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1. UVOD 

1.1 Poslanstvo in vizija šole 

V šolskem letu 2013/2014 smo uspešno uresničevali poslanstvo in vizijo šole. Trudili smo se za 

kvaliteten pouk ter stimulativno okolje za učenje in poučevanje ter osebnostno rast dijakov in 

zaposlenih. 

 

2 DELAVCI IN ORGANI ŠOLE 

1.2 Vodstvo šole 

V šolskem letu 2013/2014 so vodstvo Srednje zdravstvene in kemijske šole predstavljale 

ravnateljica Damjana Papež, prof. in pomočnici ravnateljice mag. Katja Hrovatin Petra Žibert, prof. 

Ravnateljica in pomočnici ravnateljice smo spremljale in organizirale vzgojno-izobraževalno delo, 

ga nadzorovale ter dajale izvedbena navodila.  

Posebno pozornost je bila namenjena naslednjim nalogam: 

 kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo z dijaki, 

 kvalitetno sodelovanje z učitelji, 

 promocija šole, 

 skrb za izboljšanje materialnih pogojev, 

 sodelovanje z lokalnim okoljem in širše.  

Delo je bilo intenzivno. Menimo, da je bila večina zastavljenih ciljev v letnem delovnem načrtu 

izpolnjena.  

 

2.2 Svet staršev 

Svet staršev se je sestal na dveh sestankih, in sicer 23. septembra 2013 in 10. marca 2014.  

Na prvem sestanku je bil za predsednika sveta staršev potrjen dosedanji predsednik Mitja Jakše. 

Člani sveta so bili seznanjeni s poročilom o delu za šolsko leto 2012/2013 ter smernicami za delo v 

šolskem letu 2013/2014. Starši so letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014 soglasno potrdili.  

Na drugem sestanku, 20. januarja 2014, smo analizirali uspeh ob polletju, izvedbo letnega 

delovnega načrta ob polletju ter obisk ter izvedbo informativnega dne.  

Poleg navedenega so starši še:  

 dajali mnenja o predlogu programa razvoja šole in letnem delovnem načrtu; 

 razpravljali o poročilih ravnateljice in pomočnic ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem 

delu, in sicer o uspehu,izostajanju od pouka, urniku, uspehih dijakov na tekmovanjih in 

drugih dejavnostih, projektnem delu dijakov, interesnih dejavnostih, nadaljnjem 

izobraževanju. 

Za vse sestanke je bilo za starše pripravljeno pisno gradivo. 

Predsednik sveta staršev je bil gospod Mitja Jakše. 

Sodelovanje med člani sveta staršev ter vodstvom šole je bilo konstruktivno, kar je prispevalo k 

večji kvaliteti dela šole.  



Poročilo o delu 2013/2014 

4 

2.3 Strokovni delavci šole 

2.3.1 Delo strokovnih aktivov 

Strokovni aktiv 
Vodja 

aktiva 
Poročilo 

aktiv 

matematike, 

fizike, 

informatike 

Marjanca 

Velkavrh 

Načrtovane aktivnosti smo v aktivu izvedli. Pripravili smo kurikule, uskladili minimalne 

standarde znanj in načrte ocenjevanj za vse programe, pripravili učne situacije - 

vprašanja za ustni del poklicne mature iz matematike ter izvedli predmaturitetni 

preizkus. Pripravili smo tudi gradivo za popravne izpite. Organizirali in izvedli šolsko 

tekmovanje iz matematike. Pripravili smo in bili mentorji dijakom za šolsko, regijsko in 

državno tekmovanje iz matematike, fizike in logike. 

družboslovni 

aktiv 
Matej Cizelj 

Načrtovane aktivnosti smo v aktivu izvedli in dosegli odlične uspehe. Pripravili smo 

kurikule, minimalne standarde znanj in načrte ocenjevanj znanja. Sodelovali smo na 

tekmovanju mladih zgodovinarjev (šolsko in državno), zgodovinskem tekmovanju Pot v 

prihodnost in geografskem tekmovanju (šolsko, regijsko in državno). S prispevki smo 

sodelovali tudi pri časopisu Divjak in v programu interesnih dejavnosti ter 

informativnem dnevu. V sklopu zgodovinskega krožka smo podrobneje spoznavali 

tematiko tekmovanja, obisk muzeja pa smo prestavili v naslednje šolsko leto. Sodelovali 

smo pri natečaju za logotip za barometer počutja na ŠC, ki ga je razpisala komisija za 

kakovost.  

aktiv farmacije 
Marica 

Kralj 

Pripravili smo kurikule, minimalne standarde znanj in načrte ocenjevanj znanja. Izvedli 

smo 2. In 4. predmet poklicnem mature, na kar smo dijake intenzivno pripravljali celo 

šolsko leto. Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi aktivnosti ob 50. letnici Srednje 

zdravstvene šole, informativnem dnevu, dnevu odprtih vrat ter popravnih izpitov. 

Pripravljali smo izdelke za promocijo šole (čaji, mazila) ter na promociji aktivno 

sodelovali. Sodelovali smo pri prenovi programa farmacevtski tehnik. Dijakom smo 

nudili dodatno strokovno pomoč in se nenehno prizadevali za kvaliteten pouk, dobre 

medsebojne odnose ter konstruktivno medpredmetno sodelovanje. 

aktiv tujih 

jezikov 

Barbara 

Cesar 

Načrtovane aktivnosti smo v aktivu tujih jezikov izvedli ter sproti dodali še nove. Za 

dijake 3. letnikov smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja angleščine, se udeležili 

regijskega in državnega tekmovanja. Izvedli smo tako angleško bralno značko EPI 

Reading Badge kot tudi nemško bralno tekmovanje Pfiffikus. Sodelovali smo v projektu 

Europraksa LDV in nekaj dijakov poslali na Malto. Organizirali smo nadstandardno 

ekskurzijo v Bruselj, London in Luksemburg. Žal pa nam zaradi drugačnega 

izobraževalnega sistema v Avstriji ni uspelo vzpostaviti sodelovanja s partnersko šolo. S 

prispevki dijakov smo sodelovali tudi pri spletnem šolskem časopisu Divjak. Pav tako 

smo sodelovali tudi na literarnem natečaju na Srednji šoli Josip Jurčič Ivančna Gorica. 

V mesecu novembru so dijaki oddelkov FT 3. a ter FT 3. b poslušali predavanje z 

naslovom Večjezičnost v Evropski uniji. G. Peter Jakša je izpostavil koncept 

večjezičnosti v EU, pomen učenja in znanja tujih jezikov ter dejavnosti in pobude 

Evropske komisije na tem področju. 

aktiv kozmetike 
Tina 

Benkovič 

Članice aktiva kozmetike smo v letošnjem letu izvajale dejavnosti po predvidenem 

programu, ki je bil zastavljen na začetku šolskega leta. Izvajale smo pouk po načrtu, 

promocijo za javnost, kozmetično nego obraza za stranke, za zaposlene Šolskega centra 

in zunanje stranke, projekt Zlate mame, sodelovale pri organizaciji in kot mentorice pri 

tekmovanju s področja kozmetike – naravna in permanentna manikira, glamour ličenje, 

ki je letos potekalo 12. aprila 2014, na naši šoli. Dijakinje so uspešno opravile praktično 

usposabljanje pri delodajalcih, dve dijakinji pa sta opravljali prakso v tujini. Članice 

aktiva skupaj z dijakinjami smo izvedle predstavitve za Dan odprtih vrat in informativne 

dneve. Na obisku smo imeli učence osnovne šole in jim predstavili naše delo pri 

praktičnem pouku. Ravno tako smo povabili na kozmetično nego sodelujoče na 
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Strokovni aktiv 
Vodja 

aktiva 
Poročilo 

tekmovanju s področja kozmetike Z znanjem do lepote. Skozi celotno šolsko leto smo 

se izobraževale s področja kozmetike. Novosti so nam predstavile predstavnice 

kozmetičnih hiš, s katerimi sodelujemo. Sodelovale smo tudi na področju organizacije 

interesnih dejavnosti. Dijaki 1. letnikov so obiskali Terme Čatež, 2. letniki Kozmetiko 

Afrodito, 3. in 4. letniki pa so imeli na izbiro enodnevno strokovno ekskurzijo v 

Celovec – ogled sejma zdravja in lepote ter dvodnevno strokovno ekskurzijo v Italijo. 

biološki aktiv Mojca Fišter 

Na začetku šolskega leta smo uskladili izvedbene kurikule, kriterije ocenjevanja in 

minimalne standarde znanja.  

Udeležili smo se strokovnih seminarjev, se individualno izobraževali ter izvajali 

vzgojno-izobraževalni proces v skladu s pravilniki in zakoni. Skrbeli smo za urejenost 

učilnic (skrbniki), nabavo materiala ter pripomočkov in za živali, ki so v biološki 

učilnici, ter gojili okrasne rastline. Izvedli smo naravoslovno-ekološke dneve za dijake 

programov bolničar-negovalec, kemijski, farmacevtski tehnik in kozmetični tehnik ter 

za dijake programa zdravstvena nega (lišaji, prepoznavanje drevesnih vrst, izdelava 

herbarija na terenu). Sodelovali smo na informativnem dnevu, urejali zeliščni vrt, 

pripravili pogostitve ob svečanih dogodkih na šoli in organizirali humanitarne akcije 

zbiranja oblačil, šolskih potrebščin za socialno šibke dijake naše šole. Sodelovali smo v 

izpitnih odborih in komisijah, s kolegi učitelji (medpredmetno povezovanje), s 

svetovalno službo ter strokovnimi institucijami. Dijake smo pripravljali na natečaje in 

tekmovanja (Proteus, botanika, sladkorna bolezen).  

aktiv kemije 
Urška 

Muhič 

Z delom aktiva smo zadovoljni. Izpeljali oz. udeležili smo se naslednje aktivnosti: DOV 

v mesecu oktobru, INF v februarju, šolsko Preglovo tekmovanje v mesecu marcu, 

tekmovanje kemijskih tehnikov v mesecu aprilu v Celju,sodelovanje pri pripravi 

poklicne mature v aprilu, Državno Preglovo tekmovanje v maju. Prijavili smo tri 

raziskovalne naloge in kandidirali za Krkine nagrade v mesecu juniju. Skozi celo leto je 

bil izpeljan kemijski krožek Ne-Varna kemija. Organizirali smo strokovne ekskurzije za 

program kemijski tehnik, skrbeli za urejenost učilnic, sodelovali pri projektu e- Medica, 

na različnih promocijskih predstavitvah v javnosti (Mercator in Qlandia). Pripravljali 

smo promocijski material za predstavitev šole (mila, kopalna  sol…). 

aktiv športne 

vzgoje 

Stanislav 

Matjaž 

Ferkolj 

Pregledali in pripravili smo kurikule za šolsko leto 2013/14 za vse programe 

izobraževanja na naši šoli. Pripravili smo kriterije ocenjevanja znanja in minimalne 

standarde znanja. Izvajali smo športne krožke, pripravljali dijake na tekmovanja na 

občinski, regionalni in državni ravni in realizirali vse načrtovane športne dneve. 

Udeležili smo se izobraževanj, ki so bila organizirana v okviru šole. Udeležili smo se 

vseh sestankov študijskih skupin. V letošnjem šolskem letu smo ponovno testirali dijake 

za športno vzgojni karton in rezultate poslali v obdelavo na Fakulteto za šport v 

Ljubljani. Organizirali smo četrtfinale državnega prvenstva v malem nogometu za 

dijakinje, četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje, četrtfinale državnega 

prvenstva v košarki za dijakinje, polfinale državnega prvenstva v malem nogometu za 

dijakinje, polfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje in finale državnega 

prvenstva v malem nogometu za dijakinje. 

aktiv 

zdravstvene nege 

Mojca Gajić 

Bojanc 

Na začetku šolskega leta smo uskladili izvedbene kurikule, kriterije ocenjevanja in 

minimalne standarde znanja. Članice aktiva smo se strokovne samoizobraževale, 

izmenjavale mnenja in izkušnje, se udeleževale strokovnih seminarjev ter študijskih 

skupin. Sodelovale smo v izpitnih odborih in komisijah ter dijake pripravljale na 

poklicno maturo, zaključni izpit ter na tekmovanja in natečaje. Sodelovale smo pri 

projektih, organizaciji in izvedbi praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, interesnih 

dejavnostih, informativnem dnevu, dnevu odprtih vrat, tekmovanjih in prireditvah. Bile 

smo mentorice učiteljem novincem in pripravnikom ter dijakom, ki so se pripravljali na 
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Strokovni aktiv 
Vodja 

aktiva 
Poročilo 

tekmovanja. Pripravljale smo prispevke za spletno stran in šolski časopis in bile aktivno 

vključene v promocijo šole.  

slavistični aktiv 
Janja 

Florjančič 

V aktivu smo načrtovane aktivnosti, vezane na pouk in organizacijo le-tega, izvedle po 

načrtih. Poleg tega pa smo sodelovale pri organizaciji in izvedbi obveznih interesnih 

dejavnosti s področja kulture (gledališke in filmske predstave), organizirale strokovne 

ekskurzije v tujino za dijake 4. letnikov vseh programov in smeri, pripravile prireditev 

ob otvoritvi razstave 50 let zdravstvene šole, sodelovale s SEŠTG pri pripravi 

novoletnega koncerta, pripravile krajšo prireditev ob kulturnem dnevu in zaključno 

prireditev Predaja ključa. Sodelovale smo tudi z drugimi strokovnimi aktivi in šolami 

Šolskega centra Novo mesto in izven njega ter pripravljale kulturne prireditve (regijsko 

tekmovanje ekip prve pomoči osnovnih šol, finale državnega prvenstva v nogometu za 

dijakinje, ob otvoritvi likovne razstave dijakinje, državno tekmovanje s področja 

kozmetike) in izobraževanja za učiteljske zbore (zdravstvene in kemijske šole ter 

gradbene in lesarske šole). Organizirale smo dijaški gledališki abonma in ogled opere 

Seviljski brivec, izdajale in urejale spletni časopis Divjak, sodelovale pri organizaciji in 

izvedbi državnega tekmovanja s področja kozmetike in ob tem izdale bilten tekmovanja, 

sodelovale v projektu E-medica in Europraksa. V okviru aktiva smo pripravljali dijake 

na šolsko in regijsko tekmovanje iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje ter z 

literarnimi prispevki sodelovali na državnem tekmovanju zdravstvenih šol Slovenije. 

Vse članice smo lektorirale prispevke za spletno stran šole, natečaje, zbornike in 

zapisnike konferenc ter skrbele za promocijo šole v medijih. Izobraževanj izven šole se 

je v preteklem šolskem letu udeležila le ena članica aktiva. 

2.3.2 Delo komisij 

Organizacijo in pravilno izvedbo poklicne mature je nadzorovala šolska maturitetna komisija, 

zaključnega izpita pa šolska komisija za zaključni izpit. Na šoli sta delovali še komisija za kakovost 

in komisija za pritožbe.  

 

Šolska maturitetna komisija: 

Damjana Papež – predsednica 

Mag. Katja Hrovat – namestnica  

Vida Novinec, Mateja Horvat – članici 

Andreja Kmet – tajnica 

Šolska komisija za zaključni izpit: 

Damjana Papež – predsednica 

Andreja Kmet- namestnica  

Vida Novinec (namestnica Marinka Cerovšek), Mojca Gajić Bojanc (namestnica Gloria Šepec), 

Janja Vovko (namestnica Mateja Kržičnik) – člani 

Mag. Katja Hrovat - tajnica 

Komisija za pritožbe: 

Vesna Čurk– SEŠTG 

Svjetlana Ćirković 

Stanislav Matjaž Ferkolj 
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Komisija za kakovost 

Urška Muhič 

Mojca Gajić Bojanc 

Katja Hrovat 

Poklicna matura in zaključni izpit sta bila izpeljana v skladu v veljavnimi zakoni in pravilniki. 

Izvedba je minila brez kršitev in posebnosti. 

Komisija za kakovost je skrbela za ohranjanje ter dvig kakovosti delovanja šole ter se aktivno 

vključevala v delo Komisije za kakovost na šolskem centru. Več v poglavju Projekti. 

Komisija za pritožbe v šolskem letu 2013/2014 ni obravnavala pritožb. 

 

2.3.3 Delo razrednikov, učiteljskega zbora in oddelčnih učiteljskih zborov 

Kot vsa leta smo tudi v šolskem letu 2013/14 imeli redne mesečne pedagoške konference ter 

tedenske sestanke, na katerih smo spremljali delo učiteljev in dijakov ter obravnavali pedagoška in 

strokovna vprašanja.  

Oddelčni učiteljski zbori in aktivi so sproti obravnavali pedagoško problematiko posameznih 

oddelkov (učni uspeh,izostajanje od pouka, izvedbo interesnih dejavnosti,izvajanje praktičnega 

pouka) in sproti pripravili ukrepe za izboljšanje uspeha in dela vseh udeležencev izobraževanja.  

Razredniki so vestno analizirali vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbeli za reševanje vzgojnih in 

učnih problemov posameznih dijakov, sodelovali s starši, vodstvom in šolsko svetovalno službo, 

odločali o vzgojnih ukrepih ter opravljali druge naloge v skladu z zakonom. 

 

2.3.4 Delo šolske svetovalne službe 

Svetovalni delavki sta bili Jožica Hrovat in Polona Kramar. 

Na osnovi analize delovnega načrta svetovalnih delavk naše šole ugotavljamo, da so bile naloge 

realizirane, in sicer: 

 predstavitev poklicev, dela in življenja na šoli na informativnem dnevu in dnevu odprtih vrat, 

 vpis učencev v prvi letnik, vpis zamudnikov, oblikovanje oddelkov, 

 preusmerjanje zaradi neuspešnosti ali želje po drugem poklicu, 

 posredovanje informacij o nadaljnjem izobraževanju, 

 vpis na univerze, visoke in višje strokovne šole, 

 sodelovanje na mesečnih konferencah in govorilnih urah, 

 sodelovanje pri izvajanju posameznih projektov na šoli, 

 svetovanje razrednikom, dijakom, staršem, 

 izvedba predavanja za dijake prvih letnikov o metodah in tehnikah uspešnega učenja, 

individualno svetovanje ter preventivna predavanja za dijake (alkohol med mladostniki na 

Dolenjskem). 
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2.4 Tekmovanja dijakov 

Tekmovanje Nivo tekmovanja Mentor Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Tekmovanja dijakov 

za Preglove plakete 

Šolsko izbirno 

tekmovanje je 10. 

marca 2014  

Državno tekmovanje 

10. maj 2014  

Mateja Vidmar 
Novo mesto, 

Ljubljana 
12.05.2014 

Šolo so na državnem tekmovanju zastopali: Jan Šegina in Nina Špilar iz 

KT 1. a, Pia Kržan in Sandi Selan iz KT 2. a, Janez Poznič iz KT 3. a in 

Blaž Regina iz KT 4. a. 

Jan Šegina je na tekmovanju osvojil zlato, Pia Kržan in Sandi Selan pa 

srebrno Preglovo plaketo. 

Tekmovanje 

kemijskih tehnikov 
Državno tekmovanje Mateja Horvat Celje 8.4.2014 

Tekmovanja so se udeležili dijaki Blaž Regina, KT 4. a in Janez Poznič 

ter Lovro Klobučar, oba KT 3. a. Vsi dijaki so pokazali veliko znanja, 

najboljši Blaž Regina pa je zasedel 2. mesto. 

Logika Šolsko tekmovanje Aleš Absec Na šoli 27.09.2013 
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 6 dijakov, dva sta se uvrstila na 

državno tekmovanje.  

Logika Državno tekmovanje Aleš Absec Ljubljana 09.11.2013 
Državnega tekmovanja sta se udeležila dva dijaka, ki nista dosegla 

vidnejših uspehov.  

Matematika  Šolsko  
Marjanca 

Velkavrh 
na šoli 20.03.2014 

Sodelovalo je 84 dijakov kategorije B (srednje tehniške in strokovne šole) 

in 3 dijaki skupine C (poklicne šole). Bronasta priznanja je dobilo 30 

dijakov naše šole. 

Fizika  Regijsko Darja Urbas Brežice 21.03.2014 
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 24 dijakov, 7 dijakov je osvojilo 

bronasta priznanja.  

Matematika  Regijsko 
Marjanca 

Velkavrh 
Metlika 02.04.2014 

Tekmovalo je 29 dijakov naše šole. Dijaki so na regijskem tekmovanju 

prejeli 22 srebrnih priznanj. 

Matematika  Državno 
Marjanca 

Velkavrh 
Kranj 12.04.2014 

Tekmovalo je 7 dijakov, 6 jih je prejelo zlata priznanja. 

Zlata priznanja so dobili naslednji dijaki: Jan Šegina, Jakob Muhič, 

Mateja Brkovič, Dženana Smajlović, Blaž Regina in Jerneja Bahor. 

Fizika Regijsko Darja Urbas Ljubljana 21.03.2014 
Regijskega tekmovanja sta se udeležila 2 dijaka, ki pa nista dosegla 

vidnejših rezultatov.  

Atletika-ekipno  Področno tekmovanje 
Urška Korasa, 

Romana Kraševec 

Novo mesto, 

Atletski stadion 

Portovald 

26.09.2013 

dijakinje ekipno 3. mesto 

dijaki ekipno 3. mesto 

 

Tekmovanje v Občinsko tekmovanje,  Urška Korasa, Novo mesto, 02.10.2013 Marko Živkovič – 2. mesto starejši dečki 



Poročilo o delu 2013/2014 

9 

Tekmovanje Nivo tekmovanja Mentor Kraj Datum izvedbe Poročilo 

jesenskem krosu Državno tekmovanje Romana, 

Kraševec 

Kmetijska šola 

Bajnof 

Adrijan Frančič - 5. mesto starejši dečki 

Miha Fišter - 7. mesto starejši dečki 

Matjaž Pregrat - 1. mesto starejši mladinci 

Nejc Koželj - 3. mesto starejši mladinci 

Matjaž Pregrat 2. d ZN – pti - 3. Mesto na državnem jesenskem krosu  

 

Tekmovanje v 

pomladnem krosu 
Občinsko tekmovanje 

Urška Korasa, 

Romana, 

Kraševec 

Novo mesto, 

Kmetijska šola 

Bajnof 

15.4.2014 

dijaki 3. mesto ekipno 

dijakinje 2. mesto ekipno 

 

Rokomet-dijakinje Občinsko tekmovanje 
Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto, ŠD 

Marof 
16.10.2013 

1. mesto na občinskem prvenstvu, 2. mesto na področnem prvenstvu, 2. 

mesto na četrtfinalu državnega prvenstva, 2. mesto na polfinalu državnega 

prvenstva, 4. mesto na finalu državnega prvenstva 

Odbojka-dijaki Občinsko tekmovanje Urška Korasa 
Novo mesto, ŠD 

Leona Štuklja 
06.11.2013 

3. mesto na občinskem prvenstvu  

Odbojka-dijakinje Občinsko tekmovanje Urška Korasa 
Novo mesto, ŠD 

Leona Štuklja 
12.11.2013 

2. mesto na občinskem prvenstvu, 5. mesto na področnem prvenstvu 

Odbojka na pesku-

dijakinje 
Občinsko tekmovanje Urška Korasa Novo mesto 5.6.2014 

3. mesto na občinskem prvenstvu  

Košarka-dijaki Občinsko tekmovanje Mirjam Bauer 
Novo mesto, ŠD 

Marof 
27.11.2013 

5. mesto na občinskem prvenstvu  

Košarka-dijakinje 
Občinsko tekmovanje 

Državno tekmovanje 
Mirjam Bauer 

Novo mesto, ŠD 

Leona Štuklja 

05.12.2013 

17.1.2014 

2. mesto na področnem prvenstvu in 2. mesto na četrtfinalu državnega 

prvenstva  

Posamično 

tekmovanje v 

badminton – dijaki 

Področno tekmovanje Mirjam Bauer ŠD Kočevje 16.12.2013 

Žan Laznik, KT 3 .a, 1. mesto na državnem prvenstvu v badmintonu  

Nogomet-dijaki Občinsko tekmovanje 
Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto, ŠD 

Leona Štuklja 
07.01.2014 

2. mesto na občinskem prvenstvu, 3. mesto na področnem prvenstvu 

Nogomet-dijakinje Občinsko tekmovanje 
Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto, ŠD 

Marof 
15.01.2014 

2. mesto na občinskem prvenstvu, 1. mesto na področnem prvenstvu, 1.-2. 

mesto na četrtfinalu državnega prvenstva, 2. mesto na polfinalu državnega 

prvenstva in 3. mesto na finalu državnega prvenstva  
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Športna gimnastika - 

dijakinje 
Državno tekmovanje Urška Korasa 

Dobrova pri 

Ljubljani 
01.04.2014 

1. mesto Lara Žibert FT 2. a na državnem posamičnem prvenstvu v 

športni gimnastiki za dijakinje, 2. mesto ekipno na državnem tekmovanju 

(Lara Žibert, FT 2. a, Sara Škaler, ZN 2. b, Kristina Kocijaševič, KZ 1. b) 

Akrobatika 

(dijakinje) 
Državno tekmovanje Urška Korasa 

Dobrova pri 

Ljubljani 
10.12.2013 

Lara Žibert, FT 2. a, 13. mesto med posameznicami na državnem 

prvenstvu, Sara Škaler, ZN 2. b,. 2. mesto na državnem prvenstvu; 

Posamično atletsko 

tekmovanje 

Področno tekmovanje,  

državno tekmovanje  

Romana 

Kraševec, Urška 

Korasa 

Novo mesto, 

Atletski stadion 

Portovald 

01.05.2014 

Žan Laznik – 6. mesto v suvanju krogle 

Marko Živkovič - 2. mesto v teku 400 m 

Tinkara Zalokar - 2. mestov teku 100 m 

Anita Stupar - 3. mesto skok v višino 

Saša Kmet - 2. mesto v suvanju krogle 

Na državnem posamičnem tekmovanju je Matjaž Pregrat ZN 2.d – pti 

dosegel 1. mesto v teku na  1000 m.  

Rokomet-dijaki Občinsko tekmovanje 
Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto, ŠD 

Marof 
11.10.2013 

2. mesto na občinskem prvenstvu, 4. mesto na področnem prvenstvu  

 

Streljanje z zračnim 

orožjem 
Državno prvenstvo Urška Korasa Kidričevo 18.3.2014 

Špela Centa 2. mesto med posameznicami, 2. mesto ekipno (Špela Centa, 

Tjaša Žrlič, Maja Marija Kerin)  

Lokostrelstvo – 

dijakinje 

Področno in državno 

prvenstvo 
Urška Korasa 

Dol. Toplice 

Kočevje 

19.4.2014 

12.1.2014 

Anja Šimec, ZN 1. b, 1. mesto na področnem prvenstvu in državnem 

prvenstvu  

Nemška bralna 

značka Pfiffikus 
Šolsko Marjeta Ban ŠC Novo mesto 31.03.2014 

Dijaki so dosegli eno priznanje in pet pohval. Na tekmovanju se je 

najboljše odrezal Sven Novšak, FT 3. a, ki je za doseženih 92 % prejel 

priznanje. Pohvale pa so osvojili Sebastjan Geršak, ZN 2. c, Janja Geršak, 

FT 2. b, Žiga Najger, FT 2. b, Domen Berginc, KT 2. b, in Špela Kavšek, 

KT 2. a 

IATEFL 

tekmovanje iz 

znanja angleščine za 

dijake 3. letnikov 

Šolsko Barbara Cesar ŠC Novo mesto December 2013 

Najboljši dijaki so bili Miša Muhič, FT 3. a, Miha Duh KT 3. a, ter Črt 

Malinovič, ZN 3. c, ki so se februarja udeležili regijskega IATEFL 

tekmovanja. 

 

IATEFL 

tekmovanje iz 

znanja angleščine za 

dijake 3. letnikov 

Regijsko 

Državno 
Barbara Cesar 

Grm - Center 

biotehnike in 

turizma 

Gimnazija Vič 

03.02.2014 

Marec 2014 

 Najboljši trije dijaki na šolskem tekmovanju so se udeležili regijskega 

tekmovanja in dosegli odlične rezultate. Zato so se marca udeležili tudi 

državnega IATEFL tekmovanja na Gimnaziji Vič v Ljubljani. Tudi tam so 

dosegli odlične rezultate, in sicer Miša Muhič zlato priznanje in 2. 
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nagrado, Miha Duh in Črt Malinovič pa bronasto priznanje. 

Angleška bralna 

značka EPI Reading 

Badge za dijake od 

1. - 3. letnika 

Šolsko  Tadeja Lamut ŠC Novo mesto 14.03.2014 

Sodelovalo je 46 dijakov, ki je doseglo 11 srebrnih priznanj. 

Tekmovanje iz 

znanja o sladkorni 

bolezni 

Šolsko in Državno Srečko Ožek Novo mesto,  
4.10.2013 

 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 113 dijakov. 29 dijakov je prejelo 

bronasto priznanje.  

Tekmovanje iz 

znanja o sladkorni 

bolezni 

Državno 
Srečko  

Ožek 
Šoštanj 9.11.2013 

Dijakinji Manca Klemenčič, FT 4. a in Arijeta Murseli, ZN 1. B sta 

dosegli srebrni priznanji. 

Tekmovanje v 

poznavanju flore 
Državno Mojca Fišter OŠ Smlednik 14.9.2013 

Tekmovanja se je udeležilo 14 dijakov naše šole. Najuspešnejša iz naše 

šole sta bila Janja Geršak in Žiga Najger, FT 2. b, ki sta osvojila srebrno 

priznanje. Bronasta priznanja so osvojili: Žan Antolovič in Žiga Krnc, FT 

3. b, Maša Mamić in Eva Jerič, FT 3. b, Domen Kos in Sara Zupančič, FT 

4. a ter Melita Meglič in Tjaša Klemenčič, FT 4. a. 

Tekmovanje za 

Proteusovo 

priznanje iz znanja 

biologije 

Šolsko in Državno Mojca Fišter 
Novo mesto, 

Maribor 

30.01.2014 

22.03.2014 

Na šolskem tekmovanju iz znanja biologije so štiri dijakinje FT 2. a, in 

sicer  Kaja Bobič, Anja Miklavc, Urška Agnič, Maja Račič, osvojile 

bronasto priznanje. 

Na državnem tekmovanju nobena tekmovalka ni dosegla priznanja. 

Tekmovanje mladih 

zgodovinarjev  
Šolsko, Državno Matej Cizelj Slovenska Bistrica 22.3.2014 

Našo šolo so zastopali trije dijaki. Jan Šegina in Tadej Žagar, KT 1. a, sta 

za izjemen uspeh prejela zlato priznanje, Jasmina Koretič, FT 1. b, pa 

srebrno priznanje. 

Tema letošnjega tekmovanja je bila Propad vzhodnega bloka in proces 

demokratizacije. 

Geografsko 

tekmovanje  
Državno Matej Cizelj Slovenske Gorice 15.4.2014 

Miha Duh, KT 3. a, in Jasmina Koretič, FT 1. b, sta dosegla zlati 

priznanji. 

Tekmovanje v 

znanju slovenščine 

za Cankarjevo 

priznanje 

Šolsko  

Regijsko 
Katja Jović 

ŠC Novo mesto 

Dolenjske Toplice 

04.12.2013 

23.1.2014 

Tema letošnjega tekmovanja je bila V naročju besed. Dijaki 1. in 2. 

letnikov so brali pesniško zbirko Ivana Minattija, dijaki 3. in 4. letnikov 

pa pesmi zamejskega Slovenca Marka Kravosa in so nato v razlagalnem 

spisu dokazovali svojo bralno zmožnost. 



Poročilo o delu 2013/2014 

12 

Tekmovanje Nivo tekmovanja Mentor Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Bronasto priznanje so osvojili: 

Tina Jurejevčič, ZN 1. b, 

Tea Žura, ZN 1. a, 

Blaž Brišar, ZN 4. b, 

Petra Kic, ZN 3. a. 

Dijakinja Petra Kic je na šolskem tekmovanju dosegla največ točk in se 

udeležila regijskega tekmovanja, a se ni uvrstila na državno tekmovanje. 

Tekmovanje iz 

zdravstvene nege za 

priznanje Angele 

Boškin 

Šolsko 

Državno  
Gloria Šepec 

ŠC Novo mesto 

Zagorje 

Januar 2014 

4.4.2014 

Tekmovanja se je udeležilo 22 dijakov. Najboljših pet je bilo uvrščenih na 

19. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol iz področja zdravstvene 

nege Osrednja tema tekmovanja je bila Preprečevanje intrahospitalnih 

infekcij. Na državnem tekmovanju sta dijakinji Ines Gramec in Ana 

Staniša dosegli bronasto priznanje za priznanje Angele Boškin iz področja 

zdravstvene nege. 

Tekmovanje iz nege 

in oskrbe 
Šolsko, Državno Vida Novinec 

ŠC Novo mesto 

Zagorje 

Januar 2014 

4.4.2014 

 

Tema tekmovanja iz nege in oskrbe je bila preprečevanje infektov. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 21 dijakov programa bolničar-

negovalec. Državnega tekmovanja sta se udeležile 3 dijakinje. Dijakinja 

drugega letnika Nina Bregant je na državnem tekmovanju dosegla 

bronasto priznanje. 

Kozmetično 

tekmovanje iz 

naravne manikire, 

permanentnega 

lakiranja, glamur 

ličenja in celostne 

podobe  

Državno  Sabina Špoljar 

V organizaciji naše 

šole v sodelovanju z 

Višjo strokovno 

šolo 

12.4.2014 

Sonja Gorjup 2. mesto - permanentno lakiranje, 

Marta Rus 2. mesto - naravna manikira,  

Katarina Može 3. mesto - ličenje, 

Katja Štepec 5. mesto - naravna manikira. 
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2.5 Natečaji in projekti 

Odgovorni Natečaj/projekt Poročilo o izvedbi 

Andreja 

Kmet 

Domače naloge-

ključ do uspeha 

Projekt smo osnovali že v šolskem letu 2012/2013 z namenom izboljšati kvaliteto »šolskega dela« dijakov doma in posledično krepiti sprotno 

učenje in pozitiven odnos do šolskih obveznosti. V šolskem letu 2013/2014 smo z uspešnim projektom nadaljevali v manjši projektni skupini 

(koordinatorica in 6 aktivno sodelujočih učiteljic). Dijaki oddelkov, ki so bili vključeni v projekt (12 oddelkov), so po navodilih učiteljic izvajali 

domače naloge, ki so bile kratke, redne, vezane na snov in dijakom koristne. Učiteljice so redno in dosledno evidentirale, pregledovale domače 

naloge in razumevanje le teh. Večina je upoštevala delo domačih nalog pri ocenjevanju znanja. Projekt je potekal od oktobra 2013 do konca 

šolskega leta. Izvedli smo 3 delovne sestanke projektne skupine. Po mnenju sodelujočih učiteljic je projekt učinkovit in koristen, zato bomo s 

projektom predvidoma nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Andreja 

Kmet 

Projekt 

poenotenje 

alternativnih 

vzgojnih 

ukrepov 

Projekt je bil namenjen razrednikom in učiteljem, saj jim alternativni vzgojni ukrepi omogočajo, da dijake s tovrstnimi vzgojnimi ukrepi tudi 

vzgajajo (upoštevajo načelo kazen mora biti vzgojna). Namen projekta je bil zbrati čim več primerov dobre prakse (princip rastoče knjige), 

predstaviti čim večji nabor idej za alternativne vzgojne ukrepe in le te razvrstiti po stopnjah kršitev ter poenotiti alternativne ukrepe za istovrstne 

kršitve. Projekt je potekal v okviru manjše projektne skupine (koordinator Andreja Kmet in 6 učiteljev) od začetka oktobra 2013 do konca 

šolskega leta. Projektna skupina je izvajala dejavnosti projekta v okviru učiteljskega zbora SZKŠ. Izvedli smo štiri delovne sestanke projektne 

skupine. Dejavnosti, ki smo jih izvedli v okviru projekta, so naslednje: zbirali smo primere uspešnih alternativnih ukrepov, pripravili smo 

predloge alternativnih ukrepov za posamezne lažje kršitve, pripravili poenoteno »lestvico« ukrepov za lažje kršitve in svetovali učiteljem pri 

izbiri alternativnega ukrepa. Poleg alternativnih ukrepov smo razmišljali in zbirali ideje tudi o načinu poenotenja izrekanja pohval. 

Barbara 

Stopar 
Zdrava šola 

Naša šola je vključena v Slovensko mrežo zdravih šol v okviru nacionalnega inštituta za javno zdravje. V okviru tega so se odvijale različne 

dejavnosti: zbiranje zamaškov plastenk, krožek krvodajalstvo, delavnice Agresivnost med mladimi, aktivnosti ob svetovnem dnevu brez cigarete 

(31. januar), aktivnosti ob svetovnem dnevu zdravja (7. april), humanitarna akcija zbiranja delovnih oblek dijakov zaključnih  letnikov, priprava 

plakatov in urejanje oglasnih desk šole.  

Janja 

Florjančič 
Rastem s knjigo 

Dijaki prvega letnika vseh programov in smeri so v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto v okviru projekta Rastem s knjigo spoznavali knjižnična 

informacijska znanja, se seznanjali z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter spoznali avtorja Gorana Vojnoviča ter njegovo delo Jugoslavija, 

moja dežela. Dijaki so predstavljeno delo dobili v dar. 

Janja 

Florjančič 

Literarni natečaj 

na 19. 

tekmovanju 

srednjih 

zdravstvenih šol 

za priznanje 

Angele Boškin 

Dijakinja Tjaša Testen iz 4. a ZN, ki je s svojim literarnim prispevkom Ušivo razmišljanje prejela srebrno priznanje na19. tekmovanju srednjih 

zdravstvenih šol za priznanje Angele Boškin iz zdravstvene nege ter  nege in oskrbe na temo preprečevanje infektov v Zagorju. 
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iz zdravstvene 

nege ter  nege in 

oskrbe na temo 

preprečevanje 

infektov v 

Zagorju. 

Janja 

Florjančič 

Prireditev 

Novoletni 

koncert SZKŠ in 

SEŠTG 

24. decembra 2013 so si vsi dijaki naše šole ogledali dijaški koncert, ki smo ga pripravili v sodelovanju s Srednjo elektro šolo in tehniško 

gimnazijo. Na koncertu so poleg ostalih nastopale tudi 4 glasbene skupine, ki jih sestavljajo dijaki naše šole, in plesna skupina Legende. Tudi 

povezovalca programa sta bila z naše šole. Koncert je postal že tradicionalen, saj je bil v letošnjem letu že deveti po vrsti.  

  

Janja 

Florjančič 

Zaključna 

prireditev ob 

koncu šolskega 

leta 

V sredo, 21. maja 2014, smo z dijaki četrtih letnikov pripravili zaključno prireditev - Predajo ključa, na kateri smo predstavili letošnje maturante 

in pohvalili najuspešnejše dijake, ki so na državnih tekmovanjih iz znanja in športa posegali po najvidnejših mestih. Zahvalili smo se tudi 

dijakom, ki so štiri leta šolo zastopali na različnih področjih, in predstavili tiste, ki so bili odlični vsa štiri leta izobraževanja. Dijaki tretjih 

letnikov so se pomerili v zabavnih igrah, da bi postali skrbniki ključa. 

Marjanca 

Velkavrh  

Natečaj Evropa 

v šoli 

Dijakinja Suzana Gerkšič, 2. a ZN, je s svojo fotografijo sodelovala na natečaju Evropa v šoli z naslovom Mladi sporočamo odraslim. Uvrstila se 

je med prvih deset na regijski ravni in  sodelovala na državni ravni. 

Dijakinja Anita Stupar, KT 3. a, je imela samostojno razstavo likovnih del v šolski avli ter sodelovala na likovnem natečaju za ilustracijo zgodbe 

Sosed pod stropom. 

Mateja 

Vidmar 

Raziskovalna 

naloga 

Antibiotiki - DA 

ali NE 

Na razpis za 44. Krkine nagrade sta dijakinji Anja Miklavc in Kristina Starešinič, FT 2. a, prijavili raziskovalno nalogo z naslovom Antibiotiki - 

DA ali NE. Opravili sta raziskovalno delo v laboratoriju ZZV Novo mesto, kjer sta pod vodstvom dr. med. Tatjane Harlander, spec. 

mikrobiologije, raziskovali in primerjali vplive različni snovi z antibiotičnim delovanjem na različne bakterijske okužbe. V šoli sta nato anketirali 

dijake 1. in 4. letnika zdravstvene in farmacevtske usmeritve. Dijaki so anketo reševali preko spleta. Zanimalo ju je, kako dobro dijaki poznajo 

snovi z antibiotičnim delovanjem. Podobna vprašanja sta zastavili tudi staršem teh dijakov. Da bi dobili bolj strokovne odgovore, pa sta pridobili 

tudi mnenja zdravnikov. Nalogo sta razvijali skozi celo šolsko leto. 

Mihaela 

Kovačič 
Šolska prehrana  

V okviru projekta Šolska prehrana spremljamo prehrambne navade naših dijakov, pestrost jedilnikov, biološko vrednost, pestrost in raznolikost 

obrokov, hkrati pa skrbimo za red in čistočo ter ozaveščamo dijake o dostojnem odnosu do hrane.  

Aktivnosti v okviru projekta: redno anketiranje dijakov o zadovoljstvu s prehrano, strokovna ocena pestrosti jedilnikov, redno dežurstvo, 

pospravilo pladnjev za seboj, aktivnosti v okviru projekta Zdrava šola. Dijaki so pohvalili osebje v kuhinji, saj prijaznost in dostopnost premaga 

marsikatero manjšo pomanjkljivost. Naj pa ostane izziv izdajatelju hrane po večji domiselnosti in različnosti okusov za novo šolsko leto. 

Potrebno je imeti posluh za dijaško prehrano, ker se prehranjevalne navade dijakov neprestano spreminjajo. 

Mojca Raziskovalna Dijakinje Barbara Bevc in Viktorija Slovenec so pod mentorstvom Mojce Višček pripravile raziskovalno nalogo z naslovom Minerali in vitamini 



Poročilo o delu 2013/2014 

15 
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Višček naloga Minerali 

in vitamini kot 

prehranska 

dopolnila 

kot prehranska dopolnila. Izvedle smo anketo o poznavanju in uporabi prehranskih dopolnil in pridobile strokovna mnenja (zdravnikov in 

farmacevtov) o uporabi prehranskih dopolnil. 

Monja Pust 
Spletni časopis 

Divjak 

V letošnjem šolskem letu je začel v okviru projekta Divjak izhajati spletni časopis naše šole. Uredniški odbor, ki ga sestavljajo štirje dijaki 3. 

letnika, je samostojno opravljal svoje naloge. Dijaki so sodelovali z ostalimi učitelji. Za informacijsko podporo so se obrnili na Matejo Brudar, 

sicer pa na urednico posamezne številke spletnega časopisa: Petro Krulc, Katjo Jović, Katjo Kržičnik in Nado Fortuna Makar. Prispevke, ki so 

bili obarvani tudi letnemu času primerno, so uredniškemu odboru posredovali dijaki sami ali učiteljice urednice. Vsaka številka je imela 

predstavljene pomembne praznike za posamezno obdobje, literarne prispevke, intervjuje z našimi učitelji, bivšimi dijaki ... Nekatere številke so 

tematsko predstavile ljudsko slovstvo ..., prikazani so likovni prispevki in utrinki izza šolskih klopi, ki se dijakom zdijo pomembni (tudi v obliki 

fotostripa). 

Petra Krulc 

Prireditev ob 

kulturnem 

prazniku 

V petek, 7. februarja 2014, smo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli skupaj s Srednjo strojno šolo pripravili kulturno prireditev za  dijake in 

zaposlene obeh šol. Obeležili smo  kulturni dan, ko se spominjamo smrti našega največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Dijaki so z 

dramatizacijo Andreja Rozmana Roze predstavili njegovo delo Lepa Vida v akciji. Po dramatizaciji je Plesni studio Novo mesto pripravil tudi 

plesno koreografijo Marka Stamenkovića Ta nori šolski dan. Predstavo so dijaki izvedli tudi za Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo, 

Srednjo šolo Metlika in Srednjo gradbeno in lesarsko šolo. 

Tina 

Benkovič 

Kozmetična 

nega-zlate 

mame 

V mesecu marcu smo z dijakinjami 3. letnika in 4. letnika pri pouku Kozmetična nega obraza povabile mamice in jih uredile ob dnevu žena oz. 

materinskem dnevu. Dejavnost je bila zelo pohvaljena in pozitivno sprejeta in jo nameravamo izvajati še naprej. 

Urška Muhič Projekt kakovost 

Komisija za kakovost se je aktivno vključila v delo komisije za kakovost, ki deluje na nivoju celotnega šolskega centra. Preučili smo možnost 

uvedbe »barometra zadovoljstva«, ki bi bil umeščen na spletno stran šolskega centra. Z njim bi ugotavljali trenutno razpoloženje in zadovoljstvo 

udeležencev izobraževanja. Uspešno je bil izpeljan natečaj za logotip barometra. Poleg tega smo na šoli pripravili vprašalnik za anketo, ki smo jo 

izvedli med dijaki o: organizaciji in informiranju, pričakovanju in zadovoljstvu, opremi in urejenosti. Rezultati so pokazali, da so dijaki na 

splošno na šoli zadovoljni.  

Vida 

Novinec 

Preverjanje 

usposobljenosti 

ekip civilne 

zaščite   

Potekala je ena najobsežnejših vaj množične prometne nesreče pod okriljem Uprave RS za zaščito in reševanje. Uprizorjena je bila na območju 

pokritega vkopa Karteljevo na dolenjski avtocesti. Nesreča se je zgodila ob 9.54 zaradi vožnje vozila v nasprotno smer, vpletenih je bilo 21 

osebnih vozil. V prometni nesreči je bilo udeleženih 45 oseb, od tega 8 huje poškodovanih, 4 osebe pa naj nesreče ne bi preživele. Kot udeleženci 

nesreče je sodelovalo 24 dijakov in 3 učitelji.  

Vodstvo šole, 

aktiv 

zdravstvene 

50-letnica 

zdravstvene šole 

10-letnica 

V okviru praznovanja 50-letnice zdravstvene šole smo pripravili odprtje razstave Zgodovina zdravstvene šole skozi čas 1963–2013. Na prireditev 

ob dogodku smo povabili prvo generacijo medicinskih sester, bivše ravnatelje in profesorje ter bivše dijake šole in predstavnike zdravstvenih 

ustanov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, s katerimi sodelujemo. Vsi za nas predstavljajo pomemben delček zgodovine, na kateri gradimo 
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nege  prostovoljstva 

na šoli 

prihodnost. 

Hkrati so obeleževali tudi 10-letnico prostovoljstva, saj dijaki naše šole že deseto leto zapored kot prostovoljci opravljajo prostovoljno delo v 

Splošni bolnišnici Novo mesto, v Domu starejših občanov Novo mesto in drugih domovih za ostarele na Dolenjskem in v Beli krajini. S svojo 

srčnostjo, prijaznostjo in toplo besedo krajšajo čas mnogim bolnikom in starostnikom, zato smo razstavo posvetili tudi prostovoljnemu delu.Po 

krajšem kulturnem programu, v katerem smo predstavili polstoletno zgodovino šole, so si povabljenci z zanimanjem in nostalgijo ogledali 

razstavo, se sprehodili po specialnih kabinetih zdravstvene nege ter obujali dragocene spomine. Povabljenci so prejeli spominski Bilten, ki je 

nastal ob tej priložnosti.  

 

2.6 Prostoizbirne in fakultativne interesne dejavnosti 

Interesna dejavnost Mentor Poročilo o izvedbi 

Farmacevtski krožek Marica Kralj 

Člani farmacevtskega krožka so bili dijaki 3. letnika, program farmacevtski tehnik. Krožek je potekal občasno, v 

večjem obsegu pred dnevom odprtih vrat in pred informativnem dnevom, ter decembra in januarja; izdelava 

darilc (čaji, mazila). 

Pevski zbor Matejka Kure 

V šolskem letu 2013/14 se je v pevski zbor vključilo 35 dijakinj iz vseh programov SZKŠ. Do konca šolskega 

leta se je redno udeleževalo pevskih vajah in nastopov 18 dijakinj in občasno en dijak. Sodelovali smo na 

naslednjih prireditvah v okviru Šolskega centra in lokalne skupnosti: prireditev ob 50. obletnici zdravstvene šole 

(in ponovitev za kolektiv) na ŠC Novo mesto, dedek Mraz za otroke delavcev SZKŠ na ŠC Novo mesto, Festival 

šol v Mercator centru Novo mesto, občni zbor Društva za srce in ožilje v KC Janeza Trdine Novo mesto, 

prireditev ob kulturnem prazniku na ŠC Novo mesto, zaključna prireditev državnega tekmovanja kozmetičnih 

šol na ŠC Novo mesto, otvoritev državnega tekmovanja v nogometu na ŠC Novo mesto, otvoritev regijskega  

tekmovanja iz prve pomoči na ŠC Novo mesto. 

(Ne)Varna Kemija Janez Barbič 
Krožek se je izvajal v 1. polletju ob sredah 8. šolsko uro v kemijski učilnici. Zaradi spremembe urnika je bilo 

delo v drugem polletju zelo okrnjeno. Razvijali smo pline v plastičnih brizgah in reaktivne trdne zmesi.  

Filmski abonma – fakultativna 

dejavnost 

 

Matejka Kure 

V šolskem letu 2013/14 se je na filmski abonma prijavilo 180 dijakov. Glede na aktualnost in ponudbo smo si 

ogledali 8 filmskih predstav različnih žanrov in v različnih tehnikah. 

Zeliščni vrt Mateja Vidmar 

Dijaki so narisali skice zeliščnega vrta. Najboljše izdelke smo predstavili na plakatih na hodnikih šole. Dijaki so 

s prostovoljnim delom na šolskem zeliščnem vrtu spoznavali zelišča in njihovo gojenje. Zelišča so nabirali in 

sušili. S pomočjo sosednje šole (Srednje gradbene in lesarske šole) smo izdelali preprosto sušilnico, v kateri smo 

pridelke iz šolskega vrta sušili. Nekaj zelišč smo že spravili v primerne posode za shranjevanje. Na šolskem 
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zeliščnem vrtu pridelana zelišča se lahko uporabijo za izdelavo različnih izdelkov (čajev, mil, kopalnih soli, 

zeliščnih šopkov,...), ki jih lahko ponudimo obiskovalcem šole (npr. INF, DOV...). 

Športne aktivnosti: nogomet, 

atletika, rokomet, odbojka, košarka, 

badminton – za dijake in dijakinje  

 

Vsi člani aktiva športne 

vzgoje  

Dijaki in dijakinje so se redno udeleževali treningov, ki so potekali na šolskih igriščih in/ali v Športni dvorani 

Leona Štuklja. Odlično so zastopali šolo na tekmovanjih na šolskem, regijskem in državnem nivoju, kar je 

razvidno v poglavju Tekmovanja dijakov. 

Plesno navijaška skupina Afne Romana Kraševec 
Z dijaki smo sestavili koreografije in se pripravili za nastope na šolskih tekmovanjih, ki so se izvajala v naši 

športni dvorani. 

Ekskurzija v London – fakultativna 

dejavnost 
Barbara Cesar 

Ekskurzija se je izvedla v času med 23. in 28. aprilom 2014. Udeležilo se je je 35 dijakov, od tega 32 naših ter 

trije zunanji. Ogledali smo si Bruselj, London in Luksemburg. Dijaki so spoznavali zgodovino mest, njihovo 

kulturo ter aktivno uporabljali znanje angleščine. Z ekskurzijo so bili zelo zadovoljni in so izrazili željo, da se s 

takimi ekskurzijami nadaljuje tudi v prihodnje. 

Prostovoljstvo 

Gloria Šepec, Vida 

Novinec, Mojca Simončič, 

Janja Vovko, Mateja 

Kržičnik 

V mesecu septembru 2013 smo med prvimi letniki naredili promocijsko akcijo na temo prostovoljstva in naredili 

nabor novih prostovoljcev. Prostovoljno delo poteka:dve skupini v SB NM, ena skupina v DSO Novo mesto, 

DSO Trebnje, DSO Impoljca, DSO Krško, DSO Brežice, Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske. Skupaj je 

110 prostovoljcev, ki so opravili preko 2000 ur prostovoljnega dela. Prostovoljce na šoli vodijo pet mentoric, v 

vseh socialnih in zdravstvenih ustanovah pa je tudi mentorica, ki je odgovorna za prostovoljno delo. 

Varujmo zdravje - preverimo RR Marija Račič 

V šolskem letu 2013/2014 smo na ŠC NM nadaljevali s krožkom pod geslom Varujmo zdravje-preverimo RR. 

Merjenje arterijskega krvnega tlaka je potekalo na hodniku ŠC NM, meritve so izvajali dijaki 3. in 4. letnikov, 

programa SMS/SZ. Merjenje smo izvajali enkrat mesečno ter v času GU in RS. Izvedenih je bilo 578 meritev. 

Krožek RR z dopolnilnimi dejavnostmi je bil tudi del promocije šole: Festival šol, Mercator center Bršljin, 

Qlandia, Krka d.d. …  

Merjenje gleženjskega indeksa 
Mateja Kržičnik, Vida 

Novinec 

Člani društva za Zdravje srca in ožilja so nas povabili k sodelovanju pri merjenju gleženjskega indeksa. 

Pripravili so usposabljanje za dijake. Za merjenje se je usposobilo pet dijakov tretjega letnika. Usposabljanje je 

vodila medicinska sestra gospa Vanda Erpe. Meritve so potekale po vnaprej določenem urniku  v prostorih 

društva. Izvedenih je bilo okoli 200 meritev gleženjskega indeksa. 

Botanični krožek Mojca Fišter 

Krožek je obiskovalo 12 članov. V prvi polovici šolskega leta so dijaki izdelovali herbarij, spoznavali zdravilna 

zelišča in njihovo uporabo ter se intenzivno pripravljali na tekmovanje. V drugi polovici šolskega leta smo 

spoznavali rastlinstvo Dolenjske, s slikovnimi ključi določali vrste rastlin ter se večkrat odpravili na teren.  

Zgodovinski krožek Matej Cizelj 
V sklopu zgodovinskega krožka smo v šolskem letu 2013/2014 podrobneje spoznavali tematiko novejše 

zgodovine, predvsem demokratizacijo evropskih držav vzhodnega bloka. Krožka se je udeleževalo različno 
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število dijakov, srečevali smo se med malico, predvsem v januarju, februarju in marcu. Spoznavanje rodoslovja 

in obisk arhiva ali muzeja smo prestavili v naslednje šolsko leto. 

Bralni klub  Janja Florjančič 

V letošnjem šolskem letu je bralni krožek obiskovalo 15 dijakov. Srečevali smo se enkrat mesečno, se 

pogovarjali o prebranih delih ter v oktobru in novembru obiskovali POPslastice v Knjižnici Mirana Jarca Novo 

mesto. 

Večerni abonma – fakultativna 

dejavnost 
Nada Fortuna  

V šolskem letu 2013/14 smo na naši šoli organizirali dijaški gledališki abonma v Krškem. Dijaki so se skupaj s 

spremljevalci priključili rednemu Modremu abonmaju v KD Krško. Ogledali smo si šest večernih predstav, 

predvsem komedij. Predstave so potekale ob petkih in sobotah. Abonmaja se je v povprečju udeležilo 20 do 30 

dijakov iz Novega mesta in Krškega. Dijaki so bili z izborom komedij zelo zadovoljni in načrtujemo 

nadaljevanje v naslednjem šolskem letu. 

Operna predstava Nada Fortuna  

V ponedeljek, 26. maja 2014, so si dijaki naše šole skupaj z ostalimi dijaki Šolskega centra ogledali opero 

Seviljski brivec v SNG Opera v Ljubljani. Ogleda se je udeležilo 218 dijakov Srednje zdravstvene in kemijske 

šole, predvsem iz prvih letnikov. Priključili pa so se jim tudi dijaki višjih letnikov, ki so dejavnosti izbrali 

fakultativno. Dijaki so bili z izborom opere zadovoljni, nekateri izmed njih pa so bili prvič v SNG Opera v 

Ljubljani in so na ta način spoznali še to zvrst kulture. 
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3 DIJAKI 

3.1 Analiza realizacije pouka 

Program Odstotek realizacije: 

Zdravstvena nega  99,3% 

Zdravstvena nega – pti 99,6% 

Kemijski  tehnik  98,4% 

Bolničar-negovalec 99,7% 

Farmacevtski tehnik 99,1% 

Kozmetični tehnik 98,6% 

Skupna realizacija ur vseh oddelkov: 99,1% 

 

3.2 Pregled uspeha ob koncu šolskega leta 

Oddelek Število dijakov Št. pozitivnih %pozitivnih Št. negativnih %negativnih 
Št. 

neocenjenih 

B1. a 28 27 96,4 0 0,0 0 

B2. a 25 24 96,0 1 4,0 0 

B3. a 25 23 92,0 1 4,0 1 

F1. a 30 30 100,0 0 0,0 0 

F1. b 27 26 96,3 1 3,7 0 

F2. a 29 29 100,0 0 0,0 0 

F2. b 29 29 100,0 0 0,0 0 

F3. a 29 29 100,0 0 0,0 0 

F3. b 30 29 96,7 0 0,0 1 

F4. a 31 31 100,0 0 0,0 0 

F4. b 29 26 89,7 2 6,9 0 

K1. a 28 28 100,0 0 0,0 0 

K1. b 28 26 92,9 2 7,1 0 

K2. a 30 30 100,0 0 0,0 0 

K3. a 29 27 93,1 2 6,9 0 

K4. a 31 30 96,8 0 0,0 0 

KZ1. a 27 25 92,6 2 7,4 0 

KZ1. b 28 28 100,0 0 0,0 0 

KZ2. a 27 27 100,0 0 0,0 0 

KZ3. a 28 25 89,3 3 10,7 0 

KZ4. a 31 31 100,0 0 0,0 0 

Z1. a 31 31 100,0 0 0,0 0 

Z1. b 31 31 100,0 0 0,0 0 

Z1. c 31 31 100,0 0 0,0 0 

Z1. d-pti 29 25 86,2 4 13,8 0 

Z2. a 28 27 96,4 1 3,6 0 

Z2. b 30 28 93,3 2 6,7 0 

Z2. c 28 28 100,0 0 0,0 0 

Z2. d-pti 17 10 58,8 6 35,3 0 

Z3. a 30 28 93,3 2 6,7 0 

Z3. b 29 27 93,1 1 3,4 0 

Z3. c 31 29 93,5 1 3,2 0 
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Oddelek Število dijakov Št. pozitivnih %pozitivnih Št. negativnih %negativnih 
Št. 

neocenjenih 

Z4. a 28 27 96,4 0 0,0 0 

Z4. b 31 29 93,5 2 6,5 0 

Z4. c 28 27 96,4 0 0,0 0 

 Skupaj 1001 958 95,7% 33 3,3% 2 

 

 

3.3 Odlični dijaki 

 Ime in priimek dijaka oddelek razrednik 

1.  Teja Bele 

ZN1. a Katja Kastelic 2.  Adelina Fetaj 

3.  Veronika Travnik 

4.  Tina Jurejevčič 

ZN1. b Mateja Brudar 

5.  Tamara Lekše 

6.  Arijeta Murseli 

7.  Rok Papež 

8.  Špela Švajger 

9.  Alja Zupan 

10.  Tea Bačić 

ZN1. c Simona Zoretič 

11.  Irena Korelc 

12.  Boni Peterle 

13.  Tamara Ramovš 

14.  Špela Smolič 

15.  Tjaša Ulčnik 

16.  Tinkara Zalokar 

17.  Sabina Komič 

ZN2. a Katja Kržičnik 
18.  Domen Mravinc 

19.  Maruša Zupet 

20.  Klara Kavčič 

21.  Klara Kavčič 

ZN2. b Stanislav Matjaž Ferkolj 
22.  Urška Mohar 

23.  Karmen Smolič 

24.  Patricija Smolič 

25.  Sabina Bobnar 

ZN2. c Katja Jović 
26.  Meradije Hoxha 

27.  Tina Rus 

28.  Tina Veselič 

29.  Petra Kic 
ZN3. a GloriaŠepec 

30.  Valerija Zupan 

31.  Sara Gašperšič 
ZN3. b Mojca Gajić Bojanc 

32.   Barbara Strniša 

33.  Ines Gramec ZN3. c Mihaela Kovačič 
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 Ime in priimek dijaka oddelek razrednik 

34.  Said Hamulić 

35.  Tea Jevšek 

36.  Tina Smerke 

37.  Ana Staniša 

38.  Valerija Turk 

39.  Matej Kolenc 

ZN4. a Barbara Cesar 
40.  Amadeja Skubic 

41.  Eva Blatnik 

42.  Nina Šobar 

43.  Žan Bregar 

ZN4. b Marija Račič 
44.  Blaž Brišar 

45.  Janja Krevel 

46.  Tina Novak 

47.  Urška Jakše 
ZN4. c Srečko Ožek 

48.  Vesna Smolič 

49.  Sabina Hasanagić 

KT1. a Urška Muhič 

50.  Nataša Hudoklin 

51.  Klara Smrekar 

52.  Jan Šegina 

53.  Nina Špilar 

54.  Mateja Brkovič KT1. b Mateja Vidmar 

55.  Pia Kržan  
KT2. a Mojca Višček 

56.  Sandi Selan 

57.  Marko Cujnik 

KT3. a Mateja Horvat 

58.  Janez Gerdenc 

59.  Lovro Klobučar  

60.  Tadej Kobe  

61.  Andraž Papež  

62.  Janez Poznič  

63.  Nina Avsec 

KT4. a Nada Fortuna Makar 

64.  Katja Grubar 

65.  Mateja Kocjan 

66.  Blaž Regina 

67.  Natalija Župevec 

68.  Sara Djukić 

FT1. a Mojca Fišter 

69.  Lucija Kužnik 

70.  Tina Papež 

71.  Katarina Rojc 

72.  Anja Skobe 

73.  Urša Skube 

74.  Ana Zagorc 

75.  Katja Žlajpah 
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 Ime in priimek dijaka oddelek razrednik 

76.  Dalia Bajuk 

FT1. b Tadeja Lamut 

77.  Žana Banič 

78.  Nika Gornik 

79.  Kristina Jeralič 

80.  Nika Kastelec 

81.  Neja Knez 

82.  Jasmina Koretič 

83.  Metka Križan 

84.  Sara Orthaber 

85.  Sara Ruklić 

86.  Tadeja Žarn 

87.  Eva Bukovec 

FT2. a Aleš Absec 

88.  Vesna Davidović 

89.  Anja Miklavc 

90.  Špela Pust 

91.  Kristina Starešinič 

92.  Lucijan Kolenc 

FT2. b Metka Ban 

93.  Suzana Švajger 

94.  Viktorija Slovenc 

95.  Leja Šenica 

96.  Mateja Klemenić 

97.  Luka Rajk 
FT3. a Matjaž Brvar 

98.  Meggi Starašinič 

99.  Klavdija Lokar 

FT3. b Polona Kramar 
100.  Sven Novšak 

101.  Maša Mamić 

102.  Martina Švajger 

103.  Jerneja Bahor 
FT4. a Marjanca Velkavrh 

104.  Rebeka Breznikar 

105.  Naja Štefanič 
KZ1. a Matej Cizelj 

106.  Nika Rudolf 

107.  Anja Vidrih KZ3. a Tina Benkovič 

108.  Sonja Gorjup 
KZ4. a Petra Krulc 

109.  Barbara Vdovč 

110.  Kristina Kusić B2. a Marinka Cerovšek 

111.  Valentina Lopatič B3. a Janja Vovko 
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3.4 Delo s posebnimi skupinami dijakov 

Skupina Cilji Poročilo 

Dijaki s 

posebnimi 

potrebami 

zagotavljanje enakih možnosti, 

upoštevanje razlik v telesnem 

in duševnem razvoju, 

zagotavljanje ustreznih 

pogojev za izobraževanje in 

osebnostni razvoj 

Dijakom s posebnimi potrebami smo skupaj s koordinatorico Mirjam 

Žnidaršič, šolsko svetovalno službo Srednje zdravstvene in kemijske šole, 

razredniki in celotnim učiteljskim zborom zagotovili možnosti za 

zagotavljanje ustreznih možnosti za izobraževanje in osebnostni razvoj. 

Pri spremljanju pouka, preverjanju in ocenjevanju znanja smo z 

upoštevanjem posebnosti v telesnem in duševnem razvoju dijakov 

uporabljali posebne oblike dela in jim tako zagotovili enake možnosti. 

Nadarjeni 

dijaki 

ustvariti pogoje za razvijanje 

intelektualnih, čustvenih, 

socialnih veščin 

Med šolskim letom smo identificirali nadarjene dijake in določili 

področja, za katere kažejo več zanimanja. Med poukom smo te dijake 

spodbujali, da so ta področja bolj natančno raziskovali . 

Dijaki iz 

drugih držav 

integracija v šolsko okolje, 

pomoč pri učenju slovenskega 

jezika, uspešno zaključeno 

šolanje 

Dijakom iz drugih držav smo omogočili brezplačni tečaj slovenskega 

jezika na Šolskem centru Novo mesto. Spremljali smo jih pri njihovem 

šolskem delu, jih spodbujali in skupaj iskali različne oblike pomoči, ko so 

jih potrebovali, da so uspešno zaključili šolsko leto. 

Delo sta na šoli koordinirali svetovalni delavki Polona Kramar in Jožica Hrovat v sodelovanju z 

Mirjam Žnidarčič, svetovalno delavko SGLŠ. 

 

3.5 Načrt vpisa za šolsko leto 2014/2015 

Za šolsko leto 2014/2015 smo realizirali načrtovan vpis v 1. letnik: v programu zdravstvena nega 3 

oddelke prvih letnikov, v programu bolničar-negovalec 1 oddelek, v programu poklicno-tehniškega 

izobraževanja 1 oddelek, v programih farmacevtski tehnik, kemijski tehnik in kozmetični tehnik po 

2 oddelka prvih letnikov. 

 

3.6 Dijaška skupnost 

Mentorica dijaške skupnosti je bila Mirjam Bauer.  

Izvolili smo predstavnike v predsedstvo DS šole, ki so zastopali šolo na DS ŠC in v DOS. Skupaj z 

ostalimi šolami ŠC smo sodelovali pri izvajanju hišnega reda in pri analizi kakovosti izobraževanja 

na šolskem centru. Podali smo naša opažanja in želje v zvezi s počutjem dijakov na šoli in njihovim 

izobraževanjem. Podali smo tudi predloge za boljšo kakovost šolske malice. V sodelovanju z 

vodstvom šole in učitelji smo reševali različne probleme dijakov. Ob koncu ocenjevalnega obdobja 

smo analizirali delo in učni uspeh v posameznih oddelkih. Kjer je bilo to potrebno, smo poskušali 

najti razloge za slabši učni uspeh. Na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu smo predstavili 

šolo, sodelovali smo na nekaterih promocijah šole, izvedli smo medoddelčno tekmovanje tretjih 

letnikov. Pripravili smo zaključno prireditev ob koncu šolskega leta s predajo ključa. Najboljši 

oddelek je bil ZN 3. c, ki je odšel na nagradni izlet. Organizirali smo novoletni bazar, za katerega 

smo izdelali tudi različne izdelke, namenjene za prodajo.  
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4. PROGRAMI IN DRUGE DEJAVNOSTI 

V tem šolskem letu so bili dijaki razporejeni v 35 oddelkov: 

- program zdravstvena nega (srednje strokovno izobraževanje): 12 oddelkov; 

- program zdravstvena nega (poklicno-tehniško izobraževanje): 2 oddelka;  

- program bolničar-negovalec (srednje poklicno izobraževanje): 3 oddelki; 

- program kemijski tehnik (srednje strokovno izobraževanje): 5 oddelki; 

- program farmacevtski tehnik(srednje strokovno izobraževanje): 8 oddelkov; 

- program kozmetični tehnik (srednje strokovno izobraževanje): 5 oddelki. 

 

4.1 Praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD) 

PUD sta na šoli koordinirali Vida Novinec (ZN) in Matejka Kure (KT, KZ, FT). 

Na PUD-u se dijaki neposredno vključujejo v proces dela v zdravstvenih in socialnih ustanovah. 

Dijaki programa zdravstvene nege so v tretjem in četrtem letniku opravili 152 ur PUD-a v 

zdravstvenih ustanovah. PUD so opravljali v Splošni bolnišnici Novo mesto in Splošni bolnišnici 

Brežice, Centru za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu, zdravstvenih domovih na Dolenjskem, 

Posavju in Beli krajini, Domovih za starejše občane v Beli krajini, Dolenjskem in Posavju, Termah 

Krka in zasebnikih. Dijaki programa bolničar-negovalec so opravljali PUD v domovih za starejše 

občane na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini v drugem letniku 190 ur ter v tretjem 722 ur.  

V programu kemijski tehnik je opravljalo PUD 29 dijakov 3. letnika (76 ur) in 29 dijakov 4. letnika 

(76 ur). V programu kozmetični tehnik je opravljalo PUD 28 dijakinj 3. Letnika (152 ur) in 32 

dijakinj 4. letnika (152 ur) pri 26 delodajalcih. V programu farmacevtski tehnik je opravljalo PUD 

59 dijakov 3. letnika (76 ur) in 60 dijakov 4. letnika (114 ur) pri 12 delodajalcih. 

V tem šolskem letu smo naredili analizo zadovoljstva dijakov na PUD-u. Večina dijakov je bila s 

PUD-om zelo zadovoljna v posameznih primerih je bil izpostavljen finančni vidik. V mesecu marcu 

smo izvedli strokovni seminar za mentorje PUD-a z naslovom Kakovostno izobraževanje s 

povezovanjem teorije in prakse. 

Kot problem bi izpostavili dijake v programu Kemijski tehnik, za katere je kljub vzpodbujanju 

naravoslovja in vključevanja v izobraževanja s področja kemije s strani gospodarske zbornice še 

vedno zelo težko dobiti mesto za izvajanje PUD-a. Tudi v letih, ko so delodajalci lahko dobili 

subvencijo, situacija ni bila nič drugačna. 

 

4.2 Interesne dejavnosti 

Vse interesne dejavnosti so bile v šolskem letu 2013/2014 realizirane po programu, manjša 

odstopanja od načrtovanih dejavnosti so se pojavljala zaradi vremenskih razmer, praktičnega 

usposabljanja dijakov pri delodajalcih in zaradi prilagajanja vsebin dijakom po programih in 

smereh. 

Oddelek Aktivnost 
Število 

ur 
Poročilo 

1. a BN športni dan 8 Za dijake smo izvedli orientacijski pohod po Novem mestu. 

1. a BN športni dan 8 
Dijaki so opravili orientacijski pohod po opisani poti. Po koncu 

pohoda so morali oddati učne liste, ki so jih izpolnjevali na poti.  

Vsi oddelki novoletni koncert 3 24. decembra 2013 smo s Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo 
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Oddelek Aktivnost 
Število 

ur 
Poročilo 

pripravili novoletni koncert, na katerem je sodelovalo 90 dijakov z 

obeh šol. V več kot uro in pol dolgem koncertu so se dijaki predstavili 

s svojimi glasbenimi skupinami, točke pa so popestrili plesalci 

Plesnega centra Dolenjske, Plesnega studia Novo mesto ter Legend s 

Srednje zdravstvene in kemijske šole.  

1. letniki FT Sitik Stična  6 
Dijaki so se udeležili predavanja o zdravilnih rastlinah in njihovi 

uporabi v Stični. 

Vsi 1. letniki 

 

Ogled knjižnice - 

Rastem s knjigo 
6 

Dijaki 1. letnikov vseh programov in smeri so se v Knjižnici Mirana 

Jarca seznanili s projektom Rastem s knjigo, katerega cilj je pri mladih 

razvijati bralno kulturo in spodbujati branje. Knjižnico so obiskali: 

dijaki programa ZN 21. in 23. oktobra, dijaki programa KT 25. 

oktobra, dijaki programa FT in BN 6. novembra ter dijaki programa 

KZ 7. novembra 2013. V dar so prejeli tudi knjigo Gorana Vojnovića 

Jugoslavija, moja dežela. 

1. letniki FT, 

KT, ZN, KZ 

plavanje, 

pustolovski park 

Otočec 

8 

Z dijaki prvih letnikov smo izpeljali plavanje v Šm. Toplicah. Opravili 

smo preizkus plavanja ter izvedli še štafetne igre med razredi. V 

pustolovski park nismo šli, ker bi bili časovno omejeni in bi prišlo do 

okrnjene izvedbe. 

1. letniki FT, 

KT, ZN, KZ 
pohod na Frato 8 

Pohodne vsebine smo združili z biologi in dijaki so poleg športne 

aktivnosti in druženja spoznavali še različne rastlinske vrste. 

Vsi 1. letniki  
prepoznavanje 

drevesnih vrst 
6 

Dejavnost je bila zanimiva in jo priporočamo za naslednje leto. Dijaki 

so prepoznavali drevesne vrste in izdelovali herbarij. 

1. letniki FT, 

ZN 
Stiški samostan 6 

V okviru strokovne ekskurzije so dijaki prvega letnika farmacije 

obiskali Stiški samostan in SITIK. Dijaki zdravstvene nege pa 

bolnišnico za bolezni otrok, Trubarjevo domačijo in grad Turjak. 

1. letniki FT, 

KT, ZN, KZ 

Kolk ti meni zdej 

dol visiš 
5 

Dijaki prvega letnika so si 5. februarja 2014 v Kulturnem centru 

Janeza trdine Novo mesto ogledali najstniško melodramo Kolk ti men 

zdej dol visiš v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča. 

1. letniki FT, 

KT, ZN, KZ 
atletski peteroboj 8 

Dijaki so tekmovali v atletskem peteroboju. Med seboj so se pomerili 

v skoku v daljino, skoku v višino, suvanju krogle, teku na 60 in 400m. 

Vsi oddelki filmska predstava  4 

V letošnjem šolskem letu so si vsi dijaki šole ogledali filmsko 

predstavo v Cineplexu Novo mesto, in sicer dijaki četrtih letnikov 2. 

oktobra 2014 slovenski film Razredni sovražnik; dijaki KT1. a, b, Z1. 

d - pti ter B2. a 14. februarja 2014 Legendo o Herkulu; dijaki prvih 

letnikov programa KZ, ZN in FT 9. aprila 2014 akcijsko 

pustolovščino Pompeji; dijaki tretjih letnikov vseh programov ter 

dijaki 4. letnika ZN in FT biografsko dramo Klub zdravja Dallas prav 

tako 9. aprila 2014; 14. aprila 2014 pa so si dijaki 2. letnika 

programov ZN, KZ, KT in FT ogledali zgodovinsko dramo 12 let 

suženj. 

Vsi 1. in 3. 

letniki  
sistematika  6 

Vsi razredi so po razporedih opravili sistematski pregled v 

zdravstvenem domu. 

1. letniki KT Hiša eksperimentov 6 

Dijaki so v Hiši eksperimentov sami izvajali poskuse in se učili preko 

njih. Imeli smo tudi dogodek, Plinologija, kar je bilo primerno za 

dijake 1. Letnikov programa kemijski tehnik. 

1. letniki KT Pivovarna Union 6 
Obisk pivovarne Union je izpolnil pričakovanja  v strokovnem smislu 

in z vidika zgodovinskega razvoja pivovarne. 
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Oddelek Aktivnost 
Število 

ur 
Poročilo 

1. letniki KZ 

kulturno-

zgodovinsko 

spoznavanje okolja  

6 

Kulturno-zgodovinsko spoznavanje okolja smo povezali še s stroko. 

Dijaki so si ogledali prenovljen grad Rajhenburg v Brestanici in 

Terme Čatež, predvsem Spa&Wellness center. 

1. letniki KZ 
ogled wellness 

centra  
6 

Dijaki 2. letnika programa kozmetični tehnik so v okviru obveznih 

vsebin obiskali wellness Terme Čatež. Seznanili so se s strokovno 

dejavnostjo term - kozmetično področje - masaže, manikira, pedikura. 

Z ogledom in predstavitvijo so bili zelo zadovoljni. Predlagamo tudi 

za naslednje šolsko leto. 

1. letnik ZN – 

pti 

Prirodoslovni muzej 

LJ 
6 

Ogledali so si muzej ter spoznali njihove zoološke, botanične in 

geološke zbirke.  

1. letnik ZN – 

pti 
UKC LJ+Soča 6 

Dijaki so si ogledali Zavod za slabovidno mladino, ker nas v UKC LJ 

IN Soči niso mogli sprejeti. Dijaki so bili nad strokovno ekskurzijo 

navdušeni. 

1. letniki ZN 

Center za 

zdravljenje bolezni 

otrok Stična  

6 

Dijaki prvih letnikov programa zdravstvene nege so si v dveh 

skupinah ogledali Center za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri 

Stični. V centru so nas informirali o svojem delu in organiziranosti ter 

pokazali prostore in nekatere dejavnosti, ki so v tistem času potekale. 

1. letnik BN Butalci 5 

Dijaki programa bolničar-negovalec so si 6. novembra 2013 v 

Kulturnem centru Janeza Trdine Novo mesto ogledali gledališko 

predstavo Butalci v izvedbi Gledališča Koper. 

1. letnik BN delavnice o učenju 4 
Izvedla se je delavnica za dijake oddelka B 1. a, na katerih smo 

spoznavali in praktično preverili principe uspešnega učenja. 

1. letnik BN in 

2. letnik BN  
športni dan 8 Dijake smo v mesecu aprilu peljali na pohod. 

Vsi oddelki zaključna prireditev 3 

V sredo, 21. maja 2014,smo z dijaki četrtih letnikov pripravili 

zaključno prireditev - Predajo ključa, na kateri smo predstavili letošnje 

maturante in pohvalili najuspešnejše dijake, ki so na državnih 

tekmovanjih iz znanja in športa posegali po najvidnejših mestih. 

Zahvalili smo se tudi dijakom, ki so štiri leta šolo zastopali na 

različnih področjih, in predstavili tiste, ki so bili odlični vsa štiri leta 

izobraževanja. Dijaki tretjih letnikov so se pomerili v zabavnih igrah, 

da bi postali skrbniki ključa. 

1. letniki FT, 

KT, ZN, KZ 
delavnice o učenju 6 

Delavnice so bile namenjene dijakom 1. letnikov srednjega 

strokovnega programa. Na delavnicah smo spoznavali teoretični vidik 

uspešnega učenja. Večji del delavnic je bil namenjen praktičnemu 

preverjanju teoretičnih spoznanj. 

2. letniki 

BN,FT,KT, 

ZN, KZ  

3. letniki 

KT,ZN,KZ 

športni dan 8 
Dijaki so tekmovali med seboj v različnih športnih zvrsteh, in sicer v 

odbojki, košarki, nogometu, namiznem tenisu in pohodu. 

2. letniki FT 

Ogled Ljubljane in 

obisk Hiše 

eksperimentov 

6 

Dijaki drugih letnikov programa farmacevtski tehnik so si 7. maja 

2014 ogledali znamenitosti našega glavnega mesta ter obiskali Hišo 

eksperimentov. Tu so spoznali tudi zanimivosti - eksperimente s 

svojega strokovnega področja. 

2. letniki FT, 

KT, ZN,KZ,  
Brez miru 5 

Dijaki so si 12. februarja 2014 v Kulturnem centru Janeza Trdine v 

Novem mestu ogledali monodramo Tatjane Peršuh Brez miru, v kateri 
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Oddelek Aktivnost 
Število 

ur 
Poročilo 

1. d ZN – pti so skozi biografsko pripoved igralca spoznali življenje Franceta 

Prešerna. 

2. letniki FT, 

KT,KZ 
zdravstvena vzgoja  18 

Tema interesnih dejavnosti je bila prva pomoč, praktična in teoretična 

predstavitev, ki bo dijakom prišla prav v vsakdanjem življenju. 

2. letniki FT, 

KT, KZ, ZN  
Izdelava herbarija  6 

Dijaki so v sklopu športnega dneva Pohod na Gorjance na terenu 

izdelali herbarij. Med potjo in na postankih so nabirali rastline, 

izpolnili herbarijske etikete in pole vložili v herbarijsko mapo. Ob 

koncu športnega dne so dijaki oddali herbarije mentoricam. 

Predlagamo, da bi v bodoče malo podaljšali trajanje športnega dne, da 

bi se dijaki lahko bolj posvetili izdelavi herbarija.  

2. letniki KT 

Melamin Kočevje in 

Pokrajinski muzej 

Kočevje 

6 

Dijaki ogledali tovarno Melamin v Kočevju. Tam so videli 

proizvodnjo sintetičnih polimernih materialov in njihove laboratorije. 

Po končanem ogledu so obiskali še Pokrajinski muzej Kočevje. 

2. letnik KZ  Kozmetika Afrodita 6 

Dijakinje 2. letnika, smer kozmetični tehnik, so si v okviru obveznih 

vsebin - strokovni del ogledale našo največjo kozmetično hišo 

Afrodito. Po predstavitvi dejavnosti podjetja, jim je hišna 

kozmetičarka demonstrirala izvedbo kozmetične nege obraza mastne 

kože z ustrezno linijo. Dijakinje so bile s predstavitvijo zelo 

zadovoljne. Vsekakor bomo z obiski Kozmetike Afrodita nadaljevali 

tudi v prihodnje. 

2. letnik KZ Muzej Rogatec 6 
Dijaki so si v okviru strokovne ekskurzije (ogled Kozmetike Afrodita) 

ogledali Muzej na prostem Rogatec. 

2. letniki ZN  Idrija  6 

Dijaki 2. letnika programa zdravstvena nega so si 15. oktobra 2013 v 

okviru strokovnih interesnih dejavnosti ogledali bolnico Franjo, poleg 

tega pa so spoznali Idrijo in obiskali Antonijev rov. 

2. letniki KZ, 

BN, FT, KT, 

ZN, 

športni dan, Čateške 

toplice  
8 

Dijake smo peljali v Čateške toplice, kjer so dijaki opravili preizkus 

plavanja in uživali v vodnih aktivnostih. 

2. letniki BN, 

ZN 
bolnica Franja  8 

Dijaki so si ogledali bolnico Franja. Spoznali so del zgodovine 

zdravstvene nege. Pridobljeno znanje bodo uporabili pri pouku 

zdravstvene nege ter nege in oskrbe. 

2. letnik BN, 

3. letniki KZ, 

ZN, KT 

Boksarsko srce 5 

23. aprila 2014 so si dijaki 3. letnika vseh programov in smeri ter 

dijaki 2. letnika programa BN v Kulturnem centru Janeza Trdine 

ogledali dramsko predstavo za mladino in odrasle v izvedbi 

Lutkovnega gledališča Ljubljana z naslovom Boksarsko srce. 

3. letniki FT Igre z žogo 8 
Dijaki so sodelovali v različnih športnih zvrsteh v odbojki, košarki, 

nogometu in namiznem tenisu ter pohodu. 

3. letniki FT 
Muzej na prostem 

Rogatec 
4 Dijaki so si ogledali muzej na prostem v Rogatcu. 

3. letniki FT Kozmetika Afrodita  6 
Dijaki so si v Afroditi ogledali pravilno nego mladostniške kože in 

spoznali različne kozmetične izdelke. 

3. letniki FT, 

KT, ZN, KZ 
Pohod Gorjanci 8 

Dijaki so opravili pohod na Trdinov vrh. Tisti dijaki, ki zaradi 

zdravstvenih razlogov tega niso mogli opraviti, pa so se povzpeli le do 

planinskega doma na Gospodični. 

3. letniki FT, 

KZ 

Uporaba zdr. rastlin 

v farmaciji in 
6 

Dijaki so v sklopu športnega dneva Pohod na Gorjance na terenu 

spoznavali zdravilne rastline v farmaciji in kozmetiki. Med potjo in na 
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Oddelek Aktivnost 
Število 

ur 
Poročilo 

kozmetiki postankih so nabirali rastline ter izpolnili delovne liste. Ob koncu 

športnega dne so dijaki oddali nabran material in delovne liste 

mentoricam. Predlagamo, da bi v bodoče malo podaljšali trajanje 

športnega dne, da bi se dijaki lahko bolj posvetili nabiranju zdravilnih 

rastlin.  

3. letnik KT 

Pivovarna Union, 

IJS in Reaktor 

Podgorica  

6 

Dne 13.3.2014 so dijaki obiskali tovarno piva Union, kjer so si 

ogledali varjenje piva, polnilnico pijač in Pivovarski muzej. Nato so 

odšli na ogled Inštituta Jožef Štefan, kjer so si po skupinah ogledali tri 

različne oddelke. Na koncu so si ogledali še reaktorski center 

Podgorica. 

3. letniki KT, 

ZN 
Lišaji 6 

Dijaki so v sklopu športnega dneva Pohod na Gorjance na terenu 

nabirali lišaje in izpolnjevali učni list. Ob koncu športnega dne so 

dijaki oddali nabrani material in učne liste mentoricam. Predlagamo, 

da bi v bodoče malo podaljšali trajanje športnega dne, da bi se dijaki 

lahko bolj posvetili spoznavanju lišajev.  

3. letnik KZ 
Uporaba zdr. rastlin 

v kozmetiki 
6 

Dijakinje so v sklopu naravoslovnega dne na terenu nabirale in 

spoznavale zdravilne rastline, ki se uporabljajo v kozmetiki.  

3. letnik in 4. 

letnik KZ 
Sejem lepote Zagreb  6 

Dijakinje 3. in 4. letnika programa kozmetični tehnik, katere se niso 

udeležile dvodnevne strokovne ekskurzije v tujino, so obiskale sejem s 

področja zdravja, zdravega načina življenja in lepote v Celovcu 

(planiran je bil ogled sejma v Zagrebu). Sejem je sicer bil zanimiv, 

vendar so bile teme in razstave bolj splošno naravnane, tako da 

naslednjič bomo raje izbrali sejme, predstavitve, ki so bolj ozko 

usmerjene na kozmetiko in kozmetično nego. 

3. letniki ZN Valdoltra, Izola  6 

Dijaki so si v dveh ločenih skupinah ogledali Ortopedsko bolnico 

Valdoltra in Splošno bolnišnico Izola. spoznali so organiziranost in 

delo specialne in splošne bolnišnice. 

3. letnik BN INF 4 
Dijaki so sodelovali na informativnem dnevu in zanimivo predstavili 

program bolničar negovalec bodočim dijakom. 

Vsi 3. letniki zimski športni dan  8 

Športni dan smo izpeljali v Bohinjski Bistrici in na Voglu. V 

Bohinjski Bistrici smo izvedli drsanje, krpljanje in snežni rafting. Na 

Vogel pa smo dijaki peljali na smučanje in deskanje. Športni dan v tej 

prelepi alpski dolini bi bilo dobro ohraniti, saj ponuja poleg čudovitih 

naravnih lepot tudi veliko športnih dejavnosti.  

Vsi 4. letniki 

in 1.d ZN – pti 

Zimski športni dan 

Kr. Gora, Tamar 
8 

Dijaki so sodelovali na dejavnostih: alpsko smučanje, tek na smučeh, 

drsanje in pohod. Manjkajoči dijaki bodo športni dan nadomestili v 

spomladanskem času. 

Vsi 4. letniki 

in 1.d ZN – pti 
Pohod v okolici NM 8 Dijaki so opravili pohod po pohodnih poteh Novega mesta. 

Vsi 4. letniki 

in 2.d ZN – pti 
Kros 8 

Za dijake smo izvedli preizkus Cooperjevega testa v športnem parku 

Portovald. 

Vsi 4. letniki 

in 2.d ZN – pti 

Strokovna 

ekskurzija v tujino 
12 

Organizirali smo dvodnevne strokovne ekskurzije v tujino. Dijakinje 

KZ so v petek in soboto, 15. in 16. novembra 2013, obiskale Toskano, 

dijaki KT in FT v petek in soboto, 22. in 23. novembra 2013, 

Munchen in Salzburg, dijaki ZN in ZN – pti pa v petek in soboto, 29. 

in 30. novembra 2013, Rim. Za dijake, ki niso mogli na dvodnevno 

ekskurzijo, sta bili organizirani enodnevni, in sicer za KZ v petek, 15. 
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Oddelek Aktivnost 
Število 

ur 
Poročilo 

novembra 2013, v Celovec ter za KT, FT, ZN in ZN – pti v petek, 22. 

novembra 2013, v Zagreb in Krapino. 

Vsi 4. letniki  Portreti I 5 

Dijaki 4. letnikov vseh programov in smeri so si 14. januarja 2014 v 

Kulturnem centru Janeza Trdine Novo mesto ogledali gledališko 

predstavo Portreti v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča. 

Besedilo predstave je nastalo na podlagi intervjujev z realnimi 

osebami in se ukvarja s fenomenom sreče. 

Vsi 4. letniki 

in 2.dZN – pti 
Poklicno usmerjanje  4 

Dijaki zaključnih letnikov srednjega strokovnega izobraževanja so se 

v okviru interesnih dejavnosti poklicnega usmerjanja seznanili s 

poklicno maturo, dodatnim maturitetnim predmetom, izpitnim redom, 

kršitvami izpitnega reda, uporabo šifer, možnostmi popravnih izpitov, 

izboljšav ocen, vpogleda v izpitno dokumentacijo in pritožb. Poleg 

tega so v skladu s koledarjem poklicne mature vodeno izpolnili 

predprijave in prijave k poklicni maturi.  

Vsi oddelki kulturni praznik 10 

Z dijaki 1. letnika, program ZN, smo pripravili dramatizacijo Lepe 

Vide v akciji. Izvedli smo proslavo v počastitev slov. kulturnega 

praznika. Sodelovali smo s Srednjo strojno šolo. Prireditev so s plesno 

predstavo Ta nori šolski dan zaključili plesalci Plesnega studia Novo 

mesto. 

 

4.3 Izpiti ob koncu izobraževanja 

Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja končajo triletno izobraževanje z zaključnim izpitom in s 

tem pridobijo naziv bolničar/bolničarka-negovalec/negovalka. Dijaki srednjega strokovnega in 

poklicno-tehniškega izobraževanja zaključijo izobraževanje s poklicno maturo. Z opravljeno 

poklicno maturo dijaki pridobijo srednjo strokovno izobrazbo. Dijaki so se na zaključne izpite in 

poklicno maturo pripravljali skozi celotno izobraževanje, intenzivneje pa v zaključnem letniku. 

 

4.3.1 Zaključni izpit 

Zaključni izpit so opravljali dijaki 3. letnika program bolničar-negovalec, in sicer iz dveh 

predmetov: slovenščina in storitev z zagovorom iz praktičnega pouka.  

 

Št. dijakov v oddelku Št. dijakov na ZI Število uspešnih dijakov na ZI 

25* 23 23 (100%) 

 

Dve dijakinji na zaključni izpit nista pristopili.  

 

Dve dijakinji sta zaključni izpit opravili s pohvalo (oceni obeh predmetov na ZI sta odl (5)):  

 Lindič Tatjana, 

 Lopatič Valentina. 

Vsi dijaki, ki so ZI uspešno opravili, so se vpisali v program zdravstvena nega – pti.  

Izvedba zaključnega izpita je minila brez posebnosti.  
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4.3.2 Poklicna matura – spomladanski izpitni rok 2014 

 
opravljali PM / št. vpisanih v 4. 

letnik 
Opravili % 

Zdravstvena nega 73/87 71 97,26 

Zdravstvena nega – pti 8/17 6 75 

Kemijski tehnik  27/31 25 92,59 

Farmacevtski tehnik  55/61 49 89,09 

Kozmetični tehnik  29/31 23 79,31 

Skupaj 192/227 174 90,63 

V šolskem letu 2013/2014 smo med šolskim letom izvajali redne priprave na poklicno maturo. Na 

koncu šolskega leta smo imeli dodatne organizirane priprave na poklicno maturo. Učni uspeh na 

poklicni maturi je primerljiv z državnim povprečjem zadnjih nekaj let. 

 

Prijavljeni na poklicno maturo: 226 kandidatov + kandidatka s podaljšanim statusom dijaka 

Odjave od PM: 35 (15,5 %) 

PM opravljalo: 192 kandidatov 

Uspešni: 174 (90,63 %) 

Neuspešni: 18 (9,37 %) 

Zlati maturanti: 13 (6,7 %) 

 

Zlate maturantke in maturanti, ki so dosegli 22 ali 23 točk so: 

1. Nina Avsec, KT 4. a                    22 točk 

2. Blaž Regina, KT 4. a                    22 točk 

3. Natalija Župevec, KT 4. a            22 točk 

4. Sonja Gorjup, KZ 4. a                  22 točk 

5. Barbara Vdovč, KZ 4. a              23 točk 

6. Vesna Smolič, ZN 4. c                22 točk 

7. Jerneja Bahor,  FT 4. a                22 točk 

8. Eva Blatnik,  ZN 4. a                    22 točk 

9. Matej Kolenc, ZN 4. a                22 točk 

10. Amadeja Skubic, ZN 4. a          23 točk 

11. Nina Šobar,  ZN 4. a                          22 točk 

12. Žan Bregar,  ZN  4. b                         23 točk 

13. Blaž Brišar, ZN  4. b                          22 točk 

 

Število odličnih maturantov (19-21 točk): 29 (15,1 %) 

Skupno število vseh odličnih: 42 (21,9 %) 

Število pogojno pozitivnih maturantov: 3 (1,6 %) 

 

Število dijakov z 19, 20, 21 v spomladanskem roku poklicne mature 2013/2014 po oddelkih: 

Oddelek Št. dijakov 

ZN 4. a  2 

ZN 4. b  4 

ZN 4. c  2 

KT 4. a 4 
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KZ 4. a 4 

FT 4. a  13 

SKUPAJ 29 
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5 PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 

 

5.1 Izobraževanje in usposabljanje znotraj šole in samoizobraževanje 

Za celoten učiteljski zbor so bila izvedena naslednja izobraževanja:  

 uporaba računalniškega programa Herkules,  

 uporaba računalniškega programa eAsistent, 

 pravopis pri strokovnem delu, 

 uporaba računalniškega programa Excel, 

 strokovno predavanje ter praktične delavnice na temo prve pomoči, 

 predavanje Odgovornost za dosežke, predavatelj Marko Juhant. 

 

Učitelji so se redno samoizobraževali na področjih, kjer so želeli izpopolniti svoje znanje na 

strokovnem področju in na osebni rasti. Samoizobraževanje je obsegalo branje strokovnih knjig, 

učbenikov, revij, prebiranje spletnih strani z ustrezno vsebino, študij različnih programskih paketov 

in ostalih novosti s področja IKT ipd. 

5.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

udeleženec Izobraževanje Izvajalec izobraževanja Kraj Datum 

Aleš Absec Moderni izzivi poučevanja matematike 
Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za matematiko in f 
Ljubljana 20.09.2013 

Andreja Kmet 
Posvet predsednikov in tajnikov ŠMK za 

poklicno maturo 
Državni izpitni center Ljubljana 20.03.2014 

Andreja Kmet 
Orodja za analizo izkazanega znanja ob 

zaključku s 
Državni izpitni center Ljubljana 24.03.2014 

Gloria Šepec ZN in oskrba pacienta z opeklino DMSBZT Novo mesto Novo mesto 18.10.2013 

Janja 

Florjančič 
Učinkovito komuniciranje v razredu ZRSS Ljubljana  26.3.2014 

Janja 

Florjančič 

Nacionalna konferenca: jeziki v 

izobraževanju 
ZRSS Ljubljana 11.4.2014 

Marija Račič E medico Projekt E medico 
Tuheljske 

toplice 
08.11.2013 

Marija Račič 6. dnevi Marije Tomšič DMSBZT Novo mesto 
Dolenjske 

Toplice 
23.01.2014 

Marija Račič 1. sejem dijaških podjetij 
Zavod za spodbujanje 

podjetnosti mladih, GZ, SLO 
GZ Ljubljana 08.05.2014 

Marjanca 

Velkavrh 
Moderni izzivi poučevanja matematike 

Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za matematiko in f 
Ljubljana 20.09.2013 

Matej Cizelj Učinkovito komuniciranje v razredu Elena Kecman 
 

26.03.2014 

Matej Cizelj Judje na Slovenskem in njihova usoda  Zavod RS za šolstvo Maribor 11.04.2014 

Mateja Horvat 
Strokovna predavanja - embalaža iz sirotke, 

nanotehnologija - eksperimenti, 3D tisk 
CPI Ljubljana  10.10.2013 

Mateja Horvat 
Fizikalno-kemijski laboratorij slovenske 

vojske 
CPI Ljubljana 19.3.2014 
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udeleženec Izobraževanje Izvajalec izobraževanja Kraj Datum 

Mateja 

Kržičnik 
ZN in oskrba pacienta z opeklino DMSBZT Novo mesto Novo mesto 24.09.2013 

Mateja 

Kržičnik 
ZN in oskrba pacienta z opeklino DMSBZT Novo mesto Novo mesto 12.11.2013 

Mateja 

Kržičnik 

Praktično usposabljanje z delom za dijake s 

posebnimi potrebami 
CPI Ljubljana 12.11.2013 

Mateja 

Kržičnik 

6. dnevi Marije Tomšič - Medsebojni 

odnosi v ZN 
DMSBZT NM 

Dolenjske 

Toplice 
23.01.2014 

Mateja 

Kržičnik 

Spodbudimo učno uspešnost slovenskih 

mladostnikov 
Pedagoški inštitut Novo mesto 11.02.2014 

Mateja 

Kržičnik 

Kakovostno izobraževanje s povezovanjem 

teorije in 
DMSBZT NM Novo mesto 07.03.2014 

Mateja 

Vidmar 
Seminar o zeliščih Samostan Stična Stična 13.09.2013 

Tadeja Lamut Real Language, Real Learning Express Publishing, DZS Novo mesto 11.02.2014 

Tadeja Lamut Seminar Express Publishing 
Express Publishing in Šolski 

epicenter 

Šolski Center 

Novo mesto 
11.02.2014 

Tina 

Benkovič 
Aparature v kozmetiki Iskramedical Novo mesto 10.10.2013 

Vida Novinec Po programu DMSBZT Novo mesto DMSBZT Novo mesto Novo mesto 24.09.2013 

Vida Novinec Urgentni pacient - pot znanja in izkušenj 
ZZN – sekcija MS in ZT v 

urgenci 
Čatež 18.10.2013 
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6 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

 

6.1 Promocija šole 

Promocija šole je bila v Letnem delovnem načrtu navedena kot ena prioritetnih nalog. V promociji 

so sodelovali učitelji in dijaki vseh letnikov in vseh programov.  

Promocija Vodja Poročilo 

Dan odprtih vrat 

(DOV) 

Vodstvo šole in 

strokovni aktivi 

DOV se je izvedel v četrtek, 21. novembra 2013, v Športni dvorani Leona 

Štuklja, in sicer dopoldan od 9.30 do 11.30 ter popoldan od 15.00 do 

16.30. Bodočim dijakom ter ostalim gostom smo prikazali smo naše delo 

ter predstavili programe, za katere izobražujemo. 

Informativni dan  
Vodstvo šole in 

strokovni aktivi 

Informativni dan je v skladu s šolskim koledarjem potekal v petek, 14. 

februarja 2014, ob 9.00 in 15.00, in v soboto, 15. februarja 2014, ob 9.00. 

Bodočim dijakom ter ostalim gostom smo prikazali smo naše delo ter 

predstavili programe, za katere izobražujemo.  

Festival šol 
Vodstvo šole in 

strokovni aktivi 

V torek, 17. decembra 2013, smo dijaki in učitelji sodelovali na Festivalu 

šol v Mercator centru Novo mesto. Predstavili smo naše izobraževalne 

programe in poklice, za katere izobražujemo, ter vrsto šolskih in 

obšolskih dejavnosti, ki potekajo na šoli.   

Z bogatim programom smo popestrili dogajanje v nakupovalnem centru 

in celostno predstavili našo šolo. 

Nakupovalni center 

Qlandia 

Vodstvo šole in 

strokovni aktivi 

V petek, 31. januarja 2014, smo dijaki in učitelji sodelovali na promociji 

Šolskega centra Novo mesto v nakupovalnem centru Qlandia v Novem 

mestu.  

Na stojnicah smo posredovali informacije o naših izobraževalnih 

programih in poklicih, za katere izobražujemo, predstavili izdelke 

dijakov (čaji, mila, kreme, ogrlice…), dijaki programa zdravstvena nega 

so obiskovalcem merili arterijski krvni tlak, dijakinje programa 

kozmetični tehnik pa so poskrbele za masažo rok in ličenje.   

Promocija SZKŠ po 

osnovnih šolah 

Svetovalni delavki 

in učitelji 

Predstavili smo se 19 osnovnim šolam v dolenjski in posavski regiji, od 

tega je bilo 12 predstavitev organiziranih v obliki tržnic. 

 

6.2 Sodelovanje z drugimi šolami 

Poročilo 

S šolami na šolskem centru smo sodelovali v različnih projektih (ŠKL, organizacija prireditev za javnost ter dijake ob 

kulturnem dnevu, ob novem letu) ter pri izmenjavi učilnic in drugih prostorov. Sodelovali smo tudi z drugimi šolami. 

Na osnovnih šolah smo izvajali promocijo ter jih povabili na dneve odprtih vrat ter informativni dan.  

 

6.3 Sodelovanje z drugimi institucijami 

Poročilo 

Pri izvedbi pouka, interesnih dejavnosti, praktičnega izobraževanja ter strokovnega izobraževanja smo sodelovali z 

različnimi institucijami v regiji, in sicer: Dom starejših občanov Novo mesto, Dom starejših občanov Trebnje, Dom 

starejših občanov Črnomelj, Dom starejših občanov Metlika, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Splošna 

bolnišnica Novo mesto, Območno združenje Rdečega križa, Zdravstveni dom Novo mesto, Kulturni center Janeza 

Trdine, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske, Urad Republike Slovenije za mladino – 

Mladinski svet Slovenije, Združenje za promocijo prostovoljstva, Uprava RS za zaščito in reševanje, Društvo za zdravje 
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Poročilo 

srca in ožilja, Društvo za epilepsijo. 

 

6.4 Sodelovanje s starši 

Poročilo 

10. marca 2014 smo organizirali strokovna predavanja za starše, in sicer: > 1. letnik in 3. a BN: Mladi in alkoholizem, 

predavateljica Doroteja Kuhar, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto > 2. letnik: Avtoriteta v družini - potreba 

in/ali nuja, Mateja Petric, posvetovalnica za starše, dijake in učence > 3. in 4. letnik ter 1. in 2. letnik ZN - pti: nadaljnje 

izobraževanje ter zaključek izobraževanja (POM), Polona Kramar, Andreja Kmet 

Redno smo izvajali govorilne ure in roditeljske sestanke po šolskem koledarju ter govorilne ure v dopoldanskem času 

po razporedu.  

 

6.5 Mednarodno sodelovanje 

Koordinatorica projekta Europraksa za celoten Šolski center je bila Alexia Rossi.  

Glavni rezultat EU projekta je bil, da smo omogočili 13 dijakom izvedbo tritedenskega praktičnega 

usposabljanja pri delodajalcu v tujini, in sicer na Malti, v Nemčiji in v Veliki Britaniji(PUD – 

Europraksa). S tem smo spodbudili njihovo evropeizacijo in mobilnost. To smo lahko uresničili, ker 

smo izbrali partnerske ustanove, ki so nudile zanesljivost, pomoč pri organizacij, 24 – urno pomoč 

dijakom in stalno kontrolo nad njimi. Projekt je bil zasnovan tako, da ni spodbujal skupinskih  

praks, ampak individualno. Vsak udeleženec je bil nameščen v določeni instituciji ali podjetju in 

tam imel mentorja. Na tak način smo spodbudili samostojnost, samoiniciativnost in odgovornost 

dijaka. Europraksa je bila vodena od začetka do konca kot prijava in namestitev na delovnem 

mestu.  

EU mobilnost je bila izredno dobrodošla življenjska izkušnja. Dijaki so Europrakso sprejeli zelo 

pozitivno, saj se zavedajo, da je mobilnost neprecenljiva izkušnja in referenca za nadaljnje 

izobraževanje ali zaposlitev. S projektom bomo nadaljevali tudi naslednje šolsko leto. 

 


