski program          Ime in Priimek             Posebne vloge 
 
Babištvo Katja Kovačič 

Eva Stražišar 
Maja Leskovar 

Koordinatorka študentskega 
tutorstva 

Sanitarno 
inženirstvo 

Zala Knez 
Nika Ferjan 
Sara Omerzu 

 
 
Tutorka za študente s posebnimi 
potrebami 

Laboratorijska 
zobna protetika 
 

Alja Ravnik 
Tilen Belošević 

 

Fizioterapija Ana Raum 
Kiti Smiljan 

Tutorka za tuje Študente 

Radiološka 
tehnologija 

Sara Belšak 
Maja Ključevšešk 
Jakob Stare 
Primož Božjak 

Namestnica koordinatorke 
 
Tutor za športnike 
Tutor za športnike 

Zdravstvena nega Polona Vrbanc 
Leja Rogelšek 
Žiga Končan 
Barbara Pihler 
Valentina Syla 

Tutorka za tuje študente 
Tutorka za tuje študente 
 
Tutorka za študente s posebnimi 
potrebami 

Delovna terapija Viktorija Slovenec 
Karin Sirk 
Zala Skitek 

 

Ortotika in protetika Izak Kanjir  



 

 

4. MESEČNIPREGLED AKTIVNOSTI TUTORJEV 
 
 

September 2019 Uvodni sestanek tutorjev in določanje funkcij 
Srečanje tutorjev s predstojniki oddelkov in mentorji 
letnikov.  
Priprava na novo študijsko leto.  
1. sestanek tutorjev (delavnica) 
Priprava na sprejem novih študentov (izdelava brošur, 
e-mailov, predstavitvenih gradiv)  
Priprave na sodelovanje na Pozdravu brucem na 
Kongresnem trgu  
Sodelovanje pri izobraževanju mentorjev 
Pomoč pri podelitvi diplom 
Sodelovanje pri pomerjanju uniform  
Oblikovanje ocenjevalnega kriterija za tutorje, dogovor 
o izpolnjevanju obrazcev 
Sprejem brucev na Zdravstveni fakulteti 

 
Oktober 2019 Pozdrav brucem na Kongresnem trgu, pomoč, 

svetovanje, usmerjanje študentov 
Sestanki s 1. letniki (določanje predstavnika letnika,  
predstavitev delovanja 
Zdravstvene fakultete in njenih organov) 

2. sestanek tutorjev 

Pomoč pri sejmu literature 
Pomoč pri izvedbi stojnice na fakulteti 
Pomoč na konferenci Zdravje in družba (FF) 
 

November 2019 Izvajanje tutorskih nalog 

Pomoč pri volitvah Študentskega sveta Zdravstvene 
fakultete 

Zdravstveni vikend na Debelem Rtiču 
Razdeljevanje uniform 
 

December 2019 Pomoč študentom, odgovarjanje na sporočila 

Tutorske naloge 

Pomoč na podelitvi Prešernovih nagrad in magistrskih 
diplom 

Pomoč pri izvedbi Božičnega standup-a 

 



 

 

 
  

Januar 2020 Priprave na Informativo 2020 (izdelava zloženk, postavitev 
stojnice,rekviziti) 
Sodelovanje na Informativi 2020 
Pomoč študentom med izpitnim obdobjem 
 

Februar 2020 Priprava na informativne dneve 
Sodelovanje na informativnih dneh Zdravstvene fakultete 
Individualna pomoč študentom 
Podelitev diplom 
Individualne konzultacije s tutorji glede števila izbranih ur 
 

Marec 2020 Pomoč in svetovanje 
študentom 
 

April 2020 Pomoč in svetovanje študentom v času Covid-19 
 

Maj 2020 Pomoč in svetovanje študentom v času Covid-19 
Sodelovanje s predstavniki letnikov, mentorji in referatom c 
času Covid-19 
 

Junij 2020 Pomoč študentom pri 2. izpitnem obodbju 
Pisanje prispevkov za bilten 
Samoevalvacija tutorskega dela 
Ocenjevanje tutorjev 
 

September 
2020 

Pisanje in oddaja končnega poročila tutorskega dela 
posameznih tutorjev 
 
 



 

 

 

5. UVODNI SESTANEK TUTORJEV 
 
 

 
Tutorji smo študijsko leto začeli že nekoliko pred 1.10.2019, saj je bilo 
potrebno je bilo doreči stvari za začetek delovanja nove ekipe, ter določiti 
pomembnejše volge tutorjev. 
 
V sredo 4.9.2019 smo se prvič zbrali in izvedli tutorsko delavnico. Na 
srečanju smo čas izkoristili za plan dela v letu 2019/2020 in spoznavanje 
tutorjev. V prvem delu smo določili posebne vloge tutorjev in za 
koordinatorko izbrali Katjo Kovačič, študentko 3. letnika babištva, vlogo 
njene namestnice pa smo dodelili Sari Belšak, študentki 3. letnika 
radiološke tehnologije. Srečanje je potekalo sproščeno, razdelili smo se 
po skupinah, se pogovarjali o problemih s katerimi smo se srečevali  kot 
študentje prvih letnikov, ter kako so nam ob tem pomagali takratni tutorji. 
Osredotočili smo se na dobre kot slabe stranin prejšnjih tutorjev z 
namenom, da izboljšamo našo delovanje v prihajajočem letu. Svoja 
mnenja in ugotovitve smo predstavili drugim skupinam in skupaj smo 
poskušali najti načine kako odpraviti napake in na najboljši način 
pomagati študentom fakultete. Med samo delavnico so nas obiskali tudi 
predstavniki uprave ZF, se nam na kratko predstavili in se pogovorili o 
naših in njihovih pričakovanjih o načinu dela v letu 2019/20. Ob koncu 
delavnice  smo si tutorji skupaj z našima koordinatorkama razdelili delo 
za tekoči mesec. Prvi oziroma uvodni sestanek smo tako zaključili 
zadovoljni ter polni pričakovanj.  
 
Pripravila: Maja Leskovar (smer babištvo) 
 

 
Slika 1: Lastnosti tutorjev 

 



 

 

 

7. SPREJEM BRUCEV NA ZDRAVSTVENI FAKULTETI 
 
 
Zadnji septembrski dan je na fakulteti potekal tradicionalni sprejem novih 
študentov 8 študijskih smeri. Tutorji smo že pred sprejemom brucev 
izdelali brošure in predstavitve za posamezne smeri, kjer so bile zapisane 
pomembne informacije (delovni čas referata, vložišča, knjižnjice, 
kontaktni podatki tutorjev študentov, mentorjev letnika ter kontakti 
predstojnika posamezne študijske smeri). 
 
Na dan sprejema smo se zbrali že zgodaj zjutraj, se pripravili in pričakali 
nove študente. Ker se zavedamo straha, ki ga prinašajo s sabo, smo jim 
želeli polepšati njihov vstop v odraslost. Najprej smo jih usmerjali po 
fakulteti do njihovih predavalnic, kasneje smo jim predstavili delovanje 
Študentskega sveta Zdravstvene fakultete, Študentske organizacije 
Zdravstvene fakultete – bolj znana pod imenom Pacienti in seveda 
delovanje tutorstva. Pokazali smo jim, kako se uporabljata VIS-sistem in 
spletna učilnica, ki sta nepogrešljivi spletni strani za uspešn študij. 
Pripravili smo tudi nekaj koristnih nasvetov za nadaljnji študij. Po koncu 
uvodnih predstavitev smo bili na voljo za njihova vprašanja in dileme, ki 
so se pojavile med predstavitvijo. Predvsem so se vprašanja nanašala na 
pridobitev literature, organiziranost predavanj in vaj ter obštudijske 
dejavnosti, ki so jim na voljo. Povabili smo jih tudi na nekaj dogodkov, ki 
bodo sledili v prihajajočih mesecih, jim predstavili javni potniški promet v 
Ljubljani, podali nekaj nasvetov za dobro študentsko prehrano in 
sproščanje po študijskih obveznostih.   
 

Pripravila: Valentina Syla (smer zdravstvena nega) 

Slika 2: Sprejem brucev 



 

 

8. POZDRAV BRUCEV NA KONGRESNEM TRGU 
 
 

Letošnje študijsko leto je Pozdrav brucem na Kongresnem trgu bil še bolj 
poseben, saj je Univerza v Ljubljani proslavila začetek Jubilejnega 100. 
študijskega leta. Pred 100 leti, julija 1919, je regent Aleksander 
Karađoržević podpisal ''Zakon o Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Ljubljani'', današnji Univerzi v Ljubljani. V prvem študijskem 
letu 1919 je bilo na Univerzi vpisanih 942 študentov, Univerzo pa 
sestavljamo vsi študenti, od tistih prvih v letu 1919 do današnjih brucev.  
 
Pozdravni nagovor je pripadal rektorju UL prof. dr. Igorju Papiču. Na 
Pozdravu brucem so letos vse študente, zaposlene in druge obiskovalce 
popeljali skozi zgodovino UL in njenih 26-ih članic, predstavili različne, s 
študijem povezane dejavnosti in veliko možnosti za obštudijsko 
udejstvovanje. Dogodek je bil namenjen tudi spoznavanju študentov 
različnih študijskim smeri in izmenjavanju izkušenj. Ni manjkalo niti 
glasbe in drugih zabavnih vsebin. 
 
Zdravstvena fakulteta je na Kongresnem trgu imela postavljeno stojnico 
na kateri so fakulteto zastopali tutorji vseh študijskih smeri, ki so novim 
študentom in ostalim podajali informacije o študijskih programih, študiju, 
možnostih nadaljnjega izobraževanja in veliko možnost praktičnega 
usposabljanja na nešteto lokacijah. Stojnica je bila dobro obiskana. 
 
Pripravila Valentina Syla (smer Udravstvena nega) 

 

 

 
 
  

Slika 3: Pozdravu brucev na Kongresnem trgu 



 

 

9. ZDRAVSTVENI VIKEND, (15. 11. 2020 - 18. 11. 2019) 
 
 
Za študente Zdravstven fakultete sta Študentska organizacija in 
Študentski svet Zdravstvene fakultete letos že tradicionalno pripravila 
Zdravstveni vikend – tri dni zdravstveno in karierno usmerjenega 
dogajanja ter navezovanja novih medsebojnih stikov in tkanja prijateljskih 
vezi. 
 
Sredi novembra smo se v rekordnem številu (120 študentov) odpravili na 
Debeli Rtič. V petek smo po prihodu slavnostno otvorili Zdravstveni 
vikend in se na večerni delavnici teambuildinga med seboj še bolje 
spoznali. V soboto po zajtrku smo izvedeli nekaj novosti s področja 
zdravega načina prehranjevanja ter se udeležili zanimivih interaktivnih 
delavnic Temeljnih postopkov oživljanja, ki so jih vodili študenti 
zdravstvene nege. Po kosilu nam je študentka 2. stopnje študijskega 
programa Zdravstvena nega, Maruša Magister, sodelujoča pri projektu 
Imuno, pripravila predavanje ''Miti o cepljenju''. Zadnja delavnica se je 
nanašala na diplomsko delo, kjer smo dobili koristne informacije o tem, 
kako začeti, kje poiskati literaturo in kako se pripraviti na zagovor 
diplomskega dela. Popoldan smo čas namenili počitku, športnim igram in 
plavanju v bazenu, po večerji pa smo se v našem slogu tudi pozabavali. 
 
Tutorji dogodke, podobne 
takšnim podpiramo, saj smo 
mnenja, da marsikdo nima 
poguma, da pristopi k nam 
med študijskim letom. Med 
manj uradnimi dogodki se 
lahko študenti (predvsem 1. 
letnikov) z nami bolj 
povežejo, izrazijo svoje 
dvome, postavijo vprašanja, 
se pogovorijo o težavah, ki 
se dogajajo in skupaj 
oblikujemo rešitve.  
 
Pripravila: Valentina Syla (smer zdravstvena nega)  

Slika 4: Zdravstvenega vikenda 



 

 

10. INFORMATIVA 2020 
 
V petek, 24. januarja in v soboto 25. januarja 2020 je na Gospodarskem 
razstavišču potekala Informativa 2020. Gre za prireditev, namenjeno 
osnovnošolcem in dijakom, z namenom, da še pred informativnimi dnevi 
na enem mestu spoznajo izobraževalne programe, ki so na voljo v 
Sloveniji in tujini. Vse od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih 
programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, 
vseživljenjskega učenja in tako dalje. Tutorji smo na ta dan s seboj prinesli 
letake z osnovnimi informacijami o študijskih programih in pripomočke, s 
katerimi se srečujemo pri našem delu, da smo mladim tako približali naš 
bodoči poklic. 
 
Na stojnici smo bili tutorji iz različnih študijskih smeri, tako da je vsako 
študijsko smer zastopal vsaj en tutor. Bodočim študentom smo odgovarjali 
na njihova vprašanja in jim predstavili naše študijske programe. Zanimali 
so jih pogoji za vpis, morebitni sprejemni izpiti za sprejem na fakulteto. Z 
veliko večino smo se pogovarjali o študentskem življenju in izzivih le tega, 
o urnikih, predvsem jih je zanimala praksa – koliko je prakse, kje se 
opravlja in ali je res, da po praksi popoldne sledijo še predavanja. Govorili 
smo o literaturi, ki jo uporabljamo za izpite in o težavnosti le teh. Nekateri 
so naše študijske smeri že precej dobro poznali in so se prišli le prepričat, 
da je to pravilna odločitev, drugi pa so za naše smeri slišali prvič in so jih 
zanimale bolj splošne informacije o Zdravstveni fakulteti, o programih, ki jih 
ponujamo in na splošno o študiju na naši fakulteti. Predstavili smo jim tudi 
možnosti za izmenjave v tujini in prav tako tudi obštudijske dejavnosti naše 
fakultete, kot so Študentska organizacija Zdravstvene fakultete – Pacienti 
in Študentski svet Zdravstvene fakultete. 
 

 
Slika 5: Stojnica na Informativi 2020 

 



 

 

11. INFORMATIVNI DAN 
  
 
V petek, 14. februarja in v soboto 15. februarja 2020 so na Zdravstveni 
fakulteti potekali Informativni dnevi, namenjeni dijakom srednjih šol, ki se 
odločajo o vpisu na nadaljnji študij. Tutorji smo že pred Informativnimi 
dnevi izdelali predstavitve in brošure za dijake, ki jih zanimajo naši 
študijski programi.  
 
 
Študente smo ob prihodu usmerjali do predavalnic, kjer so potekale 
predstavitve po posameznih programih. Predstavljeni so bili pogoji za 
vpis, predmetnik, pogoji za napredovanje v višji letnik, potek študija, 
možnost mednarodnih izmenjav in nadaljevanje študija na 2. in 3. stopnji. 
Študenti smo predstavili delovanje Študentskega sveta Zdravstvene 
fakultete, katerega člani so predstavniki posameznih študijskih smeri, 
Študentske organizacije Zdravstvene fakultete – bolj poznane pod 
imenom Pacienti in delovanje tutorstva. Podali smo jim nekaj razlogov, 
zakaj je vpis na Zdravstveno fakulteto dobra odločitev, predstavili naš 
vidik študija, izpostavili stvari, ki so nam všeč (predvsem veliko možnosti 
praktičnega usposabljanja na različnih lokacijah, delo z ljudmi, možnost 
dodatnega izobraževanja in mednarodnih izmenjav) ter predstavili, kje v 
okolici lahko študenti preživljajo prosti čas, kako ga preživljamo mi, kako 
dostopamo do literature in gradiva za študij. Po koncu uradne 
predstavitve, ki so jo vodili mentorji prvih letnikov in predstojniki 
posameznih študijskim smeri, smo tutorji dijake popeljali na ogled 
kabinetov za vaje, ki 
so opremljeni 
podobno, kot so 
opremljene bolnišnice 
in ostale zdravstvene 
ustanove. Profesorji 
so tam prikazali nekaj 
intervencij in bili odprti 
za vprašanja bodočih 
študentov, ki jih ni bilo 
malo. Po koncu smo 
študente pozvali, da 
izrazijo svoje dvome in 
jih skupaj razjasnimo. 
 
Pripravila: Valentina Syla (smer zdravstvena nega) 

  

Slika 6: informativni dnevi na Zdravstveni fakulteti 



 

 

12. POTEK TUTORSTVA V ČASU COVID-19 
 
 

Vse predvidene dejavnosti so potekale odlično in tutorska ekipa je svoje 
naloge opravljala zelo dobro. Naše načrte za organizacijo prihajajočih 
dogodkov pa je marca 2020 na žalost ustavila epidemija COVID-a 19. Tako 
so se vrata naše fakultete začasno zaprla in vsi študentje smo svoje 
obveznosti opravljali od doma. Zaradi izrednih razmer so študentje bili 
zmedeni in se v večini obračali na referat, profesorje in seveda tudi na nas 
tutorje. Skupaj smo se trudili, da so bili študentje pravočasno seznanjeni z 
vsemi novostmi, ki prihajajo. Planirali smo izvedbo nekaterih dogodkov kot 
so dan Zdravstvene fakultete, babiški teden, dan tutorstva in ostale, ki pa 
jih na žalost nismo morali izpeljati. Študentje tutorji pa so svoje izkušnje v 
tem času opisali tako:  
 
 
PRIPRAVILA: LEA ROGELŠEK (SMER ZDRAVSTVENA NEGA) 
 
Na tutorstvo sem se prijavila, da lahko pomagam svojim so študentom s 
tem, da jim olajšam študij, nudim podporo ali jih usmerim v pravo smer. 
Epidemija Covida19 je prišla nepričakovano in tako sem se kot tutor 
počutila dolžno pomagati študentom v stiski tudi v tem neobičajnem času. 
Na nas so se obrnili študenti s vprašanji o poteku predavanj na daljavo, 
opravljanju klinične prakse in seveda izpitih. Ker tudi mi sami nismo poznali 
odgovorov na vsa vprašanja,  smo združili moči, zbrali vprašanja in težave 
študentov, ter jih posredovali naprej študentskemu svetu. Le ta je sklical 
video konference za vse letnike, z namenom informiranja študentov in 
reševanja težav. Mi kot tutorji, smo imeli še vedno največ dela s 
posredovanjem informacij o literaturah za izpite in svetovanjem študentom 
kam se obrniti s svojimi vprašanji. Ker je tutoriranje mlajših študentov 
potekalo večinoma preko interneta (facebook skupina, email, 
messenger,…), v tej smeri za nas ni bilo posebnih sprememb. Edina 
slabost je bila, da se tutorji, kakor tudi ostali študenti, nismo mogli sestajati 
v živo in se pogovarjati o morebitnih rešitvah za nastalo situacijo. Zraven 
tega pa nismo mogli organizirati nobenih družabnih dogodkov za mlajše 
študente. 
Ne glede na vse smo po svojih najboljših močeh nudili oporo vsem in 
pomagali pri reševanju novih izzivov, kot je bilo deljenje zaščitnih mask za 
študente, ki so v juniju spet začenjali praktično usposabljanje v UKC 
Ljubljana, usmerjanju tujih študentov, pa tudi nudenju psihološke podpore 
nekaterim študentom, ki so zboleli za covid19. V čast mi je bilo biti tutor in 
bi se, če bi imela spet možnost, zato odločila še enkrat. 
 



 

 

PRIPRAVILA: SARA OMERZU (SMER SANITARNO INŽENIRSTVO) 
 

V času COVID 19 krize, smo bili vsi študenti zmedeni in negotovi o izvedbi 
študijskih obveznosti, še najbolj pa študenti prvih letnikov. Komaj so se 
navadili na nov režim in drugačno podajanje snovi, nov način preverjanja 
znanja, na različno izvajanje vaj in vse ostale študijske obveznosti. 

Seveda so se vse študijske obveznosti poskušale prilagoditi takratnim 
novim razmeram, na svoj način. Nekateri profesorji so predavali snov le 
preko izročkov, določeni so snov predavali preko videokonference, spet 
drugi drugače. 

Tukaj pa smo vstopili na pomoč tutorji, kakor smo tudi sami vedeli in znali. 
Težko je bilo svetovati, saj so se izpitne pole spremenile v kvize, vaje v 
pisanje seminarskih nalog in predavanja v prebiranje snovi. Že nam, višjim 
letnikom je bilo težko, ne znam si predstavljati kako je moralo biti težko 
ostalim. Pristopili smo na pomoč z našimi starimi zapiski in poskušali 
olajšati študij na daljavo, ki nas je vedno znova postavil pred neprijetne 
nove situacije. Potrudili smo se, kakor smo se lahko. Menim, da nam je 
vsem odleglo, ko smo se ponovno vrnili v stare klopi Zdravstvene fakultete, 
s čimer se je študijsko življenje vrnilo na svoje tire.  

COVID-19 kriza je bila seveda edinstvena življenjska izkušnja, v kateri smo 
vsi spoznali, kako pomembno je pomagati drugemu in kako pomembna je 
iznajdljivost ter prilagodljivost.Tako smo tutorji pridobili nove izkušnje in 
znanja, ki jih lahko predajamomlajšim in bodočim tutorjem. 



 

 

PRIPRAVILA: KITI SMILJAN (SMER FIZIOTERAPIJA)  
 
V študijskem letu 2019/20 sem bila del res super ekipe študentov, s 
katerimi smo »igrali vlogo« tutorjev novim študentom. Najpomembnejši cilj 
te skupine je olajšati študentom njihov vsak dan na fakulteti, ki pa je zaradi 
izrednih razmer bil letošnjo leto precej drugačen. Predavanja in vaje so se 
preselila iz nam znanih predavalnic, v skozi leto morda malo manj znane 
sobe v domačem okolju.  

Potek dela je bil spremenjen, poleg prvih letnikov pa smo bili v zmedi tudi 
vsi preostali študentje. Zaradi odpadlih praktičnih vaj se je na začetku 
pojavljala negotovost in strah, ki pa se je počasi odpravljala s 
pridobivanjem vse več informacij in samem poteku študija na daljavo. 
Tutorji smo poskušali v tem času predati čim več uporabnih zapiskov, 
gradiva, informacij o tem kako pristopiti h kateremu izpitu in nudili ostalo 
podporo, ki bi študentom lahko olajšala samostojno delo in privajanje na 
nov sistem. S komunikacijo nismo imeli težav, saj je le ta že prej potekala v 
večji meri preko socialnih omrežij. Vsekakor je bilo v začetku težje 
sodelovati, kot če bi nas lahko normalno »pocukali« za rokav na fakulteti, 
prav tako se tudi mi med sabo nismo mogli sestajati in skupaj reševati 
problematike.  

Menim, da smo vse dobro speljali in zadnji mesec po pravilih izvedli še 
preostale vaje in izpite, ki jih nismo mogli opraviti preko spleta. Vsekakor 
mislim, da je ta situacija prinesla vsaj nekaj dobrega, da bomo v prihodnje 
še toliko bolj cenili in izkoristili možnost druženja med sabo, seveda ko bo 
vse to le mogoče. 

 

 
Slika 7: Lepo je biti tutor



 

 

13. OSTALI DOGODKI 
 
 

POMERJANJE IN RAZDELJEVANJE 
UNIFORM 

 
 

Ena izmed tutorskih nalog je bila tudi pomerjanje uniform za prve letnike. 
Tako smo konec septembra in v začetku poskrbeli za nekaj terminov, v 
katerih so si lahko študentje  pomerili unifrome ter jih naročili. Novim 
študentom smo zagotovili, da so uniforme dobili pred samim začetkom 
kliničnih vaj. Prihajali so iz različnih smeri, mi pa smo poskrbeli, da so si 
pomerili ter naročili pravilne uniforme ter pravo število le teh. V vsakem 
terminu sta bila na razpolago dva tutorja, ki sta si delo organizirala po 
svoje – vsem je bilo skupno, da nebi prišlo do morebitne zmede. Študenti 
so se na nas obračali s vprašanji o primerni velikosti ter samem delu v 
kliničnem okolju. Z veseljem pa smo jim odgovorili tudi na vprašanja, ki so 
se dotikala raznih predmetov, izven študijskih dejavnosti, o študentskem 
življenju v Ljubljani. 
 
Pripravila: Maja Leskovar (smer babištvo) 
 
 
IZDELAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC ZA VSE DELAVCE NA 
ZDRAVSTVENI FAKULTETI 
 
December je mesec obdarovanj in dobrih del, zato smo se tutorji odločili, 
da za vse delavce fakultete izdelamo novoletne voščilnici in jim s tem 
polepšamo božično-novoletne praznike. Zbrali smo se 17.12. ter v dobrem, 
sproščenem vzdušju ob zvokih božičnih melodij izdelali voščilnice. 
 

 
Slika 8: Voščilnice 
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