KRONOLOŠKI PREGLED DOGODKOV SZKŠ 2012/2013
Zlati maturantje pri predsedniku države
Zlati maturantje, ki so prejeli vseh 23 točk na poklicni maturi 2012, so imeli sprejem pri
predsedniku države dr. Danilu Tűrku. Za maturante in starše je to veliko priznanje in
nepozabno doživetje. Zlati maturantje:
 Anita Bobnar (srednja medicinska sestra),
 Marko Hočevar (kemijski tehnik),
 Anamari Bratkovič (farmacevtska tehnica),
 Sara Tratnik (farmacevtska tehnica),
 Kaja Vene (farmacevtska tehnica).

Knjižne POPslastice
V četrtek, 20. 9. 2012, smo začeli s prvo pop slastico, na kateri je priznani fotograf Borut
Peterlin predstavil tehnike ustvarjanja fotozgodb oz. fotoreportaž. V pogovoru je spregovoril
o knjigah, ki so ga zaznamovale kot fotografa in ga navdihujejo na ustvarjalni poti. Predstavil
je svoje največje podvige in prihodnje izzive, kako priti do dobre ideje, do uspešne izvedbe ter
kako pomembna je dobra bralna izkušnja za vzbujanje fotografskega erosa.
Borut Peterlin je novomeški fotograf, ki je svojo mladost preživel daleč od doma. Študiral je
na Akademiji lepih umetnosti FAMU v Pragi, kasneje sodeloval z raziskovalnim
komunikacijskim centrom skupine Benetton FABRICA v Italiji in podiplomski študij končal
na London Collage of Printing LCP v Veliki Britaniji. Sedaj sodeluje s številnimi
mednarodnimi agencijami.

Tekmovanje v znanju flore
V soboto, 22. 9. 2012, je na Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma potekalo
državno tekmovanje v poznavanju flore, ki ga že leta organizira Botanično društvo Slovenije.
Tekmovanja se je udeležilo 27 srednješolskih ekip, ki so na določenem območju opravile
popis rastlin in izdelale herbarij. V družbi samih gimnazijcev so se odlično znašli tudi dijak in
dijakinje naše šole. Tekmovali so: Martina Švajger 2. b FT, Suzana Švajger 1. b FT, Patricija
Petelinc in Žan Antolovič 2. b FT, Tjaša Klemenčič in Sara Zupančič 3. a FT, Maša Mamić in
Eva Jerič 2. b FT ter Janja Geršak 1. b FT. Prvi štirje so osvojili srebrno priznanje, Tjaša in
Sara pa bronasto.

Rezultati atletskega peteroboja za 1. LETNIKE (60 m, 400 m, višina, daljina,
krogla)
Dijakinje – skupno peteroboj





1. REKIČ Anja
2. JELOVŠEK Simona
3. - 4. BRATKOVIČ Kaja
3. - 4. SENIČAR Lea

1. a FT
1. a FT
1. a FT
1. b FT

Dijaki – skupno peteroboj





1. RAČIČ Sašo
2. BAŠKOVIĆ Nejc
3. - 4. KOVAČ Tilen
3. - 4. SELAN Sandi

1. a BN
1. b ZN
1. c ZN
1. a KT

60 m – dijakinje
1. PLETERSKI Gabrijela
2. SENIČAR Lea
3. ŠKRLEC Janja

1. a KT
1. b FT
1. a KT

8.10 s
8.16
8.36

60 m – dijaki




1. - 2. BAŠKOVIĆ Nejc
1. - 2. KOCJAN Matevž
3. NIKOLIĆ Marko

1. b ZN
1. c ZN
1. a KT

7.67 s
7.67
7.70

Skok v daljino – dijakinje
1. JELOVŠEK Simona
2. HOJNIK Janja
3. BRATKOVIČ Kaja

1. a FT
1. b ZN
1. a FT

454 cm
450
437

Skok v daljino – dijaki
1. KOVAČ Tilen
2. VINSKI Dino
3. STARAŠINIČ Simon

1. c ZN
1. a ZN
1. b FT

525 cm
510
502

Suvanje krogle – dijakinje
1. VIDMAR Tjaša
2. KASTELEC Klara
3. KADUNC Nina

1. a KZ
1. c ZN
1. a KZ

9.50 m
9.40
8.81

Suvanje krogle – dijaki
1.
2.
3.
4.

PRAŠIN Alen
BAŠKOVIČ Nejc
SLOBODNIK Jan
D9. - 10. PETKOVIČ Bor

1. a KT
1. b ZN
1. b FT
1. c ZN

11.30 m
10.20
10.10
9.10

Skok v višino – dijakinje
1. - 2. BRATKOVIČ Kaja
1. - 2. ŽIBERT Lara
3. - 4. BOBNAR Anja
3. - 4. KAŠIČ Maja

1. a FT
1. a FT
1. a KZ
1. a ZN

135 cm
135
130
130

Skok v višino – dijaki
1. GERŠAK Sebastjan
2. BAŠKOVIČ Nejc
3. KOVAČ Tilen

1. c ZN
1. b ZN
1. c ZN

160 cm
150 ( 2 napaki)
150 (5 napak)

Tek na 400 m – dijakinje
1.
2.
3.
4.

REKIČ Anja
SENIČAR Lea
ŽIBERT Lara
RES

1. a FT
1. b FT
1. a FT

1.12,26 min
1.13,86
1.14,86

Tek na 400 m – dijaki
1. RAČIČ Sašo
2. SELAN Sandi
3. BOHORČ Matic

1. a BN
1. a KT
1. a KT

1.04,29 min
1.05,00
1.05,16

Dan odprtih vrat
V sredo, 10. oktobra 2012, se je na Šolskem centru Novo mesto v Športni dvorani Leona
Štuklja predstavila Srednja zdravstvena in kemijska šola. Dijaki so z mentorji učencem,
njihovim staršem in obiskovalcem predstavili paleto poklicev, ki jih na naši šoli
izobražujemo. V sklopu zdravstvene nege si je bilo možno poleg demonstracije prve pomoči
in nege dojenčkov določiti tudi indeks telesne mase. V okviru bolničarja-negovalca so učenci
merili vitalne funkcije, pri kemijskem tehniku so videli analizo vode ter nekaj poskusov iz
čarobne kemije. Farmacevtski tehniki so pripravljali čaj za pomiritev in primerjali prehranska
dopolnila z zdravili, predstavili so poprovo meto, baldrian, navadno meliso in sivko.
Kozmetični tehniki so predstavili osnovno manikuro z lakiranjem nohtov, malo kozmetično
nego obraza in limfno drenažo telesa s Presso aparatom.

Občinsko prvenstvo v rokometu
V petek, 19. 10. 2012, je v Športni dvorani Marof potekalo občinsko prvenstvo v rokometu
za dijakinje. Prvenstva so se uvrstile dijakinje iz štirih šol:
Srednje zdravstvene in kemijske šole,
Gimnazije Novo mesto,
Srednje ekonomske šole
in Kmetijske šole Grm - Center biotehnike in turizma.
Ekipe so bile med seboj zelo izenačene, videli smo zanimive tekme med posameznimi šolami.
Naše dijakinje so premagale vse tri šole in tako dosegle prvo mesto. Postale so občinske
prvakinje v rokometu.

Popotovanje po Mȕnchnu in Salzburgu
Zaključni letniki farmacevtske in kemijske šola smo se v petek, 16. 11. 2012, ob 4.00
odpravili na zaključno ekskurzijo v München in Salzburg.
Zaradi zgodnjega odhoda in dolge poti smo nekateri prespali celo po do Münchna. Že ob
prihodu smo občudovali njegove lepote. Najprej smo si ogledali Tehniški muzej, kjer je bilo 3
ure premalo, da bi si ogledali vse zanimivosti, ki jih muzej ponuja.
Nato smo se povzpeli 186 metrov visoko na Olimpijski stolp. Zaradi lepega vremena se nam
je razprostrl celotni München z okolico. Tam smo posneli čudovite fotografije.
Zanimiv je bil tudi BMW-muzej, kjer smo si ogledali zgodovino nastajanja BMW-jev.
Občudovanja vredne avtomobile smo si ogledali v salonu podjetja BMW. Z avtobusom smo
se odpeljali do hostla, kjer smo se namestili v sobe. Zatem smo odšli do glavne nakupovalne
ulice. Izvedeli smo še nekaj zanimivosti in spoznali njihovo kulturo. Izmučeni od napornega
dne smo se vrnili v hostel, kjer smo sladko zaspali.

Po zajtrku smo se odpravili do rudnika soli. Tam smo si oblekli rudarska oblačila in se z
vlakcem popeljali v globine rudnika. Zanimiva je bila vožnje po drči in na splavu. Z zvočnimi
in svetlobnimi efekti so nam prikazali postopek pridobivanja soli. Pri tem nam je pomagala
tudi slovenska razlaga. Zadnji ogled je potekal v mestu Salzburg. V novem delu smo
nakupovali, po starem pa nas je vodila vodička, ki nam je opisovala znamenitosti mesta:
najožja hiša, Salzburška trdnjava, Mozartova rojstna hiša in prvotna trgovina Mozartovih
kroglic, kjer še danes izdelujejo in prodajajo kroglice po originalnem receptu.
Ekskurzija je bila zanimiva, poučna, kratka, a sladka.

Nastanek sladkorne bolezni in življenje z njo moramo poznati vsi
To je slogan letošnjega svetovnega dneva sladkorne bolezni, ki ga vsako leto obeležujemo 14.
novembra tudi pri nas.
V vseh državah sveta je sladkorna bolezen na pohodu, predvsem tip II, ki nastane neopazno, a
povzroči resne okvare našega telesa. Znanje posameznika o zdravem načinu življenja je danes
mnogo večje, kot je bilo nekoč, ker narašča ozaveščanje ljudi. Za to so zaslužni društva
diabetikov, zdravstveni forumi, združenja in mediji, vendar število obolelih vsako leto
narašča. Vsi poudarjajo, da je ob pravilnem in dobrem zdravljenju bolezni najbolj pomemben
zdrav način življenja, pravilno in izbrano prehranjevanje ter redno gibanje.
Sladkorna bolezen za enkrat ni ozdravljiva, sta pa za to bolezen zelo pomembni preventiva in
skrb za zmanjševanje vpliva dejavnikov tveganja. Preventiva za bodoče generacije je znanje o
bolezni, pridobljeno v šolah in na tekmovanjih učencev in dijakov, ki jih organizira Zveza
društev diabetikov Slovenije, saj bodo vedeli, kako živeti, da bi se izognili tej bolezni.
V petek, 12. oktobra 2012, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni
bolezni. Prijavilo se je 157 dijakinj in dijakov iz oddelkov ZN, FT in ZN-pti, tekmovalo
pa jih je 125.
31 ali več točk (od 40 možnih) je doseglo trinajst dijakinj in dijakov ( 9,6 %). Vsi ti prejmejo
bronasto priznanje. Sodelujoči so prejeli brošuro, v kateri so zapisana osnovna dejstva o
sladkorni bolezni, ki jo je podarila Zveza društev diabetikov Slovenije.
V soboto, 24. novembra 2012, je potekalo 14. državno tekmovanje iz znanja o sladkorni
bolezni na treh lokacijah, in sicer na Gimnaziji Litija in OŠ Gradec Litija, OŠ Draga Bajca v
Vipavi in v Mariboru. Tekmovanje je organiziralo Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri
Litiji, Društvo diabetikov Ajdovščina – Vipava, Društvo diabetikov Maribor in Zveza društev
diabetikov Slovenije. Tekmovanja se je udeležilo 103 dijakov iz 39 srednjih šol iz cele
Slovenije.
Naše dijakinje, Karin Majer (4. a ZN), Manca Klemenčič (3. a FT) in Karmen Zemljak (3. a
ZN) so tekmovale na Gimnaziji Litija. Manca je dosegla zlato državno priznanje in Karin
srebrno.

Bralni klub v Ljubljani
V sredo, 21. novembra 2012, se je 11 članov bralnega kluba z mentorico Janjo Florjančič z
vlakom odpravilo v Ljubljano, kjer naj bi si že tradicionalno ogledali knjižni sejem v
Cankarjevem domu.
Po prihodu v Ljubljano smo se napotili do Etnografskega muzeja, kjer smo si ogledali
razstavo Jaz, mi in drugi: Podobe mojega sveta (http://www.etno-muzej.si/jaz-mi-in-drugipodobe-mojega-sveta). Po ogledu razstave smo spoznali tudi knjižnico etnografskega muzeja,
kjer nam je knjižničarka predstavila gradivo in njegovo postavitev. Na koncu je sledil še ogled
knjižnega sejma ter vožnja z vlakom proti domu, kjer smo imeli idealno priložnost, da smo
strnili vtise in že razglabljali o novem potovanju v Ljubljano.

Novoletno srečanje prostovoljcev Srednje zdravstvene in kemijske
šole Novo mesto v Splošni bolnišnici Novo mesto
Na povabilo koordinatorice prostovoljnega dela v Splošni bolnišnici Novo mesto ga. Jožice
Rešetič smo se 4. 12. 2012 prostovoljci udeležili novoletnega druženja. Vsi smo kot majhni
otroci pričakovali prihod enega izmed treh dobrih mož, ki nas obdarujejo v mesecu decembru,
in seveda drobnih daril.
Na prehodu med kirurgijo in ginekologijo smo obeležili tudi 5. december – Mednarodni dan
prostovoljstva, ki je res samo en dan v tednu, ampak našim prostovoljcem je ta dan vsak dan,
7 dni v tednu, 365 dni v letu, torej lahko rečemo, da je to neskončno dolg dan.
Dijakinji Mojca Borštnar in Janja Avguštin sta se predstavili v recitiranju, Matevž Kocjan, ki
je letos prvič prostovoljec, pa nam je na malce hudomušen način predstavil, kako sam
doživlja prostovoljno delo po treh mesecih, odkar je prostovoljec. Dijakinja Tamara Kozole je
na svoj klarinet zaigrala venček božičnih pesmi.
Po vitaminskem okrepčilu smo se poslovili in si vsi zaželeli predvsem lepe praznike v krogu
tistih, ki jih imamo najraje in nam veliko pomenijo.

Strokovna ekskurzija v Rim
V četrtek, 29. 11. 2012, ob 20. uri smo se dijaki 4. letnikov Srednje zdravstvene in kemijske
šole, smer zdravstvena nega, navdušeni in polni pričakovanj odpeljali proti Rimu. Vožnja, ki
je trajala 12 ur, je bila dolga in naporna, a ko smo prispeli, smo pozabili na vse. Že na prvi
pogled je bil Rim čudovit. Najprej smo si ogledali bolnišnico Gemelli, ki naj bi bila do 3-krat
večja od UKC Ljubljana, druga skupina pa si je ogledala mesto in njegove znamenitosti –
ostanke antičnega Rima, Kolosej, v katerem so Rimljani prirejali gladiatorske igre, 70 metrov
visok spomenik Vittoriano. Povzpeli smo se tudi na Kapitol, ki je bil politično in versko
središče starega Rima. S Kapitola smo se sprehodili po cesti, ki vodi ob starem Forumu
Romanumu, s katerega so stari Rimljani odhajali v vojne in kjer so častili svoje bogove.

Ogledali smo si Panteon, najlepše ohranjen rimski trg Piazza Navona, prelep vodnjak,
imenovan Fontana di Trevi, kjer je marsikdo vrgel kovanec čez levo ramo. Od tam smo odšli
na španski trg, kjer stoji Berninijev vodomet.
Po ogledu smo se nastanili v hotelu v mestu Rocca di Pappa. Ko smo se namestili v sobe, smo
odšli na pravo italijansko večerjo, za katero trdimo, da ni niti pol tako okusna kot domača.
Naslednji dan smo se po zajtrku odpeljali v Vatikan, kjer smo si ogledali vatikansko baziliko
oz. Baziliko sv. Petra. Na žalost pa nekaterim ni uspelo priti do kupole, s katere je bilo
mogoče videti vse znamenitosti Rima naenkrat, saj je ravno v času našega ogleda potekala
maša, pri kateri je bil udeležen tudi sam papež Benedikt XVI. Za konec nam je ostal še ogled
mesta Orvieto, ki leži na 200 metrov visoki pečini, s katere naselje nadzira dolino. Tam smo
imeli možnost ogleda mogočne katedrale. Nato je sledila 8-urna vožnja domov. Uživali smo.

Bralni klub na POPslastici
Dijaki Bralnega kluba smo se v četrtek, 6. decembra 2012, udeležili POPslastice z Jonasom
Žnidaršičem v Knjižnici Mirana Jarca.
Jonas Žnidaršič se je rodil leta 1962 v Novem mestu. Je igralec, televizijski in radijski
voditelj in seveda ljubitelj digitalne tehnologije. Je tudi avtor najbolj branih blogov, spletnih
kolumen in tvitov.
Na POPslastici je spregovoril o kreativnem pisanju na različnih družbenih omrežjih ter kot
strastni bralec predstavil, zakaj ga navdušuje Shakespeare, kako pomembno je branje v
digitalni dobi, kako digitalni mediji spreminjajo bralne navade in hkrati povečujejo možnost
kreativnosti ter ustvarjalnega izraza.
Jonas nam je povedal tudi nekaj stvari iz osebnega življenja – da ima hčerki, da je izgubil kar
nekaj kilogramov, da je bil državni prvak v biljardu in šahu, da je bil zasvojen s pokrom …
Svoje ime pa si je ustvaril s tem, da nima dlake na jeziku in da vedno pove svoje mnenje.

Srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Novo mesto
Društvo vsako leto v mesecu decembru podeljuje srebrni znak članom, ki so izobraževalni ali
socialnovarstveni ustanovi s svojim delom pomagali k večji prepoznavnosti in kakovosti dela
v zdravstveni negi.
Priznanje lahko prejme član društva za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in
razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov, skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno
delovanje svojih članov, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepi vlogo in pomen
dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem
prostoru.

V decembru 2012 je srebrni znak prejela Mojca Simončič, katere ime smo dodali na seznam
imen učiteljev naše šole, ki so srebrni znak že prejeli: leta 2005 ga je prejela Vida Novak in
leta 2007 Marija Račič.

Intervju z gospo Ljubico Glucks
1. Kdaj ste stopili na pot izobraževanja medicinske sestre?
Na to pot sem se podala leta 1960. Sedaj pa računajte. Rojena sem bila leta 1945. Živela sem
v Ozalju. Po končani osnovni šoli sem se vpisala na Srednjo zdravstveno šolo v Karlovcu. Bili
smo prva generacija.
2. Kako se spominjate svoje izobraževalne in poklicne poti?
Imam jo v lepem spominu. Je poklic, pri katerem se celo življenje učimo, je kontinuirano
izobraževanje.
3. Kaj bi bili, če ne bi izbrali tega poklica?
Bila bi profesorica matematike, ker mi je matematika ležala, ali pa bi bila psihologinja, ker
sem si želela delati z ljudmi. Starši me niso mogli poslati v Zagreb, ker bi bilo predrago. Zato
sem se odločila za poklic MS v Karlovcu, ker prav tako vključuje delo z ljudmi. In mislim, da
sem se prav odločila.
4. Kdaj ste se odločili za poučevanje na šoli?
Doma smo bili pedagoško usmerjeni. Da sem lahko poučevala na šoli, sem morala prehoditi
določeno pot. Pa da začnem kar od začetka. Dve leti sem delala v Ozalju v ambulanti, nato so
me sprejeli v službo v Novo mesto. Septembra leta 1966 sem bila na kirurgiji kot sobna
sestra, s 1. 1. 1967 sem začela delati kot oddelčna sestra na ORL-ju. Doštudirala sem leta
1971. Povabili so me, da poučujem na šoli v Novem mestu. Delo sem sprejela. Imeli smo
splošno in pediatrično smer. Pouk je bil za dijake izredno naporen, ravno tako tudi za nas
profesorje. Prvo leto sem poučevala zgodovino zdravstvene nege. Prav tako pa so potekale
praktične vaje na kirurškem oddelku. Naslednje leto sem poučevala v pediatrični smeri.
Ponosna sem, da so nam na oddelku, kjer smo imeli prakso, zaupali 3 sobe z dojenčki. Dijaki
so sodelovali pri vsem (vizita ...). Bilo je zelo naporno in bila je velika odgovornost, ampak to
še vedno ni bilo vse. Svojo izobraževalno pot sem morala nadaljevati. Vpisala sem se v
Ljubljano na pedagoško izobraževanje, tam sem tudi opravljala pedagoške izpite. Nato sem se
vpisala v enoletni program pri profesorju Korenhauzerju.
Učitelj mora vedno vedeti za 2−3 stopnje več kot dijak.
Leta 1979 sem rekla, da ne bom več poučevala na šoli in odšla sem v šolski dispanzer.
Vpisala sem se v šolo za izobraževanje in leta 1983 sem diplomirala. Tega leta se je
zdravstvena šola že preselila na današnjo lokacijo. Dijaki so bili od 6. do 11. ure na praksi,
potem so šli nekaj pojest, 13.15 se je začel pouk. In potem se je pouk začel dopoldne, to je
bila ogromna pridobitev. Praksa pa se je pričela ob 7-ih zjutraj in ne več ob 6-ih.
Takrat sem tehtala, ali naj grem na center za glavno sestro ali v kadrovsko izobraževalno.
Nato so me prišle bivše sodelavke prosit, če pridem nazaj na šolo in prevzamem mesto
ravnateljice. To mi je bil izziv in delo me je zelo veselilo. Delo je potekalo timsko. Urnike
smo pisali na roke. Na šoli je bila v 2. letniku delovna praksa (v pralnici, kuhinji, transportni

...), začeli smo se upirati − program je potrebno menjati. Leta 1986 so rekli, da je v Sloveniji
preveč zdravstvenih šol (bilo nas je 9) in da jih bodo kar nekaj ukinili. Zaprli naj bi šolo na
Jesenicah, v Slovenj Gradcu, Murski Soboti in v Novem mestu. Bila je panika. Jesenice,
Slovenj Gradec, Murska Sobota so se uprle. Novomeščani pa so bili tiho. Takrat sem postala
vodja aktiva vseh zdravstvenih šol v Sloveniji. Sklicala sem politično elito in skupaj smo
sklenili, da šole v Novem mestu ne damo.
Naši dijaki so bili povsod dobrodošli, ker so prihajali z dobrim znanjem.
5. Vaš pogled na izobraževanje in poklic MS nekoč in danes? Opazite kakšne razlike?
Razlike so in niso, odvisno kako gledaš. Danes imate veliko več pripomočkov, več možnosti
in bolj sodoben način učenja. Včasih pa smo veliko improvizirali. Znanje smo vedno aplicirali
v praksi. Paciente smo poslušali in jih slišali. Komunikacija pa bo ostala večna. Vedno bo
zaželeno, da v poklicu delajo tisti, ki zmorejo, znajo, hočejo. Je zelo lep poklic, neprecenljiv,
pri katerem pa finančno ne boste obogateli.
6. Ali je bilo včasih veliko zanimanja za ta poklic? Koliko številčni so bili razredi? Kakšen je
bil sestav deklet in fantov?
Zanimanja je bilo veliko. Bil je zelo feminiziran poklic. Kasneje se je usula moška populacija.
Zaželeno je bilo veliko fantov. Razredi pa so bili številčni, po 36 dijakov v razredu.
7. Kdo vam je bil vzor na poklicni poti?
Moja razredničarka iz srednje šole. Bila je enkratna, dala nam je ogromno strokovnega
znanja, kot tudi navodil za življenje. Vodila nas je tudi na 10-dnevni maturantski izlet.
8. Kako je potekal pouk na šoli?
Najprej praksa, potem kosilo, v šoli so si oblekli halje in obuli copate in nato imeli pouk.
Pouk je potekal do 18. ure, občasno tudi do 19-ih. Potem se je pouk pričel odvijati dopoldne,
en dan v tednu pa popoldne. Malic v šoli ni bilo.
9. Kakšna je bila vaša uniforma?
Zelo lepa. Obleke smo imeli izdelane po meri (modre). Imeli smo tudi predpasnik, kapico,
obutev je bila bela, nevtralna barva nogavic.
10. Kako pa je potekalo ocenjevanje v tistih časih?
Ocenjevanje v glavnem ustno, nenapovedano. Pisnega ocenjevanja skorajda ni bilo. Ustna
ocenjevanja pa so velikokrat potekala subjektivno.
11. Koliko časa ste bili zaposlena kot MS, učiteljica in ravnateljica?
13 let kot MS, 23 let pa sem delala na šoli (6 let kot ravnateljica, ostalo pa kot učiteljica).
14. Kakšen je bil odnos dijakov na praksi in v šoli?
Različen. Vsak dijak je enkraten, neponovljiv. Večina mladih je pozitivno naravnanih. Malo
so delali hormoni, družinske situacije, nekateri pa so imeli tudi zdravstvene težave. Eno
obdobje smo imeli veliko nosečnosti na šoli. Enkrat so dijakinje celo zažgale garderobo v
bolnici (kaditi se seveda ni smelo, kadile so v garderobi, se prestrašile in vrgle cigaret za
omaro in naenkrat ... požar!).
15. Kakšne vzgojne ukrepe ste uporabljali?
Ustni in pisni opomini, ukori, izključitev. Izključitev je bilo zelo malo, ukorov pa je bilo kar
veliko, zaradi neopravičenih ur.
16. So dijaki ob zaključku šolanja opravljali maturo ? Kako je potekala?
Zaključni izpiti so bili takrat 3-dnevni. Najprej so dijaki žrebali oddelek, nato pa še pacienta,
ki ga bodo imeli. Tretji dan je imel dijak poseg pri bolniku. Zadnja generacija zaključnih

izpitov je bila leta 1984. Naslednje leto ni bilo nič. Povsod na šolah pa so bili sprejemni izpiti,
dijaki so se lahko vpisali kamor so želeli.
17. So se vaše predstave o izbranem poklicu uresničile?
So se. Lepo mi je bilo, ko so bivši dijaki prišli na govorilne ure svojih otrok.
18. Kje je bilo lepše poučevati? V šoli ali v zdravstveni ustanovi?
V šoli, ker si bolj spoznal dijaka.
19. Lahko opišete kakšen dogodek iz šole ali iz prakse, ki vas še danes nasmeji?
Poučevala sem 1. letnik, dijaki so pisali prvo kontrolno nalogo, v prvi vrsti pa sta sedela dva
fanta skupaj. Popravim kontrolne in jih prinesem nazaj. Fant iz prve klopi me je gledal čudno,
zato sem ga vprašala, kaj je. In mi je odgovoril, da sploh ne znam ocenjevati. Vprašala sem
ga, zakaj je takšnega mnenja. In mi je odgovoril: »Poglejte! Vse sem od njega prepisal! On
ima 3, jaz pa 1!« in sem odgovorila: »Že, že, ampak on ima kontrolno A, ti pa B.«
20. Kakšni so vaši občutki ob vrnitvi na šolo?
Kot da bi včeraj odšla.
21. Ste si kdaj mislili, da bo prav ta šola nekoč ena izmed najboljših zdravstvenih šol v
Sloveniji?
Je bila že prej, ampak to tradicijo morate dijaki prenašati naprej.
22. Delo z mladimi – sreča ali napor? Ali pogrešate delo z mladimi?
Tudi po upokojitvi sem nekaj časa delala z mladimi. Trenutno ga ne pogrešam, ker imam
veliko dela, sem še vedno aktivna.
23. Bi za konec še kaj povedali?
Naj vas negotovost ne spravi v pesimizem! Znanja vam ne more nihče vzeti. Poklic vam bo
pomagal za kvalitetnejše stanje v družini.

Novoletno druženje Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Novo mesto
Dijaki naše šole so poskrbeli za uvodni del tradicionalnega novoletnega druženja na Prepihu,
13. 12. 2012. Dijaki so program od začetka do konca izvrstno speljali in odlično predstavili
našo šolo. S svojimi talenti pa sta se pokazala tudi dva dijaka, ki sta šolanje na naši šoli že
zaključila.
Sodelujoči dijaki:
 Alajž Starešinič in Valentina Klepec: 4. a ZN,
 Lucija Selak in Matic Padaršič: 3. a ZN,
 Marjan Mlakar: 4. b ZN,
 Bivša dijaka: Klavdija Zakrajšek in Rok Brato.

Odbojka – dijaki
Občinsko prvenstvo za dijake je potekalo 7. 12. 2012. Dijaki naše šole so osvojili 3. mesto.
Ekipa naše šole: Matevž Longar, Nejc Papež, Aleksander Rastoder, Anže Urek, Žan Laznik,
Tomaž Pucelj, Rok Škedelj, Domen Kastrevec, Leon Režek, Klemen Movrin, Nikola
Radojčič.

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je letos potekalo pod geslom Z besedami in med njimi.
Tekmovalci so se pomerili na treh ravneh: šolsko, regijsko in državno. Na šolsko tekmovanje
(6. 12. 2012) se je prijavilo 7 dijakov. Bronasto priznanje so prejeli:




Petra Kic, 2. a ZN,
Sara Gašperšič, 2. b ZN,
Sabina Bobnar, 1. c ZN.

Koncert ob zaključku leta
Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole smo se v petek, 21. decembra 2012, pridružili
dijakom Srednje elektro šole in tehniške gimnazije in skupaj pripravili koncert, s katerim smo
zaključili leto 2012.

Intervju z dijakom Aljažem Starešiničem

1.
2.

3.

Monja Pust je poklepetala z Aljažem Starešiničem, dijakom 4. letnika Srednje
Zdravstvene in kemijske šole, smer zdravstvena nega.
Zakaj si se odločil šolati za smer srednjega zdravstvenika?
Za to smer sem se odločil, ker me veseli delo z ljudmi.
Ker si v četrtem letniku, gotovo že razmišljaš o svojih nadaljnjih korakih glede
profesionalne poti. Si se odločil za nadaljevanje študija in v čem se želiš
izpopolnjevati še naprej?
Šolanje želim tudi naprej nadaljevati v zdravstveni stroki. Želim pa izpopolniti svoje
znanje na področju zdravstvene nege in masaže.
S čim se poleg šolanja rad ukvarjaš v svojem prostem času?
V prostem času treniram nogomet in plešem v folklorni skupini.

Katere dejavnosti, ki jih šola poleg izobraževanja še ponuja, te veselijo in se ti zdi, so
vam mladim blizu?
Šport.
5. Katerih dogodkov iz srednje šole se boš najraje spominjal?
Maturantskega izleta in raznih smešnih dogodkov v času pouka.
6. Na šoli zastopaš tudi druge dijake. Za katero funkcijo si bil izvoljen in kaj ti le-ta
pomeni?
Izvoljen sem bil za predsednika Srednje zdravstvene in kemijske šole. Ta funkcija mi
veliko pomeni, saj mi pripada velika čast predstavljati dijake naše šole, je pa to tudi
odgovorna vloga.
7. Kaj bi rekel učencem, ki se odločajo za vpis na srednjo šolo?
Če jih veseli delo z ljudmi, je to pravšnja šola zanje, hkrati pa imamo tudi najboljše
profesorje.
8. Katerih stvari v življenju, ko pomisliš na prihodnost, se najbolj veseliš?
Najbolj se seveda veselim odhoda na študij.
9. Imaš v življenju vzor v kakšnem posamezniku, ki te navdihuje? Kaj je tisto, kar te
pri tej osebi najbolj nagovori?
Moj vzor v življenju sta moja starša, ker mi nenehno stojita ob strani in me spodbujata na
vseh poteh, za katere se odločim. Pri njiju me najbolj nagovorita njuna iskrenost in
ljubezen.
10. Katere vrednote po tvojem mnenju so tiste, ki so nujno potrebne, da jih posameznik
goji, če se želi šolati za poklic srednjega zdravstvenika?
Ljubezen, iskrenost in skrb za sočloveka.
11. Kaj ti je šola poleg znanja in spretnosti za življenje še dala? Lahko že danes
ugotoviš dodano vrednost iz srednješolskih klopi?
Zdravstvena šola mi je dala veliko popotnico za življenje, saj se pri pouku velikokrat učimo
za življenje in ne samo snovi, ki jo moramo predelati, in to mi je prineslo velik plus v
življenju.
4.

Znova uspehi naših dijakov
V petek, 11. 1. 2013, so se dijakinje naše šole pod mentorstvom Urške Korasa udeležile
področnega prvenstva v odbojki za srednje šole in v močni konkurenci osvojile odlično 3.
mesto. Ekipo naše šole so zastopali: Hrovat Ana, Kastelec Klara, Kavčič Klara, Došenovič
Tamara, Pavlin Volf Tina, Turk Valerija, Testen Tjaša, Lipič Jelena, Urajnar Katja, Novak
Damjana, Krivic Erika, Šavorn Tatjana, pomočnik trenerja Tomaž Pucelj.
V torek, 15.1. 2013, je v Športni dvorani Leona Štuklja potekalo občinsko prvenstvo srednjih
šol v nogometu za dijake. Serijo zaporednih zmag naše ekipe so prekinili šele tekmeci v finalu
prvenstva, tako da so naši nogometaši osvojili na koncu 2. mesto in se tako uvrstili na
področno prvenstvo. Ekipa naše šole pod vodstvom Matjaža Ferkolja so: Jaša Brulc, Živko
Blagojević, Rok Budič, Jav Vidic, Žiga Kastrevc, Robi Gorščak, Luka Zaletelj, Anže
Dekleva, Žiga Kočevar, Aljaž Starešinič, Leon Režek, Tomaž Pucelj.

Rezultati literarnega in umetniškega natečaja ob 50-letnici Srednje
zdravstvene in kemijske šole
Tema: Srce, znanje in prijaznost
V letu 2013 naša šola obeležuje 50-letnico obstoja in ob tej priložnosti smo želeli dijake
spodbuditi k razmišljanju o pomenu in veličini naše ustanove, ki izobražuje za tako
pomembne poklice, kot so medicinska sestra, bolničar-negovalec, kemijski, farmacevtski in
kozmetični tehnik. Pri vseh poklicih je potrebno veliko srca, znanja in prijaznosti, zato so se
dijaki literarno in umetniško izražali, kako dojemajo svoj poklic.
LITERARNI NATEČAJ
Izmed prispelih izdelkov so bili nagrajeni:
SRCE – avtor Miloš TOPIĆ, 1. a BN
ZNANJE – avtorica Špela PUST, 1. a FT
PRIJAZNOST – avtorica Maruša ZUPET, 1. a ZN
Dva izdelka pa sta izdelka s pohvalo:
SRCE, ZNANJE IN PRIJAZNOST ZA BOLJŠI JUTRI – avtorica Tjaša Škoberne, 1. b ZN
NAŠA ŠOLA – avtorica Barbara BEVC, 1. b FT.
LIKOVNI NATEČAJ IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ
Rezultati:
1. mesto likovni natečaj: Iza Gračan, 2. b ZN: Srce, znanje, prijaznost.
Pohvala likovni natečaj: Anita Stupar, 2. a KT: Srce.
1. mesto fotografski natečaj: Mateja Klemenić, 1. b FT: Znanje.

Predavanje za starše
V ponedeljek, 21. januarja 2013, so na naši šoli potekali roditeljski sestanki.
Starši 1. letnikov so na 2. roditeljskem sestanku prisluhnili predavanju na temo Energijske
pijače in mladi. Predavanje je vodil g. Dejan Sotirov iz Zdravstvenega doma Novo mesto.
Poleg osnovnih informacij, kaj energijske pijače sploh so, je opozoril tudi na nevarnost
poživil kofeina, guarana in taurina, ki so glavna sestavina tovrstnih napitkov. Še posebej
nevarna za zdravje je kombinacija energijskih pijač in alkohola. Ugotovljena je tudi povezava
med sladilom aspartam v prehrani in porastom sladkorne bolezni. Tako je odsvetoval
uživanje vseh »light« izdelkov, saj zaradi velike količine aspartama in drugih sladil le-te slabo
vplivajo na naše zdravje. Posledice se žal pokažejo šele na daljši rok.
Starši drugih letnikov in BN3. a so imeli v veliki predavalnici predavanje Avtoriteta v družini
in/ali nuja, ki ga je vodila gospa Mateja Petric iz Posvetovalnice za starše in otroke v Novem
mestu. Starši so se seznanili z razvajenostjo, s postavljanjem meja in prevzemanjem

odgovornosti za svoja dejanja. Predočen jim je bil pomen avtoritete, ki jo imajo v družini oni
kot starši in pomen učitelja v šoli, ki mora prav tako delovati kot oseba z avtoriteto.
Svetovano je, da morajo biti starši dosledni, vzgajati z zgledom in pogovorom. Predavateljica
je poudarila, da je vzgoja ena težjih nalog, ki nam je kot staršem zaupana.
Starši tretjih in četrtih letnikov (tudi pti programa) so imeli roditeljski sestanek v športni
dvorani. V okviru predavanja Možnosti nadaljnjega izobraževanja, ki ga je imela gospa
Mihaela Kovačič, so bili seznanjeni z osnovnimi informacijami o opravljanju poklicne
mature in možnostjo opravljanja enega od predmetov splošne mature. Starši so bili seznanjeni
z vpisnim postopkom in z možnostjo nadaljnjega izobraževanja po končani srednješolski
izobrazbi.

Občinsko prvenstvo v malem nogometu za dijakinje
Vrstni red:
1. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO - SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA
ŠOLA
2. GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
3. GIMNAZIJA NOVO MESTO
4. EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
5. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO - SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA
GIMNAZIJA

Šolsko tekmovanje iz pomoči in oskrbe za program bolničar-negovalec
V aprilu je potekalo 18. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije za priznanje
Angele Boškin. 5. 2. 2013 je potekalo šolsko tekmovanje iz pomoči in oskrbe za program
bolničar-negovalec. Tema letošnjega tekmovanja je bila prva pomoč.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 16 dijakov. Dijaki so se dobro odrezali, pet najboljših se
udeleži državnega tekmovanja.
REZULTATI:
1.
2.
3.
4.
5.

Karmen Ločičnik, 2 .a BN
Matjaž Pregrat, 3. a BN
Manca Žagar, 3. a BN
Ana Cerar, 3. a BN
Sebila Delić, 3. a BN

Srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev:
HLADNA VOJNA IN NJENA PROTISLOVJA
Tekmovanja se je udeležilo 23 tekmovalcev.
1. mesto: Miha Duh, 2. a KT
2. mesto: Matevž Krese, 3. a ZN
3. mesto: Uroš Frankovič, 4. b ZN

Informativni dan
Tudi v letošnjem šolskem letu smo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli uspešno izvedli
predstavitve poklicev, za katere izobražujemo dijake: zdravstvena nega, zdravstvena nega –
pti, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in bolničar-negovalec. Učenci so
si v spremstvu staršev ogledali, kako poteka pouk v specialnih učilnicah, videli so praktične
demonstracije pri vajah in izvedeli, kako poteka utrip dela na naši šoli. Z obiskom bodočih
dijakov smo zelo zadovoljni.

Prireditev ob kulturnem prazniku
V četrtek, 7. februarja 2013, so dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole ter dijaki Srednje
strojne šole pod mentorstvom profesoric Janje Florjančič in Mete Uhan pripravili prireditev
ob kulturnem prazniku z naslovom To ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen. V kulturnem
programu, ki so ga posvetili Tonetu Pavčku in ljubezni, so predstavili pesnika, njegovo
poezijo, vse pa povezali z glasbo in tudi plesom Plesnega studia Novo mesto.

Dijaki na Europraksi v tujini
V sklopu Europrakse so se dijaki zelo dobro znašli v tujem okolju. Delodajalci so z njihovim
delom, znanjem in spretnostmi zelo zadovoljni, na kar smo lahko zelo ponosni, saj dajejo s
tem veliko priznanje tudi Šolskemu centru Novo mesto. Z njimi je tudi gospod Andrej Tomc,
profesor, ki je o dijakih iz Šolskega centra Novo mesto napisal: Danes sem pripeljal iz
europrakse dijaka Aleksandra Rastoderja in Aleša Selka, 3. letnik, program zdravstvena nega,
ki sta se na praksi v Nemčiji odlično izkazala. Včeraj sem bil v Domu za ostarele, kjer sta
opravljala tritedensko prakso in kjer sem slišal s strani glavne sestre v domu takšne pohvale
na račun njunega dela, da sem bil izredno vesel, da smo jima na Šolskem centru Novo mesto
omogočili tovrstno izobraževanje. Ta pohvala ima posebno težo, ker sta si kot tujca pridobila
zaupanje oskrbovancev doma in po izjavah sestre in oskrbovancev bi ju najraje obdržali.
Seveda sta kot dijaka s smislom za jezike zelo hitro usvojila potrebne nemške izraze, tako da
sta z njimi lahko lepo komunicirala. Če bi danes imela šolo že končano, bi ju takoj zaposlili.
Poleg pohval za njuno delo na praksi ju lahko pohvalim tudi za obnašanje v Vitallsu, kjer sta
si pridobila simpatije z vljudnostjo in prijaznostjo. Da ne pozabim še tretje osebe iz Srednje
zdravstvene in kemijske šole, to je dijakinja 4. letnika farmacije, Bojana Klemenčič, ki se je
tudi lepo znašla na praksi v lekarni in prav tako pustila izredno lep vtis.

Tretje mesto na državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev
23. marca je v Novi Gorici potekalo državno tekmovanje mladih zgodovinarjev. Ekipa, ki so
jo sestavljali dijaki Uroš Frankovič, Miha Duh in Matevž Krese, mentor Matej Cizelj, je v
močni konkurenci srednjih strokovnih šol dosegla odlično 3. mesto. Posamezno je najboljšo
uvrstitev in srebrno priznanje dosegel Miha Duh. Tekmovanje je potekalo v dveh delih. V
pisnem so dijaki tekmovali v poznavanju obdobja Hladne vojne, v terenskem pa so spoznavali
Novo Gorico.

Regijsko tekmovanje iz matematike
V četrtek, 4. aprila 2013, je v Črnomlju potekalo regijsko tekmovanje iz matematike. Dijaki
Srednje zdravstvene in kemijske šole so dobili 18 srebrnih priznanj. Sedem dijakov se je
uvrstilo na državno tekmovanje iz matematike.

Državno tekmovanje kemijskih šol
V četrtek, 11. 4. 2013, so se dijaki 3. letnika programa kemijski tehnik udeležili 18. državnega
tekmovanja kemijskih šol na Gimnaziji in srednji kemijski šoli v Rušah. Dijaki so najprej
poslušali zanimiva strokovna predavanja, nato pa so se zabavali na družabnem srečanju in se
pomerili v družabnih igrah. Trije dijaki so tekmovali in dokazovali svoje kemijsko znanje z
eksperimentalnim delom v laboratoriju. Naš dijak Blaž Regina je med dvanajstimi
tekmovalci vseh slovenskih kemijskih šol zasedel odlično četrto mesto.

Državno tekmovanje iz matematike
V soboto, 20. aprila 2013, je v Murski Soboti potekalo državno tekmovanje iz matematike.
Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole, ki so dobili zlata priznanja: Simon Starašinič 1. b
FT, Janez Poznič 2. a KT, Blaž Regina 3. a KT in Teja Podržaj 4. a KT.

Pričevanje medicinske sestre o njenem poklicu nekoč – Jožefa Gričar
V času, ko sem se rodila, leta 1924, so bile družbene razmere zelo drugačne od današnjih.
Zaznamovala nas nista le revščina in pomanjkanje na vsakem koraku, ampak tudi zavest, da
če želimo v življenju uspeti, se moramo za to tudi potruditi. Tudi pri meni je bilo tako.
Da sem lahko vse življenje opravljala poklic, ki sem ga želela, ni bilo enostavno. Naletela sem
na vrsto različnih ovir, s katerimi se mladi danes, kar je dobro, ne rabijo spopadati. Po
končani osnovni šoli sem kot najstarejši otrok v mnogoštevilčni družini leto dni ostala na
domu in pomagala pri različnih opravilih. Nato mi je bilo namenjeno, da se grem k družini, ki
je na vasi imela trgovino, izučit za kuharico. Zgled stare mame, ki je bila po poklicu babica,
pa je bil zame močnejši. Takoj sem se želela vpisati na bolničarsko šolo, a ker se je pouk že
začel, sem morala z vpisom počakati na začetek novega šolskega leta.

Ponudila se mi je priložnost in z 21 leti sem šla delat kot perica v Splošno bolnišnico Novo
mesto. Delala sem v pralnici. Delo je bilo naporno, a meni je bilo všeč, saj sem bila v
neposredni bližini ljudi, ki so opravljali različne zdravstvene poklice. Že čez leto dni se je
pojavila možnost, da sem opravljala delo strežnice v operacijskih dvoranah, kar sem
opravljala dve leti in pol. Ker v Novem mestu leta 1948 še ni bilo šole za bolničarjanegovalca, sem se vpisala v šolo v Ljubljani, ki sem jo redno tudi delala. Čas študija in tudi
obdobje pred tem je močno zaznamovala revščina. V bolnišnici smo delali cele dni. Veseli
smo bili, da smo imeli uniformo, obutev, kar je za nas pomenilo skrb manj. Delali smo za kos
kruha. Dobesedno. Šele par let po koncu vojne smo se lahko do sitega najedli. Kruha, seveda,
drugega ni bilo kaj dosti.
Leta 1950 sem končala še zadnje izpite za program bolničar-negovalec v Novem mestu. Po
končani šoli sem se vpisala na srednjo zdravstveno šolo, ki je delovala kot izpostava
ljubljanske šole, ker je v Novem mestu še ni bilo. Učitelji so bili novomeški zdravniki Feliks
Kosec, Milena Hadl, Uroš Tršan in medicinska sestra Marija Tomšič. Poleg dopoldanske
službe so bila popoldan tudi predavanja. Izobraževanje je bilo takrat namenjeno samo tistim,
ki so bili že zaposleni v bolnišnici, se pravi, da je bilo izobraževanje možno ob delu.
Potrebe po izobraženem kadru so se v novomeški bolnišnici večale, kar je kmalu pripeljalo do
tega, da se je v Novem mestu ustanovila samostojna zdravstvena šola. Izobraževanje je bilo
drugačno od tega, ki smo ga bili deležni mi. Pa ne v smislu manjše ali večje kvalitete, pač pa
v smislu pridobivanja spretnosti in veščin. Tedaj smo največ spretnosti namreč pridobili od
sester usmiljenk, ki so nas priučile veliko veščin: dajanja injekcij, skrb za pacienta,
oskrbovanje ran, priprava pacienta na operacijo in skrb za okrevanje po njej. Odgovornost je
bila zelo velika. Osebja je bilo manj kot danes, veliko dela je bilo zaradi skrbi po čistoči in
ustreznosti higienskim normativom. Posteljnino se je prekuhavalo, prav tako inštrumente.
Veliko več napora je bilo potrebno vložiti v zagotavljanje osnovnih življenjskih stvari, kot so
topla voda, ki je nismo vedno imeli, zdravila in hrano, ki jo je zlasti v prvih povojnih letih
primanjkovalo. Veliko je bilo tudi timskega dela in sprotnega prilagajanja različnim
okoliščinam.
Naučili so nas, da je poklic medicinske sestre pač stil življenja in ne le delo, za katero dobimo
plačo in ki ga po določenih opravljenih urah opravimo. Velikokrat smo zaradi pomanjkanja
zaposlenih morali po več dni v bolnišnici kar živeti. Na ta račun smo morali znati prilagajati
svoje družinske obveznosti. Pa se nismo pritoževali, saj smo vedeli, da nas pacienti
potrebujejo in njihovo zdravje ter zadovoljstvo so nam pomenili neskončno veliko zadoščenje
za poklic, ki smo ga opravljali.
Vsakemu pacientu smo se celostno posvetili, pri čemer mislim predvsem na stik človeka s
človekom. Vsaj nekaj časa, prav veliko ga res nismo imeli, smo poskušali nameniti tudi
pogovoru, da smo bolnika poslušali in mu pomagali premagati njegov strah ob soočanju z
njegovo boleznijo.
Vsakdo izmed zaposlenih v bolnišnici je moral znati opraviti veliko več različnih del kot le
tista, za katera so bili predvideni ali glede na to, na katerem oddelku so delali. Ko je bilo težko
in so rabili pomoč na drugih oddelkih, smo brez posebnega začudenja odšli opravljati npr.
dežurstvo tudi na drug oddelek.
Kljub temu, da so bili časi včasih trdi in neizprosni, se jih rada spominjam, saj me vedno
znova napolnijo s toplino ob misli, koliko lepega sem prejela za svoje življenje tudi izza zidov

bolnišnice. Vse to me je izoblikovalo in utrdilo, da sem znala in še vedno znam na življenje in
zdravje gledati kot na veliko danost.

Z bralnim klubom v Ljubljano
V sredo, 8. maja 2013, smo se dijaki Bralnega kluba z mentorico Janjo Florjančič odpravili na
ekskurzijo v Ljubljano. Po prihodu vlaka v Ljubljano smo si najprej ogledali RTV Slovenija
in spoznali, kako poteka delo v maski in studiih, si ogledali depoje s predmeti in kulisami, ki
jih televizijci potrebujejo pri svojem delu, kasneje pa smo si ogledali še studio Radia 1 in Vala
202. Prisostvovali smo tudi vaji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in uživali v klasični
glasbi. Ogledali in spoznali smo veliko novih stvari in ugotovili, da delo na RTV-ju ni
enostavno. Polni novih vtisov smo se odpravili do Gospodarskega razstavišča, kjer smo si
ogledali razstavo o Leonardu da Vinciju ter se seznanili z različnimi znanimi in tudi manj
znanimi, zanimivimi in poučnimi stvarmi ter izumi, ki so nas vsakega na svoj način prevzeli.
Z lepimi vtisi in občutki ter željo, da bi kmalu odšli na podobno ekskurzijo, smo se z vlakom
vrnili v Novo mesto.

SiRikt 2013 videokonferenčni dan
V ponedeljek, 13. maja 2013, je na naši šoli od 9 h do 10 h potekal videokonferenčni dan, kjer
so sodelovali tudi dijaki naše šole. Z ostalimi šolami smo si izmenjali izkušnje in poglede na
temo Nove spretnosti za nove čase, kako poteka sedanji pouk v dobi digitalizacije in kakšen je
pogled v prihodnost. S pomočjo mentorice Mateje Brudar so našo šolo in mnenje mladih
predstavili dijaki 1. letnika kemijski tehnik: Nejc, Gašper, Špela in Matic.

Športni dan za tretje letnike in BN 2. a
V torek, 14. maja 2013, smo za dijake organizirali športni dan. Dijaki so se med seboj
pomerili v odbojki, nogometu in namiznem tenisu. Nekaj ljubiteljev pohodništva pa je odšlo
na pohod po Pohodnih poteh Novega mesta. Ob veliki borbenosti nas je spremljal čudovit
sončen dan, ki si ga bomo zagotovo zapomnili.

Najboljše ekipe v odbojki:

1. mesto
2. mesto
3. mesto

3.a KT
3. c ZN - II. ekipa
3. b ZN - I. ekipa

Kongres medicinskih sester na Brdu pri Kranju
Dne 9. maj. 2013 sta dijakinji četrtega letnika Gzime Ćatipi in Janja Drenik bile na Brdu pri
Kranju na kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije. Predstavljali sta našo šolo in

prostovoljno delo naših dijakov v Splošni bolnišnici Novo mesto. Imeli sta stojnico,
predstavili društvo medicinskih sester ter babic Novo mesto ter ročna dela ,ki jih prostovoljke
skupaj s pacienti naredijo.
Na kongresu sta se udeležili tudi zanimivih predavanj. Pomen kongresa za medicinske sestre
ter babice je, da se čim več izobražujemo, delamo dobro v namen naše stroke in predvsem v
dobro bolnika.

Lara Žibert postala državna prvakinja
V sredo, 15. 5. 2013, je na OŠ Dobrova potekalo Finalno tekmovanje v športni gimnastiki.
Gimnastičarke so pokazale vse svoje znanje na parterju, gredi, bradlji ter na preskoku. Našo
šolo sta zastopali dijakinji Ana Vodeb iz 4. a ZN in Lara Žibert iz 1. a FT. V močni
konkurenci je Lara postala državna prvakinja, Ana pa je osvojila odlično 4. mesto.

Intervju z našo bivšo dijakinjo Vlasto Femc
1) Ste naša bivša dijakinja. V katerem šolskem letu ste začeli izobraževanje in kako se je
imenovala takratna smer? Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se odločili za to smer
izobraževanja?
Srednjo šolo sem začela obiskovati v šolskem letu 1985/1986. Takrat se je imenovala Srednja
šola tehniških in zdravstvene usmeritve Boris Kidrič (SŠTZU).
Moja odločitev za šolanje je bila zelo lahka. Že kot osnovnošolka sem si nekje »v oblakih«
ustvarjala svojo vizijo glede poklica. Vedela sem, da hočem postati medicinska sestra.
Pravzaprav se je že v rani mladosti oblikoval moj izrazit čut za delo z bolniki. Ko sem izbirala
srednjo šolo, je bila moja prva in edina izbira zdravstvena šola. Seveda te odločitve nisem
nikoli obžalovala.
2) Kot šola imamo danes dobre prostorske pogoje za pridobivanje različnih strokovnih znanj.
Imamo svojo športno dvorano, igrišča, sodobne specialne učilnice … S katerimi prostorskimi
zmožnostmi, ki jih je takrat ponujala šola, ste se srečevali?
Za pouk športne vzgoje smo uporabljali igrišče ob šoli oz. Športno dvorano Marof. Imeli smo
kabinet za nego odraslega bolnika, nego otroka, kjer smo praktično vadili razne strokovne
posege in postopke.
3) Po čem je bila šola znana v času, ko ste se sami šolali?
Težko bi rekla … Smo pa bili predzadnja generacija v okviru usmerjenega izobraževanja.
4) Katero znanje in spretnosti so po vašem mnenju tiste, ki so vam pri vašem strokovnem delu na
delovnem mestu zelo pomagale in ste jih pridobili v šoli?
Vsak medicinsko-tehnični poseg smo dobro razčlenili. Skozi vajo in prakso pod budnim
očesom mentorja smo se urili v natančnosti in spretnosti. Mislim, da je zelo pomembno, da
smo se naučili na bolnika gledati celostno; kot telesno in duhovno bitje. Da smo se v prvi vrsti
naučili prisluhniti bolniku, zaznati njegove potrebe in jih s strokovnim znanjem tudi rešiti.

5) Kateri predmeti so bili v času vašega šolanja tisti, ki so vam dali največ za vaše nadaljnje delo
v zdravstvu potrebnih strokovnih kompetenc?Kateri predmeti ali dejavnosti pa so vam
pomagali pri osebnostni rasti v dobi odraščanja?
Prav vsak strokovni predmet me je bogatil na svojem področju. Še posebej mi je bil pri srcu
predmet nega in varstvo odraslega bolnika in starostnika, prav tako Nega in varstvo otroka …
Spomnim se tudi, kako smo z mešanimi občutki zanimanja in strahu sledili predmetu
patologija in patološka fiziologija.
Lahko rečem, da je k moji osebni rasti prispevalo celotno srednješolsko obdobje. S tem ne
mislim samo na znanje, ki sem ga lahko črpala … Tudi dobro počutje v razredu, v katerem je
vsa leta vladala pozitivna klima, razumevanje s profesorji so pripomogli k oblikovanju moje
osebnosti. Vse to me je utrjevalo v prepričanju, da sem na pravi poti.
6) Kaj menite, kako se kaže sprememba v odnosu med dijaki/mladimi danes glede na čas, ko ste
obiskovali šolo sami?
Po mojem mnenju je kar velika razlika. Danes je med mladimi prisotno mnogo več
samozavesti, odločnosti, borbenosti. Drugače se znajo postaviti zase, včasih kar preveč.
Slišim, da znajo danes dijaki tudi odkloniti oz. zavrniti kakšno delo oz. opravilo. Tu mislim
predvsem na praktični pouk na oddelku, ko je treba poprijeti za vsako delo, tudi če ni ravno
lepo.
7) Kje ste po končani srednješolski izobrazbi šolanje nadaljevali? Kaj vas je spodbudilo k temu
študiju?
Vpisala sem se na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani in jo uspešno zaključila.
Marsikdaj me je kdo vprašal, zakaj ne bi raje postala zdravnica, saj sem bila uspešna dijakinja
in študentka. Toda jaz se nikoli nisem videla v tej vlogi. Vedno sem bila mnenja, da sem v
poklicu medicinske sestre nekako bližje bolnim in pomoči potrebnim, za kar sem se čutila
poklicano. Želela sem postati patronažna medicinska sestra.
8) Kje ste se zaposlili po končani srednji šoli? Kakšno je vaše delo, ki ga opravljate danes?
Danes se s hvaležnostjo oziram nazaj predvsem zato, ker nisem imela nikoli težav z
zaposlitvijo, s čimer se danes srečuje zelo veliko mladih. Takoj po opravljeni diplomi sem
začela s pripravništvom na ginekološko–porodniškem oddelku. Kasneje me je poklicna pot
vodila še prek internega in kirurškega oddelka. Ni bilo vedno lahko, saj je narava dela na
vsakem oddelku zelo različna.
Ko sem si ustvarila družino, so postala dežurstva , ki so me za dalj časa ločila od doma, zame
veliko breme in žrtev. Zato sem bila zelo vesela, ko sem bila sprejeta v službo v Zdravstveni
dom Novo mesto, v Šolski dispanzer. Rada sem se posvečala zdravstveni vzgoji otrok in
mladostnikov.
A v meni je še vedno tlela tiha želja, da bi delala kot patronažna medicinska sestra. In to mi je
tudi uspelo.
Sedaj opravljam delo v svojem poklicu, ki mi je bilo od nekdaj pri srcu. Sem patronažna
medicinska sestra; delam na terenu, z novorojenčki in njihovimi mamicami, s težkimi bolniki,
starostniki … Skušam jih sprejemati v njihovem okolju – takšne, kot so. Ko mi to uspe, se
čutim tudi sama sprejeta; bolniki oz. varovanci mi zaupajo, se veselijo mojega prihoda,
nasveta, pomoči … To daje mojemu poslanstvu prav poseben čar!
9) Kakšni so vaši spomini na srednješolska leta? Česa se najraje spominjate?
Na srednješolska leta imam lepe spomine. Seveda smo bila v razredu večina dekleta. Imele
smo dva fanta in lahko si predstavljate, da jima je bilo v naši družbi prav lepo. Večkrat se
nasmehnem ob spominu na ure angleščine, katero nas je učila gospa Katica Golobič. Od malo
bolj mučnih ur, ki so strogo potekale samo v angleščini, pa do ur, ki so bile prežete z veliko
humorja in dobre volje.

Močan vtis pa so name naredile tudi ure praktičnega pouka v bolnici. Vem, da sem rada
opravljala, kar je bilo potrebno.
No, tudi maturantskega izleta se rada spomnim. Tudi to sodi v šolanje, kajne?!
10) Kje sami opažate razlike pri pridobivanju znanja in spretnosti ter osebni angažiranosti dijakov
nekoč in danes?
Zdaj ne bi rada kogarkoli prizadela, a slišim in opažam, da se danes del mladih odloči za
zdravstveno šolo samo zato, ker ne vedo, na katero šolo bi sploh šli. Posledica te odločitve se
kaže v nezainteresiranosti po pridobivanju znanja, praktičnem delu … V času srednješolskega
izobraževanja bi se morala utrjevati ljubezen in veselje do izbranega poklica. A žal danes
pogosto ni tako.
V času mojega izobraževanja je bil tudi bolj cenjen poklic srednje medicinske sestre oz.
zdravstvenega tehnika. Kar nekaj sošolk se je zaposlilo takoj po končani srednji šoli in svoje
delo še danes opravljajo z veseljem in predanostjo svojemu poklicu.
11) Kaj morajo vedeti mladi, ki se odločajo šolati za poklic srednje medicinske sestre/srednjega
zdravstvenika?
Poklic srednje medicinske sestre/srednjega zdravstvenika je zelo lep, a tudi težek poklic. Zato
mora vsak sam res »začutiti« to poklicanost. Kajti vsako delo, ki ga opravljaš z veseljem, ni nikoli
pretežko. Pri opravljanju tega poklica je namreč veliko odrekanja, trdega dela, prilagajanja …
Prav gotovo pa vsak dan prinese tudi marsikaj lepega, kar ti vliva novih moči in daje motivacijo za
nadaljnje delo.
Lepo je delati z ljudmi, lepo je videti iskrico hvaležnosti v njihovih očeh.

Državno tekmovanje za zlate in srebrne Preglove plakete
V soboto, 11. 5. 2013, je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani potekalo državno tekmovanje za
zlate in srebrne Preglove plakete. Našo šolo so zastopali: Tjaša Košak in Sandi Selan iz 1. a
KT, Janez Poznič iz 2. a KT in Blaž Regina iz 3. a KT. Sandi Selan je na tekmovanju osvojil
zlato Preglovo plaketo. Podelitev zlatih Preglovih plaket je bilo 9. 6. 2013 v Cankarjevem
domu v Ljubljani. Sandiju za osvojeno zlato Preglovo plaketo in ostalim dijakom za
sodelovanje učitelji aktiva kemije iskreno čestitamo.

Podelitev spričeval zaključnih izpitov programa bolničar-negovalec
V ponedeljek, 24. junija 2013, je bila v učilnici 140 podelitev spričeval zaključnih izpitov
programa bolničar-negovalec. V letošnjem šolskem letu, so vsi dijaki, ki so pristopili na
zaključni izpit, le-tega uspešno končali. Kar pet dijakov pa je takih, ki so osvojili vse možne
točke in so prejeli spričevala z odliko: Anamari Cerar, Blaž Lukšič, obe dijakinji Sabini
Smerke in Manca Žagar. S Pavčkovo pesmijo Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca, smo začeli
program, predstavila pa se je tudi dijakinja Anita Stupar s svojo pesmijo Sanje. Ravnatelj
Miran Grom je vsem dijakom čestital za njihov uspeh in jim zaželel vse dobro na nadaljnji
poti.

Naši zlati maturantje – poklicna matura 2012/13
Poklicno maturo je opravljalo 215 dijakov in dijakinj. Uspeh: 91, 6 %.
Imamo 26 odličnih in 13 zlatih maturantov, ki so dosegli 22 ali 23 točk.
Zlati:
Farmacevtski tehnik:
Irena Kastelic
Suzana Žalec
Urška Bedek
Barbara Kulovec
Karmen Luštek
Kristina Piškur
Urša Sinur
Kemijski tehnik:
Teja Podržaj
Zdravstvena nega:
Špela Strajnar
Urša Klobčar
Andreja Simonišek
Simona Trempus
Vlasta Pestotnik – prejela 23 možnih točk
Na svečani podelitvi spričeval poklicne mature, ki je bila v Športni dvorani Leona Štuklja, sta
direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David in ravnatelj Srednje zdravstvene in
kemijske šole Miran Grom čestitala vsem maturantom in podelila nagrade najuspešnejšim.

