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DA SE SPOMNIMO IN NE POZABIMO
Junija tega leta je minilo 60 let, odkar smo kolegi
študenti -- deset nas je bilo -- po prvemu diplomantu Leandru Bleiweisu in drugi generaciji
absolventov z Rajkom Sedejem, Marto Šlibar,
Vladimirom Stiasnyjem, Radom Mezgom in Duša-

nom Lovrenčičem, kot tretja generacija absolventov stomatološkega študija v Ljubljani končali
peti letnik. Med nami so bili kasnejši profesorji, Ivo
Antolič, Janko Müller, Trajko Cvetković, in asistent
Božo Žerovec. Istega leta sem promotorju, akade-

Slika 1: Absolventi: Trajko Cvetković, Renee Schwab, Aleksander Sterger, Jelena Sedej, Janko Müller, Anica Pistotnik,
Milko Weber, Božo Žerovec, Beba Francki in Ivo Antolič (od leve).

Slika 2: Skupinska fotografija z dekanom MF: dr. Šmid, dr. Kölle, prof.dr. Logar, akad.prof.dr. Janez Milčinski, Prof.dr.
Čelešnik, prof.dr. Lojze Brenčič, prof.dr. Vladimir Volovšek, Renee Schwab, dr. Leander Bleiweis, dr. Čedomir Ravnik
( v prvi vrsti od leve). Aleksander Sterger, Anica Pistotnik, Janko Müller, Božo Žerovec, Beba Francki, Jelena Sedej,
Milko Weber in Trajko Cvetković (v drugi vrsti od leve).

A. Sterger

miku prof. dr. Janezu Milčinskemu, izrekel Hipokratovo prisego in prejel diplomo z nazivom doktor
stomatologije.
Predavanja in vaje iz predmetov zobne bolezni -zobni fantom in predklinična protetika v III. letniku
smo še imeli v kletnem prostoru zraven na novo
urejenega zobotehničnega laboratorija v stari
zgradbi stomatološke klinike. Družbo sta nam
delala tudi takratna specializanta, dr. Čedo Ravnik
in dr. Vlado Wolf. Zahtevno snov anatomije, histologije in embriologije zobnega organa, ki je bila
njegov konjiček, je izvrstno predaval prof. dr.
Anton Logar, na izpitu pa je to znanje tudi zahteval.
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hiodni predel spodnje čeljustnice. Praviloma to ni
uspelo prvič. Za individualni odtis za tričetrtinsko
prevleko smo ukrojili bakreni obroček, odtisnili z
zeleno termoplastično maso in čez še anatomski
odtis z mavcem. Če nam je zobna asistentka prof.
dr. Lojzeta Brenčiča pripravila amalgam za plombo, nismo smeli pri vnašanju v kaviteto zgubiti niti
drobca, tako natančno ga je odmerila. In še marsikaj podobnega.

Danes si je težko predstavljati, kako so takrat potekale praktične vaje iz kliničnih predmetov. V veliki
vajalnici na novo zgrajenega trakta Stomatološke
klinike ob Zaloški cesti so bili v dveh vrstah
postavljeni zobozdravniški stoli, stoječe električne
zobne vrtalke s prenosom z vrvico, kovinski tihi
asistenti in stoječi pljuvalniki. Za izpihovanje in
močenje so služili zračni in vodni pusterji.
Odtis za funkcijsko žlico se je izvedel z rožnatim
voskom prikrojeno konfekcijsko žlico in odtisnim
mavcem, ki pa je obvezno moral zajeti retromilo-

Slika 3: Predsednik letnika Trajko Cvetkovič z zahvalo
profesorjem in sodelavcem Oddelka za stomatologijo MF.

Slika 4: Udeleženci slovesnosti: Aleksander Sterger, Trajko Cvetković, Anica Pistotnik in Milko Weber (prva vrsta),
prof.dr. Logar, prof.dr. Volovšek, dr. Kölle (druga vrsta), dr. Bleiweis, dr. Šmid in Ivo Antolič (tretja vrsta -- vse od leve).

Da se spomnimo in ne pozabimo
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Slika 1: Prof.dr. Franc Čelešnik čestita absolventom z dobrimi željami za uspešno diplomo in poklicno pot.

Med spomini na splošne medicinske predmete je
bila pred izpitom iz splošne patologije obvezna
»obrazna prisotnost -- Gesichtkurs«, v prvi vrsti pri
predavanjih prof. dr. Hribarja v leseni predavalnici
Patološkega instituta. Prav tako je bilo svojevrstno
uvodno predavanje sodne medicine prof. dr. Milčinskega. Na močno osvetljenem pultu prej omenjene
predavalnice je ležal zaprt manjši kovček. Profesor

je pojasnil, da so ga poslali kriminalisti in da je v
njem mumificirano telo novorojenca. Ugotovili naj bi,
ali je šlo za mrtvorojenega otroka ali detomor.
Žal bomo obletnico konca študija dočakali le nekateri, saj so številni že pokojni.
Prim. Aleksander Sterger

