
PRIJAVA NA VAJE - PRAKTIČNI POUK  
 
FARMACEVTSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, ZOBOTEHNIK  
 

Na vaje – prakt. pouk se s tem obazcem prijavljajo le udeleženci, ki so že bili v prekvalifikaciji na vaje – praktični 
pouk posameznih str. modulov razporejeni, vendar svojih obveznosti iz vaj-prakt. pouka strok. modulov v šolskem 
letu vpisa v začetni oz. zaključni letnik niso opravili. Udeleženci bodo na vaje razporejeni, če se bo izobraževanje 
izvajalo ter če bodo v skupini še prosta mesta. 

 
Spodaj podpisani/a ___________________________, prvič vpisan-a v šol. letu _____/_____  
    (priimek in ime) 

izjavljam, da se v šolskem letu ___________________ prijavljam na vaje oz. praktični pouk 
(šol. leto) 

strokovnih modulov v programu ______________ in naročam pripadajoče interno gradivo. 
 (program) 

 
Želim se udeležiti naslednjih vaj oz. praktičnega pouka (obkrožite ustrezno številko): 
 

1.  MIKROBIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA (2. letnik FT) 

2.  LABORATORIJSKO DELO V FARMACIJI (2. letnik FT) 

3.  * RASTLINSKE DROGE IN NARAVNE SPOJINE (2. in 3. letnik FT) 

4.  * OBLIKOVANJE ZDRAVIL (3. letnik FT) 

5.  ANALIZA ZDRAVIL (3. letnik FT) 

6.  * ZDRAVILA (3. letnik FT) 

7.  OBLIKOVANJE ZDRAVIL (4. letnik FT) 

8.  * RASTLINSKE DROGE IN NARAVNE SPOJINE (4. letnik FT) 

9.  IZDAJANJE IZDELKOV V LEKARNI IN SPECIALIZIRANI PRODAJALNI (4. letnik FT) 

10.  FIZIKALNO-KEMIJSKE LABORATORIJSKE METODE (1. letnik TLB) 

11.  MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA (2. letnik TLB) 

12.  LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA IN TRANSFUZIOLOGIJA (2. in 3. letnik TLB) 

13.  MEDICINSKA BIOKEMIJA (3. letnik TLB) 

14.  MEDICINSKA BIOKEMIJA (4. letnik TLB) 

15.  FIZIKALNO-KEMIJSKE LABORATORIJSKE METODE (3. letnik TLB) 

16.  FIZIKALNO-KEMIJSKE LABORATORIJSKE METODE (4. letnik TLB) 

17.  MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA (4. letnik TLB) 

18.  LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA IN TRANSFUZIOLOGIJA (4. letnik TLB) 

19.  *LABORATORIJSKE TEHNIKE V PATOLOGIJI (4. letnik TLB) 

20.  MORFOLOGIJA Z GNATOLOGIJO (1. letnik ZT) 

21.  FIKSNA PROTETIKA (2. letnik ZT) 

22.  TOTALNA PROTEZA (3. letnik ZT) 

23.  DELNA AKRILATNA PROTEZA (4. letnik ZT) 

 

GSM:___________________________________ 

e-naslov: ________________________________   Podpis: 

Datum:__________________________________             

 
S prijavo na vaje naročate tudi interno učno gradivo za vaje oz. praktični pouk pri predmetih, kjer 
je le-to na voljo. Za naročena gradiva boste prejeli položnico in jih boste prevzeli na prvi uri vaj 
oz. praktičnega pouka.  
Za predmete, označene z * , šola internih učnih gradiv nima. Ta gradiva  ste si dolžni priskrbeti 
sami, prodajajo jih v založbah.  
Vsa učna gradiva za vaje in praktični pouk so navedena v urnikih za tekoče šolsko leto, ki jih prejmete po 
prijavi na praktični pouk.  
 
Zadnji rok za oddajo naročila je najmanj 14 dni pred izvedbo! 


