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Uvodnik Fokus 2019
Meje biznisa

Kaj pravzaprav najbolj vpliva na to, da je ena optična po-
slovalnica (finančno) uspešna in druga ne? Če vprašamo 
ekonomiste, ki plavajo v drugih vodah, bodo ustrelili kot 
iz topa: kvalitetne storitve, ki jih kot takšne tudi komuni-
ciramo oz. oglašujemo; visoka dodana vrednost, nizki 
stroški, učinkovit menedžment, stoodstotna prisotnost 
na delu, visok delež kupcev, ki se vračajo. Verjetno še kaj.  

Že večkrat smo ugotovili, da pri nas, v optiki, takšna 
pravila ne veljajo povsem – sliko zamegljuje dejstvo, da 
imajo neke poslovalnice koncesije, druge ne, pri čemer 
strokovnost ne igra nobene vloge. Druga stvar je, da 
naši kupci težko presojajo kvaliteto naših storitev – po-
leg prave strokovnosti obstaja namreč tudi nekakšen 
strokovni populizem, s katerim lahko slabo usposobljeni 
optiki utemeljujejo potrebo po proizvodih ali storitvah, ki 
jih stranke dejansko sploh ne potrebujejo. Lahko reci-
mo utemeljujejo potrebo po mnogo dražjih očalih, kot je 
smiselno, ali pa enako strokovno vzneseno trdijo, da so 
očala za nekaj evrov, ki jih nameravajo prodajati preko 
interneta, enako kvalitetna kot tista v optični trgovini. Ti 
dve skrajnosti v resnici nista tako zelo različni. Očesno 
optiko ljudje slabo razumejo in lahko jim govorimo kar 
hočemo. Verjetno nihče od nas ni povsem odporen proti 
skušnjavi, da uporabi psihološke vzvode za doseganje 
svojih ciljev, saj imamo s tem »mirno vest«, da bo stranka 
dobila tisto, kar res potrebuje.  Pri tem pa se mimo grede 
lahko pozabimo postaviti v njene čevlje. Isti problem pe-
sti verjetno večino strok; optika, optometrija in okulistika 
niso nikakršna izjema. 

Če najprej poskušamo malo počistiti pred svojim pra-
gom: optika spada pod trgovske dejavnosti in za takšne 
velja, da posebna regulacija ni potrebna, saj naj bi se trg 
samoreguliral, podpiral dobre in izločeval slabše igralce. 
Je res tako? Težavo imamo že zaradi dejstev glede kon-
cesij. Druga stvar je, da imamo sicer strokovne izveden-
ce za optično stroko, ki v primeru prijav strank presojajo 
kvaliteto produktov (tudi storitev?) v naši stroki, a na mizo 
ne dobijo ključnih stvari. Če bi se prijave nanašale na 
bolj kompleksne probleme – na primer, ali je bila pot od 

pregleda do dobave pripomočka res optimalna, bi kaj 
hitro ugotovili, da je načinov, kako priti v Sloveniji do očal 
več, nekateri pa so speljani po čudnih ovinkih. Dodajte 
k temu še naraščajočo internetno prodajo…

V optometriji je vse skupaj še malo težje, saj v stroki 
sprejete smernice krovne evropske organizacije, ECOO-
-ja, niso zavezujoče. Dejstvo pa je, da bodo storitve v 
prihodnje kvečjemu kompleksnejše, kljub temu, da bodo 
mnogo postopkov prevzeli algoritmi. Ali pa ravno zaradi 
tega. Med prvimi bosta avtomatizaciji podlegli refrakcija 
in pa detekcija abnormalnih stanj oči. Torej bo naša vloga 
vse bolj pojasnjevalna, razlagalna. Tudi mi bomo imeli 
aparate, ki bodo veliko stvari naredili sami, a jih bomo 
morali mi znati prevesti v jezik uporabnika, stranke. In 
zmotno je, da bomo zaradi enakih aparatov vsi enaki – 
ravno v sposobnosti komunikacije bomo še vedno različ-
ni. Zaman je trud, da bi standarde v tem oziru poenotili. 
Kvaliteta ne bo nikoli povsod enaka. Oziroma, saj veste 
– lahko prepričate boljše igralce, da igrajo slabše in bodo 
torej vsi enako slabo igrali. Slabši igralci bi tako ali tako 
že igrali bolje, če bi znali. Zato dobri igralci ne zagovarjajo 
poenotenja standarda ali uravnilovke, to počnejo tisti, 
ki se jim ne ljubi delati bolje. V optometriji potrebujemo 
opredeliti le minimalne standarde in društvo se za to 
zavzema. Upam, da vsi skupaj slutimo pomen našega 
poklica, kakršen bo čez nekaj let. Takrat se bomo smejali 
temu, da smo se ukvarjali z vprašanjem, katera stanja 
oči ali vida lahko optometrist še opiše v svoji kartoteki.

Gremo nazaj na biznis. Scena se zelo spreminja in če-
dalje manj predvidljiva je. Ne vemo, kaj točno se danes 
splača narediti, da se bo to čez petnajst let izkazalo 
za poslovno modro. Nekateri me poznate in veste, da 
mi je ocenjevanje uspešnosti zgolj s financami tuje. Na 
tem mestu predlagam – in ne prvič: kaj če bi uporabili 
za predvidevanje tega, kam se splača usmeriti sile, bolj 
splošno modrost? Da bi se zavzemali za to, da se do-
bro razumemo, da se podpiramo v pomoči strankam in 
pacientom, ter da z njimi ustvarimo odnos, ki se mu več 
ne reče le biznis? 

Matjaž Mihelčič, predsednik DOOS
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Fokus Editorial 2019
Business’ limits

The other day, a common question crossed my mind: 
Which factors have the most influence on (financial) 
success of one optical shop? If we ask economists of 
other professions, they will have no dilemma: quality of 
services (which we also have to advertise as such), high 
added value, low costs, effective management, a hun-
dred percent of presence at work, high proportion of 
returning customers. And probably a few other things.

We found repeatedly that such rules don’t apply com-
pletely to our profession – the relations are blurred by the 
fact that some practices get concessions while others 
don’t and quality of services plays no role. Another point 
is that our buyers have a hard time judging the quality of 
our services – aside from the true professionalism, there 
also exists some sort of a “professional populism”. It is 
used by poorly trained opticians in fulfilling the costumers’ 
supposed need for products or services that costum-
ers don’t really need. They can, for example, justify the 
need for much pricier spectacles than necessary or, with 
the same professional self-confidence, state that the few 
euro spectacles they are about to sell via the internet, are 
of the same quality as those from an optical shop.

In reality, these two extremes are not so very different. 
People generally have a weak understanding of optics 
and can be told anything we wish. None of us is probably 
completely exempt from the temptation to use psycho-
logical levers to reach our goals. We believe that, by 
doing so, the customers will get what they really need 
and our conscience is clear. Meanwhile we can easily 
forget to put ourselves in their shoes. The same problem 
probably affects most professions: optics, optometry 
and ophthalmology are no exceptions.

Starting by sweeping around our own front door: opti-
cal services are classified as commercial activity and for 
those no special regulations are necessary. It is expected 
from the market to self-regulate, support great and dis-
qualify bad players. But does it really work like that? We 
already have problems with facts concerning conces-
sions. Another point is that we do have certified profes-
sional experts for the optical sector, who judge the quality 
of products (and services?) within our profession in cases 
of reports by costumers, but they are not served with vital 
information. If reports were focused on more complex 

problems – for example: was the path from the examina-
tion through dispensing of optical device truly optimal? 
– We would quickly realize that the ways of acquiring 
spectacles in Slovenia are pretty inconsistent. Now just 
add internet sales of glasses and contact lenses to it.

Everything gets even slightly more difficult with optometry 
as guidelines of umbrella European organization ECOO, ac-
cepted within the profession, aren’t obligatory and there are 
no national rules to apply. But the fact is that services will be 
even more complex in the future, although many processes 
will be taken over by algorithms. Possibly even because of 
this. Within the first to be overrun by automatization will be 
refraction and the detection of abnormal eye conditions. 
Therefore, our role will be increasingly more focused on clari-
fication and explanation. We will also have devices that do 
many things on their own, but we are the ones who are to 
then translate the results into the language of a user or pa-
tient. And it is mistakenly thought that the same devices will 
make us undistinguishable from one another – it is precisely 
the competence of communication that will set us apart. 
The effort to unify the standards in such a view makes no 
sense. Quality will never be universally equal. Or rather, well 
– you can convince better players to play worse and thus 
everyone will play equally poorly. Bad players would in any 
case play better if they knew how to. Because of that, great 
players do not advocate for the unification of standards. It 
is done by those who don’t care to do better. In optometry 
we must define but basic standards, and the association is 
committed to that. I hope we unanimously sense the value 
of our profession, such as it will be in a few years. When 
that time comes, we will laugh at our previous concerns with 
questions like – which aspect of vision or ocular condition 
can be described by an optometrist in his or her record.

Let us go back to business. The scene is greatly chang-
ing and is exceedingly less predictable. We don’t know 
what exactly is worth doing today to have it turn out as 
wise in fifteen years. Some of you know me and know 
that evaluations based only on finances are foreign to 
me. Here I propose – and not for the first time: what if 
we use more of a common wisdom for predicting the 
beneficial direction of our forces? To commit ourselves 
to good mutual understanding, to support each other 
in serving the customers and patients, and to create a 
relationship with them that isn’t called just business?

Matjaž Mihelčič, DOOS president

X-tra Clean – 
NAJBOLJ GLADEK 
NANOS NA SVETU

Gladkost, ki jo čutite.

Ekstremno lahko čiščenje.

PRO 410 - NOV MATERIAL 
PROTI STARANJU OČESA

97% prepustnost svetlobe, kar je med 
najvišjimi na tržišču.
 
100% zaščita proti UV-svetlobi 
(UVA in UVB žarkom).
 
Kristalno jasen vid, vrhunska
estetika in minimalna refleksija.
 
Optimalna zaščita pred potencialno
nevarno svetlobo.

Tako gladko, da se nič ne 
prime.

NOVO

(npr. degeneracija makule, katarakta)



5

FOKUS

X-tra Clean – 
NAJBOLJ GLADEK 
NANOS NA SVETU

Gladkost, ki jo čutite.

Ekstremno lahko čiščenje.

PRO 410 - NOV MATERIAL 
PROTI STARANJU OČESA

97% prepustnost svetlobe, kar je med 
najvišjimi na tržišču.
 
100% zaščita proti UV-svetlobi 
(UVA in UVB žarkom).
 
Kristalno jasen vid, vrhunska
estetika in minimalna refleksija.
 
Optimalna zaščita pred potencialno
nevarno svetlobo.

Tako gladko, da se nič ne 
prime.

NOVO

(npr. degeneracija makule, katarakta)



6

FOKUS

Evropska diploma iz optometrije in 
Evropska diploma iz optike ECOO 
Namen, vrednost in sistem akreditacije

Evropska diploma iz optometrije (EDO) in Evropske 
kvalifikacije iz optike (EQO) sta nedvomno najbolj znani 
dejavnosti in rezultata Evropskega sveta za optometrijo 
in optiko (European Council of Optometry and Optics, 
ECOO), evropske krovne organizacije, ki predstavlja in-
terese evropskih optikov in optometristov. 

Članek zagotavlja celovit pregled namena in vrednosti 
EDO in EQO, pojasnjuje pa tudi sistem akreditacije in 
nudi določene vpoglede v obete za prihodnost. 

Če želite odkriti svet EDO in EQO, berite dalje!

Evropska diploma iz optometrije (EDO) 
Vse večji vpliv
Diploma EDO, ki je zasnovana tako, da v kateri koli 
evropski državi omogoča opravljanje poklica optometri-
sta na najvišji ravni, pušča vse vidnejši pečat v poslov-
nem okolju in postaja »zlati standard«.

Za začetek nekaj številk: od ustanovitve leta 2000 si je di-
plomo EDO prislužilo 317 strokovnjakov (podatki iz meseca 
septembra 2018), v zadnjih sedmih letih pa število ljudi, ki 
se odloči za pridobitev diplome, skokovito narašča (Slika 1).
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po letih 

Ti diplomanti prihajajo s štirih v celoti akreditiranih univerz:
• Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für 

Technik, Institut für Optometrie, Olten, Švica
• University College of Southeast Norway
• Beuth University, Berlin, Nemčija
• University of Applied Sciences Utrecht, Nizozemska

Nekaj diplomantov pa je opravljalo tudi neodvisne pre-
izkuse, za nadzor katerih je v imenu sveta ECOO odgo-
vorna organizacija Zentralverband der Augenoptiker und 
Optometristen (ZVA). 

Glede na trenutne trende se bo skupini nekdanjih štu-
dentov programa EDO vsako leto v povprečju pridružilo 
vsaj od 40 do 60 študentov. Poleg tega se postopek 
akreditacije trenutno izvaja še na štirih univerzah na Fin-
skem, na Švedskem in v Nemčiji, zanimanje pa je do 
sedaj izrazilo še pet dodatnih univerz. Ob upoštevanju 
akreditacij, podeljenih v bližnji prihodnosti, bo vsako leto v 
programu EDO zlahka diplomiralo več kot 100 študentov. 

Učinka pa ni mogoče meriti le v številkah. Univerze po 
vsej Evropi namreč strukturo svojih programov vse pogo-
steje prilagajajo študijskemu načrtu programa EDO. Na 
ravni Evrope so koncept programa EDO oblikovalci po-
litik sprejeli izjemno pozitivno, saj v njem vidijo perspek-
tivo predvsem v odnosu do usklajenega izobraževalnega 
standarda, ki olajšuje mobilnost strokovnjakov po vsej 
Evropi in obenem tudi viša splošne standarde prakse.

Kaj pomeni pojem »zlati standard«? 
Pravno gledano praksa v državah sveta ECOO obsega 
dejavnosti od sestavljanja očal do samostojnega obrav-
navanja očesnih bolezni. 

V duhu bolonjske deklaracije je svet ECOO program 
EDO iz optometrije zasnoval kot globalni model, osno-
van na kompetencah. Model naj bi služil kot spodbuda 
za uskladitev vseevropske izobrazbe in klinične prakse 
na področju optometrije. 

Program EDO je zasnovan tako, da v kateri koli evropski 
državi omogoča opravljanje poklica optometrista na najvišji 
ravni. Konkretno to pomeni, da zasnova EDO omogoča 
pridobivanje vsaj diplomskemu študiju enakovredne izo-
brazbe v evropskem visokošolskem programu, zagotavlja 
pa tudi kvalifikacije, ki zadostujejo za opravljanje poklica 
optometrista v skladu s tretjo od štirih kategorij modela Sve-
tovnega sveta optometrije (World Council of Optometry). 
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Države sveta ECOO so diplomo sprejele kot »zlati stan-
dard« na področju evropske optometrije.

Struktura diplome EDO
Diploma EDO je razdeljena na štiri dele 
• Del A: Optika in optične naprave 
• Del B: Klinične preiskave in ukrepi 
• Del C: Biološke in medicinske vede
• Del D: Celovite pristojnosti (komunikacija in poklicno 

ravnanje)
Poleg tega je treba predstaviti tudi portfelj, v katerem so 
zbrane klinične izkušnje kandidata (Portfolio of Clinical 
Experience). 

Sistem akreditacije diplome EDO
Za zagotavljanje usklajenosti je svet ECOO zasnoval interni 
odbor za akreditacijo, v okviru katerega lahko ustanove za 
usposabljanje akreditirajo svoje programe ali jih primerjajo 
z referenčno vrednostjo evropske diplome. Namen odbo-
ra je, da diplomantom akreditiranih programov ne bi bilo 
treba opravljati nekaterih ali vseh izpitov v okviru evropske 
diplome in pripravljati portfelja o kliničnih izkušnjah z bolniki.

Akreditacija je na usposobljenosti in rezultatih osnovan 
postopek. Univerze, ki želijo pričeti s postopkom akre-
ditacije, morajo stopiti v stik s svetom ECOO in izpolniti 
obrazec za samoocenjevanje. Postopek akreditacije po-
teka v angleščini, prav tako pa morajo biti v angleščini 
pripravljeni tudi vsi dokumenti. Nato se univerzi dodeli 
skupina obiskovalcev, ki bodo obrazec ocenili. 

Najprej se določi termin za predhodni obisk, na katerem 
se zagotovi celostno razumevanje poteka postopka in 
razčisti morebitne nejasnosti. Obiskovalci nato ob dru-
gem obisku izpeljejo podrobno ocenjevanje in natančno 
pregledajo vse vidike programa. K sodelovanju v tem 
postopku so vabljeni tudi študentje in predavatelji, ki 
zagotovijo izpolnjevanje standardov. 

Študentje, ki so vpisani v popolnoma akreditiran program 
in ki bodo uspešno pripravili portfelj s svojimi kliničnimi 
izkušnjami, bodo ob zaključku programa prejeli diplomo 
EDO in bodo od tedaj dalje lahko ob svojem imenu upo-
rabljali pripono »EurOptom«. 

Programi so lahko akreditirani bodisi v celoti, kar velja za 
štiri zgoraj omenjene univerze, ali pa le delno, kot denimo 
univerza Palacky University na Češkem. 

Delno akreditirani programi študentom omogočajo, da 
lahko izpolnijo del zahtev v okviru evropske diplome, s 

čimer si bodo lahko v prihodnosti prislužili diplomo EDO, 
ko bodo izpolnili še morebitne preostale obveznosti.

Svet ECOO je edini organ, ki lahko univerze akreditira 
za izpeljevanje programa diplome EDO in ki lahko izdaja 
diplome v fizični obliki.  

Neodvisni preizkusi 
Pred začetkom postopka akreditacije so študentje prejeli 
diplomo EDO po tem, ko so opravili teoretične in praktič-
ne preizkuse. Omenjene preizkuse opravlja organizacija 
ZVA v imenu sveta ECOO. Zaradi uspeha, ki ga doživlja 
sistem akreditacije, in relativno nizke stopnje študentov, 
ki izberejo opravljanje neodvisnih preizkusov, smo se 
odločili, da jih bomo do konca leta 2019 ukinili. 

Svet ECOO pa trenutno presoja možnost, da bi se 
opravljanje omenjenih preizkusov na stroškovno nev-
tralni osnovi nadaljevalo za vse dele diplome EDO, kar 
bi strokovnjakom, ki niso vpisani v enega od univerzite-
tnih programov, omogočilo pridobivanje diplome EDO. V 
povezavi s tem se upoštevajo številni dejavniki, končno 
odločitev pa bomo sprejeli takoj, ko bo mogoče.  

Priznavanje diplome EDO
Cilj sveta ECOO je doseganje celovitega uradnega pri-
znavanja diplome EDO v vsej Evropi, da bi se lahko v 
prihodnje diplomanti z nazivom »EurOptom« prosto gi-
bali po Evropi brez administrativnih bremen, povezanih 
s priznavanjem diplome v državi gostiteljici. 

Prvi koraki v tej smeri so se že odvili. Diplomo prizna-
vajo švicarski organi in organi Združenega kraljestva 
(opomba: v Združenem kraljestvu si pridržujejo pravico 
do pregleda portfelja). Svet ECOO pa si prizadeva, da 
bi dosegel tudi priznavanje drugih držav. Več kot je 
akreditiranih univerz v Evropi, laže bo to doseči. Res 
je, da je postopek seveda še v teku, temelje pa smo 
že postavili. 

Poleg tega pa je z diplomo EDO v celoti seznanjena 
tudi Evropska komisija. Ko bo akreditiranih dovolj držav, 
bomo torej lahko nadaljevali tudi z naslednjimi koraki na 
evropski ravni za nadaljnje prepoznavanje te kvalifikacije. 

Evropske kvalifikacije iz optike (EQO) 
Podobno kot diploma EDO tudi kvalifikacije EQO pod-
pirajo namen sveta ECOO, da bi uskladil in razvil izo-
braževalne standarde in obseg prakse teh dveh pokli-
cev. Pričakujemo, da bodo kvalifikacije EQO še zlasti 
pomembne za ustanove za usposabljanje v državah, ki 
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nimajo vzpostavljenih standardov s področja optike ali 
pa so ti nižji, in ki bodo zato te kvalifikacije tudi sprejele. 

Namen je vzpostaviti osnovni vstopni standard za področje 
optike na evropski ravni ter spodbuditi strokovna združenja 
in ustanove za usposabljanje k razvoju programov, ki omo-
gočajo nadgradnjo omenjenega vstopnega standarda.

Okvir kompetenc smo razvili glede na del A programa 
EDO, služil pa naj bi kot del izobrazbene lestvice na 
področju optike in optometrije. Načrtujemo, da bi ome-
njene kvalifikacije študentom omogočale možnost opro-
stitve opravljanja dela A diplome EDO. Zasnova okvirja 
spominja na kategorijo 1 kompetenčnega okvirja WCO, 
pripravili pa smo ga ob upoštevanju obstoječih evropskih 
pristojnosti s področja "dispensinga v očesni optiki".

Struktura diplome EQO 
Kvalifikacije EQO so sestavljene iz treh delov: 
• Del A Optika
• Del B Splošno poznavanje
• Del C Sposobnosti in navade

Poleg tega je treba predstaviti tudi portfelj, v katerem so 
zbrane izkušnje kandidata na področju optike (Portfolio 
of Optics Experience). 

Sistem akreditacije diplome EQO
Postopek akreditacije se je pričel leta 2018, zanimanje 
pa so izrazile številne univerze po vsej Evropi (tudi iz 
Avstrije in Združenega kraljestva). Svet ECOO z zadovolj-
stvom pričakuje izvajanje tega standarda po vsej Evropi 
in trenutek, ko bodo kvalifikacije EQO postale splošno 
uporabljeni standard. 

Podobno kot program diplome EDO je tudi v tem prime-
ru sistem akreditacije osnovan na kompetencah, vključu-
je pa obrazec za samoocenjevanje in niz obiskov odbora 
za akreditacijo, ki oceni sposobnosti diplomantov.

Zagotavljanje kakovosti 
Podeljevanje akreditacij univerzam v različnih državah 
glede na model, osnovan na kompetencah, pomeni, da 
se namesto primerjave kreditnih točk ali učnih postopkov 
natančno pregleda rezultate progama. Ta pristop je skla-
den z mednarodnimi praksami in se je pri primerjavi pro-
gramov iz različnih držav izkazal za najučinkovitejšega. 

Zgoraj opisani postopek akreditacije je strog, saj obi-
skovalci natančno pregledajo vsak vidik programa. Če 
program ne izpolnjuje zahtevane stopnje kompetenc, 

mora univerza nato odpraviti pomanjkljivosti. V primeru, 
da merila izpolnijo vsi diplomanti, pa obiskovalci svoja 
priporočila za akreditacijo nato predložijo dvema orga-
noma sveta ECOO: upravnemu in izvršilnemu odboru. 
Končno odločitev pa nazadnje potrdi generalna skup-
ščina, najvišji organ sveta ECOO. 

Ob zaključku vsakega programa univerze svetu ECOO 
predložijo tudi izjavo, v kateri se obvežejo k nadaljnjemu 
spoštovanju zahtevanih standardov.  

Univerze prejmejo akreditacijo za obdobje petih let, po 
tem pa morajo postopek akreditacije ponoviti. Zato je 
vzdrževanje standardov v njihovem interesu, saj bo od-
bor za akreditacijo le-to lahko ponovno dodelil le v pri-
meru, da upoštevajo vsa merila, vključno z morebitnimi 
spremembami učnega programa. 

Avtorske pravice 
Pomembno je opozoriti na dejstvo, da je programa EDO 
in EQO razvil svet ECOO, kar pomeni, da so vsi zadevni 
dokumenti in njihove priloge zaščitene z avtorskimi pra-
vicami ECOO ter da je kopiranje njihove vsebine brez 
dovoljenja strogo prepovedano.

Obeti za prihodnost 
V okviru načrtov za prihodnost si svet ECOO želi, da bi 
v vsaki evropski državi akreditacijo prejela vsaj po ena 
univerza. Glavni cilj pa je doseganje celovitega prizna-
vanja diplome EDO in nenazadnje tudi kvalifikacij EQO 
v Evropi, kar bi omogočilo usklajevanje. 

Nadaljnje informacije 
Če želite izvedeti več o programih EDO in EQO, obiščite 
spletno stran sveta ECOO in si oglejte videoposnetek o 
programu EDO: https://www.ecoo.info/european-diploma/ 

Zaključek
Vzpostavljanje programov EDO in EQO ne bi bilo mo-
goče brez številnih izjemno motiviranih posameznikov z 
vizijo, ki so temu dolgoročnemu projektu posvetili svoj 
prosti čas, znanje in veščine. 

Ekipa, ki se trenutno ukvarja z načrtom akreditacije 
programov EDO in EQO, prihaja iz številnih držav, med 
drugim tudi iz Bolgarije, Nemčije, Portugalske, Švedske, 
Švice, Nizozemske in Združenega kraljestva.

Njihovi dosežki so neprecenljivi in jih tako svet ECOO kot 
mnogi ljudje v sektorju izjemno cenijo!
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Bližinska očala: odlašanje z njimi ni pravilno
Očesna leča, ki jo imamo vsi v očesu je prožna in s 
pomočjo ciliarne mišice spreminja svojo lomnost (obli-
ko) oz. akomodira, ter tako omogoči, da slika bližnjega 
predmeta, nastane natančno na mrežnici. V starosti od 
45 do 50 let (v zadnjem času se to pojavlja že pri 40 le-
tih) pa prične leča počasi izgubljati svojo prožnost, in se 
zato pri gledanju od blizu ne more več toliko izbočiti, da 
bi nastala slika na mrežnici (slika 1). Starejši človek zato 
od blizu, ne vidi več ostro, temveč le na nekoliko večjo 
razdaljo (dobi “dolge roke”). Pri 60 letih prožnost popol-
noma izgine in napenjanje ciliarne mišice nima nobenega 
učinka več. Ta proces je fiziološki in poteka enakomerno 
pri vseh očeh, ne glede na to, ali so oči pravovidne (brez 
dioptrije), kratkovidne (- minus dioptrija) ali daljnovidne (+ 
plus dioptrija).

Bližinska očala: odlašanje z njimi ni pravilno 
 
 
 
Očesna  leča, ki  jo  imamo vsi v očesu  je prožna in s pomočjo ciliarne mišice spreminja svojo 
lomnost  (obliko)  oz.  akomodira,  ter  tako  omogoči,  da  slika  bližnjega  predmeta, 
nastane natančno na mrežnici. V starosti od 45 do 50 let (v zadnjem času se to pojavlja že pri 
40  letih)  pa prične  leča počasi izgubljati  svojo prožnost,  in  se  zato pri  gledanju od blizu ne 
more več toliko izbočiti, da bi nastala slika na mrežnici (slika 1). Starejši človek zato od blizu, 
ne vidi več ostro, temveč le na nekoliko večjo razdaljo (dobi “dolge roke”). Pri 60 letih prožnost 
popolnoma  izgine  in  napenjanje  ciliarne  mišice  nima  nobenega  učinka  več.  Ta  proces 
je fiziološki in poteka enakomerno pri vseh očeh, ne glede na to, ali so oči pravovidne (brez 
dioptrije), kratkovidne (‐ minus dioptrija) ali daljnovidne (+ plus dioptrija). 
 
 
 

 
Slika 1 

 
 
Pri  branju,  pisanju  in  podobnih  delih  opravljamo  svoje  delo  približno  v razdalji  30‐35  cm, 
katero imenujemo delovna razdalja. Dokler leži bližišče poleg te točke, se lahko opravlja delo 
brez  napora,  ko  pa  se  bližišče  oddalji  in  preseže  delovno  razdaljo,  pričenja  tisk 
postajati nejasen; to je že prvi znak, da oko postaja počasi starovidno. To pa prične nastopati 
navadno med  40  in  50  letom.  V  začetku,  ob  nastopu  starovidnosti,  si  presbiopi  pomagajo 
navadno  tako, da držijo knjigo nekoliko dalje od  sebe  (dobijo  “dolge  roke”).  Ta  razdalja  se 
postopoma vedno veča, dokler jih situacija ne prisili, da se zatečejo k optiku po očala. 

Slika 1

Pri branju, pisanju in podobnih delih opravljamo svoje 
delo približno v razdalji 30-35 cm, katero imenujemo 
delovna razdalja. Dokler leži bližišče poleg te točke, se 
lahko opravlja delo brez napora, ko pa se bližišče oddalji 
in preseže delovno razdaljo, pričenja tisk postajati neja-
sen; to je že prvi znak, da oko postaja počasi starovidno. 

To pa prične nastopati navadno med 40 in 50 letom. V 
začetku, ob nastopu starovidnosti, si presbiopi poma-
gajo navadno tako, da držijo knjigo nekoliko dalje od 
sebe (dobijo “dolge roke”). Ta razdalja se postopoma 
vedno veča, dokler jih situacija ne prisili, da se zatečejo 
k optiku po očala.

 
Slika 2 

 
Oko ima največjo prožnost v otroških letih (slika 3 – akomodacijska krivulja po Duanu). Z leti 
se bližišče počasi, toda stalno oddaljuje od očesa. 10 let star otrok lahko bere droben tisk v 
razdalji 7 cm pred očmi (tu ima svoje bližišče), v starosti 25 let je bližišče še na razdalji 12 cm 
pred očmi, pri 40  letih 22 cm, pri 46  letu pa že pri 30 cm. Torej bližišče se  je premaknilo v 
razdalji  30  cm  od  oči.  Oko  še  lahko  zbira  žarke,  toda  le  s  precejšnim  naporom,  dokler  se 
akomodacijska  mišica  –  ciliarnik  ne  utrudi  in  popusti.  Če  mišica  popusti,  se  leča  splošči, 
lomnost se zmanjša, slika na mrežnici ni več ostra in tisk se zamegli (slika 1). Stanje imenujemo 
starovidnost  ‐  starostna  daljnovidnost ali  presbiopija  (presbos  =  starček,  izhaja  iz  grške 
besede). 
 
Starovidnost  ne  smemo  zamenjati  z  daljnovidnostjo.  Daljnovidnost  je  refrakcijska  hiba, 
starovidnost pa fiziološki starostni pojav. Predpis očal ne sme biti šablonski, temveč se mora 
prilagodit  željam  in  potrebam  posameznika.  Bistvo  predpisa  bližinskih  očal  je  v  tem,  da 
preložimo akomodacijsko polje v take meje, ki ustrezajo vrsti dela in potrebi posameznika. 
Pri  pregledu  starovidnosti  je  važna  tudi  starost pacienta,  ki  jo moramo poznati.  Slabovidni 
želijo približati predmete bolj kot normalnovidni, zato ker s tem dobijo večjo sliko na mrežnici. 
Te pa korigiramo na krajšo delovno razdaljo. 
 
 
Mnogim novim uporabnikom očal se poraja vprašanje, če bodo sedaj, ko imajo očala, brez 
njih še težje shajali. Se jim bodo oči »razvadile« in bodo zaradi njih dobili še večjo dioptrijo? 
 
  
V življenju se ljudje na boljše zadeve takoj navadimo in potem to jemljemo kot samo po sebi 
umevno. Oči se hitro privadijo ostrejši sliki  in če snamemo očala se nam zdi, kot da vidimo 
slabše, kot smo videli predno smo začeli nositi očala. 
 
To je psihološki učinek, če spet nehamo nositi očala za nekaj dni, smo spet na starem. Krivulje 
staranja pač ne moremo ustaviti (slika 3). 

Slika 2

Oko ima največjo prožnost v otroških letih (slika 3 – ako-
modacijska krivulja po Duanu). Z leti se bližišče počasi, 
toda stalno oddaljuje od očesa. 10 let star otrok lahko 
bere droben tisk v razdalji 7 cm pred očmi (tu ima svoje 
bližišče), v starosti 25 let je bližišče še na razdalji 12 cm 
pred očmi, pri 40 letih 22 cm, pri 46 letu pa že pri 30 cm. 
Torej bližišče se je premaknilo v razdalji 30 cm od oči. 
Oko še lahko zbira žarke, toda le s precejšnim naporom, 
dokler se akomodacijska mišica – ciliarnik ne utrudi in 
popusti. Če mišica popusti, se leča splošči, lomnost se 
zmanjša, slika na mrežnici ni več ostra in tisk se zamegli 
(slika 1). Stanje imenujemo starovidnost - starostna 
daljnovidnost ali presbiopija (presbos = starček, iz-
haja iz grške besede).

Starovidnost ne smemo zamenjati z daljnovidnostjo. 
Daljnovidnost je refrakcijska hiba, starovidnost pa fizi-
ološki starostni pojav. Predpis očal ne sme biti ša-
blonski, temveč se mora prilagodit željam in potrebam 
posameznika. Bistvo predpisa bližinskih očal je v tem, da 
preložimo akomodacijsko polje v take meje, ki ustrezajo 
vrsti dela in potrebi posameznika.

Pri pregledu starovidnosti je važna tudi starost pacienta, 
ki jo moramo poznati. Slabovidni želijo približati predmete 
bolj kot normalnovidni, zato ker s tem dobijo večjo sliko 
na mrežnici. Te pa korigiramo na krajšo delovno razdaljo.
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Mnogim novim uporabnikom očal se poraja vpra-
šanje, če bodo sedaj, ko imajo očala, brez njih še 
težje shajali. Se jim bodo oči »razvadile« in bodo 
zaradi njih dobili še večjo dioptrijo?

V življenju se ljudje na boljše zadeve takoj navadimo in 
potem to jemljemo kot samo po sebi umevno. Oči se 
hitro privadijo ostrejši sliki in če snamemo očala se nam 
zdi, kot da vidimo slabše, kot smo videli predno smo 
začeli nositi očala.

To je psihološki učinek, če spet nehamo nositi očala za 
nekaj dni, smo spet na starem. Krivulje staranja pač ne 
moremo ustaviti (slika 3).

Kaj se zgodi? Oči lahko s prisilo navadimo na senzorično 
adaptacijo, ter k manjšanju zenic, s čimer dobimo večjo 
globinsko ostrino, a je potreba po svetlobi zato še večja. 
Ta strategija se obnese le nekaj časa.  Ko naposled ne 
zadošča več, pa imamo s privajanjem na normalna očala 
samo še več težav, saj smo oči trenirali »v nasprotni 
smeri«. Ljudje imajo zato večje težave z navajanjem na 
nova očala.

Vsi, ki menijo, da so jim očala poslabšala vid, so v zmoti, 
saj če jih ne bi nosili, bi pač prišli k optiku z večjo začetno 
dioptrijo, kot pa so jo dobili tisti, ki so prišli pravoča-
sno na pregled. Ljudje ki odlašajo, se po nepotrebnem 
mučijo, ter si tako samo povzročajo težave pri novih 
očalih, ki jih nekoč vendarle potrebujejo. Dioptrija, ki je 
takrat potrebna, predstavlja (pre)velik skok v primerjavi 
s prejšnjim stanjem, kar pa povzroča nemalo težav, saj 
je preskok v dioptriji prevelik za na en mah!

Rene Pirc
mojster očesne optike

 
 
Slika 3:  Duanove klasične krivulje za srednjo (B) vrednost akomodacije glede na starost.  Krivulji A in C prikazujeta zgornjo in spodnjo mejo. 
Izvor:  By Hans Strasburger ‐ Own work, CC BY‐SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39969617 
 
Kaj se zgodi? Oči lahko s prisilo navadimo na senzorično adaptacijo, ter k manjšanju zenic, s 
čimer dobimo večjo globinsko ostrino, a je potreba po svetlobi zato še večja. Ta strategija se 
obnese le nekaj časa.  Ko naposled ne zadošča več, pa imamo s privajanjem na normalna očala 
samo še več težav, saj smo oči trenirali »v nasprotni smeri«. Ljudje imajo zato večje težave z 
navajanjem na nova očala. 
 
Vsi, ki menijo, da so jim očala poslabšala vid, so v zmoti, saj če jih ne bi nosili, bi pač prišli k 
optiku z  večjo  začetno dioptrijo,  kot pa  so  jo dobili tisti,  ki  so prišli pravočasno na pregled. 
Ljudje ki odlašajo, se po nepotrebnem mučijo, ter si  tako samo povzročajo težave pri novih 
očalih, ki jih nekoč vendarle potrebujejo. Dioptrija, ki je takrat potrebna, predstavlja (pre)velik 
skok  v  primerjavi  s  prejšnjim  stanjem,  kar  pa  povzroča  nemalo  težav,  saj  je preskok v 
dioptriji prevelik za na en mah! 
 
 
 
Rene Pirc 
mojster očesne optike 
 

Slika 3:  Duanove klasične krivulje za srednjo (B) vrednost ako-
modacije glede na starost.  Krivulji A in C prikazujeta zgornjo 
in spodnjo mejo. Izvor:  By Hans Strasburger - Own work, 
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=39969617

Na tem mestu se opravičujemo Gregorju Bendi, ki je v uredništvo sočasno poslal članek z zelo 
podobno vsebino. Zahvaljujemo se mu za prispevek, objavljen bo v prihodnji številki Fokusa.
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Izdelek je medicinski pripomoček. Pooblaščeni zastopnik v Sloveniji: OPH OKTAL PHARMA d.o.o., Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana Črnuče
V primeru pojava neželenega dogodka o tem takoj obvestite pooblaščenega zastopnika OPH Oktal Pharma d.o.o. na elektronski naslov: info@oktal-pharma.si.
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Na pragu vpisa 29. generacije 

V šolskem letu 2019/20 
bomo na Šolskem centru 
Rogaška Slatina vpisali že 
29. generacijo dijakov, ki si 
želijo postati optiki ali celo 
optometristi. Izobraževa-
nje za optike je od takrat, 
ko smo vpisali prve dijake, 
doživelo nekaj sprememb 
in posodobitev tudi zato, 
ker se na šoli želimo odzi-
vati na napredek stroke in 
potrebe trga dela. 

Šolski center Rogaška Slatina 
je edina šola v Sloveniji, na kateri se dijaki izobražujejo 
za bodoče optike. Vsako leto vpišemo za en oddelek 
dijakov in to je za slovenske razmere ravno prav. Izo-
braženi mladi optiki tako ne ostajajo kot brezposelni po 
zavodih za zaposlovanje, na trgu dela pa obstaja stalno 
zanimanje za ta kader. 

Štiriletno izobraževanje, ki se zaključi s poklicno 
maturo
Začetki izobraževanja očesnih optikov v Rogaški Slati-
ni segajo v šolsko leto 1991/92. V šolski kroniki lahko 
preberemo: »Bilo je veliko problemov in samo nesebični 
pomoči predsednika Društva optikov Slovenije g. Janeza 
Gobca iz Rogaške Slatine se moramo zahvaliti, da je 
program stekel.«

Optiki so se takrat izobraževali po triletnem programu 
za steklarje, ki so ga modificirali tako, da je ustrezal tudi 
standardom za izobraževanje optikov. Sledila je uredi-
tev delavnice za praktični pouk, pri čemer so pomagali 
številni slovenski optiki, predvsem pa g. Janez Gobec s 
strokovnimi nasveti in g. Ivan Rimc, ki je vse inštalacije 
opravil brezplačno, hkrati pa šoli omogočil, da je optične 
stroje nabavila po osnovni ceni. Za potrebe praktičnega 
pouka je šoli priskrbel tudi drobno orodje.  

V letu 1997 se je takratna Steklarska šola vključila v 
program Phare. Urejene so bile učilnice za praktični pouk 
in mojstrsko izobraževanje, v sodelovanju s CPI pa so 
bili pripravljeni katalogi znanja za 4-letni program. Ta se 
je sprva zaključeval z zaključnim izpitom, od l. 2003, ko 
je bil sprejet Zakon o maturi, pa s poklicno maturo, ki je 
sestavljena iz 4 izpitnih enot: slovenščine, optike kot te-
meljnega strokovnega predmeta, angleščine/nemščine/
matematike (kandidati izberejo enega od teh predmetov) 
ter izdelka oz. storitve z zagovorom. Na opravljanje za-
dnje izpitne enote se dijaki pripravljajo pri praktičnem po-
uku, v komisiji pri ustnem delu izpita pa vedno sodeluje 
tudi predstavnik optične stroke, ki tako dobi neposreden 
vpogled v znanje in veščine bodočih kolegov.

Delo pri praktičnem pouku v šolski delavnici.

PUD oz. praktično usposabljanje pri delodajalcu
Prenova programa, ki je stopila v veljavo s šolskim letom 
2008/09, je prinesla dve pomembni spremembi. Prva se 
veže na vpeljavo obveznega praktičnega usposabljanja 
pri delodajalcu oz. t. i. PUD-a v obsegu 304 ur, ki so 
razporejene takole: 
• 2. letnik: 2 tedna,
• 3. letnik: 4 tedni, 
• 4. letnik: 2 tedna. 

Izobraževanje v programu tehnik optik

Izobraževanje za optike je v dobri kondiciji, sodelovanje optične 
stroke v izobraževanju novih kadrov pa nepogrešljivo

mag. Dubravka Berc Prah, 
ravnateljica Šolskega 
centra Rogaška Slatina
Foto: Arhiv ŠCRS
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V času PUD-a dijaki nimajo pouka v šoli, predviden čas 
preživijo na konkretnih delovnih mestih, v stiku s kon-
kretnimi delovnimi nalogami in strankami. Optiki, ki jih 
sprejmejo v svoje delavnice, jim zagotovijo mentorja, ti pa 
poskrbijo, da dijaki v šoli pridobljeno znanje nadgradijo 
oz. poglobijo. Pestrost okoliščin in nalog, ki jih mentorji 
zaupajo dijakom, je pri tem neprecenljiva: ob dobrem 
mentorju se dijaki na PUD-u naučijo zelo veliko.

Naši nepogrešljivi partnerji pri izvedbi PUD-a v tem 
šolskem letu so Alcom Kranj, Optika Mira Krstiča Lju-
bljana, Optika Rožič Celje, Vidim Optika Celje, Špeglarija 
Bukovci, Optomed Škofja Loka, optike Sentina, Optika To-
maža Cirmana Trebnje, Optika Klik Podčetrtek, Primus Vid 
Velenje, Optika Reneja Zabrdaca Ptuj, Optika Šuc Maribor, 
Optika Petra Šentjur, Optika Kuhar Ptuj, Optika Auer Ruše, 
O2MED Ljubljana, Optika Feliks Ljubljana, OA Avsec Dom-
žale, Optika Salobir Levec, Optika 24 Maribor, Optika Mar-
tina Krhlikarja Ljubljana, Optika Oftalmos Rogaška Slatina, 
Optika Mali Ljubljana, Optika Meček Cerknica, OPTRIS 
Šentjernej, Optika Irman Žalec, MGV91 Domžale, Optika 
Nina Ljubno ob Savinji, Optika Gobec Rogaška Slatina, 
Optika Arena Maribor, Optika Javornik Slovenske Konjice, 
Optika Art Celje, Optika Aleksander Šentilj, Optika Keber 
Brežice, Optika Kameleon Maribor, Optika Glas Velenje, 
Optika Glasmaher Brežice, Optika Jure Slovenske Konjice, 
Optika Planinšek Lah Logatec, Optika Likeb Ternik Mozirje, 
Optika Pogled Šmarje pri Jelšah, Optika Barbare Krhlikar 
Ljubljana, Optika Zvonka Pirtuška Maribor, OPHTACON 
Ljubljana. Iskrena hvala vsem.

Erasmus+  – mobilnost za dijake in učitelje
Praktični pouk v šoli in PUD sta med dijaki zelo prilju-
bljena, saj prav v okviru teh najlaže osmislijo usvajanje 
teoretičnih znanj pri drugih predmetih. Pri praksi in na 
PUD-u vidijo, kje konkretno bodo lahko določeno znanje 
uporabili. V okviru projekta mobilnosti Erasmus+ pa že 
pet let od 5 do 10 dijakov 3. letnika odhaja na PUD tudi v 
tujino, sprva na Dunaj, v zadnjih dveh letih pa še v Leipz-
ig. Prvih nekaj dni jih spremlja kdo od naših učiteljev, nato 
pa v tujini za več tednov ostanejo sami. Vsakodnevno 
odhajajo na PUD k avstrijskim in nemškim delodajalcem, 
med vikendi pa spoznavajo kulturnozgodovinske zna-
menitosti države, v kateri bivajo. Vrnejo se samostojnejši, 
samozavestnejši, z višjo ravnijo poznavanja tujega jezika 
in z izkušnjo, kako delujejo optike v Avstriji in Nemčiji. V 
zadnjih dveh letih smo na mobilnost poslali tudi štiri naše 
učitelje, ki so po en teden preživeli na Tiroler Fachbe-
rufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik, kjer so 
opazovali pouk, razpravljali o učinkovitih metodah pou-
čevanja ter spoznavali avstrijski šolski sistem.

Skupina 5 dijakov 3. letnika na PUD-u v Leipzigu.

Učiteljici Anita Pihlar in Branka Kovačič na mobilnosti na Ti-
roler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik.

Odprti kurikulum
Druga posebnost prenove je bila vpeljava t. i. odprtega 
kurikuluma. Gre za del predmetnika, ki ni vnaprej do-
ločen s strani države, pač pa je prepuščen šoli in de-
lodajalcem, da ga določijo skupaj na osnovi zaznanih 
potreb. V okviru odprtega kurikuluma smo tako skupaj z 
delodajalci zasnovali predmete, kot sta npr. komunikacija 
v optiki ter novosti v optiki. V okviru slednjega optiki in 
optična podjetja opravijo vrsto predavanj in delavnic za 
naše dijake, tako da smo v največji možni meri v stiku 
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s trendi in novostmi. K temu vsekakor pripomorejo tudi 
številni obiski inštitucij in strokovnih dogodkov doma in 
v tujini (v 2018 smo npr. z dijaki bili na optičnem sej-
mu v Parizu, v 2019 potujejo v Zeis Aalen, skoraj vsako 
leto obiščemo podjetji Alcom, O. K. M. in Optyl, Kliniko 
Svjetlost in dogodke, ki jih organizira DOOS na čelu s 
predsednikom Matjažem Mihelčičem).

Izobraževanje odraslih in projekt Munera 3
Ob vsem naštetem že vrsto let izvajamo tudi izobraže-
vanje odraslih, ki je v prvi vrsti namenjeno tistim, ki so se 
po spletu okoliščin zaposlili v optiki, nimajo pa ustrezne 
izobrazbe za to delo. Nekatere med njimi na izobraževa-
nje napotijo njihovi delodajalci, nekateri pa se za ta korak 
odločijo tudi samoiniciativno, saj pri vsakodnevnem delu 
pogrešajo določena strokovna znanja. V okviru projek-
ta Munera 3 že v letošnjem šolskem letu omogočamo 
brezplačno izobraževanje vsem, ki imajo zaključe-
nega enega od srednješolskih strokovnih progra-
mov in se želijo prekvalificirati v optike. Enako bomo 

storili tudi v šol. letu 2019/20. Zato že zdaj vabimo 
vse, ki vas zanima prekvalifikacija po programu 
tehnik optik, da se udeležite informativno-vpisnih 
dni, ki bosta v petek in soboto, 13. in 14. 9. 2019, ali 
pišite na gabrijela.fuerlinger@scrs.si, da si pridobi-
te ustrezne informacije za lažjo odločitev.  

Optična stroka in ŠCRS – dolgoletna partnerja
Veseli smo, da so – poleg omenjenih – že več let del 
strokovnega tima, ki svoje znanje prenaša na naše dija-
ke, tudi podjetja, kot so Essilor, Rodenstock, Optimed, 
Johnson&Johnson, Iris, Bauch&Lomb, Rimc, Elab, Adria 
Plast Portorož … Za sodelovanje in pomoč pri izvedbi 
strokovnih vsebin in praktičnega izobraževanja se vsem 
cenjenim partnerjem iskreno zahvaljujemo. Želimo si 
nadaljnjega tesnega sodelovanja, saj se zavedamo, da 
bomo le tako, s skupnimi močmi, uspeli izobraziti stro-
kovni kader, kakršnega si vsi želimo.

Dubravka Berc Prah

Dijaki ŠCRS na obisku v podjetju Alcom Kranj, kjer smo vedno 
zelo lepo in strokovno sprejeti.

V šol. letu 2017/18 smo obiskali optični sejem Silmo v Parizu.
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NA VOLJO V DIOPTRIJI

O NJIH SE POZANIMAJTE PRI NAJBLIŽJEM OPTIKU ALI NA

SOL.si
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Zakaj je pomembno, da so vlažilne 
kapljice hipoosmolarne?
Suho oko je ena izmed najpogostejših težav z očmi. 
Poglavitna razloga sta manjše izločanje solz in večje 
izhlapevanje vode iz solzne tekočine, ki privede do ne-
ravnovesja in hiperosmolarnosti solz. Pri suhem očesu 
osmolarnost solz precej naraste, tudi do 340 mOsm/l. 

Po novi definiciji, sprejeti leta 2017, je suho oko večvzroč-
no obolenje očesne površine. Ključno vlogo pri tem imajo 
neravnovesje solznega filma - hiperosmolarnost, vnetje in 
okvara očesne površine ter nevrosenzorne motnje.

Hiperosmolarnost solz torej ni samo povezana z neprije-
tnim občutkom v očeh, ampak je povezana tudi z vnetjem 
in okvaro očesne površine. Zato je izbira hipoosmolarnih 
vlažilnih kapljic pri suhem očesu še posebej pomembna. 

Z vlažilnimi kapljicami, ki so hipoosmolarne, lahko zniža-
mo previsoko osmolarnost solz na normalno vrednost, to 
je 300 mOsm/l in prekinemo začarani krog hiperosmolar-
nosti solznega filma in vnetja očesne površine. Zelo po-
membno je tudi, če vlažilne kapljice vsebujejo esencialne 
ione, kot so natrij, kalij in magnezij, ki nudijo podporo pri 
prehranjevanju celic roženice in pomagajo pri vzdrževanju 
elektrolitskega ravnotežja v solznem filmu. 

Izbira hipoosmolarnih vlažilnih kapljic pri suhem očesu 
je še posebej pomembna, saj tako hitreje vzpostavimo 
izoosmolarno stanje solznega filma in povrnemo home-
ostazo na očesni površini. 

Urša Smole Zavadlav, mag. farm.
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Reference:  
P. Schollmayer, K. Matovič, Nove smernice zdravljenja bolezni suhega očesa, Očesna površina, 
Izbrana poglavja iz oftalmologije, zbornik Ješetov dan, Ljubljana, april 2018 
https://www.tearfilm.org/public/TFOSDEWSII-Executive  
Chemedica-Data on file. 
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MLADI PROFESIONALCI.            USPEŠNE OSEBE.            UPORABNIKI DIGITALNE TEHNOLOGIJE.

Osebam, ki dolge ure preživijo ob digitalnih napravah
in v zahtevnih razmerah, priporočamo

Dnevne leče

Vse kontaktne leče blagovne znamke ACUVUE® nudijo UV zaščito razreda 1 ali razreda 2, ki ščitita oko pred škodljivimi UV žarki.
UV zaščita NE nadomešča kakovostnih UV zaščitnih očal, saj leče ne pokrivajo očesa in njegove okolice v celoti.

ACUVUE® OASYS 1-day HydraLuxeTM KONTAKTNE LEČE, KI SPREMENIJO življenjeTM, so zaščitene blagovne znamke podjetja Johnson & Johnson S. E. d. o. o. 2019
1DOA _FOCUS2019
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23 vprašanj za 
Anjo Sever
Intervju opravil Janez Gobec

Kaj ste želeli postati kot otrok?
Kot otrok sem želela biti modna oblikovalka ali arhitektka.

Kaj je bilo odlocilno pri izbiri vašega poklica?
Veselje do dela z ljudmi.

Za optika in optometrista ste se izbraževala ob delu. 
Sem prav poucen? Kateri pa je vaš prvotni poklic?
Za optometrista sem se izobraževala ob delu. Srednjo 
šolo sem zakljucila kot ekonomsko-komercialna tehnica.

Študij optometrije ste koncali na Veleucilišcu v Veliki 
Gorici.
Magistrski študij optometrije sem zakljucila na Medicinski 
fakulteti Masarykove Univerze na Ceškem.

Lahko za naše bralce poveste na kratko kako poteka 
študij na Hrvaškem?
Glede na to, da sem s pred diplomskim študijem na Hr-
vaškem zakljucila že kar nekaj casa nazaj, bi bilo morda 
za bralce bolj zanimivo, da bi bilo vprašanje postavljeno 
aktualnim študentom, ali sveže diplomiranim optometri-
stom. Moja izkušnja na Hrvaškem pa je odlicna.

Sodelovanje sekcije optikov pri OZ in Društva opti-
kov je bilo dolga leta dobro. Obe organizaciji zasto-
pata interese optikov. Ali menite, da se je to sode-
lovanje v zadnjem casu spremenilo?
Z mandatom kot predsednica Sekcije Optikov sem pri-
cela v Aprilu 2018. Sodelovanje je takšno kot je bilo v 
preteklosti.

V sekcijo optikov pri OZ in Društvo ocesnih optikov 
so vec ali manj vclanjeni isti ljudje. Ali nam lahko 
pojasnite zakaj oba združenja organizirata strokovni 
dogodek z razstavo na istem mestu v razdobju 4 me-
secev? Ali nebi bilo boljše, da bi organizirali skupno 
vecje in boljše strokovno srecanje obeh organiza-

cij? Morda bi takšen dogodek pozitivno sprejeli tudi 
sponzorji in razstavljalci?
V Obrtno Podjetniški Zbornici Slovenije je vclanjenih nekje 
25.000 prostovoljnih clanov, znotraj zbornice deluje 30 
Sekcij. Sekcija Optikov sledi strategiji Obrtno podjetniške 
zbornice Slovenije, zato bo vsako leto pripravila niz do-
godkov ( srecanja, izobraževanja, drugi dogodki ), na željo 
svojih clanov, ter enako kot to dela vseh ostalih 29 Sekcij.
Glede vaše ocene pozitivnega sprejema skupnega do-
godka s strani sponzorjev oziroma razstavljalcev, nikoli ni-
smo dobili negativnih reakcij, edino pozitivne pohvale ob 
organizaciji Srecanja v Novembru 2018. Upravni odbor 
s podpredsednikom, ter mojo malenkostjo, pa smo po-
zitivno naravnana skupina, odprta vsem za sodelovanje.

Kaj se bo po vaše dogajalo v naši stroki cez 10 let?
Karkoli bi odgovorila bi bil nesmisel in neodgovorno, saj 
še državni analitiki, težko ocenjujejo kaj se bo dogajalo v 
posameznih panogah cez 10 let. Bolj smiselno je govoriti 
o srednjerocnih planih, nekje 4-5 let. Naši stroki tako kot 
vsem sigurno preti globalizacija trgov, ter pojavnost digi-
talizacije, ki bo sigurno prinesla spremembe tudi v zdra-
vstvenih sistemih, predvsem pri optimizaciji strokovnih 
kadrov. Verjamemo pa, da bo kvalitetna opticna storitev 
še zmeraj cenjena, spoštovana in sprejeta.

Kateri so vaši hobiji?
Košarka

Katera je vaša najljubša barva?
Nimam najljubše barve.

Katero cvetje vam je najbolj všec?
Tulipan

Katera je vaša najljubša žival?
Pes
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Katera je vaša najljubša jed?
Krof, Slovenska tradicionalna orehova potica

Kam bi najrajši šli na pocitnice?
Porec

Kje bi najrajši živeli?
Živim tocno tam, kjer sem si želela. Doma v Sloveniji.

Kaj bi delali, ce ne bila optometrist?
Bila bi kuharica.

Kaj je za vas luksuz?
Prosti cas.

Katero glasbo najrajši poslušate?
Poslušam vso glasbo.

Kaj nekomu najtežje oprostite?
Nisem zamerljiva, tako, da vse oprošcam.

Katere svoje osebnostne lastnosti najbolj cenite?
O tem vprašanju bodo lažje podali oceno drugi.

Katera je vaša najvecja napaka?
Najvecja napaka? Je še nisem naredila.

Kateri je vaš najpomembnejši cilj v življenju?
Zdravje moje družine, ter moje lastno zdravje.

Vaš življenjski moto?
Danes še jem, jutri pa hujšam. Šala, najveckrat izgovor-
jena. Sicer pa življenjskega mota nimam.
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B a s I C

C l a s s I C

p R e m I u m

o n e  f l o o R  p l a n  –  v a R I o u s  o p t I o n s

We are also happy to take care of drywall,
electrical, painting & floor laying work as well
lighting design. for this we meet with you,  
depending on Complexity and scope, individual  
arrangements [10% fee / construction amount or 
billing on an area and hourly basis].

p l a n n I n g  &  C o o R d I n a t I o n
f R o m  a n C I l l a R Y  W o R k s

s h o p  C a T e g o R I e s5  g o o d  R e a s o n s  
F o R  a  n e W  
C o n s T R u C T I o n  
o R  M o d I F I C a T I o n :

We are the perfect partner  

for your new or conversion  

project if:  

You want to benefit from        

    concepts, which create  

    shopping experiences and  

    increase your sales 

You are aiming for an increase  

    in customer frequency and  

    higher residence time

You want to gain more  

    customers and to bind existing  

    customers more strongly to  

    your company 

You want to emphasize  

    your unique selling points and  

    strengthen your position and  

    image 

You want to differentiate  

    yourself from competitors and  

    secure your market position in  

    the long term.

the shop categories BasIC, 
ClassIC and pRemIum describe 
different furnishing standards.

B a s I C 
 
400 – 500 €/m² 
[ functional - practical - cheap ]

C l a s s I C 
 
500 – 650 €/m² 
[ modern - adequate - economical ]  

p R e m I u m 
  
650 €/m² - >
[ exclusive - sophisticated - first class ]

I n d I v I d u a l  s h o p  d e s I g n

When we design a shop, our aim is to work out 
an optimal furnishing concept and attend you 
comprehensively until completion. 

We provide modular shop concepts 

which can be customized to each  

requirement and budget. With our  

modules, partial rebuildings as well as 

entire redecorations can be carried out. 

In addition to that, we have the  

possibility to customize (Corporate 

design) by means of a wide range of 

colours and materials.

2 .  p l a n n I n g

Based on our modular concept, we plan the renovation 
or new construction of your optical shop in a short time.

3 .  R e a l I z a t I o n

our committed team stands by you throughout the  
entire execution phase. our experienced installation 
team can assist you in the assembly if necessary.

1 .  C o u n s e l l I n g

our interior designers will counsel you individually and,  
with pleasure, will be at your disposal for further questions.  
We are looking forward to your call!

I n  3  s t e p s  t o  Y o u R  
I n d I v I d u a l  s h o p  C o n C e p t

I n d I v I d u a l  s h o p  d e s I g n

C o u n s e l l I n g

p l a n n I n g

R e a l I z a t I o n

Concept-s d.o.o.

Kovinska 12
10 000 Zagreb
Croatia
Tel:  (+385) 1 2409 209
Fax: (+385) 1 2409 409
concept-s@zg.htnet.hr
info@concept-s.hr
www.concept-s.hr

C o m p o n e n t s 

s h o p  s Y s t e m s
&

[Cs] 
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w w w . c o n c e p t - s . H r
Concept-s d.o.o.

Kovinska 12
10 000 Zagreb
Croatia
Tel:  (+385) 1 2409 209
Fax: (+385) 1 2409 409
concept-s@zg.htnet.hr
info@concept-s.hr
www.concept-s.hr

c o m p o n e n t s 

s h o p  s y s t e m s
&

[cs] 
M a n y  c o M p a n i e s  c o M e  u p  w i t h  n e w  i d e a s  –  

w e  r e a l i z e  i d e a s  a n d  g i v e  t h e M  s p a c e !

s e l e c t e d 
r e f e r e n c e s

c o n c e p t - s  s H o p  d e s I G n
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Wall Displays

S R

L L - W A L L D E P O T

We offer solutions 
for all areas of 
your shop

Whether you are looking for solutions for 
shop WindoWs, Wall display, consulting & 
service or need shop design systems, shop-
in-shop systems, free-standing displays, 
counter displays, decorative spectacle 
displays or mirrors - at [concept-s] you 
Will find everything to make your business 
look excellent! 

conseils & services

solutions for shop WinDoWs

L L - F R A M E p . o . s .  s T E p s

c o u n s e l l i n g  d e s k s  &  s a l e s  c o u n t e r s

S h o w c a S e S  & 
S t o r a g e



IS CALCULATED FASCINATION.
PRECISION

single roDs & shop Design systems

counter Displays, spectacle Displays & mirrors

p u r  2

A S I S  2 / T C  &  P S L L - P O P  U P !

L I N E A R  L E DT U B I X  C I R C O

We offer solutions 
for all areas of 
your shop

ll-pop up!, shop in shop & Display stanDs

a n g l e

Z o o M

a  6
l i n k

p . o . s .  s T E p s

Concept-s d.o.o.

Kovinska 12
10 000 Zagreb
Croatia
Tel:  (+385) 1 2409 209
Fax: (+385) 1 2409 409
concept-s@zg.htnet.hr
info@concept-s.hr
www.concept-s.hr

c o m p o n e n t s 

s h o p  s y s t e m s
&

[cs] 
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ZEISS stekla s tehnologijo UVProtect
Nov standard za vsa brezbarvna stekla.

• Ultravijolično sevanje je vedno tu. Celo leto, ves dan, tudi ko je oblačno.
• Za vaše oči je sevanje ravno tako nevarno kot za vašo kožo. 

UV sevanje je škodljiv izziv za dolgoročno zdravje vaših oči.
• Zaščita pred škodljivimi UV žarki se priporoča za UV žarke do 400 nm,

kljub temu pa do 80% brezbarvnih stekel ne ponuja polne UV zaščite. 

Pri svojem optiku preverite, ali so vaša stekla ustrezna.

www.zeiss.com/uvprotect

Popolna UV zaščita v vseh brezbarvnih 
steklih. Ves dan. Vsak dan.
ZEISS stekla s tehnologijo UVProtect

Že danes

poskrbi za

svoje oči


