
nost. Dijaki se zavedajo, 
da so tisti, ki bodo in že 
pomagajo ljudem v različ-
nih starostnih obdobjih in 
v različnih situacijah, se z 
njimi veselijo in jočejo, jih 
tolažijo in objemajo. Dijaki 
šole imajo veliko mero 
empatije in ljubezni do 
poklica, ki marsikomu po-
stane tudi poslanstvo. 

Srednja zdravstvena in kemijska šola je šola z 58-letno 
tradicijo, šola številnih generacij zdravstvenih tehnikov 
oz. tehnikov zdravstvene nege, kemijskih, farmacevt-

skih in kozmetičnih tehnikov ter bolničarjev-negoval-
cev. To je šola programov, ki bodo tudi v prihodnosti 
perspektivni, saj izobražujejo na področjih dela z ljudmi in 
za ljudi. Novomeško šolo obiskuje več kot tisoč dijakov, 
poučuje pa jih 80 visoko izobraženih in strokovno podko-

vanih učiteljev s številnimi 
znanji in kompetencami. 
Kljub številčnosti se dijaki 
in učitelji med sabo po-
znajo, med njimi vlada 
spoštovanje, zaupanje in 
skozi leta izobraževanja 
zgradijo odnos, na katere-
ga nikoli ne pozabijo.  
 
V prihodnosti bodo zdrav-
stveni poklici še vedno 
prisotni in iskani, saj vsi 
kazalniki bodočih oz. no-
vih poklicev kažejo, da 
bodo poklici, ki služijo člo-
veku in ki so za človeka, 
vedno bolj pomembni in 
so visoko na lestvici 
poklicev prihodnosti. 
 
Srednja zdravstvena šola 
je šola dijakov, ki jim veli-
ko pomeni znanje, dosle-
dnost, poštenost in pravič-

Poklici z vrha lestvice najbolj iskanih poklicev v prihodnosti  

Sodelovanje z okoljem 

Izobražujejo se v sodobno 
opremljenih specialnih učil-
nicah in kabinetih, ki se vse-
skozi posodabljajo in 
opremljajo z najnovejšimi 
učnimi pripomočki, da prak-
tični pouk poteka čim bolj 
kakovostno. V 3. in 4. letni-
ku se praksa prenese v kli-
nično okolje. Pomembno 
učno bazo predstavljata 
Splošna bolnišnica Novo 
mesto in Dom starejših 
občanov Novo mesto. 
PUD – praktično izobraže-
vanje pri delodajalcu, oprav-
ljajo v domačem kraju, zato 
po končanem šolanju števil-
ni tam tudi ostanejo, kajti s 

PUD-om med procesom 
izobraževanja poskrbijo 
za dobro prepoznavnost s 
svojo vestnostjo, marlji-
vostjo in odgovornostjo ter 
si tako odprejo pot do za-
poslitve.  
 
Pomembno je sodelova-
nje z okoljem, v katerem 
je kot šola močno prepoz-
navna, saj dijaki sodeluje-
jo z vsemi lokalnimi usta-
novami tudi izven šolske-
ga okoliša ter priskočijo 
na pomoč v vsakdanjih 
situacijah, kjer s svojim 
znanjem pomagajo posa-
meznikom.  

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO 

Srednja zdravstvena in kemijska šola 

Novo mesto, 14. februar 2020  

Šola za poklic in 
življenje 

Matic Pacek, 
bivši dijak, štu-
dent Zdravstve-
ne fakultete 
Univerze v 
Ljubljani 
 

»Način poučevanja na šoli mi 
je bil zelo všeč, saj so bile ure 
zelo dinamične in dobro pri-
pravljene. Mislim, da sem 
skozi vsa štiri leta lepo nadgra-
jeval svoje znanje, ki mi zelo 
koristi tudi sedaj pri nadaljnjem 
študiju. V večini so za to za-
služni profesorji, ki so nas ves 
čas spodbujali in si prizadevali 
za naše znanje in za čim boljši 
skupni rezultat. Predvsem 
pomembno se mi zdi izpostavi-
ti, da so se teoretične ure in 
ure prakse med seboj zelo 
dobro povezovale in da smo 
delali v kabinetih, v katerih 
smo se imeli možnost pripraviti 
na klinično okolje in na stik s 
"pravim" pacientom.« 

Prostovoljno delo 

Dijaki zdravstvene šole so 
letos obeležili 15-letnico 
delovanja prostovoljstva v 
Splošni bolnišnici Novo 
mesto, kjer delujejo Sončki, 
ki obiskujejo odrasle bolnike, 
in Pikapolonice, ki delujejo 
na otroškem oddelku. S 
tematskimi stojnicami in 
ročnimi izdelki zbirajo pro-
stovoljne prispevke, ki jih 
namenijo za nakup medicin-
skih pripomočkov, materiala 
ali igrač. 
 

Iz zahvale očividca  
g. Mateja Mlakarja: 
 
»Spoštovani,  
danes ob šestih zjutraj se je 
na vlaku /…/ zgodil dogodek, 
vreden vse pohvale. /…/ 
Potnica se je nema zgrudila 
in na pomoč so ji pred 
prihodom reševalcev 
priskočile dijakinje srednje 
zdravstvene šole ter ji nudile 
prvo pomoč. Nesebično 
dejanje, ki bi moralo imeti 
širši odmev. Čestitam za to 
pogumno dejanje.« 



Čeprav šolo obiskujejo 
tudi dijaki iz drugih  regij, 
program zdravstvena ne-
ga — pti pa tudi s cele 
Slovenije, se vsi počutijo 
odlično in jim vožnja ne 
predstavlja ovir, še več, v 
njej vidijo možnost in pri-
ložnost za nova poznan-
stva, za učenje in pogo-
vor. Hkrati jim pot od do-
ma pomeni tudi izziv, da 
se šolajo v večjem kraju, 
kjer se morda celo prvič 
soočajo z odgovornostjo, 
se osamosvajajo ter tako 
postajajo zrelejši in odgo-

vornejši. To pa je dobra 
popotnica za nadaljnji štu-
dij tako v Novem mestu 
kot tudi v drugih sloven-
skih središčih ali morda 
celo izven meja Slovenije.  

Dobre avtobusne in želez-
niške povezave do šole 
imajo dijaki iz vseh smeri 
– od Bele krajine, Posa-
vja, Trebnjega do Koče-
vja, hkrati pa predstavljata 
dodano vrednost bližina 
glavne avtobusne postaje 
v Novem mestu in nova 
železniška postaja v ne-

posredni bližini šole, saj 
imajo tako dijaki le nekaj 
korakov do učilnic in 
vzgojno-izobraževalnega 
procesa. 

ekipami in posamično do-
segajo visoke rezultate 
tudi na državnem nivoju. 
Vključujejo se lahko v šol-
ske športne krožke za 
dekleta in fante: rokomet, 
nogomet, odbojka, ko-
šarka, atletika, badmin-
ton, strelstvo ... 

Neposredna bližina dija-
škega doma omogoča 
nastanitev dijakom iz bolj 
oddaljenih krajev, kar 
predstavlja prednost za 

Na šolo se vpisujejo šte-
vilni dijaki, ki so dejavni na 
športnem, kulturnem ali 
kakšnem drugem podro-
čju. Pravica do prilagodi-
tev šolskih obveznosti 
(»status«) in napovedano 
spraševanje jim omogo-
ča, da lahko združujejo 
šolske obveznosti in tre-
ninge.   
V ponos in veselje jim je, 
da lahko branijo barve 
šole na športnih tekmova-
njih za srednje šole, kjer z 

dijake, ki se odločajo 
športno pot nadaljevati v 
novomeških športnih klu-
bih. 

Šola na dosegu roke za vstop v samostojnost in odgovornost 

Šola ima posluh za športnike in kulturnike 

Interesne dejavnosti doma in po svetu 

v CŠOD Ajda v Libeličah, 
kjer se spoznavajo izven 
šolskih prostorov v bolj 
sproščenem okolju.  

Prireditve in koncerti v 
ŠD Leona Štuklja, ki jih 
pripravljajo ob pomoči 
učiteljev mentorjev, so 
vsakič znova nov izziv, saj 
lahko pokažejo svoje ta-
lente in znanja pred tisoč-
glavo publiko.  

Zelo dejavni so na dnevih 
odprtih vrat v zdravstvenih 
ustanovah v Novem me-

stu in širše, obeležujejo 
mednarodne dneve s po-
dročja preventive zdravja, 
na prireditvah, izobraže-
vanjih, humanitarnih akci-
jah …  

Vključujejo se v različne 
projekte – Zdrava šola, 
Nekadilski razred, Pre-
prečevanje digitalne 
odvisnosti, Krvodajal-
stvo za dijake, ter med-
narodne projekte 
(Erasmus+, BioBread), 
v okviru katerih potekajo 
tudi mednarodne izmenja-
ve.  

Dodatno znanje, zavest in 
pripadnost šoli dijaki gra-
dijo s številnimi interesni-
mi dejavnostmi, z raznimi 
predavanji in ekskurzijami 
po Sloveniji in tujini. V 
času šolanja spoznavajo 
zdravstvene in socialno-
varstvene ustanove, med 
drugim obiščejo UKC Lju-
bljana, dom starejših v 
Celovcu in kliniko v Ri-
mu.  Nekaj dni preživijo 
na delavnici Preživetje v 
naravi na Gorjancih ter 
se udeležijo projektnih dni 

Stran 2 Šola za poklic in življenje 

Lucija  
Cemič, 
bivša 
dijakinja, 
dijakinja 
maturi-
tetnega 
tečaja 
 
 

»Praktični pouk in klinična 
praksa sta bila dodana 
vrednost, ki sta mi, poleg 
zaupanja v lastne zmožno-
sti in širokega znanja, dala 
tudi zajeten nabor izkušenj 
pri delu z ljudmi. Prakso 
sem opravljala tudi v tujini, 
in sicer v okviru programa 
Erasmus+ na Malti.« 

Kristjan Horžen, bivši di-
jak, član RK Pivovarna La-
ško in član slovenske roko-
metne reprezentance 

»Zelo sem vesel, da sem 
se šolal na zdravstveni šoli, 
ker mi je poleg rednega  
šolanja kot športniku omo-
gočala tudi udejstvovanje 
na športnem področju. Za-
vedam se, da je poklic naj-
boljša popotnica v življenje, 
zdravstvo in šport pa gresta 
z roko v roki, saj mi stro-
kovno znanje iz zdravstva 
prav pride tudi pri športu.« 

Jaka Aringer, Z4a 
Košarkarski klub Krka 

»Z razumevanjem 
profesorjev in vzajemno 
prilagodljivostjo ter 
dogovarjanjem lahko 
treniram in opravljam 
šolske obveznosti.« 

Nadstandardne ekskurzije 



V šolskem letu 2018/2019 
je poklicno maturo oprav-
ljalo 240 kandidatov in kar 
25 dijakov je bilo zlatih  
oz. diamantnih – 9 dijakov 
je doseglo vseh 23 točk, 
16 dijakov je imelo 22 
točk. Poudariti velja, da 
sta bili dve diamantni dija-
kinji iz programa zdrav-
stvena nega, 7 dijakov 
tega programa pa je bilo 
zlatih. Poleg najboljših 
dijakov z največjim števi-
lom točk je bilo 52 dijakov 
odličnih, od tega 13 dija-
kov zdravstvene nege. 
Skupno je bilo v prete-
klem šolskem letu  kar 77 
dijakov, ki so bili dia-
mantni, zlati in odlični. 

Uspeh na poklicni maturi  
na široko odpira poti na 
višješolske oz. visoko-
šolske študijske progra-
me, z opravljenim »5. 
predmetom« pa tudi na 
univerzitetne študijske 
programe. Ambiciozni 
dijaki se po poklicni maturi 
odločijo za obiskovanje 
enoletnega maturitetnega 
tečaja, kjer so zelo uspe-
šni. Po opravljeni splošni 
maturi so jim odprte vse 
študijske poti.  
Dijaki programa zdrav-
stvena nega med šola-
njem pridobijo odlično 
podlago zlasti na stro-
kovnem področju, zato 
se najpogosteje odločajo 

za študij v vertikali in izbirajo študijske smeri, kot so 
zdravstvena nega, babištvo, fizioterapija, radiološka 
tehnologija in delovna terapija ...  Na študij največ od-
hajajo v Ljubljano ali ostanejo v Novem mestu, saj se s 
Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto spoznajo že 
v času srednješolskega izobraževanja in prehod na fakul-
teto je čim manj stresen. 

starajočo se družbo, je 
pričakovati, da bodo v 
prihodnosti iskani tudi po-
klicni profili s socialnega 
področja, socialni delav-
ci in negovalci.  
 
Nedavna prenova progra-
ma zdravstvena nega je 
prinesla bistveno spre-
membo ravno v obogatitvi 
programa z vsebinami s 
tega področja. Prav tako 
odprti kurikul omogoča 
prilagajanje potrebam de-

Medicinske sestre in 
strokovnjaki za zdrav-
stveno nego postajajo 
vse bolj iskani oz. hitre-
je zaposljivi poklici, kar 
dodatno podkrepi prihaja-
joči val množičnih upokoji-
tev pri našem največjem 
delodajalcu Splošni bolni-
šnici Novo mesto. Pove-
čuje se skrb za plače in 
izboljšanje pogojev dela.  
 
Glede na demografske 
spremembe, povezane s 

lodajalcev in lokalnega 
okolja. S tem namenom 
smo program obogatili z 
moduli, ki še povečujejo 
zaposlitvene možnosti:  
 

 Zdravstvena nega v zo-
bozdravstveni dejavnosti 
 Vzgoja za socialne vre-
dnote 
 Zdravstvena nega in 
socialna oskrba v doma-
čem okolju 

Uspeh na poklicni maturi odpira poti na študij 

Zaposlitvene možnosti rastejo, pogoji dela se izboljšujejo 

Izkušnje in mladost z roko v roki do odličnih rezultatov 

s CPI in MIZŠ so sodelo-
vali pri prenovi progra-
ma zdravstvene nege, 
sodelujejo pri  sestavljanju 
predmetnih in izpitnih ka-
talogov, delujejo v različ-
nih državnih komisijah ter 
tudi kot sestavljavci in 
ocenjevalci poklicne matu-
re.   
Z novimi in drugačnimi 
metodami dela poskušajo 
motivirati nove generacije 
za znanje in védenje. Sko-
zi leta izobraževanja so 
pridobili ustrezna znanja 

za odlično pripravo dija-
kov na poklicno maturo. 

Društvo medicinskih sester, babic 
in zdravstvenih tehnikov Novo 
mesto je profesorici Vidi Novinec 
za leto 2019 podelilo srebrni znak 
za številne aktivnosti na področju 
zdravstvene nege v šoli in širšem 
okolju ter za sodelovanje z razni-
mi inštitucijami in za njen dopri-
nos stroki. 

Zdravstvena šola se trudi 
biti v koraku s časom. 
Spremlja razvoj stroke in 
trg dela, hkrati pa je šola 
z odlično razvitimi speci-
fičnimi poklicnimi kompe-
tencami, z visoko motiva-
cijo za delo ter z veščina-
mi timskega dela. Učitelj-
ski zbor sestavlja meša-
nica mladih in tudi zre-
lih ter izkušenih profe-
sorjev, ki se medseboj-
no dopolnjujejo in se za 
svoje delo vseskozi izo-
bražujejo. V sodelovanju 

Anja Sušin, bivša 
dijakinja, študentka 
Zdravstvene fakultete 
Univerze v Ljubljani 
 

»Trenutno na fakulteti 
nimam težav. Ker smo res 
ogromno znanja pridobili že 
v srednji šoli, nam sedaj 
strokovni predmeti ne delajo 
nobenih težav. Predmeti, ki 
jih prej še nismo imeli, pa 
niso tako zahtevni. Če si bil 
v srednji šoli priden in si 
dosti zapomniš, ti študij ne 
bo delal težav. Posebno pri 
praksi smo velikokrat 
pohvaljeni, da že veliko 
znamo in smo zelo 
natančni, odgovorni in 
zanesljivi.« 

Stran 3  

Diamantni maturantje na sprejemu pri predsedniku Borutu Pahorju 
na Brdu pri Kranju. 
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8000 NOVO MESTO 
 
Ravnateljica: Damjana Papež, prof. 

Telefon: 07 393 2 170 
E-pošta:  infoSZKS@sc-nm.si  
 

Srednja zdravstvena in kemijska šola je šola z uspešno zgodbo in 
jasno vizijo, da je treba mlade opremiti z znanji, moralnimi kvalitetami ter s 
praktičnimi sposobnostmi, da bo njihova osebna zgodba zgodba uspeha. 

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO 
Srednja zdravstvena in kemijska šola 

daljujejo študij v soro-
dnih smereh, in sicer:  
kemijski tehniki se 
vpisujejo na kemijsko 
tehnologijo, kemijo, 
kemijsko inženirstvo, 
biokemijo, farmacijo, 
laboratorijsko biome-
dicino ter kozmetolo-
gijo. Farmacevti poleg 
farmacije študirajo na 
naštetih področjih tako 
s kemijskih kot tudi 
zdravstvenih smeri, 
kozmetične tehnice 
pa šolanje najpogosteje 
nadaljujejo na višji stro-
kovni šoli, ki je 
sestavni del ŠCNM, ali 
nadaljujejo študij na 
visokošolskem nivo-

ju.  
 

Vsi poklici so visoko 
zaposljivi tako na 
Dolenjskem kot tudi v 

Poleg programa zdrav-
stvene nege in bolni-
čar-negovalcev se na 
šoli dijaki izobražujejo 
še za poklice, ki so so-
rodni, in sicer v progra-
mu kemijski, farmacevt-
ski in kozmetični teh-
nik. Poklici, za katere 
izobražujemo, se med-
sebojno povezujejo in 
dopolnjujejo, vsi pa so 
naravnani na človeka in 
za človeka:  medicin-
ske sestre negujejo 
bolne, kemijski tehniki 
izdelujejo kemijske pro-
dukte, ki nas spremljajo 
v vsakdanjem življenju, 
farmacevtski tehniki 
svetujejo in skrbijo za 
ohranjanje zdravja, ko-
zmetični tehniki pa za 
urejen videz in ohranja-
nje lepote.  
Dijaki najpogosteje na-

sosednjih regijah in 
sodijo v sam vrh lestvi-
ce najbolj iskanih po-
klicev v prihodnosti. 

Povečanje potreb po 
tovrstnem kadru napo-
vedujejo tudi prihajajo-
če številne upokojitve 
tako v SBNM, Tovarni 
zdravil Krka in pri dru-
gih ključnih delodajalcih 
v naši okolici.  

Vse več potreb, tudi po 
storitvah nege in oskrbe 
na domu, trajnostne 
oskrbe in kozmetičnih 
uslug, povečuje samo-
zaposlitvene možnosti, 
zato se vse več naših 
maturantov odloča za 
samostojno podjetni-
ško pot.  

Poklici naravnani na človeka in za človeka 
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