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NAGOVOR RAVNATELJICE

Spoštovani vsi zbrani – ravnatelji, mentorji in drugi gostje, dragi  dijaki tekmovalci! 
Prisrčno pozdravljeni. 
Naše dvodnevno srečanje, katerega cilj ni bil samo tekmovanje, ampak tudi izmenjava izkušenj 
in druženje, se zaključuje. Čaka nas le še najlepši del, to je razglasitev zmagovalcev. 
Na šoli je že dolgo tlela želja po takšnem tekmovanju, saj smo v Sloveniji edina šola, ki 
izobražujemo za poklic zobotehnik in tako nimamo možnosti tekmovanja znotraj Slovenije. 
Zato se je skupina učiteljev lotila te zahtevne naloge. Danes že lahko rečem, da jim je uspelo 
in se jim tudi iz srca zahvaljujem. Iskrena hvala vsem šolam, ki ste se našemu vabilu odzvale 
in se udeležile tekmovanja. Upam, da smo bili dobri gostitelji in da so se vaša pričakovanja 
uresničila. 
Dragi dijaki tekmovalci. Spoštovani mentorji!
Vsem, ki ste bili izbrani na svojih šolah iskreno čestitam. V teh dveh dneh ste pokazali veliko 
znanja, spretnosti in kreativnosti. Upam, da ste tudi kaj lepega doživeli in stakali tudi nova pri-
jateljstva. Znanje je največje osebno bogastvo, ki nam ga ne more vzeti nihče. Ko ga delimo, 
ga v nasprotju z materialnimi dobrinami ni vedno manj, ampak se množi in se kot hvaležnost 
ter veselje naseljuje tudi v drugih ljudeh. Poklic, za katerega se pripravljate, je lep in odgo-
voren. Na tem tekmovanju ste pokazali, da ste se dobro odločali. Seveda pa ste za to, kar 
že znate in kar se boste še naučili lahko hvaležni tudi vašim učiteljem – mentorjem, ki vas 
uspešno vodijo po poti do poklica. Do poklica, ki je lep, saj vrača ljudem nasmeh. 
Ker je razlog našega srečanja tekmovanje, pa seveda žal pride do tega, da tako kot vedno, 
ugotovimo, da vsi ne moremo zmagati. Enkrat zmagajo eni, enkrat drugi. Vsem, ne glede na 
to, kakšno mesto boste dosegli, iskreno čestitam, saj že sama udeležba na mednarodnem 
tekmovanju pomeni velik uspeh.

Gospa Marija Šušteršič, 
ravnateljica Srednje šole za 
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
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Welcome, dear guests – fellow principals, mentors, students and all the others that have 
gathered here today!
This two-day event, organized not only for the purpose of competing but also to exchange 
experiences and to mingle, is coming to an end. Only the final part – the best part! – remains: 
the announcement of the winners. 
As the only school in Slovenia that provides education for dental technicians we have no 
opportunities to compete within our country. So we have long wished to organize such an event 
until, finally, a group of enthusiastic teachers has thrown itself into this challenging project. I 
believe we can safely say today that their efforts were successful for which I extend them my 
sincere thanks. 
I would also like to thank all the schools that have accepted our invitation and have taken part 
in the competition. I hope we have done well as your hosts, and that we have justified your 
expectations. 
Dear competitors, esteemed mentors!
First, I must congratulate you, dear students, who have been chosen by your schools. In the 
last two days, you have shown a lot of skill, knowledge and creativity. I hope you have also 
enjoyed many pleasant moments and formed new friendships. 
Knowledge is one of the greatest personal riches and nobody can ever take it away from us. 
Unlike material wealth, it grows and multiples by sharing, reaching our fellowmen in the form 
of joy and gratitude. The profession that you have chosen and are being educated for carries 
great responsibility but also great reward.  This competition shows that you have made a 
good choice. Thank also your teachers and mentors for all that they have taught you and will 
continue to teach you. They are preparing you for a profession that gives people back their 
smiles – what could be more rewarding than that?  
This being a competition, we cannot get around the simple and inescapable fact that some will 
win and others will not. Sometimes we win, and sometimes we do not. But regardless of your 
placement, I extend my heartfelt congratulations to all of you – the fact that you were chosen 
to participate in such a competition is already an important achievement. 

Marija Šušteršič, ravnateljica



7

NEKAJ MISLI O MEDNARODNEM TEKMOVANJU DIJAKOV ZOBOTEHNIKOV

Za uspešno delo zobotehnika predstavlja poznavanje oblike posameznega zoba in njegove 
funkcije v žvečnem sistemu osnovo in izhodišče za vsa nadaljnja strokovna vedenja in znanja. 
Zato je mednarodno tekmovanje v morfološko-gnatološkem oblikovanju zob v vosku potrdilo, 
da smo na pravi poti, saj naša šola v svojem izobraževalnem načrtu v programu Zobotehnik 
predmetu Morfologija z gnatologijo že v prvem letniku namenja 385 ur. Utrjevanje znanja iz 
morfologije v višjih letnikih pa je ves čas prisotno.

Ocenjevalno komisijo so sestavljali po en ocenjevalec iz vsake na tekmovanju sodelujoče 
šole. Ocenjevanje je bilo opravljeno s pomočjo računalniške tehnologije, ki jo je pripravila 
Petra Čalić, prof. mat., v skladu s pravilnikom o ocenjevanju izdelkov in kriteriji ocenjevanja. V 
pravilniku so bile predvidene tudi posebnosti, do katerih bi potencialno lahko prišlo.
Vsak tekmovalec je ob registraciji prejel svojo številko, s katero je označil svoj izdelek. 

RAZGLASITEV REZULTATOV 

TEKMOVANJE

PREDAVANJA



 8

Točke so se vpisovale v ocenjevalni list v fizični 
obliki in so bile nato prenesene v  elektronsko 
obliko.
Pristojni za kodiranje in točkovanje  so številko 
na izdelku prekodirali in naključno določili tri 
ocenjevalce, ki pa niso smeli biti iz iste šole 
kakor tekmovalec.
Če je bila razlika v točkah med ocenjevalcema 
več kot 20 %, je izdelek ocenil še tretji 
ocenjevalec in tako se je upoštevalo povprečje 
vseh treh ocen. Če bi bila dva izdelka ocenjena 
z enakim številom točk na 1. mestu, potem 
bi komisija za pritožbe oba izdelka še enkrat 
pregledala, dodatno ocenila in razvrstila. 
Pristojni za kodiranje in točkovanje so po 
končanem ocenjevanju izdelke dekodirali in 
razporedili tekmovalce po doseženih mestih. 
Sistem ocenjevanja je bil med ocenjevalci 
zelo dobro sprejet.

Tekmovanje je potekalo v sproščenem 
tekmovalnem vzdušju. Potek tekmovanja 
so nadzorovali predstavniki sodelujočih šol. 
Tekmovalci, njihovi mentorji in spremljevalci 
so se prvi dan po tekmovanju udeležili 
strokovnega predavanja z naslovom 
Morfologija, predavatelja g. Andreja Lazića. 
Drugi dan tekmovanja pa so si vodeno ogledali 
mesto Ljubljana, medtem ko je na šoli potekalo 
ocenjevanje izdelkov.

Na zaključni prireditvi smo razglasili rezultate 
tekmovanja in razdelili nagrade zmagovalcem. 

Nagrada za 1. mesto je bil termo modelirni nož, 
za 2. mesto set modelirnih instrumentov in za 
3. mesto set modelirnih voskov Renfert. Vse 
nagrade je ob posredovanju podjetja Dental-
Medical d. o. o. iz Maribora sponzoriralo 
podjetje Renfert iz Nemčije. Poleg omenjenih 
nagrad so tekmovalce opremili z modelirnim 
voskom in majicami z logotipom šole in 
podjetja Renfert, v katere so bili oblečeni med 
potekom tekmovanja. 

Poldka Žavbi, 
strokovna učiteljica v programu 
Zobotehnik in članica 
Organizacijskega odbora 
tekmovanja
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Podjetje Flegis iz Maribora in DM iz Ljubljane sta vsem tekmovalcem podarila pripomočke za 
nego zob in ustno higieno. Glasbeni točki v kulturnem programu sta izvedli dijakinji iz oddelka 
2. Za Tia Gabriel in Nuša Petrič. Program je povezovala Maša Jančar iz oddelka 4. Za.
Za prihodnja tekmovanja ostajajo novi izzivi, med katerimi je predvsem ta, da si želimo k 
sodelovanju pritegniti še druge evropske države. 
Informacije o tekmovanju so dostopne na spletni strani SŠFKZ Ljubljana, kjer so objavljeni 
podatki o organizatorjih, pokroviteljih in rezultatih. 

OBLIKOVANJE LOGOTIPA ZA 
MEDNARODNO TEKMOVANJE

Logotip Mednarodnega tekmovanja v 
morfološkem oblikovanju zob, je po idejni 
zasnovi strokovne učiteljice v programu 
zobotehnik Poldke Žavbi, oblikovala dijakinja 
4. Za oddelka Ema Ravnik.
Logotip prikazuje zob, ki ga varuje mitološko 
bitje zmaj. Simbolično zob predstavlja šolo 
za zobotehnike, medtem ko je zmaj simbol 
mesta Ljubljana.
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Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, Ljubljana

ORGANIZATORJI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA

Gostiteljica tekmovanja je bila Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani. 

  

     

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo je šola z razgibano zgodovino in dolgoletno 
tradicijo. Začetki šolanja za poklice segajo v leto 1945, ko se je začel kot prvi izvajati program 
zobotehnik. Že v letu 1946 se je začelo šolanje za farmacevtskega tehnika, postopoma pa še 
drugi. Nekateri so ostali do danes: farmacevtski tehnik, laboratorijski tehnik (v zadnji prenovi 
preimenovan v tehnik laboratorijske biomedicine) in zobotehnik, nekateri so bili ukinjeni 
(zobozdravstvena asistentka, sanitarni tehnik). V letu 1991 se je kot zadnji začel izvajati 
program kozmetični tehnik. V obdobju od 1991 do 1997 je šola izobraževala tudi za poklic 
zdravstveni tehnik. Šola je večkrat spremenila svoje ime. Na današnji lokaciji deluje od leta 
1960.

Danes šola pripravlja dijake in udeležence izobraževanja odraslih na štiri zahtevne in 
odgovorne poklice: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine V 
programu FARMACEVTSKI TEHNIK skušajo dijaki poiskati odgovore na vrsto vprašanj, kako 
delujejo zdravila, zdravilne rastline, kako preprečiti bolezen, kako izdelati tablete, injekcijske 
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raztopine, sirupe, mazila … ter še na mnoga 
druga. Usposobljeni so za izdajanje zdravil 
brez recepta, medicinskih pripomočkov, 
za izdelavo zdravilnih oblik v lekarniškem, 
galenskem in industrijskem obsegu, poznajo 
sodobne analizne metode, poznajo delovanje 
zdravil in zdravilnih rastlin.

V programu KOZMETIČNI TEHNIK se dijaki 
naučijo skrivnosti ohranjanja zdrave in lepe 
kože, postopkov ličenja in prikrivanja drobnih 
nepravilnosti obraza, spoznavajo sestavo in 
uporabo kozmetičnih izdelkov ter kozmetično 
učinkovite snovi.

Dijaki imajo po zaključeni poklicni maturi 
tudi možnost opravljanja mednarodnega 
CIDESCO izpita, na katerega jih v šoli temeljito 
pripravimo. Z opravljenim izpitom si izboljšajo 
zaposlitvene možnosti tako doma kot v tujini.
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TEHNIKI LABORATORIJSKE 
BIOMEDICINE 
se usposobijo za analizo telesnih tekočin 8krvi, 
krvnega seruma, likvorja, urina itd.). Spoznajo 
temelje mikrobiologije, somatologije, 
histologije, hematologije in biokemije. S 
svojim delom pomagajo zdravniku pri njegovi 
odločitvi za uspešno zdravljenje.  

Delo, ki ga opravlja ZOBOTEHNIK, je 
odgovorno, ustvarjalno, filigransko in 
unikatno. Zobje zrastejo prvič, drugič, toda 
ne tudi tretjič. Vsak človek, vsak posamezni 
zob v ustih je unikatna stvaritev narave. 
Posnemati naravo je težko in odgovorno delo. 
Toda zobotehnik to zna in zmore. Skupaj z 
znanjem podari zobem novo funkcionalno in 
estetsko vrednost, pacientu pa dobro počutje 
in lep nasmeh.
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Našo šolo zaznamuje vrsta stvari. Vsi si prizadevamo, da dijaki zapustijo šolo opremljeni v prvi 
vrsti z znanjem, pa tudi z delovnimi navadami, s čutom do sočloveka, z občutljivostjo do okolja, 
s primernim odnosom do materialnih dobrin. Čeprav se programi med seboj razlikujejo, imajo 
eno pomembno skupno točko − delo z ljudmi in za ljudi, za njihovo zdravje in za kakovostno 
življenje danes in v prihodnosti. Temu so namenjene vse dejavnosti.
    

Šola vzdržuje dobre odnose s socialnimi partnerji, pri katerih dijaki opravljajo praktično us-
posabljanje z delom. Vsako leto več dijakov odide opravljat praktično usposabljanje v tujino, 
saj ima šola zelo razvejano mednarodno dejavnost. 
    

Slovesnost ob kulturnem prazniku
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Vemo, da je dober pouk zagotovilo, da bodo dijaki usvojili znanje in kompetence za poklic 
oziroma za nadaljevanje šolanja. V pouk vključujemo poleg modernih didaktičnih pristopov  
tudi projektno delo, kjer poleg znanja dijaki  urijo timsko delo. Prednost velike šole je tudi v 
tem, da dijakom lahko ponudimo pestro izbiro interesnih dejavnosti, kar je del obveznega 
programa in tudi izbirnih vsebin po izbiri dijaka. Dijaki se radi preizkušajo na tekmovanjih 
iz znanj in športa, kjer dobijo dodatno potrditev za svoj trud. Zagnanost dijakov in njihovih 
mentorjev se kaže v dobrih rezultatih na vseh področjih.
Poleg formalnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja, ki je temelj vsakega programa, 
se naši dijaki zato učijo tudi mehkejših veščin, kot so natančnost, vestnost, odgovornost, 
komunikativnost, ustvarjalnost, spoštovanje, prijaznost, posluh za sočloveka in skrb za dobro 
delo ter pozitiven vpliv na kakovost življenja posameznika. V skladu s temi vodili potekajo vse 
aktivnosti na naši šoli, da bi iz dijakov zrasli delavci, katerih odločitve in dejanja bi se vedno 
ravnali po človeških zakonih sočutja. 
Da bi dijaki našo šolo zapuščali dobro opremljeni s temi znanji in navadami, v naši šoli poleg 
prijateljskih vezi vedno vlada tudi resnost. Ta se izraža tudi v obveznem nošenju belih halj, ki 
so poleg praktične uporabnosti tudi razpoznavni znak bodočega odgovornega poklica. 
Lepo je pri nas. Najprej zato, ker ne štejejo le številke, temveč kakovost odnosov in bogatenje 
znanja, zaradi česar ima naša šola tudi pomembno in ugledno mesto v slovenskem prostoru. 
In drugič zato, ker je naša šola vstopnica za opravljanje lepih in iskanih poklicev, kar dokazuje 
dejstvo, da nikoli nismo imeli pomanjkanja vpisa, s čimer se v zadnjih letih sooča večina šol.

UTRINKI IZ ŽIVLJENJA ŠOLE

Slovo maturantov
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Kiparska delavnica

Otvoritev razstave

Slovo maturantov
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PREDSTAVITEV TEKMOVALCEV

IME IN PRIIMEK 
TEKMOVALCA ŠOLA

MENTOR DRŽAVA

ALMEDINA HEBIBOVIĆ

JU SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA
SARAJEVO

Kacila dr. Samir

Boškailo dr. Ezrema

Ćemo Enisa

BIH

NADIjA MUHIĆ

ASJA SALKIĆ 

 MARCELA SEITZOVÁ
VOŠZ A SZŠ

Miroslava Jarošová

CZS

TEREZA SCHWARZOVÁ 

SONJA HORVAT
MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR
Snježana Pašalić

HRV

VALENTINA MIKŠIĆ
ZDRAVSTVENO UĆILIŠTE ZAGREB

Nevenka Vranić

Biserka Marinčević

LANA KOLONIĆ

GABRIELA MARKIĆ 

ALEXANDRA SZIDÓNIA BODOSI DISCIMUS SZAKGIMNÁZIUM 4032
Simó Ferenc in Soós Erzsébet

HUN

KRISZTA KAROLA BÁLINT SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI
Norbert Tüskés
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ZSUZSANNA KASZÁS 

BUDAPESTI KOMPLEX SZC

Andrea Máténé Mogyorósi 

Oldal Zoltán

Csákány László

KATA ORSZÁG

ÁRON TORMA

DANIJELA ŽIVKOVIĆ

ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA BEOGRAD

Miljka Vicković

SRB

MILICA LABUDOVIĆ

ISIDORA STOJILJKOVIĆ

ANJA KRSMANOVIĆ
MEDICINSKA ŠKOLA 7 april NOVI SAD

Aleksandra Lapadat Lakić
STANISLAVA TRIŠIĆ

JELENA GANOŠEVIĆ

ANA SNOJ

SŠFKZ LJUBLJANA

Jasmina Letonja

Aleš Cerar

Poldka Žavbi

SLO

LEON LAZIĆ

EMA RAVNIK

IME IN PRIIMEK 
TEKMOVALCA ŠOLA

MENTOR DRŽAVA
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OCENJEVALCI / EVALUATOR ŠOLA

Ocenjevalno komisijo so sestavljali po en ocenjevalec iz vsake na tekmovanju sodelujoče 
šole. Ocenjevanje je bilo opravljeno s pomočjo računalniške tehnologije, ki jo je pripravila 
Petra Čalić, prof. mat., v skladu s pravilnikom o ocenjevanju izdelkov in kriteriji ocenjevanja. 
V pravilniku so bile predvidene tudi posebnosti, do katerih bi potencialno lahko prišlo.
Vsak tekmovalec je ob registraciji prejel svojo številko, s katero je označil svoj izdelek. 
Točke so se vpisovale v ocenjevalni list v fizični obliki in so bile nato prenesene v  elektronsko 
obliko.

SAŠA BULIĆ ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA BEOGRAD

UROŠ KASTELIC SŠFKZ LJUBLJANA

ALEKSANDRA LAPAT LAKIĆ MEDICINSKA ŠKOLA 7 april NOVI SAD

MAKÓ JÁNOS BUDAPESTI KOMPLEX SZC

MIROSLAVA JAROŠOVÁ VOŠZ A SZŠ

MATIJA JAVUREK dr. dent.med. MEDICINSKA SKOLA BJELOVAR

TŰSKÉS NORBERT DISCIMUS SZAKGIMNAZIUM

Predsednik ocenjevalne 
komisije Djordje Poljaković, 
dr.dent.med.
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OCENJEVALCI PRI DELU
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REZULTATI TEKMOVANJA

Ocenjevalno komisijo so sestavljali po en ocenjevalec iz vsake na tekmovanju sodelujoče 
šole. Ocenjevanje je bilo opravljeno s pomočjo računalniške tehnologije. Tema tekmovanja je 
bilo gnatološko-morfološko oblikovanje zob  23, 24, 25, 26 v vosku.

DOSEŽEK TEKMOVALEC-KA MENTOR ŠOLA

1. MARCELA SEITZOVÁ MIROSLAVA 
JAROŠOVÁ VOŠZ A SZŠ/CZS

2. ZSUZSANNA KAZSÁZ ANDREA 
MÁTÉNÉ M.

BUDAPEST KOMPLEX 
SZC/ HUN

3. KAROLA KRISZTA BALINT NORBERT TÜSKÉS SZOMBATHELYI 
SZOLGALTATASI/ HUN

4. EMA RAVNIK POLDKA ŽAVBI SŠFKZ/SLO

5. ÁRON TORMA CSÁKÁNY LÁSZLÓ BUDAPEST KOMPLEX 
SZC/ HUN
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DOSEŽEK TEKMOVALEC-KA ŠOLA

1. MARCELA SEITZOVÁ VOŠZ A SZŠ/CZS
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DOSEŽEK TEKMOVALEC-KA ŠOLA

2. ZSUZSANNA KAZSÁZ BUDAPEST KOMPLEX SZC/ HUN
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DOSEŽEK TEKMOVALEC-KA ŠOLA

3. KAROLA KRISZTA BÁLINT SZOMBATHELYI 
SZOLGALTATASI/ HUN
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DOSEŽEK TEKMOVALEC-KA ŠOLA

4. EMA RAVNIK SŠFKZ LJUBLJANA
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DOSEŽEK TEKMOVALEC-KA ŠOLA

5. ÁRON TORMA BUDAPEST KOMPLEX SZC/ HUN
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DOSEŽEK TEKMOVALEC-KA ŠOLA

6. BODOSI ALEXANDRA SZIDÓNIA DISCIMUS SZAKGIMNÁZIUM 4032

7. GABRIELA MARKIC ZDRAVSTVENO UCILIŠTE ZAGREB

8. LEON LAZIC SŠFKZ LJUBLJANA

9. LANA KOLONIC ZDRAVSTVENO UCILIŠTE ZAGREB

10. ORSZÁG KATA BUDAPESTI KOMPLEX SZC

PREOSTALI UDELEŽENCI PO ABECEDNEM REDU

GANOŠEVIC JELENA MEDICINSKA ŠKOLA
NOVI SAD

HABIBOVIC ALMEDINA JU SREDNJA ZUBOTEHNICKA ŠKOLA
SARAJEVO

HORVAT SONJA MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR
BJELOVAR

KRSMANOVIC ANJA MEDICINSKA ŠKOLA
NOVI SAD

LABUDOVIC MILICA ZUBOTEHNICKA ŠKOLA
BEOGRAD

MIKŠIC VALENTINA ZDRAVSTVENO UCILIŠTE
ZAGREB

MUHIC NADIA JU SREDNJA ZUBOTEHNICKA ŠKOLA
SARAJEVO

SALKIC ASJA JU SREDNJA ZUBOTEHNICKA ŠKOLA
SARAJEVO

SCHWARZOVA TEREZA VOŠZ A SZŠ
PRAHA

SNOJ ANA SŠFKZ LJUBLJANA

STOJILKOVIC  ISIDORA ZUBOTEHNICKA ŠKOLA
BEOGRAD

TRIŠIC STANISLAVA MEDICINSKA ŠKOLA
NOVI SAD

ŽIVKOVIC DANIJELA ZUBOTEHNICKA ŠKOLA
BEOGRAD

ˇ

ˇ

ˇ

´

´

´

´

´

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

´

´

´

´

´

´

´

ˇ
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OGLED LJUBLJANE IN UTRINKI S SREČANJA
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ODZIVI V TISKANIH MEDIJIH
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ZAHVALA 

Spoštovani!
Dovolite, da se ob zaključku Mednarodnega tekmovanja v morfološkem oblikovanju zob 
v Ljubljani, v imenu organizacijskega odbora zahvalim vsem, ki ste na kakršen koli način 
pripomogli, da smo tekmovanje izvedli.

Zahvaljujemo se:
• ravnateljici SŠFKZ Ljubljana ge. Mariji Šušteršič, ki je že v samem začetku podprla idejo o 
organizaciji tekmovanja in ves pripravljalni čas z razumevanjem spremljala priprave nanj. 
• ge. Ireni Svoljšak Mežnaršič, pomočnici ravnateljice, ki nam je bila s svojimi izkušnjami s 
podobnih tekmovanj, vedno pripravljena svetovati.
• vodstvu podjetja Dental – Medical d.o.o iz Maribora, za pomoč pri vzpostavitvi kontakta s 
šolami iz Beograda, Novega Sada in iz Madžarske, premagovanju jezikovnih barier, in da 
ste se dogovorili s podjetjem Renfert iz Nemčije za sponzoriranje tekmovalcev z modelirnimi 
voski, za majice, v katere so bili dijaki oblečeni med tekmovanjem, in za nagrade za najboljše 
tri tekmovalce.
• podjetju DM iz Ljubljane in podjetju Flegis iz Maribora za darila tekmovalcem, ki jih bodo 
spominjala na tekmovanje.
• G. Andreju Laziću za zanimivo strokovno predavanje. 

In nenazadnje, hvala članom aktiva ZT, članom učiteljskega zbora in dijakom SŠFKZ, ki ste 
pomagali pri pripravah ali pri izvedbi tekmovanja.  
Hvala tudi vam dijaki tekmovalci, brez vas tekmovanja nebi bilo. Pokazali ste pogum in se 
pomerili v svojih strokovnih in kreativnih sposobnostih. S tem razvijate zdravo tekmovalnost, 
ki tudi pripomore k dvigu strokovnega znanja. 
Hvala mentorjem, ki ste dijake pripravili na tekmovanje.

Poldka Žavbi
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SPONZORJI

Organizacinja

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Predsednica organizacijskega odbora Marija Šušteršič
Predsednik
ocenjevalne komisije in koordinator

Djordje Poljaković, dr. dent.. med.

Organizatorji tekmovanja Poldka Žavbi,
Bojan Erjavec, 
Uroš Molek,J
Jasna Perinčič Manfreda

Koordinatorka Sanela Djordjević
Priprava računalniške podpore tekmovanja in 
sodelavci

Petra Čalić,
David Fidler, Aleš Cerar

Fotografija Uroš Molek
Glasbeni program; pevka in spremljava Tia Gabriel, Nuša Petrič
Tehnična podpora Aleš Cerar, Simon Fabjan
Oblikovanje biltena Jasna Perinčič Manfreda
Šolsko leto 2018/2019

Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo

Zdravstvena pot 1
Ljubljana 1000




