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1 UVOD 

1.1 Poslanstvo in vizija šole 

Vizija naše šole  

Ustvarili bomo učečo se šolo, v kateri bomo s sodelovalno kulturo ustvarili pogoje za učenje in 

poučevanje, ki omogočajo nenehno poklicno in osebnostno rast dijakov in strokovnih delavcev. 

 

V šolskem letu 2019/2020 smo uspešno uresničevali poslanstvo in vizijo šole. Trudili smo se 

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

zaposlenih. 

 

2 DELAVCI IN ORGANI ŠOLE 

2.1 Vodstvo šole 

V šolskem letu 2019/2020 smo vodstvo Srednje zdravstvene in kemijske šole predstavljale 

ravnateljica Damjana Papež, prof., ter pomočnici ravnateljice mag. Katja Hrovat, prof., in Petra 

Žibert, prof. 

Ravnateljica in pomočnici ravnateljice smo spremljale in organizirale vzgojno-izobraževalno 

delo, ga nadzorovale ter dajale izvedbena navodila.  

 

Posebna pozornost je bila namenjena naslednjim nalogam: 

• skrb za ohranjanje in dvig kakovosti izobraževanja,  

• skrb za zdravje na delovnem mestu,  

• promocija šole (tehniški dnevi, predstavitve na OŠ …). 

 

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 enem sestanku, ki je potekal 16. septembra 2019.  Drugo srečanje je 

bilo zaradi epidemije COVID-19 odpovedano. Na septembrskem sestanku je bila za 

predsednico sveta staršev soglasno izvoljena Tatjana Lokar Zidar, predstavnica Z1b. Za 

namestnico predsednice je bila soglasno izvoljena Andreja Kastelic, predstavnica F3a. 

Ravnateljica je predstavila delovanje šolskega sklada in poročala o delu za šolsko leto 

2018/2019. Izpostavila je glavne dosežke, projekte in aktivnosti preteklega šolskega leta.  

Člani sveta so bili seznanjeni s poročilom o delu za šolsko leto 2018/2019 (Poročilo o izvedbi 

letnega delovnega načrta) ter smernicami za delo v šolskem letu 2019/2020 (Letni delovni 

načrt). Ravnateljica je predstavila nova Šolska pravila o šolskem redu Šolskega centra Novo 

mesto. Izpostavila je ključne člene, predvsem tiste, ki so bili posodobljeni glede na nov Zakon 

o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1).  

Na pobudo staršev se bodo  roditeljski sestanki namesto ob 16.00 začenjali ob 16.30.  

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

k večji kvaliteti dela šole.  
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2.3 Strokovni delavci šole 

2.3.1 Delo strokovnih aktivov 

 

Vsi aktivi so pripravili kurikule za posamezne predmete, minimalne standarde znanja in načrte 

ter kriterije ocenjevanja za vse izobraževalne programe, ki jih izvajamo na šoli. Učitelji so 

pripravili letne delovne načrte, iLDN-je, kurikule, kataloge znanj za predmete odprtega 

kurikula, gradiva in učne pripomočke ter redno skrbeli za šolsko dokumentacijo. Skozi celo 

šolsko leto so po potrebi nudili dodatno učno pomoč vsem dijakom, še posebej pa dijakom z 

odločbami o usmeritvi, tujcem, dijakom športnikom in nadarjenim dijakom. Pomoč se je 

izvajala tudi v času pouka na daljavo. Pri svojem delu so konstruktivno sodelovali z vodstvom 

šole, starši in šolsko svetovalno službo. Letošnje šolsko leto je zaznamovala epidemija COVID-

19, saj je pouk po 16. marcu potekal na daljavo. Temu primerno so aktivi prilagodili tudi metode 

ter načrt ocenjevanja, ki so jih oblikovali na začetku šolskega leta. Poleg naštetega so posamezni 

aktivi opravili še naslednje aktivnosti: 

 

Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

Aktiv 

matematike, 

fizike, 

informatike 

Marjanca 

Velkavrh 

Dijake so pripravljali na poklicno maturo (tudi na daljavo), jo izvedli ter sodelovali 

v izpitnih odborih na poklicni maturi kot predsedniki, spraševalci in popravljalci. 

Aleš Absec je izvedel priprave na 5. maturitetni predmet iz matematike (nekaj v 

šoli, nekaj na daljavo). Na daljavo so izvedli tudi predmaturitetni preizkus za 

zaključne letnike vseh smeri. Marjanca Velkavrh je izvedla krožek Ustvarjalne 

delavnice. Dve dijakinji sta sodelovali na likovnem natečaju Evropa v šoli in se 

uvrstili na državno raven. Septembra je potekalo šolsko tekmovanje iz Logike. 8 

dijakov je dobilo bronasta priznanja. Na državnem tekmovanju niso dosegli 

vidnejših rezultatov. Oktobra je bilo šolsko tekmovanje iz Fizike – Čmrlj. 4 dijaki 

so dosegli bronasto priznanje. Novembra je potekalo šolsko tekmovanje iz 

računalniškega razmišljanja Bober, januarja je potekalo tekmovanje iz Statističnih 

iger. Udeležilo se ga je 7 dijakinj v treh ekipah, vendar se nobena ekipa ni uvrstila 

v drugi krog tekmovanja. Med šolskim letom so načrtovali udeležbo na  različnih 

konferencah, usposabljanjih in seminarjih. Žal je bila večina  izobraževanj zaradi 

epidemije COVID-19 odpovedanih. Veliko dodatnih usposabljanj pa je v času 

pouka na daljavo potekalo v obliki webinarjev in videokonferenc. Člani aktiva so 

sodelovali tudi na informativnem dnevu in  dnevu odprtih vrat. 

 

Družboslovni 

aktiv 

Goran 

Matešič 

Pouk so izvajali v skladu z učnimi načrti in zakonodajo ter se medpredmetno 

povezovali.  Izvajali so prostoizbirne interesne dejavnost ter kot mentorji dijake 

pripravljali na tekmovanja (iz zgodovine in geografije, Evrošola). Zaradi epidemije 

COVID-19 sta odpadli obe državni tekmovanji iz geografije in zgodovine, kjer 

dijaki naše šole pogosto dosegajo najboljše rezultate. Skrbeli so za ustrezne 

materialne pogoje (oprema, učbeniški sklad, skrbništvo učilnic ...). Redno so 

spremljali novosti v stroki, sodelovali na seminarjih, študijskih skupinah  ter se 

samoizobraževali. Člani aktiva so sodelovali pri promociji šole, pripravljali 

prispevke za spletno stran, Facebook in Instagram. Goran Matešić je urejal šolsko 

kroniko ter skrbel za snemanje video gradiva na javnih prireditvah.  Gregor Zagorc 

je bil dirigent orkestra in Big Banda ŠC. Polona Kramar in Mateja Vodnik sta vodili 

delavnice oz. terapevtske razgovore za oblikovanje boljše samopodobe in 

reševanje osebnih stisk, upoštevajoč diskretnost in individualne potrebe. Dijaki 
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

naše šole so zmagovalci tekmovanja Evrošola. S tem je naša šola prejela naziv Šola 

ambasadorka evropskega parlamenta, 6 dijakov pa je prejelo naziv dijak ambasador 

EP. 

Aktiv farmacije 
Matej 

Pegam 

Izvedli so 2. in 4. predmet poklicne mature, na katera so dijake zaključnih letnikov 

programa farmacevtski tehnik intenzivno pripravljali celo šolsko leto, tudi v času 

pouka na daljavo. Sodelovali so pri organizaciji in izvedbi aktivnosti ob 

informativnem dnevu, dnevu odprtih vrat ter popravnih in drugih izpitih. 

Pripravljali so izdelke za promocijo šole (čaji, mazila) ter aktivno sodelovali pri 

promociji programa farmacevtski tehnik (priprava laboratorijev, pripomočkov za 

snemanje promocijskega filma …). Sodelovali so pri izvedbi tehniškega dne za 

osnovnošolce. Dijakom so nudili dodatno strokovno pomoč in si nenehno 

prizadevali za kakovosten pouk, dobre medsebojne odnose ter konstruktivno 

medpredmetno sodelovanje. Spremljali so novosti stroke. Nenehno so izvajali 

evalvacijo svojega dela ter napredka dijakov. Skrbeli so za ustrezne materialne 

pogoje (oprema, učbeniški sklad, skrbništvo učilnic ...) ter poskrbeli za kakovostno 

pripravo učil in opreme, tudi kot skrbniki učilnic. Izvajali so tudi farmacevtski 

krožek (Tina Krošelj). Matej Pegam je skrbel za grafično oblikovanje gradiva za 

promocijo šole. Zaradi epidemije COVID-19 letos ni bilo mogoče organizirati IND 

dejavnosti. Aktiv je obeležil tudi Dan slovenskih lekarn. 

Aktiv tujih 

jezikov 

Maruša 

Pogačnik   

Letošnje šolsko leto je zaznamovala epidemija COVID-19. Čez leto so sodelovali 

z Danielom Canavanom, naravnim govorcem za angleščino. Dijake so pripravljali 

na poklicno maturo in izvedli priprave na 5. maturitetni predmet iz angleščine. 

Poleg rednega dela so izvajali krožke, in sicer Nemščina za zdravstvene delavce 

(Ajda Plauštajner) in Francoščina (Maruša Pogačnik). Tadeja Lamut je bila 

mentorica krožka Avdiovizualno ustvarjanje. V marcu so izvedli angleško bralno 

značko EPI Reading Badge za dijake 1., 2. in 3. letnikov. Sodelovalo je 57 dijakov. 

Osvojili so 3 zlata in 28 srebrnih priznanj. Izvedli so šolsko tekmovanje iz znanja 

angleščine za dijake 3. letnikov. Dve dijakinji sta se uvrstili na državno tekmovanje 

iz angleščine, ki pa je bilo odpovedano zaradi epidemije COVID-19. Laura Butaja 

iz Z3c je prejela srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine. Letošnja 

nadstandardna ekskurzija na Poljsko je bila zaradi epidemije COVID-19 

odpovedana. Prav tako je bila odpovedana strokovna ekskurzija v Celovec, ki jo 

vsako leto organizirajo za dijake 3. letnikov ZN. Članica aktiva mag. Nataša 

Sikošek je bila mentorica dijaške skupnosti SZKŠ. Tadeja Lamut je urejala 

Facebook stran šole, Ajda Plauštajner pa Instagram stran SZKŠ. Članice aktiva so 

sodelovale tudi na informativnem dnevu, dnevu odprtih vrat in pri projektu KA2 

Bio-bread. Udeleževale so se izobraževanj, konferenc in usposabljanj. 

Aktiv kozmetike 
Sabina 

Špoljar 

 Članice aktiva kozmetike so izvajale dejavnosti, ki so bile zaradi epidemije 

COVID-19 delno okrnjene. Izvajale so pouk po načrtu, skrbele za promocijo v 

javnosti,  izvajale prostoizbirne interesne dejavnosti ter sodelovale kot mentorice 

pri tekmovanju s področja kozmetike. Tekmovanje je letos zaradi epidemije 

COVID-19 žal odpadlo. Članice aktiva so skupaj z dijakinjami izvedle predstavitve 

na dnevu odprtih vrat šolskega centra, informativnem in tehniškem dnevu.  

Izobraževale so se na področju kozmetike. Novosti so jim predstavile predstavnice 
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

kozmetičnih hiš, s katerimi sodelujejo. Članice aktiva so bile skrbnice specialnih 

učilnic.  

Biološki aktiv Maša Zajc 

Člani aktiva so se udeležili strokovnih seminarjev, se individualno izobraževali, 

spremljali novosti v stroki ter izvajali vzgojno-izobraževalni proces v skladu s 

pravilniki in zakoni. Skrbeli so za urejenost učilnic (skrbniki), nabavo materiala ter 

gojili okrasne rastline. Sodelovali so na informativnem dnevu in dnevu odprtih 

vrat. Sodelovali so v izpitnih odborih in komisijah, s svetovalno službo ter 

strokovnimi institucijami. Dijake so pripravljali na natečaje in tekmovanja. Stalno 

so analizirali uspeh dijakov ter posebno pozornost namenili delu s posebnimi 

skupinami dijakov. Marija Lovše je izvedla humanitarno akcijo zbiranja odej, 

posteljnine, igrač ter hrane za živali v zavetišču Turk. Članici aktiva Maša Zajc in 

Tanja Kulovec sta začeli z izvajanjem mednarodnega projekta KA 2 Bio-bread, ki 

je zaradi epidemije COVID-19 začasno ustavljen. Mojca Fišter in Andreja Kmet 

sta pripravljali dijake na dodatni maturitetni predmet iz biologije. Andreja Kmet je 

sodelovala v Komisiji za kakovost, Mojca Fišter pa v projektu Zdrava šola. Ob 

svetovnem dnevu varstva živali je Darja Kos Strmec pripravila razstavo. Članice 

so vestno urejale vitrino pred biološko učilnico, kjer so mesečno menjavale vsebine 

in tematiko. Članice so sodelovale v mednarodnem projektu V jati z drugačnimi. 

Za varovance VDC Novo mesto so organizirale delavnice na temo Ekologija. 

Andreja Kmet je v sodelovanju z NEFIK-om organizirala srečanje z županom MO 

Novo mesto, prav tako je organizirala obisk predsedniške palače za 8 dijakov naše 

šole. V sodelovanju z Društvom revmatikov Slovenije je organizirala tudi 

predavanje in posvet Na pregled se moram pripraviti.  

Aktiv kemije 
Ema 

Novinec  

Članice aktiva so na začetku šolskega leta pripravile letne priprave na pouk, 

minimalne standarde znanja in načrt ocenjevanja.  Skrbele so za urejenost učilnic. 

Pri skrbništvu za laboratorije so pomagali tudi člani aktiva laborantov.  

Poleg rednega pouka so izvajale tudi kemijski krožek (Mojca Stariha in Ema 

Novinec). Mateja Vidmar Mandal in Mojca Višček sta v okviru krožka Raziskujem 

kemijo pripravljali dijake na maturitetni predmet kemija na splošni maturi.  

Mojca Višček je pripravljala izdelke za promocijo programa, ki so jih dobili 

obiskovalci informativnega dneva ter stojnic. Bila je tudi organizatorica interesnih 

dejavnosti in praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. 

Članice aktiva so sodelovale pri predstavitvi programa na dnevu odprtih vrat in 

informativnem dnevu. Promocija programa je potekala tudi na stojnicah osnovnih 

šol. Za pripravo gradiva (izdelki, poskusi) in pripravo sodelujočih dijakov sta 

poskrbeli Mojca Višček in Mateja Vidmar Mandal. Članice aktiva so se udeležile 

nekaterih promocij po osnovnih šolah. Sodelovale so pri izvedbi tehniških dni za 

osnovnošolce. Janja Marković je z dijaki 3. letnika pripravljala raziskovalno 

nalogo za Krkine nagrade. Zaradi epidemije COVID-19 naloge niso dokončali in 

bodo z delom nadaljevali v naslednjem šolskem letu. 

Članice aktiva (Mateja Vidmar Mandal, Mateja Horvat, Janja Marković in Ema 

Novinec) so pripravljale dijake na tekmovanje za bronaste Preglove plakete. Šolsko 

tekmovanje je potekalo 9. marca 2020. Na tekmovanju je sodelovalo 35 dijakov od 

1. do 4. letnika. Državno tekmovanje je zaradi epidemije COVID-19 odpadlo. 

Melita Miklavčič je pripravljala dijake na državno tekmovanje kemijskih tehnikov, 

ki je zaradi epidemije COVID-19 ravno tako odpadlo. V času pouka na daljavo so  

v aktivu prilagodili kriterije in načrt ocenjevanja znanja in manjkajoče ocene 

pridobili na daljavo. Na daljavo so potekale tudi priprave dijakov na poklicno 

maturo. Članice aktiva so sodelovale pri izvedbi poklicne mature.  



Poročilo o delu 2018/2019 

Stran 8 od 49 

Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

Aktiv športne 

vzgoje 

Mirjam 

Bauer  

Zaradi izbruha epidemije COVID-19 v letošnjem šolskem letu niso bili izvedeni 

vsi športni dnevi, interesne dejavnosti ter tekmovanja. Učitelji športne vzgoje so 

sodelovali v komisijah pri popravnih in drugih izpitih ter pri poklicni maturi. 

Dijake so pripravljali na občinska, področna in državna prvenstva. Udeležili so se 

več izobraževanj. S pomočjo strokovne literature so se stalno strokovno 

izobraževali in se izpopolnjevali. Organizirali so različna tekmovanja na občinski 

in državni ravni ter na ta način promovirali šolo. Občinska in področna tekmovanja 

so organizirali pod okriljem Agencije za šport Novo mesto in Zavoda za kulturo, 

državna tekmovanja pa pod okriljem Zavoda za šport RS Planica. Organizirali so 

tradicionalni smučarski vikend, ki se ga je udeležilo 42 dijakov. Z dijaki 1. letnikov 

so izvajali promocijo zdravja. 

 

 

 

Aktiv 

zdravstvene 

nege 

 

 

 

Mateja 

Kržičnik 

Pouk so izvedli v skladu z učnim načrtom in v okvirih šolske zakonodaje. V aktivu 

so analizirali učni uspeh po konferenčnih obdobjih. Člani aktiva so sodelovali v 

izpitnih odborih in komisijah, na poklicni maturi, zaključnem izpitu, popravnih ter 

drugih izpitih. Aktivno so pripravljali dijake programov zdravstvena nega in 

bolničar-negovalec na šolsko in državno tekmovanje iz zdravstvene nege in 

pomoči in oskrbe. Državno tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 letos ni bilo 

izpeljano. Skrbeli so za nabavo materiala za kakovostno izvedbo pouka ter 

poskrbeli za urejenost učilnic ter izbor učbenikov v učbeniškem skladu. Stalno so 

se strokovno izpopolnjevali ter spremljali novosti v stroki zdravstvene nege. 

Pripravljali so prispevke za spletno stran, Facebook in Instagram ter bili aktivno 

vključeni v promocijo šole (informativni dan, dan odprtih vrat, tehniški dnevi za 

osnovne šole, dan šole, priprava tematskih stojnic v SB NM, ŠC NM in zunaj šole). 

Bili so mentorji različnim prostoizbirnim interesnim dejavnostim (prostovoljno 

delo, Varujmo zdravje – merimo RR, ekipa prve pomoči)  in sodelovali pri 

projektih (E-medica, MIND+, Zdrava šola). Uspešno so organizirali in izvedli 

strokovne interesne dejavnosti za zdravstvene in nezdravstvene programe na šoli 

(izvedba je bila zaradi epidemije COVID-19 okrnjena). Z razstavami in 

prireditvami so obeležili različne dogodke (mednarodni dan medicinskih sester, 

dan zdravstvene šole, dan zdravja). Organizirali so Dan zdravstvene šole, ki se je 

izkazal tudi kot dobra promocija naše šole. 

Slavistični aktiv 

Valentina 

Madjar 

Sitar 

Članice aktiva so načrtovane aktivnosti, vezane na pouk, izvedle po načrtih. Redno 

so analizirale uspeh ter po potrebi nudile dodatno strokovno pomoč dijakom. Bile 

so  mentorice dijakom na tekmovanjih in literarnih natečajih. Sodelovale so v 

projektih in vodile interesne dejavnosti. Pripravile so tudi različne kulturne 

prireditve na šoli ter organizirale interesne dejavnosti s kulturnega področja 

(Gledališki abonma, Bralni klub, novinarski krožek). Vse članice so lektorirale 

prispevke za spletno stran šole, natečaje, zbornike in zapisnike konferenc ter 

skrbele za promocijo šole v medijih. Skrbele so za ustrezne materialne pogoje 

(oprema, učbeniški sklad, skrbništvo učilnic ...). Stalno so se strokovno 

izpolnjevale in se udeleževale študijskih srečanj in seminarjev. Sodelovale so pri 

izvedbi poklicne mature, zaključnega izpita in drugih izpitov.  

Aktiv laborantov   
Člani aktiva so sodelovali pri izvedbi laboratorijske prakse. Pri svojem delu so se 

usklajevali z učitelji praktičnega pouka. Skrbeli so za nabavo materiala ter 

urejenost strokovnih učilnic. Sodelovali so pri promociji šole (informativni dan, 
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

dan odprtih vrat ŠC, tehniški dnevi …). Aktivno so bili vključeni v izvedbo 

poklicne mature (4. predmet, program farmacevtski tehnik).  

 

2.3.2 Delo komisij 

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

organizacijo 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 predsednice 

Vida Novinec, Mateja Horvat – članici 

Andreja Kmet – tajnica 

 

Šolska komisija za zaključni izpit: 

Damjana Papež – predsednica 

Andreja Kmet – namestnica predsednice 

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

Vovko (namestnica Mateja Kržičnik) – članice 

Marjeta Ban – tajnica 

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

Zaradi epidemije COVID-19 so bile potrebne prilagoditve izvedbe izpita iz storitve z 

zagovorom na ZI ter izvedbe izpita iz 4. predmeta na POM.  

 

Komisija za pritožbe: 

Vesna Čurk – SEŠTG 

Svjetlana Ćirković 

Jožica Hrovat 

V šolskem letu 2019/20 ni bilo pritožb. 

 

Komisija za kakovost 

Sabina Špoljar  

Andreja Kmet 

Blažena Berus 

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

vključevala v delo Komisije za kakovost na šolskem centru ter konstruktivno sodelovala z 

vodstvom šole. Članice komisije so na sestankih obravnavale aktualne zadeve, predvsem 
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malico, urejenost prostorov, hodnikov in okolice ŠC, možnosti zadrževanja dijakov med 

malico, obnašanje dijakov v šolskih prostorih in izven, vzpodbudile so razrednike, da 

obravnavajo omenjeno problematiko na razrednih urah. Na šoli so uspešno opravili anketiranje 

o kakovosti dela v okviru celotnega Šolskega centra Novo mesto (Barometer kakovosti). 

Sodelovale so tudi pri pripravi vprašalnika za ugotavljanje organizacijske klime. 

 

2.3.3 Delo razrednikov, učiteljskega zbora in oddelčnih učiteljskih zborov 

Kot vsa leta so tudi v šolskem letu 2019/2020 imeli redne mesečne pedagoške konference ter 

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

in strokovna vprašanja. V času epidemije COVID-19 so vsi sestanki ter konference potekali 

preko videokonferenčnih orodij. 

Oddelčni učiteljski zbori in aktivi so sproti obravnavali pedagoško problematiko posameznih 

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

praktičnega pouka in PUD-a) in sproti pripravili ukrepe za izboljšanje uspeha ter 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, vodili postopke za vzgojne ukrepe ter opravljali druge naloge v skladu z zakonodajo. 

 

2.3.4 Delo šolske svetovalne službe 

 

Svetovalni delavki sta bili Jožica Hrovat in Polona Kramar.  

Šolska svetovalna služba je v šolskem letu 2019/2020 realizirala vse zastavljene naloge. 

Svetovalni delavki sta opravljali svetovalno delo z dijaki in starši v sodelovanju z učitelji in 

vodstvom šole. Pri reševanju težav sta aktivno sodelovali tudi z zunanjimi institucijami. 

Delo z učitelji: 

▪ nudenje pomoči učiteljem začetnikom pri njihovem delu, 

▪ sodelovanje pri reševanju problematike v razredu ali pri reševanju individualnih problemov 

dijakov, 

▪ sodelovanje pri oblikovanju razrednikovih ur, 

▪ sodelovanje pri oblikovanju individualnih učnih načrtov pri dijakih s posebnimi potrebami, 

▪ sodelovanje pri reševanju težav z dijaki tujci. 

Delo z dijaki: 

▪ pomoč dijakom z učnimi in drugimi problemi, 

▪ individualne obravnave (stiske, ki jih mladostnik doživlja ob prehodu iz osnovne v srednjo 

šolo, stiske ob učnem neuspehu, socialno-ekonomske stiske …), 

▪ poklicna orientacija: svetovalna delavka Polona Kramar, tajnica PM Andreja Kmet in 

tajnica ZI Metka Ban so v vseh zaključnih oddelkih izvedle razredne ure z informacijami o 

nadaljnjem izobraževanju ter poklicni maturi in zaključnem izpitu, 

▪ poklicna orientacija in zaključek izobraževanja: svetovalna delavka Polona Kramar in 

tajnica PM Andreja Kmet sta za dijake 3. in zaključnih letnikov ter njihove starše izvedli 
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predavanje o nadaljnjem izobraževanju ter poklicni maturi v okviru 2. roditeljskega 

sestanka 20. januarja 2020, 

▪ organizacija in izvedba delavnic o učenju,  

▪  pedagoška problematika.  

Delo s starši: 

▪ roditeljski sestanki, 

▪ govorilne ure, 

▪ svet staršev, 

▪ individualni razgovori. 

Drugo: 

▪ stalno izobraževanje, 

▪ sodelovanje na konferencah učiteljskega zbora, 

▪ sodelovanje na sestankih vodij aktivov ter strokovnih aktivih, 

▪ sodelovanje z zunanjimi institucijami pri reševanju problemov,  

▪ sodelovanje na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, 

▪ promocija poklicev na osnovnih šolah, 

▪ organizacija in izvedba preventivnih dejavnosti, 

▪ organizacija in izvedba Motivacijskega dneva za svetovalne delavke osnovnih šol 

Dolenjske in Bele krajine 13. decembra 2019 (v sodelovanju s svetovalnimi delavkami 

ostalih šol na Šolskem centru in strokovnimi aktivi). 
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2.4 Tekmovanja in natečaji  

Na tekmovanjih in natečajih smo dosegli odlične rezultate. 

Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Zagorje ob Savi  

11. 10. 2019 

 

 

 

 

 

16. 11. 2019 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 30 dijakov iz  oddelkov ZN, FT, KT in KZ. 31 ali 

več točk (od 40 možnih) so dosegli štirje dijaki (13,3 %, ki so  prejeli bronasto priznanje. 

 

Dijaki Nina Suljić, F4a, Neža Lindič, K3a, in Patrick Kmetič, F4a, so se udeležili 

državnega tekmovanja. Nina in Patrick sta osvojila zlato državno priznanje, Neža pa 

bronasto. Patrick je bil s svojim rezultatom celo med dvanajstimi najboljšimi v državi, saj 

je dosegel 39 od 40 možnih točk. 

Tekmovanje za bronaste Preglove 

plakete 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola   

 

 

9. 3. 2020 

Na tekmovanju se je pomerilo 15 dijakov prvega, 9 dijakov drugega, 5 dijakov tretjega in 

5 dijakov četrtega letnika. Bronasto Preglovo plaketo so prejeli: Žan Kos, Aljaž Zajc, 

Amadej Kramar, Jaš Marinčič, Andraž Kobler in Maja Koretič Urbanč. Državno 

tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 ni potekalo. 

 

Tekmovanje za srebrne in zlate 

Preglove plakete 

Državno 

 
Ljubljana 9. 5. 2020 Tekmovanje je zaradi epidemije COVID-19 odpadlo. 

Tekmovanje kemijskih tehnikov 
Državno 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

26. 3. 2020 
Tekmovanje je zaradi epidemije COVID-19 odpadlo. 

 



Poročilo o delu 2018/2019 

Stran 13 od 49 

Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Čmrlj – tekmovanje iz fizike 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

27. 9. 2018 

 

 

 

 

 

Prijavljenih je bilo 12 dijakov prvih letnikov Srednje zdravstvene in kemijske šole. Štirje 

dijaki so prejeli bronasto priznanje (Žan Kos, K1a, Aljaž Zajc, K1a, Jure Lazukin, K1a, 

Riaz Goletić, K1b). 

 

Tekmovanje iz računalniškega 

razmišljanja Bober  
Šolsko 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

17. 1. 2020 
Na šoli je tekmovalo 13 dijakov. Nihče od dijakov ni dosegel priznanja.  

 

Evropske statistične igre  Državno Novo mesto  Januar 2020 

Tekmovanje iz Statističnih iger je potekalo od 15. 1. do 28. 1. Udeležilo se ga je 7 dijakinj 

iz F1B (4 dijakinje) in K4B (3dijakinje). Sodelovale so v treh ekipah, vendar se žal nobena 

ekipa ni uvrstila v drugi krog tekmovanja. 

Logika 

Šolsko 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

Ljubljana 

26. 9. 2019 

 

 

 

 

9. 11. 2019 

Tekmovanja se je udeležilo 26 dijakov naše šole (11 iz prvega, 8 iz drugega, 3 iz tretjega 

in 4 dijaki iz četrtega letnika).  

 

 

Na državno tekmovanje se je uvrstila Adrijana Radman iz K3b, ki pa ni dosegla vidnejše 

uvrstitve. 

 

Kozmetično tekmovanje – 

kozmetijada 
Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

18. 4. 2020 Tekmovanje je zaradi epidemije COVID-19 odpadlo. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Matematika 

Šolsko 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

Novo mesto 

13. 3. 2020 

Tekmovanje je zaradi epidemije COVID-19 odpadlo. 

 

 

 

Tekmovanje je zaradi epidemije COVID-19 odpadlo. 

Fizika 

 

 

Šolsko 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 Tekmovanje ni bilo izvedeno, ker ni bilo prijav dijakov. 

Tekmovanje iz znanja angleščine 

za dijake 3. letnikov (IATEFL 

Slovenija) 

 

 

 

Šolsko 

 

 

 

 

Regijsko 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Grm – Center 

biotehnike in 

turizma 

 

 

 

december 2019 

 

 

 

3. 2. 2020 

 

 

 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 29 dijakov, najboljši 4 dijaki pa so se udeležili 

regijskega tekmovanja, in sicer Kaja Selko  iz Z3c, Žan Vozelj  iz K3a, Špela Kovačič iz 

K3a in Ana Ljubenko iz K3a. 

 

 

Regijskega tekmovanja so se udeležili štirje dijaki SZKŠ. Dve dijakinji sta prejeli bronasto 

priznanje in se tako uvrstili na državno tekmovanje. To sta Kaja Selko, Z3c, in Špela 

Kovačič, K3a. 

 

 

Državno tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi epidemije COVID-19. 

Tekmovanje iz angleške bralne 

značke EPI Reading Badge 
Šolsko 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

31. 3. 2020 

Tekmovanje je bilo uspešno izvedeno. Izkupiček  srebrnih in zlatih priznanj je sledeč: 1. 

letnik: 6 srebrnih, 2. letnik: 5 srebrnih, 2 zlati (Rok Šuštaršič, Z2b, in Manca Sintič, K2a), 

3. letnik: 17 srebrnih, 1 zlato (Tina Mohorčič, K3B). 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Tekmovanje iz znanja nemščine Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Vegova, 

Ljubljana 

15. 1. 2020 

 

 

 

 

 

4. 2. 2020 

Šolskega tekmovanja se je udeležila 1 dijakinja, ki se je uvrstila tudi na državno 

tekmovanje. 

 

 

 

 

Laura Butaja iz Z3c  je osvojila srebrno priznanje. 

Državno tekmovanje srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije za 

priznanja Angele Boškin – 

program bolničar – negovalec 

 

Šolsko 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola  

 

Ljubljana 

10. 3. 2020 

 

 

 

 

3. 4.  2020 

Tekmovanja v programu BN so se udeležili trije dijaki. To so Anže Škrbec, Nika 

Lamovšek in Ema Potočnik. Vsi trije so se tudi uvrstili na državno tekmovanje.  

 

 

Državno tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi epidemije COVID-19. 

Državno tekmovanje srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije za 

priznanja Angele Boškin – 

program zdravstvena nega (pti) 

 

 

 

Šolsko 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola  

 

 

 

Ljubljana 

 

 

 

10. 3. 2020 

 

 

 

 

3. 4. 2020 

 Šolsko tekmovanje smo izvedli in na državnem tekmovanju nas bi zastopali: Lucija 

Mohar (Z4a), Tim Baumkirher (Z3c), Tanja Pirc (Z1d-PTI), Laura Butaja in Katja Grden 

(obe Z3c). Tema letošnjega tekmovanja je bila dermatologija. 

 

 

 

Državno tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi epidemje COVID-19. 

Tekmovanje iz znanja biologije za 

Proteusovo priznanje 

 

Šolsko 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto,  

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Ljubljana 

 

23. 1. 2020 

 

 

 

 

21. 3. 2020 

Letos je bila za prve in druge letnike vodilna tema Glive, za dijake višjih letnikov pa znanje 

celotne biologije. Prijavilo se je 26 dijakov. 9 dijakov je osvojilo bronasto priznanje, 5 

dijakov pa se je uvrstilo na državno tekmovanje. 

 

 

Državno tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi epidemije COVID-19. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

   

Tekmovanje v poznavanju flore Državno  16. 5. 2020 Državno tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi epidemije COVID-19. 

XIX. tekmovanje mladih 

zgodovinarjev 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

ŠC Postojna 

 

30. 1. 2020 

 

 

 

 

23. 3. 2020 

Šolskega tekmovana iz znanja zgodovine se je udeležilo 17 dijakov. Letošnja tema je bila 

Druga svetovna vojna. Zmagovalci in dobitniki bronastega priznanja so Riaz Goletič 

(K1b), Rok Šuštaršič (Z2b), Luka Špec (K4b), Tim Jurinič (K2b), Aljaž Zajc (K1a), Žan 

Kos (K1a) in Jure Radovanovič (F2b). Riaz, Rok in Luka so se uvrstili na državno 

tekmovanje. 

Tekmovanje je zaradi epidemije COVID-19 odpadlo. 

Tekmovanje iz znanja geografije 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Območno 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Gimnazija 

Brežice 

 

 

 

   

15. 1. 2019 

 

 

 

 

 

6. 3. 2019 

 

 

 

16. 5. 2020 

Tema letošnjega tekmovanja je bila Podnebne spremembe – opomin narave sedanjim in 

bodočim generacijam človeštva. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 18 dijakov, 6 dijakov 

je prejelo bronasta priznanja.  

 

Našo šolo sta zastopali dijakinji Špela Špringer iz K3b in Neža Lindič iz K3a. Obe 

dijakinji sta pokazali odlično poznavanje tematike tekmovanja in terena Brežic z okolico. 

Prejeli sta srebrno priznanje in se tako uvrstili na državno tekmovanje.  

 
Tekmovanje je zaradi epidemije COVID-19 odpadlo. 

Tekmovanje v znanju slovenščine 

za Cankarjevo priznanje 

 

 

 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

 

 

 

 

 

12. 11. 2019 

 

 

 

 

 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 11 dijakov – 2 dijakinji iz 1. skupine (1., 2. letnik 

SSI-program), kjer so brali roman Oštrigeca Marjana Tomšiča, in 9 dijakov iz 2. skupine 

(3., 4. letnik SSI-program), kjer so brali roman Douglasa Adamsa Štoparski vodič po 

Galaksiji. Bronasto priznanje so prejeli Klara Ostojić, Z1a, Rok Panjan, F4b, Nina Suljić, 

F4a, Nina Rogina, F4b, in Urška Lapuh, K3a. 

Na območno tekmovanje so se uvrstili trije dijaki, Klara Ostojić, Z1b, Nina Suljić, F4a, in 

Rok Panjan, F4b. Vsi trije so osvojili srebrno priznanje. 

Nihče izmed dijakov se ni uvrstil na državno tekmovanje. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Območno 

 

 

Državno 

OŠ Drska 

 

 

Ljubljana  

9. 1. 2020 

 

 

7. 3. 2020 

Literarni natečaj v sklopu 

državnega tekmovanja 

zdravstvenih šol Slovenije 

 

Državno 

 

Ljubljana 

 

7. 4. 2020 
Na literarnem natečaju V svoji koži je sodelovalo 21 dijakov. Tri najboljše prispevke 

(Nina Suljić, Eva Neža Doberdrug in Nuša Ceglar) smo odposlali 13. 3. 2020, vendar je 

bila aktivnost zaradi epidemije COVID-19 predčasno zaključena. 

Atletika – ekipno dijaki 

 

Področno 

 

 

 

Državno 

Novo mesto 23. 9. 2019 

 Omeniti moramo odlična rezultata Petra Gričarja Vintarja – 1. mesto v skoku v višino, ter 

Andraža Durjave – 1. mesto v skoku v daljino. 

 

Dijaki se niso uspeli uvrstiti na državno tekmovanje. 

Atletika – posamično dijaki 

 

Področno 

 

 

Državno 

 

 

Novo mesto 

 

 

 

 

 

31. 5. 2020 

 

 

 

 

 

Tekmovanji zaradi epidemije COVID-19 nista bili izpeljani. 

 

 

Atletika – 

ekipno dijakinje 

Področno 

 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Novo mesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 9. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekipno področno tekmovanje v atletiki je potekalo na stadionu Portovald v Novem mestu. 

Ekipo so sestavljale Ana Blažič, Z2c, in Klara Ostojič, Z1b, v teku na 100 m; Jannete 

Mežnarec, F1a, in Lana Prešeren, F1a, v teku na 400 m; Jannete Mežnarec, F1a, in Marija 

Štefanič, Z2b, pa v teku na 1000 m. V daljino so skakale: Nina Drkušič, Z1a, Tjaša Gorše, 

F3b, in Ela Senica, Z2c; v višino pa: Nika Kovač, Z2b, in Ana Sinkovič, Z1c. Kroglo so 

suvale: Klavdija Strmole, K3b, Erna Dedić, Z1a, in La Mia Gorenčič, Z1a. 

Dijakinje se niso uspele uvrstiti na državno tekmovanje. 

Atletika – posamično dijakinje 
 

Področno 

 

Novo mesto 

 

31. 5. 2020 
Tekmovanji zaradi epidemije COVID-19 nista bili izpeljani 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

 

 

 

Državno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesenski kros – dijakinje Občinsko Novo mesto 1. 10. 2019 

Jesenski kros v letošnjem šolskem letu s strani Zavoda Novo mesto ni bil izveden. 

Namesto krosa so se dijaki lahko prijavili na štafetne teke dijakov v okviru Novomeškega 

maratona, za kar pa med dijakinjami ni bilo zanimanja. 

Jesenski kros – dijaki 

Občinsko  

 

 

Novo mesto 

 

 

1. 10. 2019 

 

 

Jesenski kros v letošnjem šolskem letu s strani Zavoda Novo mesto ni bil izveden. 

Namesto krosa so se dijaki lahko prijavili na štafetne teke dijakov v okviru Novomeškega 

maratona, za kar pa med dijaki ni bilo zanimanja. 

Spomladanski kros – dijakinje Občinsko Novo mesto 31. 5. 2020 Tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 ni bilo izpeljano. 

Rokomet – dijaki 

 

Občinsko 

 

 

 

 

Novo mesto 

 

 

 

 

8. 10. 2019 

 

 

 

Dijaki so na občinskem prvenstvu v rokometu dosegli 5. mesto. 

Rokomet – dijakinje 

Področno 

 

 

Državno  

(četrtfinale DP) 

 

ŠC Novo mesto 

 

 

ŠC Novo mesto 

 

 

16. 10. 2019 

 

 

12. 2. 2020 

 

 

 

 

Dijakinje so na področnem prvenstvu v rokometu dosegle 1. mesto, v četrtfinalu DP pa 3. 

mesto. 

Košarka – dijaki 
Občinsko 

Področno 
Novo mesto 

26. 11. 2019 

12. 12. 2019 

Dijaki so osvojili 3. mesto 

Dijaki so osvojili 5.–6. mesto in se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Košarka – dijakinje 

Področno 

 

 

Državno 

Novo mesto 

 

 

Novo mesto 

3. 12. 2019 

 

 

17. 12. 2019 

Z dijakinjami smo se udeležili področnega prvenstva v košarki, kjer smo dosegli 3. mesto 

in se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 

Četrtfinalni turnir smo organizirali v ŠD Leona Štuklja. Dosegli smo 3. mesto in se nismo 

uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 

Nogomet – dijaki 

Občinsko 

 

Področno 

Novo mesto 

14. 1. 2020 

 

22. 1. 2020 

Dijaki so na občinskem prvenstvu zasedli 2. mesto in se uvrstili na področno tekmovanje, 

kjer so zasedli 4.–6.  mesto in se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 

Nogomet – dijakinje 

Področno 

 

Državno  

(četrtfinale DP 

Novo mesto 

 

 

Novo mesto 

 

 

18. 12. 2019 

 

13. 2. 2020 

 

Dijakinje so se udeležile Občinskega prvenstva, kjer so dosegle 1. mesto, Področnega 

prvenstva, kjer so dosegle 2. mesto in Četrtfinala državnega prvenstva, kjer so dosegle 3. 

mesto. V nadaljnje tekmovanje se niso uvrstile. 

Odbojka – dijaki 

Občinsko 

 

Področno 

Novo mesto 

5. 11. 2019 

 

13. 11. 2019 

Ekipa naših dijakov je na občinskem prvenstvu osvojila 3. mesto in se uvrstila na področno 

prvenstvo, kjer so fantje dosegli 4. mesto in s tem zaključili tekmovanje. 

Odbojka – dijakinje 

Občinsko 

 

Področno 

 

Državno  

(četrtfinale DP 

Novo mesto 

 

Brežice 

 

Novo mesto, ŠC 

7. 11. 2019 

 

19. 11. 2019 

 

5. 2. 2020 

 

Na občinskem prvenstvu so dijakinje osvojile 2. mesto. Na področnem prvenstvu so 

zasedle 2. mesto in se tako uvrstile v četrtfinale državnega prvenstva, kjer so osvojile 3. 

mesto. 

Badminton – posamično dijaki  

Področno 

 

 

 

 

Državno 

Brežice 

 

 

 

Lendava 

17. 1. 2020 

 

 

 

29. 1. 2020 

Med nekategoriziranimi dijaki je naš dijak Lovro Tilen Lajkovič, K4b, zasedel 2. mesto, 

med kategoriziranimi dijaki pa je Tim Sladič, K2a, ravno tako zasedel 3. mesto. 

Državnega tekmovanja se je udeležil Lovro Tilen Lajkovič, vendar ni dosegel vidnejše 

uvrstitve.  
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Badminton – posamično dijakinje 

Področno 

 

 

 

Državno 

Brežice 

 

 

 

Lendava 

17. 1. 2020 

 

 

 

29. 1. 2020 

Šolo je med nekategoriziranimi dijakinjami zastopala Rebeka Breznikar iz KZ3a, ki je 

zasedla 3. mesto. 

 
Rebeka Breznikar na državnem tekmovanju ni dosegla vidnejše uvrstitve. 

Odbojka na pesku – dijaki Občinsko Novo mesto maj 2020 Tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 ni bilo izpeljano.  

Odbojka na pesku – dijakinje Občinsko Novo mesto maj 2020 Tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 ni bilo izpeljano. 

Smučanje – dijaki, dijakinje  Področno  Kranjska Gora marec 2020 Tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 ni bilo izpeljano. 

     

 
 

2.5 Projekti, raziskovalna dejavnost in šolske prireditve 

Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Janja 

Markovič 

 

 

Mojca Višček 

Krkine nagrade  

 

 

 

Krkine nagrade 

Dogodek je še v izvedbi in ni bil realiziran zaradi epidemije COVID-19. 

 

 

Dijak Luka Špec je za raziskovalno nalogo prejel Krkino priznanje.  

Ema Novinec Bio-bread 

V letošnjem šolskem letu smo se vključili v mednarodni projekt Erasmus+ KA2. V projektu 

sodelujejo Italija, Romunija in Slovenija. Namen projekta je spodbujanje sodelovanja med 

evropskimi šolami, z namenom spoznavanja tradicionalnega in biološkega kmetijstva ter izmenjav 

strategij trženja z večkulturnega vidika. Projekt traja dve leti, in sicer v šolskih letih 2019/20 in 

2020/21. V šolskem letu 2019/20 smo izbrali dijake, in sicer programa farmacevtski tehnik ter 

programa zdravstvene nege. V januarju 2020 je na šoli potekal natečaj za logotip, na katerem je 

zmagal Rok Panjan. Njegov logotip je bil izbran tudi za logotip projekta. Z izbranimi dijaki smo 

začeli pripravljati tudi gradivo, ko je bilo delo na projektu ustavljeno zaradi epidemije COVID-

19. 
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Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Stanislav 

Matjaž Ferkolj 
Najbolj športna srednja šola 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali v projektu Najbolj športna srednja šola, ki se izvaja 

pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. Zaradi epidemije COVID-19 je bil projekt prilagojen. Poleg 

udeležbe na tekmovanjih je projekt podpiral tudi uporabo sodobnega načina posredovanja športnih 

vsebin na daljavo. V okviru tega projekta je bilo šoli podeljeno zlato priznanje. 

Mirjam Bauer Projekt Znanje – delo – vadba – zdravje 

V projektu so sodelovali dijaki 1. letnikov. Na uvodnem sestanku so dijaki, ki so bili v oddelkih 

zadolženi za izvajanje vaj, dobili nabor enostavnih vaj, ki so jih po potrebi izvajali med poukom. 

Žal nam letos zaradi epidemije COVID-19 ni uspelo posneti videa z naborom vaj.  

Alexia Rossi Erasmus+ 

V letošnjem letu smo kandidirali na  razpis Erasmus + s projektom Postani Erasmovec. S pomočjo 

EU programa Erasmus + bi izvedli dvo- ali tritedensko mobilnost dijakov in njihovih 

spremljevalcev v evropske države, partnerice projekta (Nemčija, Malta, Irska, Srbija, Italija). Žal 

smo zaradi velikega zanimanja za projekt trenutno uvrščeni na rezervni seznam. 

 

Mateja 

Kržičnik 
Projekt medsebojne medaktivske hospitacije Projekta letos nismo izvedli. 

Slađana 

Sladojević 
Projektni dan – zdrava prehrana in dietetika Dogodek ni bil realiziran zaradi epidemije COVID-19. 

Mojca 

Simončič 
Ergonomija Projekt zaradi epidemije COVID-19 ni bil izpeljan. 

Mojca 

Simončič 
Projekt partnerstva šol – e-Medica 

Projekt Zmigaj se je bil izveden skoraj v celoti. Zaradi epidemije COVID-19 je bila odpovedana 

le zaključna prireditev v Termah Tuhelj. S sodelujočimi šolami smo izvedli vse načrtovane 

aktivnosti na šoli, izvedli dve enodnevni srečanji v Novem mestu in Čakovcu ter pripravili 

zaključno predstavitev.  

Marinka 

Cerovšek 
Zdrava šola  

Izvedli smo krvodajalske akcije za 4. letnike in za zaposlene na naši šoli ter sodelovali  z Društvom 

za zdravje srca in ožilja. Na šoli smo pripravili stojnice, plakate ob Dnevu duševnega zdravja, 

Rožnatem oktobru,   Novembru – mesecu preprečevanja odvisnosti, Svetovnem dnevu brez 

cigaret. Izvedli smo akcijo EN DAN ODKLOPLJEN OD DIGITALNIH NAPRAV, vključevali 

smo se v akcije, ki jih organizira NIJZ. Zaključili smo s projektom Nekadilski razred. Začeli smo 

s projektom Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu ter nadaljevali s temami: 
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Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

zdrava prehrana, gibanje, duševno zdravje. V času izolacije in pouka na daljavo smo razpisali 

natečaj USTVARJAJMO V IZOLACIJI. Dijaki   so sodelovali s slikami, fotografijami in 

literarnimi prispevki, ki smo jih objavili na FB strani šole. 

 

Janja Vovko 
Pri moji mamici/očku v službi  

Dogodek ni bil izveden zaradi epidemije COVID-19. 

Vida Novinec  Projekt MIND + 

Delo v projektu je potekalo po načrtu. Do meseca marca smo imeli redna  delovna srečanja, v času 

pouka na daljavo smo naloge v projektu izvajali na daljavo. Delo z dijaki smo zaključili, pripravili 

manjkajoče izdelke ter izdelali končno poročilo. Snemanje vzorčne učne ure je bilo izvedeno 19. 

6. 2020. 

Marija Račič 10. december – Dan zdravstvene šole 

Izvedli smo skupinsko slikanje dijakov cele šole v uniformah, šola je ob praznovanju dijakom 

podarila malico. Predstavili smo mrežo 8 AED, ki so nameščeni  zunaj in v notranjih prostorih ŠC 

NM. Nadaljevali smo z aktivnostmi na 8 stojnicah, kjer so nas obiskali tudi zunanji obiskovalci 

iz KS Drska in KS Šmihel, uslužbenci ŠC NM in dijaki ŠC. Praznovanje so popestrili dijaki z 

glasbenim nastopom, vsi nezdravstveni programi SZKŠ so imeli ogled zdravstvenih specialnih 

učilnic s TPO in stabilnim bočnim položajem. Z ogledom zdravstvenih storitev so nadaljevali tudi 

dijaki drugih šol ŠC NM. Dogodek smo zaključili s prireditvijo, na katero smo povabili 

predstavnike zdravstvenih in socialnih ustanov, PUD-a, dijake ter predstavnike SB NM in DSO 

NM, kjer naši dijaki opravljajo prakso. Vse aktivnosti smo promovirali javno na TV SLO1, Vaš 

kanal, Dolenjski list. 

Mojca Gajić Gibanje zaposlenih za zdravo življenje Dogodek ni bil izveden zaradi epidemije COVID-19. 

Matej Cizelj Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola 2019/2020 

Pri projektu so sodelovali dijaki K3a. V decembru 2019 smo se udeležili tekmovanja Evrošola na 

temo zaposlovanja mladih. Ekipo so sestavljali dijaki K3a: Nika Resnik, Urška Lapuh, Neža 

Lindič, Matej Rukše, Nik Sokolovič in Leon Kušljan. Dijakinje so odlično rešile test o poznavanju 

Evropske unije, dijaki pa so se izkazali v debati, kjer so suvereno nasprotovali trditvi, da bi morala 

Evropska unija večino sredstev vložiti v zgolj nekaj razvojno najbolj naravnanih panog in 

zaposlovati predvsem mlade. Z zmago smo si priborili odhod na mednarodno simulacijo 

delovanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu. 

V drugem sklopu projekta (Šola ambasadorka Evropskega parlamenta) smo z dijaki pripravili 

informacijsko točko o EP, izdelali smo predlog rešitve problema zaposlovanja mladih, pripravili 
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Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

serijo objav o EU in zaposlovanju mladih za družbena omrežja ter na družbenih omrežjih obeležili 

Dan Evrope, 9. maj. Šest dijakov je prejelo naziv ambasadorja Evropskega parlamenta. 

Janja 

Florjančič 
Rastem s knjigo 

V okviru projekta Rastem s knjigo so  dijaki 1. letnika SSI in PTI programa 14., 15. in 17. oktobra 

ter 13. novembra 2019 spoznali Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu, si ogledali knjižnico pri 

frančiškanih ter s pomočjo spletne aplikacije spoznavali Novo mesto.  

Janja 

Florjančič 
Novoletni koncert 

Novoletni koncert smo izvedli 23. decembra 2019, ogledali pa so si ga vsi dijaki naše šole. Na 

njem so nastopili dijaki SZKŠ ter z glasbo in plesom poskrbeli za prijetno druženje ob koncu 

šolskega leta. 

Janja 

Florjančič 
Prireditev ob kulturnem prazniku  Dijaki so si ogledali prireditev ob 100-letnici novomeške pomladi v izvedbi dijakov SEŠTG. 

Valentina 

Madjar Sitar 
Prireditev ob državnem tekmovanju Z znanjem do lepote 

Prireditev ob državnem tekmovanju Z znanjem do lepote ni bila izvedena, saj se je zaradi 

epidemije COVID-19 aktivnost predčasno zaključila. 

Katja Jović 
6. zaključna prireditev ob koncu šolskega leta in predaja ključa  

(17. 5. 2019) 

Letošnjo tradicionalno zaključno prireditev Predaja ključa smo zaradi epidemije COVID-19 

pripravili v elektronski obliki, in sicer v obliki kratkega filma, v katerem so se predstavili letošnji 

zaključni letniki. Prav tako smo čestitali najuspešnejšim dijakom na šoli ter najboljšemu oddelku 

dijakov tretjih letnikov, K3a,  simbolno  predali ključ. Posebno priznanje smo izrekli Luciji 

Mohar, ki je s svojimi dosežki na različnih področjih postala naj dijakinja. Film je dostopen na 

spletni strani naše šole. 

 

 

2.6 Prostoizbirne in fakultativne interesne dejavnosti  

Prostoizbirna 

interesna dejavnost 
Mentor Poročilo mentorja o izvedbi 

Bralni klub  Janja Florjančič   

V letošnjem šolskem letu  smo v okviru Bralnega kluba izvedli dve srečanji z dijaki s pogovorom o prebranih knjigah (23. 

oktober in 19. november 2019), obiskali knjižni sejem v Ljubljani (28. november 2019) in se udeležili Knjižnih POPslastic s 

S. Cavazzo in K. Dvornikom v Knjižnici Mirana Jarca (19. februar 2020). Ostale dejavnosti zaradi epidemije COVID-19 niso 

bile izvedene. 
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Prostoizbirna 

interesna dejavnost 
Mentor Poročilo mentorja o izvedbi 

Osnove manikire za 

nekozmetičarke 
Tina Benkovič 

Dijakinje nekozmetičnih oddelkov so imele predstavitev osnovne manikire, ki so jo potem tudi uspešno urile. Izvajali smo 

naravno manikiro in permanentno lakiranje. Zaradi epidemije COVID-19 cilji niso bili v celoti izvedeni. 

Nogomet – dijakinje 
Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Dijakinje so se v letošnjem šolskem letu udeležile občinskega, področnega in četrtfinalnega ter polfinalnega tekmovanja. 

Treningi in priprave na tekmovanja so potekali po pouku. Treningov se je redno udeleževalo 12 dijakinj. 

Košarka – dijaki, 

dijakinje 
Simon Šlajkovec 

Dijaki so se v letošnjem šolskem letu udeležili občinskega in področnega tekmovanja, dijakinje pa področnega in 1/4 finala 

državnega tekmovanja. Treningi in priprave na tekmovanja so potekali med prostimi urami dijakov in profesorja ter v prostih 

terminih telovadnice..   

Nogomet – dijaki Simon Šlajkovec 
Dijaki so se v letošnjem šolskem letu udeležili občinskega in področnega tekmovanja. Treningi in priprave na tekmovanja so 

potekali med prostimi urami dijakov in profesorja ter v prostih terminih telovadnice – večinoma 9. šolsko uro. 

Nogomet – dijakinje 
Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Interesna dejavnost nogomet za dijakinje je potekala od septembra 2019 do marca 2020. Dejavnost je potekala 9. šolsko uro. 

Na treningih smo izboljševali tehnične in taktične elemente igre. Udeležili smo se občinskega in področnega prvenstva ter 

četrtfinala DP. Interesno dejavnost je redno obiskovalo 12 dijakinj. 

Rokomet – dijaki, 

dijakinje 

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Interesna dejavnost v rokometu za dijake in dijakinje je potekala od septembra 2019 do marca 2020. Dejavnost je potekala 9. 

šolsko uro. Z dijaki in dijakinjami smo trenirali tehnične in taktične elemente igre. Interesno dejavnost je redno obiskovalo 15 

dijakinj od 1. do 4. letnika. Interesno dejavnost je redno obiskovalo 10 dijakov od 1. do. 4. letnika 

Odbojka – dijaki Simon Šlajkovec 
Dijaki so se v letošnjem šolskem letu udeležili občinskega in področnega tekmovanja. Treningi in priprave na tekmovanja so 

potekali med prostimi urami dijakov in profesorja ter v prostih terminih telovadnice. 

Odbojka – dijakinje Urška Korasa 

Vadba je potekala prilagojeno urnikom dijakinj, urniku profesorice in prostim terminom v dvorani. Načeloma smo imele vedno 

po dve šolski uri skupaj, kajti le tako se lahko uigravamo in smiselno pripravimo. Dijakinje so resno pristopile k vadbi in zato 

zasluženo prišle do 1/4 finala državnega tekmovanja. 

Atletika – dijaki Urška Korasa 
Pred tekmovanjem smo z dijaki izvedli posamezne treninge. Nekatere zunaj na stadionu, nekatere v dvorani Leona Štuklja. 

Zaradi specifik posameznih disciplin sem se z dijaki dogovarjala individualno. 

Atletika – dijakinje Mirjam Bauer 
Z dijakinjami sem se individualno dogovarjala za treninge, prilagajale smo se urniku in prostim uram v športni dvorani. 

Opravile smo nekaj treningov pred tekmovanji, ki pa so bila v letošnjem šolskem letu zaradi epidemije COVID-19 okrnjena. 

Badminton – dijaki, 

dijakinje 
Mirjam Bauer 

Z dijaki smo se dobili le pred tekmovanjem. V letošnjem šolske letu nismo uspeli sestaviti šolske ekipe, zato smo se udeležili 

le posamičnega področnega in državnega tekmovanja. 

Odbojka – dijakinje Urška Korasa 
Z dijakinjami smo se intenzivnejše dobivale na treningih pred posameznimi tekmovanji, in sicer od začetka oktobra do 

januarja. Treningi so potekali po končani 8. šolski uri.  

Ekipa prve pomoči Mojca Gajić 
Krožek Ekipe prve pomoči je bil delno izveden. Dijaki so pridobili znanje in veščine ukrepanja prve pomoči. Tekmovanje ekip 

prve pomoči je zaradi epidemije COVID-19 odpadlo. 



Poročilo o delu 2018/2019 

Stran 25 od 49 

Prostoizbirna 

interesna dejavnost 
Mentor Poročilo mentorja o izvedbi 

Avdiovizualno 

ustvarjanje 
Tadeja Lamut 

Z dijaki fotografi (7 dijakov) smo  kot fotografi sodelovali na vseh dogodkih naše šole (DOV, INF, tehniški dnevi, Dan 

zdravstvene šole, koncert). Prav tako smo obeležili podelitev priznanj za najbolj zaslužne dijake in naj razred. Pripravili smo 

plakate za dijaški koncert in plakate za naj razred in naj dijakinjo. 

Francoščina Maruša Pogačnik 

Krožek francoščine je potekal ob torkih, 9. šolsko uro. Obiskovale so ga 3 dijakinje iz programa farmacevtski tehnik (F2a). 

Krožek je obsegal 6 srečanj, od oktobra 2019 do januarja 2020. Na teh urah sem dijakinjam predstavila osnove jezika – kako 

se predstaviti (ime, starost, narodnost, jeziki) ter kako predstaviti svoje hobije in interese. Povedala sem tudi nekaj o 

posebnostih in zanimivostih francoske kulture (hrana, prazniki, popularna glasba in filmi). 

Španščina Tadeja Lamut Krožek se letos ni izvajal. 

Nemščina za 

zdravstvene delavce 
Ajda Plauštajner 

Krožek se je izvajal med novembrom 2019 in februarjem 2020, v obsegu 15 ur. S štirimi dijakinjami Z3a, ki so krožek redno 

obiskovale, smo obdelale sledečo snov: predstavitev sebe v nemščini, osnovne fraze pri pozdravljanju v nemščini in osnovni 

dialogi za komunikacijo, deli telesa, notranji organi, bolezni, zdravila, dialog pri zdravniku, dialog z medicinsko sestro, članki 

o zdravstvu. 

Prostovoljno delo Gloria Šepec 

Prostovoljstvo je potekalo v dveh skupina v SB NM (Sončki in Pikapolonice), DSO Trebnje, DSO Metlika, DSO Črnomelj, 

DSO Impoljca, SB Brežice, DSO Brežice, DSO Novo mesto. Skupaj je obiskovalo paciente in stanovalce okoli 70 dijakov. V 

vseh delovnih organizacijah smo sodelovali pri pomembnih mednarodnih dnevih. V šoli so imeli dijaki redne mesečne 

sestanke. 

Varujmo zdravje –

merimo RR 
Marija Račič 

Celoletni Krožek RR Varujmo zdravje – preverimo RR je izpeljal mnogo aktivnosti v šoli in izven nje. V okviru krožka smo 

izvajali tudi promocijo po OŠ (Cerklje ob Krki, Trebnje, Kočevje), izvajali meritve vitalnih funkcij ob različnih strokovnih in 

športnih aktivnostih na šoli, izvajali meritve ob nudenju PP dijakom in učiteljem, snemali film, pripravljali TV prispevke za 

TV ŠC NM. Pripravili smo tudi predstavitev VF in stabilnega bočnega položaja za potrebe nudenja PP na šoli v primeru 

epileptičnega napada in jo objavili na Facebook strani šole. Merili smo arterijski krvni tlak, pulz, oksigenacijo krvi, glukozo v 

krvi in izvajali zdravstveno vzgojo. Ob dnevu zdravstvene šole smo obeležili tudi 15 let krožka RR. 13. 11. 2019 smo izvajali 

meritve VF na sedežu KS Ločna, v zahvalo pa smo prejeli pohvalo na vodstvo šole. 

Raziskujem biologijo 
Mojca Fišter, 

Andreja Kmet 

Aktivna priprava dijakov na maturitetni predmet biologija (reševanje in konzultacije vprašanj z izpitnih pol preteklih rokov, 

razlaga nerazumljivih tematik, reševanje problemskih nalog. V času dela na daljavo pa so priprave potekale v obliki 

individualnih konzultacij. 

Raziskujem kemijo 

Mateja Vidmar 

Mandal, Mojca 

Višček 

Aktivna priprava dijakov na maturitetni predmet kemija na splošni maturi. Priprave so potekale tako v šoli kot tudi v času 

pouka  na daljavo. 

Šolski orkester Gregor Zagorc 
V tem šolskem letu so vaje šolskega orkestra potekale enkrat tedensko, običajno ob torkih ali sredah. Vaje so trajale dve šolski 

uri. Zaradi izjemnih rezultatov je orkester prejel nagrado v obliki ekskurzije na Primorsko, ki smo jo realizirali septembra. 
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Prostoizbirna 

interesna dejavnost 
Mentor Poročilo mentorja o izvedbi 

Imeli smo dva večja nastopa, oktobra samostojni koncert v KC Janeza Trdine v sklopu rednega glasbenega abonmaja ter 

novembra na podelitvi diplom VSŠ. Zaradi epidemije COVID-19 smo vaje v drugem polletju prekinili. 

To sem jaz Polona Kramar  V tem šolskem letu delavnice zaradi epidemije COVID-19 niso bile izpeljane. 

Zgodovinski krožek Goran Matešič 
Srečevali smo se od januarja do marca 2020. Zaradi epidemije COVID-19 državno tekmovanje iz znanja zgodovine ni bilo 

izvedeno. 

Geografski krožek  Matej Cizelj  
Pri  krožku smo se z dijaki na temo podnebnih sprememb pripravljali na pisni in terenski del območnega in državnega 

tekmovanja iz znanja geografije. Srečevali smo se od januarja do marca 2020. 

Kemijski krožek 
Ema Novinec, 

Mojca Stariha 

Krožek je potekal vsak drugi teden, običajno ob petkih 8. in 9. šolsko uro. Krožek je obiskovalo 8 dijakov od prvega do četrtega 

letnika. Dijaki so aktivno sodelovali. Pripravili so predloge za kemijske poskuse. Večino teh poskusov so tudi izvedli. Nekatere 

poskuse so predstavili na dnevu odprtih vrat. 

Farmacevtski krožek  
Pri krožku so dijaki praktično izdelovali različne pripravke: mazila, kreme, zdravilne čaje …, ki so jih uporabili za promocijo 

programa farmacevtski tehnik. 

Osnove ličenja za 

nekozmetičarke  
Sabina Špoljar  

Krožek ličenja ni bil izveden zaradi premajhnega števila prijavljenih dijakinj.  

Novinarski krožek 
Katja Kržičnik 

Žekš 

V novinarskem krožku je sodelovalo 15 dijakov. Nekateri so pisali prispevke za šolsko spletno stran ter FB, drugi so sodelovali 

pri ustvarjanju oddaje za šolsko TV. 

Ustvarjalne delavnice 
Marjanca 

Velkavrh 

Krožek ustvarjalne delavnice je obiskovalo šest dijakov drugega in tretjega letnika ob petkih prvo in osmo šolsko uro. Izdelali 

smo novoletne čestitke in nakit iz fimo mase ter lesa. Pripravili smo tudi promocijski material za darila. Dve dijakinji sta 

sodelovali na likovnem natečaju Evropa v šoli in se uvrstili na državno raven (Eva Neža Doberdrug, F2a, in Sabina Kerin, 

KZ4a). 

Pevski zbor Matejka Kure Dejavnost letos zaradi nezadostnega števila prijav ni potekala. 

 

 

Fakultativna interesna dejavnost 

Nadstandardna 

ekskurzija v tujino – 

Poljska 

Barbara Cesar Izvedba nadstandardne ekskurzije je bila zaradi epidemije COVID-19 odpovedana. 

Preživetje v naravi  Urška Korasa Dejavnosti zaradi epidemije COVID-19 nismo izpeljali. 

Smučarski vikend 

 

Mirjam Bauer Smučarski vikend je potekal od 24. do 26. januarja 2020 na koroških smučiščih: Višarje, Nassfeld in Gerlitzen. Dijaki so s 

spremljevalci bivali v CŠOD Kranjska Gora. Smučarskega vikenda se je udeležilo 42 dijakov, od tega jih je bilo 25 iz naše šole. 

Dijake je spremljalo 5 spremljevalcev. 
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Filmski abonma  

 

Matejka Kure  V letošnjem šolskem letu je bilo na filmski abonma prijavljenih 130 dijakov. Zaradi epidemije COVID-19 smo si ogledali 5 

filmskih predstav različnih žanrov in v različnih tehnikah. 

Večerni abonma  

 

Nada Fortuna V letošnjem šolskem letu smo si zaradi epidemije COVID-19 ogledali samo 4 predstave. 
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3 DIJAKI  

3.1 Analiza realizacije pouka 

Skupna realizacija ur vseh oddelkov: 98, 36 % 

 

3.2 Pregled uspeha ob koncu šolskega leta 

Program Odstotek realizacije: 

Zdravstvena nega  98,50 % 

Zdravstvena nega – pti 97,54 % 

Kemijski  tehnik  98,57 % 

Bolničar-negovalec 95,96 % 

Farmacevtski tehnik 98,48 % 

Kozmetični tehnik 99,47 % 

 Oddelek 
Št. 

dijakov 
Poz. Poz. [%] Neg. Neg. [%] Neoc. Neoc. [%] 

B1a 24 23 95,8 % 0 0,0 % 1 4,2 % 

B2a 22 20 90,9 % 1 4,5 % 1 4,5 % 

B3a 19 19 100 % 0 0,0 % 0        0,0 % 

F1a 27 27 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

F1b 29 29 100 % 0 0,0 % 0  0,0 % 

F2a 28 28 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

F2b 28 27 96,4 % 1 3,6 % 0 0,0 % 

F3a 29 29 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

F3b 27 27 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

F4a 24 24 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

F4b 26 26 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

F4c 26 26 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

K1a 26 26 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

K1b 26 26 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

K2a 28 28 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

K2b 16 16 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

K3a 29 29 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

K3b 30 30 100 % 0 0,0 % 1 0,0 % 

K4a 30 30 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

K4b 30 30 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

KZ1a 32 30 93,8 % 2 6,3 % 0 0,0 % 

KZ2a 29 29 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

KZ3a 31 30 96,8 % 1 3,2 % 0 0,0 % 

KZ4a 29 29 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z1a 27 27 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z1b 27 27 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z1c 28 27 96,4 % 1 3,6 % 0 0,0 % 

Z1d – pti 31 29 93,5 % 2 6,5 % 0 0,0 % 

Z2a 22 20 90,9 % 0 0,0 % 1 4,5 % 

Z2b 27 27 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 



Poročilo o delu 2018/2019 

Stran 29 od 49 

 

 

3.3 Odlični dijaki 

 

Zap. št. Ime in priimek 

dijaka/dijakinje 

Oddelek Razrednik/razredničarka 

1. Adrijana Hočevar B2a Marinka Cerovšek 

2. Anže Škrbec B2a Marinka Cerovšek 

3. Pia Pajnič B3a Tanja Kulovec 

4. Petra Perpar B3a Tanja Kulovec 

5. Nika Petric B3a Tanja Kulovec 

6. Lara Centrih F1a Tina Krošelj 

7. Tjaša  Cvetkovič F1a Tina Krošelj 

8. Neli  Belina F1a Tina Krošelj 

9. Tina Klara Blažič F1a Tina Krošelj 

10. Jannette Mežnarec F1a Tina Krošelj 

11. Maj Sarič F1a Tina Krošelj 

12. Tjaša  Šimec F1a Tina Krošelj 

13. Tinkara Žagar F1a Tina Krošelj 

14. Nina Antunović F1b Mirjam Bauer 

15. Alisa  Glavan F1b Mirjam Bauer 

16. Eva  Hočevar F1b Mirjam Bauer 

17. Maja  Jamšek F1b Mirjam Bauer 

18. Iza  Jerlah F1b Mirjam Bauer 

19. Lana Marolt Vinić F1b Mirjam Bauer 

20. Nina  Saje F1b Mirjam Bauer 

21. Petra  Škaron F1b Mirjam Bauer 

22. Rebeka Zajc F1b Mirjam Bauer 

23. Rinesa  Bislimi F2a Marjanca Velkavrh 

24. Maša  Brezovar F2a Marjanca Velkavrh 

25. Nuša  Ceglar F2a Marjanca Velkavrh 

26. Tjaša  Črnič F2a Marjanca Velkavrh 

27. Eva Neža Doberdrug F2a Marjanca Velkavrh 

28. Ana Fink F2a Marjanca Velkavrh 

29. Kaja  Hočevar F2a Marjanca Velkavrh 

Z2c 22 22 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z2d – pti 13 12 92,3 % 1 7,7 % 0 0,0 % 

Z3a 26 26 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z3b 27 27 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z3c 25 25 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z4a 24 24 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z4b 25 24 96,0 % 0 0,0 % 1 4,0 % 

Z4c 29 26 89,7 % 2 6,9 % 1 3,4 % 

2019/2020 998 981 
98,3 % 

11 
1,1 % 

5 
0,5 % 
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30. Eva  Ivančević F2a Marjanca Velkavrh 

31. Barbara Kastelic F2a Marjanca Velkavrh 

32. Lucija Krištof F2a Marjanca Velkavrh 

33. Lea Lalić F2a Marjanca Velkavrh 

34. Nika  Macele F2a Marjanca Velkavrh 

35. Klaudija Šorli F2a Marjanca Velkavrh 

36. Nejc Vrščaj F2a Marjanca Velkavrh 

37. Špela  Longar F2b Tadeja lamut 

38. Manuela Kovačič F3a Nataša Sikošek 

39. Nina Stariha F3a Nataša Sikošek 

40. Naja  Šiška F3a Nataša Sikošek 

41. Ana Žnideršič F3a Nataša Sikošek 

42. Maruša Černelič F3b Ajda Plauštajner 

43. Pia Iskra F3b Ajda Plauštajner 

44. Jana  Miketič F3b Ajda Plauštajner 

45. Ula Otoničar F3b Ajda Plauštajner 

46. Lara Pavlič F3b Ajda Plauštajner 

47. Laura Satošek F3b Ajda Plauštajner 

48. Tina Sebanc F3b Ajda Plauštajner 

49. Tjaša  Zore F3b Ajda Plauštajner 

50. Nik Bence F4a Matjaž Ferkolj 

51. Hana  Bradač F4a Matjaž Ferkolj 

52. Maja Glavan F4a Matjaž Ferkolj 

53. Anja  Habinc F4a Matjaž Ferkolj 

54. Patrik Kmetič F4a Matjaž Ferkolj 

55. Rinese Kolukaj F4a Matjaž Ferkolj 

56. Rebeka  Longar F4a Matjaž Ferkolj 

57. Barbara Martič F4a Matjaž Ferkolj 

58. Nina Suljič F4a Matjaž Ferkolj 

59. Maša Trampuš F4a Matjaž Ferkolj 

60. Lea  Bizjak F4b Maša Zajc 

61. Tisa  Golob F4b Maša Zajc 

62. Emina Hodžić F4b Maša Zajc 

63. Sara Hodžić F4b Maša Zajc 

64. Nika Omerzo F4b Maša Zajc 

65. Nikita Požgaj F4b Maša Zajc 

66. Nina Rogina F4b Maša Zajc 

67. Nika Volk F4b Maša Zajc 

68. Tjaša  Zupančič F4b Maša Zajc 

69. Aleš Druškovič F4c Simon Šlajkovec 

70. Tjaša  Granda F4c Simon Šlajkovec 

71. Stella Krkovič F4c Simon Šlajkovec 

72. Karmen Lubšina F4c Simon Šlajkovec 

73. Petra Ogulin F4c Simon Šlajkovec 

74. Natalija Papež F4c Simon Šlajkovec 
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75. Urška Saje F4c Simon Šlajkovec 

76. Robin Sotošek F4c Simon Šlajkovec 

77. Aleksandra Šoronda F4c Simon Šlajkovec 

78. Nina Žibert F4c Simon Šlajkovec 

79. Nika  Grill K1a Katja Kržičnik Žekš 

80. Žiga  Hren K1a Katja Kržičnik Žekš 

81. Žan  Kos K1a Katja Kržičnik Žekš 

82. Teja  Medle K1a Katja Kržičnik Žekš 

83. Zala  Pavlič K1a Katja Kržičnik Žekš 

84. Anja  Petan K1a Katja Kržičnik Žekš 

85. Laura Staniša K1a Katja Kržičnik Žekš 

86. Pia Šuklje K1a Katja Kržičnik Žekš 

87. Aljaž Zajc K1a Katja Kržičnik Žekš 

88. Neli  Žagar K1a Katja Kržičnik Žekš 

89. Eva Colarič K1b Mateja Vidmar Mandal 

90. Pia Deanović K1b Mateja Vidmar Mandal 

91. Martin Dragan K1b Mateja Vidmar Mandal 

92. Barbara Dragovan K1b Mateja Vidmar Mandal 

93. Riaz Goletić K1b Mateja Vidmar Mandal 

94. Amadej Kramar K1b Mateja Vidmar Mandal 

95. Larisa Ozimek K1b Mateja Vidmar Mandal 

96. Mitja Rudman K1b Mateja Vidmar Mandal 

97. Nastja Smolič K1b Mateja Vidmar Mandal 

98. Anja Gruden K2a Ema Novinec 

99. Jernej  Povhe K2a Ema Novinec 

100. Manca  Sintič K2a Ema Novinec 

101. Žan  Zakrajšek K2a Ema Novinec 

102. Zala Bobnar K2b Aleš Absec 

103. Zaja Cimprič K2b Aleš Absec 

104. TIM  Cizerle K2b Aleš Absec 

105. Jaš Marinčič K2b Aleš Absec 

106. Karmen Pezdirc K2b Aleš Absec 

107. Janja Podlogar K2b Aleš Absec 

108. Lorena Zgonc K2b Aleš Absec 

109. Tea Ajdoovnik K3a Janja Marković 

110. Mojca  Bahor K3a Janja Marković 

111. Maja Bojanc K3a Janja Marković 

112. Staša Konda K3a Janja Marković 

113. Špela Kovačič K3a Janja Marković 

114. Urška Lapuh K3a Janja Marković 

115. Kaja  Letnar K3a Janja Marković 

116. Neža Lindič K3a Janja Marković 

117. Nika  Medle K3a Janja Marković 

118. Kaja  Mohar K3a Janja Marković 

119. Nika  Resnik K3a Janja Marković 
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120. Matej Rukše K3a Janja Marković 

121. Ana Sever K3a Janja Marković 

122. Nik  Sokolovič K3a Janja Marković 

123. Žan  Vozelj K3a Janja Marković 

124. Mojca  Bartol K3b Darja Urbas 

125. Neža Bartol K3b Darja Urbas 

126. Katja  Bevc K3b Darja Urbas 

127. Hana Gliha K3b Darja Urbas 

128. Alja Hrovat K3b Darja Urbas 

129. Janez Meglen K3b Darja Urbas 

130. Nina Miklič K3b Darja Urbas 

131. Tina Mohorčič K3b Darja Urbas 

132. Luka Pavlin K3b Darja Urbas 

133. Klara Špendal K3b Darja Urbas 

134. Špela Špringer K3b Darja Urbas 

135. Ema Velkavrh K3b Darja Urbas 

136. Andraž  Hočevar K4a Melita Miklavčič 

137. Boštjan  Janežič K4a Melita Miklavčič 

138. Karmen  Rabzelj K4a Melita Miklavčič 

139. Nastja Škufca K4a Melita Miklavčič 

140. Alja Šlejkovec K4a Melita Miklavčič 

141. Tina  Boh K4a Melita Miklavčič 

142. Leja Bele K4b Janja Florjančič 

143. Cizerle Patricija K4b Janja Florjančič 

144. Jasna Češnjevar K4b Janja Florjančič 

145. Karin  Godnjavec K4b Janja Florjančič 

146. Tajda Gorše K4b Janja Florjančič 

147. Sara Gril K4b Janja Florjančič 

148. Jan Grošelj K4b Janja Florjančič 

149. Lara  Henčič K4b Janja Florjančič 

150. Andraž Kobler K4b Janja Florjančič 

151. Maja Koretič Urbanč K4b Janja Florjančič 

152. Simona Kvartuh K4b Janja Florjančič 

153. Sara Pacek K4b Janja Florjančič 

154. Lara  Vraničar K4b Janja Florjančič 

155. Nika Zver Račič K4b Janja Florjančič 

156. Tjaša  Oštir KZ4a Tina Benkovič 

157. Jasmina Saje KZ4a Tina Benkovič 

158. Eleonora Kiš KZ4a Tina Benkovič 

159. Ela  Simonič KZ4a Tina Benkovič 

160. Ana  Fabijan KZ1a Metka Ban 

161. Hana  Glivar KZ1a Metka Ban 

162. Teja  Glušac KZ1a Metka Ban 

163. Tia Stegne KZ1a Metka Ban 

164. Nuša  Štukelj KZ1a Metka Ban 
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165. Petra Ulčnik KZ1a Metka Ban 

166. Karin  Črtalič KZ1a Metka Ban 

167. Stanka  Kralj KZ1a Metka Ban 

168. Zala Kropivnik KZ1a Metka Ban 

169. Anja Piškur KZ1a Metka Ban 

170. Kaja  Štukel KZ1a Metka Ban 

171. Natalija  Abolnar KZ3a Monika Sadar 

172. Špela Cekuta KZ3a Monika Sadar 

173. Rebeka Glavan KZ3a Monika Sadar 

174. Vita Hren KZ3a Monika Sadar 

175. Natalija  Kutnar KZ3a Monika Sadar 

176. Ema  Pangerc KZ3a Monika Sadar 

177. Maša  Praznik KZ3a Monika Sadar 

178. Maja Šuklje KZ3a Monika Sadar 

179. Tanja Pirc 2dpti Gloria Šepec 

180. Jure Slabe 2dpti Gloria Šepec 

181. Manuela  Petrač 2dpti Janja Vovko 

182. Lea Vodopivec Z1a Mojca Fišter 

183. Erna Dedić Z1a Mojca Fišter 

184. Helnaida Džehverović Z1a Mojca Fišter 

185. Klara Kostrevc Z1a Mojca Fišter 

186. Iris Simončič Z1a Mojca Fišter 

187. Angela Žužek Z1a Mojca Fišter 

188. Špela Barbo Z1b Goran Matešič 

189. Nika  Kmet Z1b Goran Matešič 

190. Teja  Krevs Z1b Goran Matešič 

191. Tija Metelko Z1b Goran Matešič 

192. Klara Ostojić Z1b Goran Matešič 

193. Neja Slavič Z1b Goran Matešič 

194. Ana Hostnik Z2a Barbara Cesar 

195. Daniel Stojanovski Z2a Barbara Cesar 

196. Šejla Balić Z2b Petra Krulc 

197. Mia Brulc Z2b Petra Krulc 

198. Urška Hudak Z2b Petra Krulc 

199. Nika  Kovač Z2b Petra Krulc 

200. Tija Kristan Z2b Petra Krulc 

201. Rok Šuštaršič Z2b Petra Krulc 

202. Tia Fuks Z2c Maruša Pogačnik 

203. Ela Senica Z2c Maruša Pogačnik 

204. Sabina Zaman Z2c Maruša Pogačnik 

205. Manca  Bremec Z3a Katja Jović 

206. Mojca  Fink Z3a Katja Jović 

207. Matjaž Petaković Z3a Katja Jović 

208. Eva Bobič Z3b Valentina Madjar Sitar 

209. Zala Novak Z3b Valentina Madjar Sitar 
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210. Nika  Potokar Z3b Valentina Madjar Sitar 

211. Nina Škoberne Z3b Valentina Madjar Sitar 

212. Tjaša  Udovč Z3b Valentina Madjar Sitar 

213. Boštjan Ziherl Z3b Valentina Madjar Sitar 

214. Tim Baumkirher Z3c Marta Jelinič 

215. Nika Bobnar Z3c Marta Jelinič 

216. Katja Grden Z3c Marta Jelinič 

217. Saša Krnc Z3c Marta Jelinič 

218. Saša Lipar Z3c Marta Jelinič 

219. Jerneja Ogulin Jereb Z3c Marta Jelinič 

220. Ana Stipanović Z3c Marta Jelinič 

221. Katja Županc Z3c Marta Jelinič 

222. Sara Suhadolčan Z3c Marta Jelinič 

223. Ana Brunskole Z4a Mojca Gajič 

224. Sara Kambič Z4a Mojca Gajič 

225. Samo Kokotec Z4a Mojca Gajič 

226. Lucija Mohar Z4a Mojca Gajič 

227. Teja Pirc Z4a Mojca Gajič 

228. Ema  Sever Z4a Mojca Gajič 

229. Anja Voje Z4a Mojca Gajič 

230. Karmen Bevc Z4b Uroš Frankovič 

231. Vanja Hribar Z4b Uroš Frankovič 

232. Lea  Kolenc Z4b Uroš Frankovič 

233. Anja  Pirc Z4b Uroš Frankovič 

234. Nuša Prijanovič Z4b Uroš Frankovič 

235. Lea  Volčanšek Z4b Uroš Frankovič 

236. Anja  Grden Z4c Marija Račič 

237. Anja  Slapšak Z4c Marija Račič 

238. Matic  Žnidaršič Z4c Marija Račič 

 
 
 

Odlični dijaki vsa 4 leta 

Zap. št.  Ime in priimek dijaka/dijakinje  Oddelek Razrednik/razredničarka  

1. Lucija Mohar Z4a Mojca Gajić 

2. Sara Kambič Z4a Mojca Gajić 

3. Ema Sever Z4a Mojca Gajić 

4. Lea Kolenc Z4b Uroš Frankovič 

5. Anja Pirc Z4b Uroš Frankovič 

6. Nuša Prijanovič Z4b Uroš Frankovič 

7. Tjaša Oštir KZ4a Tina Benkovič 

8. Jasmina Saje KZ4a Tina Benkovič 

9. Anja Grden Z4c Marija Račič 

10. Matic Žnidaršič Z4c Marija Račič 

11. Anja Habinc F4a Matjaž Ferkolj 
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12. Barbara Martč F4a Matjaž Ferkolj 

13. Aleš Druškovič F4c Simon Šlajkovec 

14. Tjaša Granda F4c Simon Šlajkovec 

15. Stella Krkovič F4c Simon Šlajkovec 

16. Petra Ogulin F4c Simon Šlajkovec 

17. Urška Saje F4c Simon Šlajkovec 

18. Robin Sotošek F4c Simon Šlajkovec 

19. Leja Bele K4b Janja Florjančič 

20. Karin Godnjavec K4b Janja Florjančič 

21. Tajda Gorše K4b Janja Florjančič 

22. Sara Gril K4b Janja Florjančič 

23. Jan Grošelj K4b Janja Florjančič 

24. Maja Koretič Urbanč K4b Janja Florjančič 

25. Lara Vranilčar K4b Janja Florjančič 

26. Nika Zver Račič K4b Janja Florjančič 

27. Boštjan Janežič K4a Melita Miklavčič 

28. Karmen Rabzelj K4a Melita Miklavčič 

29. Lea Bizjak F4b Maša Zajc 

30. Nikita Požgaj F4b Maša Zajc 

 

 

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  

Z dijaki s posebnimi potrebami smo delali individualno in v obliki 

skupinskega dela. Dijake smo spodbujali pri njihovem šolskem delu in jim 

pomagali pri integraciji v naše šolsko okolje, šolski sistem in v oddelčno 

skupnost, ki ji pripadajo. Pri tem smo upoštevali njihove individualne 

lastnosti in potrebe. Z individualnim delom smo gradili pozitivno 

samopodobo dijakov. Pridobivali so veščine konstruktivnega reševanja 

problemov, organizacije časa, samostojnega dela in prevzemaje 

odgovornosti za svoje (ne)uspehe.  

Nadarjeni 

dijaki 

Ustvariti pogoje za 

razvijanje intelektualnih, 

čustvenih, socialnih veščin, 

sodelovanje na tekmovanjih, 

prireditvah in natečajih 

Z nadarjenimi dijaki smo izvedli več individualnih razgovorov, na katerih 

smo se pogovarjali o temah po željah in potrebah dijakov. Osredotočili 

smo se predvsem na: 

- doseganje čim boljših učnih rezultatov, 

- nadaljevanje akademske poti,-prevzemanje odgovornosti za 

svoje odločitve, 

- prepoznavanje znakov stresa in konstruktivne načine reševanja 

problemov. 

Dijaki iz 

drugih 

držav 

Integracija v šolsko okolje, 

pomoč pri učenju 

slovenskega jezika, uspešno 

zaključeno šolanje 

Pri delu z dijaki iz tujih držav smo se osredotočili predvsem na pomoč pri 

učenju slovenskega jezika. Organizirali smo tečaj slovenskega jezika, na 

koncu katerega so opravljali izpit iz slovenščine na nivoju B2. 

Dijake smo spodbujali pri njihovem šolskem delu in jim pomagali pri 

vključevanju v naše šolsko okolje. Pri tem smo upoštevali njihove 

individualne lastnosti in potrebe. Z individualnim delom smo oblikovali 

njihovo (čim bolj) pozitivno samopodobo in skupaj z njimi iskali njihovo 

mesto v oddelčni skupnosti. 



Poročilo o delu 2018/2019 

Stran 36 od 49 

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

z Mirjam Žnidarčič, svetovalno delavko Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole 

(področje tujcev). Pri delu z nadarjenimi dijaki so sodelovali tudi učitelji in drugi strokovni 

delavci v okviru priprav na različna tekmovanja.  

 

3.5 Načrt vpisa za šolsko leto 2020/2021 

 

Za šolsko leto 2020/2021 načrtujemo vpis novincev: v program zdravstvena nega 3 oddelke 

prvih letnikov, v program farmacevtski, kozmetični in kemijski tehnik 2 oddelka, v program 

bolničar-negovalec 1 oddelek in v program poklicno-tehniškega izobraževanja 1 oddelek. 

 

3.6 Dijaška skupnost 

 

Dijaška skupnost SZKŠ se je v šolskem letu aktivno vključevala v delovanje Dijaške skupnosti 

ŠCNM (seje DS ŠCNM).  

Dijaki, predstavniki vseh oddelkov SZKŠ, so se srečevali na sejah DS (uvodni sestanek, analiza 

dela in uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju), v sklopu DS ŠCNM smo izvedli fotografiranje 

oddelkov in prodajo šolskih puloverjev, ki služijo kot promocija in skupni imenovalec vseh 

dijakov šolskega centra. Zaradi epidemije COVID-19 je bilo delo DS okrnjeno v smeri 

predajanja informacij in primerov dobre prakse nižjim letnikom, predvsem na temo 

maturantskih plesov. Iz istega razloga vsi zaključni oddelki niso mogli izvesti načrtovanih 

maturantskih plesov. Ravno tako nismo izvedli zaključne seje DS ob koncu šolskega leta. Ne 

glede na situacijo pa je DS aktivno sodelovala pri pripravi zaključne prireditve, ki je bila 

pripravljena v virtualni obliki.  

Predsednik dijaške skupnosti je bil Matic Žnidaršič iz Z4c, namestnik predsednika je bil Matej 

Rukše iz K3a, mentorica dijaške skupnosti pa je bila mag. Nataša Sikošek. Matic Žnidaršič je 

opravljal tudi funkcijo predstavnika dijakov v Svetu zavoda Šolskega centra Novo mesto.  
 

 

4 PROGRAMI IN DRUGE DEJAVNOSTI 

V šolskem letu 2019/2020 so bili dijaki razporejeni v 36 oddelkov in 2 skupini, skupaj 38 

razredov. 

- program zdravstvena nega (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 12 oddelkov; 

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

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

- program kemijski tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 8 oddelkov; 

- program farmacevtski tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 9 oddelkov; 

- program kozmetični tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 4 oddelkov. 

 

4.1 Praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD)  

PUD so na šoli koordinirale Vida Novinec (programi ZN, ZN – pti, BN), Mojca Višček 

(programa KT in FT) in Sabina Špoljar (program KZ).  
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Dijaki so pred odhodom na PUD imeli predavanja o kulturi obnašanja in poslovnem 

sporazumevanju v delovni organizaciji. Poznavanje osnov poslovnega sporazumevanja in 

upoštevanje bontona olajša opravljanje delovnega procesa in pripomore k ugledu in kvaliteti 

podjetja. Zavedamo se, da bodo dijaki, vešči teh spretnosti, lažje in kvalitetnejše opravljali delo 

v kateri koli delovni organizaciji, zato je to izobraževanje, kjer obnovijo ali ozavestijo vedenje 

o poslovnem sporazumevanju, zelo pomembno. Izobraževanje je izvajala Marija Račič. 

Dijake smo pred odhodom na PUD seznanili z osnovami varstva pri delu in požarnega varstva. 

Z vsemi delodajalci so bile sklenjene kolektivne učne pogodbe.  

Dijaki programa ZN in BN so opravljali PUD v zdravstvenih in socialnih zavodih, dijaki 

programa kozmetike v kozmetičnih salonih, dijaki programa kemijski in farmacevtski tehnik 

pa v delovnih organizacijah in laboratorijih na področjih kemije in farmacije ter v lekarnah.  

Zaradi razglasitve epidemije dijaki od 13. 3. 2020 dalje niso več opravljali praktičnega 

usposabljanja pri delodajalcih. Nekateri dijaki so PUD opravili delno: Z3c, F4c. Dijaki B2a, 

F3a, F3b in Z3a pa PUD-a niso opravljali. 

 

Koledar PUD 

Odd. Program Začetek          Konec Opombe (COVID-19) 

B3a bolničar negovalec 9. 9. 2019 10. 1. 2020 izvedeno 

Z4a zdravstvena nega 9. 9. 2019 4. 10. 2019 izvedeno 

KZ4a kozmetični tehnik 30. 9. 2019 28. 10. 2019 izvedeno 

K4a kemijski tehnik 30. 9. 2019 25. 10. 2019 izvedeno 

Z4b zdravstvena nega 14. 10. 2019 15. 11. 2019 izvedeno 

K4b kemijski tehnik 4. 11. 2019 29. 11. 2019 izvedeno 

Z4c zdravstvena nega 18. 11. 2019 13. 12. 2019 izvedeno 

KZ3a kozmetični tehnik 25. 11. 2019 20. 12. 2019 izvedeno 

F4a farmacevtski tehnik 2. 12.  2019 20. 12. 2019 izvedeno 

Z2d-pti zdravstvena nega – pti 6. 1. 2020 31. 1. 2020 izvedeno 

F4b farmacevtski tehnik 6. 1. 2020 24. 1. 2020 izvedeno 

Z3b zdravstvena nega 3. 2. 2020 6. 3. 2020 izvedeno 

F4c farmacevtski tehnik 2. 3. 2020 20. 3. 2020 Zaradi epidemije COVID-19  

neizvedeno. 

Z3c zdravstvena nega 9. 3. 2020 3. 4. 2020 Zaradi epidemije COVID-19 

delno izvedeno. 

F3a farmacevtski tehnik 30. 3. 2020 10. 4. 2020 Zaradi epidemije COVID-19  

neizvedeno 

Z3a zdravstvena nega 6. 4. 2020 11. 5. 2020 Zaradi epidemije COVID-19  

neizvedeno 

B2a bolničar negovalec 14. 4. 2020 22. 6. 2020 Zaradi epidemije COVID-19 

delno izvedeno. Dijaki so 

PUD opravljali tudi junija v 

šoli. 

F3b farmacevtski tehnik 4. 5. 2020 15. 5. 2020 Zaradi epidemije COVID-19  

neizvedeno 
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4.2 Interesne in preventivne dejavnosti  

Vse interesne in preventivne dejavnosti so bile v šolskem letu 2019/2020 zaradi epidemije 

COVID-19 okrnjene. Manjša odstopanja od načrtovanih dejavnosti so se pojavljala tudi zaradi 

vremenskih razmer, praktičnega usposabljanja dijakov pri delodajalcih in zaradi prilagajanja 

vsebin dijakom po programih in smereh. 

 

Oddelek Aktivnost Poročilo 

1. letnik 

BN 

Športni dan –  

orientacija 
Športni dan zaradi epidemije COVID-19 ni bil izveden. 

1. letnik 

KT 

Pivovarna 

Laško  
Dejavnost zaradi epidemije COVID-19 ni bila izvedena.  

1. letnik 

KT 

Tehniški 

muzej Bistra 

in parlament 

v Ljubljani 

Dejavnost zaradi epidemije COVID-19 ni bila izvedena. 

1. letnik 

PTI; 2. 

letnik BN 

Cirius 

Kamnik in 

ogled mesta 

ter kulturnih 

znamenitosti 

Strokovna ekskurzija je bila izvedena. Dijaki so obiskali Cirius Kamnik ter si ogledali 

kulturne znamenitosti mesta. 

1. letnik 

ZN 

Ogled Centra 

za 

zdravljenje 

otrok in 

ogleda 

muzeja 

krščanstva ter 

stiškega 

samostana  

Dijaki so spoznali zdravstveno dejavnost na sekundarni dejavnosti in si ogledali muzej 

krščanstva na Slovenskem.  

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

Baletna 

predstava 

Romeo in 

Julija 

Zaradi epidemije COVID-19 si dijaki niso ogledali baletne predstave. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

Dolenjski 

muzej 

Dijaki so si v oktobru v Dolenjskem muzeju ogledali arheološko razstavo, spoznavali 

življenje in delo Leona Štuklja, si ogledali film o njem ter obiskali predele Novega 

mesta, kjer je Štukelj živel. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

Delavnice o 

učenju 

V obdobju med 16. 12. 2019 in 10. 1. 2020 smo izvedli delavnice o učenju za dijake 1. 

letnikov. Dijaki so spoznavali svoje trenutne učne stile in ugotavljali, na katerem 

področju morajo spremeniti svoj način učenja.. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ; 3. 

letnik BN 

Ogled filma Dijaki so si ogledali vojno dramo z naslovom 1917. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

Zimski 

športni dan 

Izvedli smo zimski športni dan za vse 1. letnike po programu:  smučanje v Kranjski 

Gori, tek na smučeh v Ratečah in pohod iz Kranjske Gore v Planico oz. Tamar. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

Atletski 

peteroboj 

Organizirali in izvedli smo športni dan na šolskih igriščih v skladu z načrtom. Dijaki so 

spoznavali različne atletske discipline.  
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1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

Preizkus 

plavanja 
Športni dan zaradi epidemije COVID-19 ni bil izveden. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

PTI 

Rastem s 

knjigo in 

ogled 

frančiškanske 

knjižnice 

Dijaki 1. letnikov SSI in PTI so v sklopu projekta Rastem s knjigo v oktobru in 

novembru spoznali Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu, si ogledali knjižnico pri 

frančiškanih ter spoznavali Novo mesto s pomočjo spletne aplikacije. 

1. letnik 

ZN, KZ, 

FT, KT 

Neustrašna 

raziskovalka 

Dijaki 1. letnikov so si 23. 9. 2019 ogledali predstavo Neustrašna raziskovalka. Dijaki 

so bili navdušeni nad predstavo. 

2. letnik 

BN 
Plavanje Športni dan zaradi epidemije COVID-19 ni bil izveden. 

2. letnik 

BN 

Orientacijski 

pohod 

Orientacijski športni dan po pohodnih poteh Novega mesta smo izvedli v petek, 13. 3. 

2020. 

2. letnik 

FT, KT, 

KZ, BN in 

3. letnik 

KZ, ZN 

Igre z žogo Športni dan zaradi epidemije COVID-19 ni bil izveden.. 

2. letnik 

FT, KT, 

KZ, ZN, 

BN 

Pohod na 

Mirno goro 

Športni dnevi s pohodom na Mirno goro so bili izpeljani po načrtu in so potekali brez 

posebnosti. Dijaki in spremljevalci so bili z aktivnostjo zadovoljni. 

2. letnik 

KT 
Idrija Dejavnost zaradi epidemije COVID-19 ni bila realizirana. 

2. letnik 

KT 

Informativni 

dan 

Dijaki 2. letnika KT so 14. in 15. februarja 2020 predstavili teoretični in praktični pouk 

v programu kemijski tehnik za osnovnošolce in njihove starše. 

2. letnik 

KZ 

Kozmetika 

Afrodita in 

Muzej na 

prostem 

Rogatec 

Dejavnost zaradi epidemije COVID-19 ni bila realizirana. 

2. letnik 

KZ 

Zeliščarski 

dnevi 

Dijakinje KZ2a so se 11. 10. 2019 udeležile zeliščarskih dni na Jugorju. Spoznale so 

način pridobivanja hidrolata iz sladkega pelina, ogledale so si zeliščarski vrt in 

izdelovale zdrave namaze. 

2. letnik 

ZN 

Onkološki 

inštitut, ogled 

Ljubljane  

Strokovna ekskurzija zaradi epidemije COVID-19 ni bila izpeljana. 

2. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

Gledališka 

predstava 

Vihar v glavi 

Dijaki 2. letnika so si v torek, 17. 9. 2019, v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali 

mladinsko dramsko predstavo Vihar v glavi v produkciji Lutkovnega gledališča 

Ljubljana. Predstava je bila med dijaki zelo dobro sprejeta. 

2. letnik 

ZN, KZ 

CŠOD Ajda – 

Tematski 

dnevi prve 

pomoči 

Projektni dnevi za vse dijake 2. letnika programa ZN in KZ so bili uspešno izvedeni. 

3. letnik 

KT 

Sejem 

kozmetike in 

lepote 

Beograd 

Dijakinje KZ3a in KZ4a so si 11. 10. in 12. 10. 20219 ogledale Sejem kozmetike v 

Beogradu. Ogledale so si tudi znamenitosti Beograda. Dijakinje so se z ekskurzije 

vrnile s pozitivnimi vtisi. 

3. letnik 

KT 

Fakulteta za 

tehnologijo 

polimerov, 

Dijaki 3. letnikov programa KT so se udeležili predstavitve Fakultete za tehnologijo 

polimerov v SG in delavnic: 3D modeliranje, izdelave najlonske nitke, mehanske 

lastnosti materialov in predelave polimerov. 
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Slovenj 

Gradec 

3. letnik 

KT 

CŠOD 

Gorenje – 

Tematski 

teden 

Pohorski 

gozdovi in 

ekologija 

Dejavnost ni bila realizirana zaradi epidemije COVID-19. 

3. letnik 

KT, FT, 

KZ, BN 

Pohod na 

Trdinov vrh 
Športnega dne zaradi epidemije COVID-19 nismo izpeljali. 

3. letnik 

KZ 

Šmarješke 

Toplice – 

velnes 

Dijakinje KZ3a so obiskale Terme Šmarješke Toplice in se seznanile z dejavnostjo 

velnesa. Predstavili so jim kopališki kompleks, prostore za izvedbo masaž in ostalih 

kozmetičnih neg. Dijakinje so dobile zelo dober vpogled v delo v velnesu. 

3. letnik 

ZN 

Ogled 

bolnišnice v 

tujini – 

Avstrija, 

ogled 

znamenitosti 

avstrijske 

Koroške 

Zaradi epidemije COVID-19 strokovne ekskurzije v letošnjem šolskem letu nismo 

izvedli. 

3. letnik 

ZN 

Gorjanci – 

preživetje v 

naravi 

16. 9.-17. 9. 2019 smo za oddelek Z3a izpeljali projektne dneve na Gorjancih. Po 

programu smo izvedli pohod, prvo pomoč in preživetje v naravi. Za Z3b in Z3c zaradi  

epidemije COVID-19 projektnih dni nismo izvedli. 

3. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ in 

1. letnik 

ZN – pti 

Filmska 

predstava 

Posledice 

Dijaki 3. letnika so si v dveh terminih, in sicer v torek, 8. 10. 2019, in v četrtek, 10. 10. 

2019, v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali film Posledice, po filmu pa so imeli 

pogovor o filmu. 

4. letnik 

KT, FT 

Strokovna 

ekskurzija v 

Salzburg in 

München 

Dijaki 4. letnika programa KT in FT so si 12. in 13. septembra 2019 ogledali Tehniški 

muzej v Münchnu, koncentracijsko taborišče Dachau, rudnik soli v Hallein, Allianz 

Areno in BMW Welt. Dijaki so bili nad programom ekskurzije navdušeni. 

4. letnik 

ZN in 2. d 

ZN – pti 

Strokovna 

ekskurzija v 

Rim 

Strokovna ekskurzija je bila izvedena. Dijaki so bili z ogledi zadovoljni. 

4. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ in 

1. d ZN – 

pti 

Pohod – Baza 

20 

Z dijaki smo v sodelovanju z Dolenjskim muzejem izvedli športni dan z bogato vsebino 

Kočevskega Roga in Baze 20. Zaradi epidemije COVID-19 športnega dne nismo 

izvedli za oddelke: K4a, KZ4a, ZN 1d – pti. 

4. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ in 

1. d ZN – 

pti 

Funkcionalna 

vadba 

Izpeljali smo vse načrtovane obiske v ŠD Piramida, kjer so dijaki dobili informacije o 

pomenu funkcionalne vadbe za zdravje. Dijaki vseh 4. letnikov šole so dobili 

informacije, kako s svojim telesom ravnati odgovorno, ga ne poškodovati, ampak ga 

utrditi v njegovi funkcionalnosti. 

vsi 

oddelki 

Prireditev ob 

kulturnem 

prazniku 

Vsi dijaki naše šole so si ogledali prireditev ob 100-letnici novomeške pomladi, ki so 

jo pripravili dijaki SEŠTG. 

vsi 

oddelki 

Zaključna 

prireditev 

Letošnjo tradicionalno zaključno prireditev Predaja ključa smo zaradi izrednih razmer 

ob epidemiji COVID-19 pripravili v elektronski obliki. Razmere, v katerih smo se 

znašli, nam niso mogle preprečiti, da smo se poslovili od naših maturantov, ki letos 

zaključujejo srednješolsko izobraževanje. Četrtošolci so se predstavili z zanimivimi 
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predstavitvami z maturantskih plesov in razrednimi fotografijami. Prav tako smo 

čestitali najuspešnejšim dijakom na šoli ter najboljšemu oddelku dijakov tretjih letnikov 

simbolno predali ključ, ki odpira vrata v svet učenosti. Posebno priznanje smo izrekli 

Luciji Mohar, ki si je z vidnimi priznanji z državnih tekmovanj in promoviranjem naše 

šole ter poklica zdravstveni tehnik v slovenskem in evropskem prostoru prislužila častni 

naslov naj dijakinja naše šole. Ogled zaključne prireditve je možen na  spletni strani 

https://www.youtube.com/watch?v=Pf8XpY11jOs. 

vsi 

oddelki 

Novoletni 

koncert 

Že tradicionalno smo pripravili samostojni novoletni dijaški koncert, ki smo ga izvedli 

23. decembra 2019 in na katerem so kot pevci, igralci, povezovalci in plesalci nastopili 

dijaki naše šole. 

 

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, z opravljenim 

zaključnim izpitom pa srednjo poklicno izobrazbo. Dijaki so se na zaključne izpite in poklicno 

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

 

Predmeti poklicne mature:  

Program Zdravstvena nega  Kemijski tehnik  Farmacevtski tehnik Kozmetični tehnik  

1. predmet                                                        slovenščina 

2. predmet zdravstvena nega  kemija  farmacija  kozmetika  

3. predmet matematika ali tuji jezik (angleščina) 

4. predmet storitev in zagovor izdelek oz. storitev 

in zagovor 

izdelek in zagovor storitev in zagovor 

 

Predmeti zaključnega izpita: 

1. predmet slovenščina  

2. predmet storitev in zagovor 

 

4.3.1 Zaključni izpit – spomladanski izpitni rok 2020 

V šolskem letu 2019/2020 je zaključni izpit v spomladanskem roku uspešno opravilo vseh 19 

dijakov 3. letnika programa bolničar-negovalec. Dve dijakinji sta dosegli vse točke in sta izpit 

opravili z odliko. 

Od 19 dijakov, ki so uspešno opravili zaključni izpit, jih 17 nadaljuje izobraževanje v poklicno-

tehniškem programu zdravstvena nega na naši šoli.  

Zaradi epidemije COVID-19 so bile potrebne prilagoditve izvedbe izpita iz storitve z 

zagovorom. Jesenskega roka zaključnega izpita nismo izvajali.  

 

4.3.2 Poklicna matura (PM) – spomladanski izpitni rok 2020 

Izobraževalni program opravljali PM Opravili % 

Zdravstvena nega 72 67 93,1 

https://www.youtube.com/watch?v=Pf8XpY11jOs.
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Izobraževalni program opravljali PM Opravili % 

Zdravstvena nega – pti 11 10 90,9 

Kemijski tehnik  60 55 91,7 

Farmacevtski tehnik  75 69 92 

Kozmetični tehnik  29 24 82,8 

Skupaj 247 225 91,1 

 

V šolskem letu 2019/2020 smo med šolskim letom izvajali redne priprave na poklicno maturo. 

Priprave so se izvajale tudi v času pouka na daljavo.  

Prijavljeni na poklicno maturo: 257 kandidatov  

• Odjave od PM: 10  

• PM opravljalo: 247 kandidatov 

• Uspešni: 225 (91,1 %); državno povprečje je 92,59 % 

• Neuspešni (negativni, neudeležba):  22 (8,9 %) 

• Pogojno pozitivni: 4 (1,6 %) 

• 100-odstotno uspešni oddelki:  / 

• Zlati in diamantni maturanti: 30 kandidatov (12,1 %), od tega 25 kandidatov z 22 

točkami (zlati) in 5 kandidatov s 23 točkami (diamantni) 

• Odlični maturanti (19–21 točk): 51 (20,6 %) 

• Zlati, diamantni in odlični maturanti skupaj: 81 (32,8 %) 

• Certifikat iz znanja angleščine (evropska raven B1): 99/113 (87,6 %) 

 

Zlati maturanti z doseženimi 22 točkami 

Ime in priimek Oddelek 

Maja Glavan F4a 

Anja Habinc F4a 

Rebeka Longar F4a 

Lea Bizjak F4b 

Tisa Golob F4b 

Nina Rogina F4b 

Aleš Druškovič F4c  

Tjaša Granda F4c  

Stella Krkovič F4c  

Petra Ogulin F4c  

Robin Sotošek  F4c  

Karmen Rabzelj K4a 

Nastja Škufca K4a 

Adriana Šuen K4a 

               Patricija Cizerle  K4b 

Karin Godnjavec K4b 

Tajda Gorše K4b 

Sara  Gril  K4b 

Jan  Grošelj  K4b 

Sara  Pacek  K4b 
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Lara Vraničar  K4b 

Jasmina Saje  KZ4a 

Anja Pirc  Z4b  

Anja Grden  Z4c 

Matic Žnidaršič Z4c 

 

Diamantni maturanti z doseženimi 23 točkami (vse možne točke) 

Ime in priimek Oddelek 

Barbara  Martič       F4a 

Leja Bele K4b 

Lucija Mohar Z4a 

Vanja Hribar Z4b 

Lea  Kolenc  Z4b 

 

Dijaki, ki so pri posameznem predmetu dosegli vse točke, so: 

 
Predmet Dijaki 

Matematika Leja Bele (K4b) 

Farmacija Aleš Druškovič (F4c), Natalija Papež (F4c), Urška Saje (F4c) 

Storitev in zagovor 

(program ZN) 

Lucija Mohar (Z4a), Zilfije Ljimani (Z4b), Blažka Ovniček (Z4c) 

Izdelek in zagovor 

(program FT) 

Tjaša Granda (F4c), Nina Rogina (F4b), Nikita Požgaj (F4b), Tisa Golob (F4b), Lea 

Bizjak (F4b), Enes Mahić (F4a), Anja Habinc (F4a) 

Kemija Boštjan Janežič (K4a) 

 

Zaradi epidemije COVID-19 so bile potrebne prilagoditve izvedbe izpita iz 4. predmeta na 

POM.  

 

4.3.3 Dodatni maturitetni predmet 

Od 40 prijavljenih dijakov k maturitetnemu predmetu jih je vseh 40 opravljalo dodatni 

maturitetni predmet, in sicer iz angleščine (4 dijaki), matematike (10 dijakov), zgodovine (2 

dijaka), biologije (3 dijaki), kemije (19 dijakov), psihologije (1 dijakinja) ter glasbe (1 

dijakinja). Dodatni maturitetni predmet so opravljali na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji 

na Šolskem centru Novo mesto in na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Uspešnih je 

bilo 30 (75 %) dijakov, kar je primerljivo z lanskim državnim povprečjem (75,8 %) ter za 4 % 

slabše od letošnjega državnega povprečja (79 %). Dijakom smo omogočili organizirane 

priprave na dodatni maturitetni predmet. 

 

5 PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 

5.1 Izobraževanje in usposabljanje znotraj šole in samoizobraževanje 

Za celoten učiteljski zbor so bila izvedena naslednja strokovna predavanja zunanjih 

predavateljev: 

• Kako vzpostavljati odnos z dijaki in regulirati svoja težka čustva (izvajalec Staš Žnidar, 

mag. zakonskih in družinskih študij in psihoterapevt). 

• Online predavanje: Uporaba spletnih učilnic eAsistent  (izvajalec Goran Matešič, član 

učiteljskega zbora). 
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• Izobraževanje Microsoft Teams: Izobraževanje je potekalo 21. 8. 2020 (izvajalka 

Simona Pustavrh, članica učiteljskega zbora SEŠTG). 

 

Zaradi epidemije COVID-19 v letošnjem letu ni bila izvedena strokovna ekskurzija učiteljskega 

zbora. Učitelji so po potrebi izvajali medsebojne hospitacije (v okviru svojih in drugih aktivov) 

in se na ta način strokovno izpopolnjevali ter medsebojno povezovali.  

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

strokovnega področja in osebne 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.  

5.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

Učitelji in ostali strokovni delavci so se izobraževali na naslednjih strokovnih izobraževanjih 

zunaj šole:  

Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Datum Poročilo 

Ajda Plauštajner, 

Maruša Pogačnik  

Novosti stroke 

za profesorje 

angleščine v OŠ 

in SŠ 

UL, FF 05. 10. 2019 

Izobraževanje je obsegalo tri srečanja po 8 ur. 

Domači in tuji predavatelji so nam postregli 

z novostmi s področja poučevanja literature 

(predvsem romana Lord of Flies - Gospodar 

muh), slovnice ter besedišča. Aktivno smo 

sodelovali tudi v jezikovnih delavnicah in 

debatah. 

Barbara Cesar, 

Nataša Sikošek 

Vedenjsko 

opazni otroci in 

strokovni 

delavci 

EDUvision 09. 12. 2019 

Predavatelji so predstavili veliko primerov 

dobre prakse, ki so uporabni tako v šoli kot 

tudi doma. 

Andreja Kmet 

Posvet s 

predsedniki in 

tajniki ŠMK za 

PM 

Državni izpitni 

center 
19. 3. 2020 

Zaradi epidemije COVID-19 je bil posvet 

odpovedan. Gradivo smo prejeli v e-obliki.  

Darja Kos Strmec, 

Špela Vičič 

5. konferenca 

učiteljev 

naravoslovnih 

predmetov 

Zavod RS za 

šolstvo 
23. 10. 2019 

Konferenca je imela namen seznaniti učitelje 

naravoslovnih predmetov z novostmi in 

aktualnimi temami. Na začetku vsakega dne 

so bila plenarna predavanja. Teme: 

naravoslovna pismenost, mikroplastika, 

kemijski elementi ... Po teh predavanjih so 

sledile delavnice, ki smo si jih izbrali. Lahko 

so bile biološko, kemijsko ali fizikalno 

obarvane. Sama konferenca je bila 

dvodnevna in je bila zelo poučna. 

Gloria Šepec, 

Vida Novinec 

40-letnica 

zdravljenja z 

dializo SB NM 

DMSBZT NM 07. 11. 2019 

Udeležili sva se izobraževanja, na katerem je 

bilo predstavljeno 40-letno delovanje 

dializnega oddelka v SB NM in sodobni 

pristopi dializnega zdravljenja. 

Janja Florjančič 

Slovenski 

slavistični 

kongres v 

Novem mestu 

ZDSDS 03. 10. 2019 

Na kongresu sem se v treh dneh udeležila 

različnih predavanj na temo Slovenski jezik 

in njegovi sosedje, vodenega 

kulturnozgodovinskega ogleda Novega 

mesta, sodelovala na okrogli mizi 

Slovenščina kot drugi jezik in jezik okolja v 

javni šoli v Sloveniji ter s kolegi obiskala 
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Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Datum Poročilo 

Reko in Gorski kotar v okviru strokovne 

ekskurzije. 

Janja Vovko, 

Mojca Gajić 

Urgentni pacient 

– več kot samo 

zdravstvena 

obravnava 

Sekcije MS in 

ZT v urgenci 
24. 10. 2019 

Seminar je potekal v Termah Čatež 24. in 25. 

10. 2019. Rdeča nit prvega dne seminarja je 

bil predmet kriminalistične preiskave v 

sodelovanju z reševalno službo. Drugi dan 

smo obravnavali alergije, alergijske reakcije, 

alergene in prvo pomoč ter NMP ob pojavu 

le-teh. Seminar je bil izjemno zanimiv. 

Katja Jović, 
Valentina Madjar 

Sitar 

Slovenski 

slavistični 

kongres (2 dni) 

Zveza društev 

Slavistično 

društvo 

Slovenije 

03. 10. 2019 

Predavatelji so nam predstavili sosedske 

jezike, pravopisno podomačevanje tujih 

lastnih imen. Dotaknili so se tudi lirike 

slovenske moderne. Naslednjega dne smo 

spoznavali pravljice manj znanih pravljičark, 

predstavili so nam tipe pisav, udeležila pa 

sem se tudi okrogle mize o slovenščini kot 

drugem jeziku v javni šoli v Sloveniji. 

Marija Račič 
Odkloni pri 

zdravljenju 

DMSBTZN 

NM 
12. 2. 2020 

Predstavljene so bile novosti in poudarek na 

varnosti pri ravnanju z zdravili. Uporabno pri 

učenju ZN in praksi ZN. 

Marinka 

Cerovšek 

Vzgoja in 

izobraževanje v 

realnem in 

digitalnem svetu 

NIJZ 18. 11. 2019 

Tema posveta je bilo ozaveščanje pedagoških 

delavcev, staršev in drugih odraslih o 

kompleksnosti digitalne problematike.  

Matej Cizelj 

Mednarodna 

konferenca 5. 

festivala KO 

UČIM, 

GRADIM 

Biotehniški 

center Naklo 
4. 10. 2019 

Osrednja tema letošnje konference je Z 

mislijo na zemljo. Razpravljali smo o 

možnostih uspešnega povezovanja s 

sodobnimi pristopi poučevanja, ustrezno 

komunikacijo in aktualno temo kot dejavniki 

uspešne šole. Na konferenci sem predstavil 

tudi svoj referat. 

Mojca Fišter 
Izbrane vsebine 

iz genetike 

Biotehniška 

fakulteta 
30. 1. 2020 

Področje biologije in tudi genetike se hitro 

razvija, zato je nujno slediti novostim. Teme, 

ki so nam bile na seminarju predstavljene, so 

neposredno uporabne pri pouku, saj so 

aktualne. Teme: Molekulsko kloniranje, 

Urejanje genoma (CRISPR-Cas), Gensko 

spremenjeni organizmi in zakonodaja, 

Odpornost bakterij proti antibiotikom, 

Paleogenetika. 

Monika Sadar 
Special effect & 

Beauty 

Schlamberger 

d. o. o. 
6. 9. 2019 

Izobraževanje je bilo poučno, predvsem za 

potrebe mentoriranja dijakov na tekmovanju 

v celostni podobi. 

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Alpsko 

smučanje 

Fakulteta za 

šport 
9. 3. 2020 

Na Rogli je potekal izpopolnjevalni seminar 

s področja alpskega smučanja, varnosti na 

smučišču in organizacije športnih dni. 

 

Pedagoško-andragoško izobraževanje sta na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani opravila 

Janja Marković in Uroš Frankovič, ki sta opravila tudi strokovni izpit. 
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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. Pri 

promociji so sodelovali učitelji in dijaki vseh letnikov in programov.  

 

Promocija Vodja Poročilo 

Dan odprtih vrat 

(DOV) 

Vodstvo šole in 

strokovni aktivi 

DOV se je izvedel v sredo, 13. novembra 2019, v Športni dvorani 

Leona Štuklja, in sicer od 11. do 17. ure. Bodočim dijakom ter ostalim 

gostom smo prikazali naše delo ter predstavili programe, za katere 

izobražujemo. 

Informativni dan 

(INF) 

Vodstvo šole,  

strokovni aktivi 

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

februarja 2020, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. 

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

predstavili programe, za katere izobražujemo.  

Promocija po 

osnovnih šolah 

Svetovalni delavki, 

učitelji strokovnih 

predmetov, dijaki 

V šolskem letu 2019/2020 smo z namenom predstavitve poklicev in 

naših izobraževalnih programov obiskali 17 osnovnih šol. 

Predstavitve so potekale predvsem v obliki "tržnice poklicev". Na 

Šolskem centru Novo mesto pa smo organizirali tudi Motivacijski dan 

za svetovalne delavke osnovnih šol. Predstavili smo programe, za 

katere izobražujemo na šoli. 

Tehniški dnevi 

Vodstvo šole (Katja 

Hrovat), svetovalni 

delavki, strokovni 

aktivi 

V šolskem letu 2019/2020 smo izvedli tri tehniške dneve, in sicer za 

učence 8. in 9. razredov iz OŠ Otočec (17. oktober 2019), OŠ 

Leskovec pri Krškem (30. januar 2020) in OŠ Stična (3. marec 2020). 

Učenci so v kemijskem laboratoriju izvedli vajo Čarobna kemija, v 

farmacevtskem laboratoriju so ustvarjali v Farmacevtskih 

ustvarjalnicah, v zdravstvenih kabinetih so pridobivali znanja o 

oživljanju in merjenju vitalnih funkcij, kozmetično pa so se razvajali 

v kozmetični specialni učilnici. Na ta način smo uspešno promovirali 

našo šolo ter izobraževalne programe, ki jih izvajamo. 

Druge dejavnosti   

Promocijo smo izvajali v okviru dneva odprtih vrat SB NM, podjetja 

Krka, d. d., ter Motivacijskega dneva za svetovalne delavke osnovnih 

šol Dolenjske in Bele krajine in izvedbe delavnic Zdrave šole na OŠ 

Center. Organizirali smo Dan zdravstvene šole, ki je bil med drugim 

namenjen tudi  krajanom KS Drska in Šmihel. 

 

6.2 Sodelovanje z drugimi šolami 

Z enotami Šolskega centra Novo mesto smo sodelovali v različnih projektih (dan odprtih vrat, 

informativni dan, tehniški dnevi za osnovne šole …) ter pri izmenjavi učilnic in drugih 

prostorov. Sodelovali smo z osnovnimi šolami v regiji (tehniški dnevi). Na osnovnih šolah smo 

izvajali tudi promocijo ter jih povabili na dan odprtih vrat ter informativni dan. V projektu 

Zmigaj se (E-medica) smo sodelovali z zdravstvenima šolama iz  Čakovca in Maruševca. Pri 

izvedbi interesnih dejavnosti smo sodelovali s Fakulteto za tehnologijo polimerov iz Slovenj 
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Gradca. Dijaki 4. letnikov programa zdravstvena nega in 2. letnika programa zdravstvena nega 

– pti so se udeležili informativnega dneva na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto. 

 

6.3 Sodelovanje z drugimi institucijami  

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

sodelovali z različnimi institucijami v regiji. To so: Splošna bolnišnica Novo mesto, Dom 

starejših občanov Novo mesto, Dom starejših občanov Trebnje, Dom starejših občanov 

Črnomelj, Dom starejših občanov Metlika, VDC Novo mesto in Krško Leskovec, Dom 

upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Območno združenje Rdečega križa, Zdravstveni dom 

Novo mesto, Kulturni center Janeza Trdine, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov Dolenjske (DMSBZT NM), Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije 

(DMFA), Združenje za promocijo prostovoljstva, Uprava RS za zaščito in reševanje, Slovensko 

društvo za celiakijo, Krka, d. d., Terme Krka, Slovenska filantropija, Univerzitetni klinični 

center Ljubljana, Center za šolske in obšolske dejavnosti Gorenje in Lipa, Zveza društev 

diabetikov Slovenije, Dolenjske lekarne, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, 

Turistični agenciji Palma in Sonček, prevozno podjetje FS, Dijaški in študentski dom Novo 

mesto, Mestna občina Novo mesto, Dolenjski muzej, Agencija za šport Novo mesto, Zavod za 

kulturo, Zavod za šport RS Planica, NIJZ in drugi.   

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto so bili za vse dijake 1. in 3. letnikov 

izvedeni sistematični pregledi.  

Sodelujemo tudi z institucijami, ki so na sistemski ravni vključene v izobraževalni sistem, in 

sicer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Center RS za poklicno izobraževanje, 

Državni izpitni center in Zavod RS za šolstvo.  

Članice strokovnih aktivov kemije, kozmetike, farmacije in zdravstvene nege so aktivno 

sodelovale pri pripravi izpitnih pol za 2. predmet poklicne mature ter na usposabljanjih in 

usklajevanjih za izvedbo 4. predmeta poklicne mature.  

Mateja Kržičnik je bila članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za zdravstveno 

nego na Državnem izpitnem centru ter skupaj z Mojco Simončič članica projektne skupine za 

prenovo programa zdravstvena nega - pti. 

Nadaljevali smo sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje v okviru projekta MIND+ – 

individualizacija pouka. V projekt so vključeni dijaki srednjega poklicnega izobraževanja iz 

cele Slovenije. Iz naše šole je bil vključen oddelek B3a, s strani strokovnih delavcev pa so 

sodelovale ravnateljica Damjana Papež, Vida Novinec, Marta Lindič, Gloria Šepec, Natalia 

Zver Zupančičin Polona Kramar. Ob koncu šolskega leta so dijaki s profesorji in strokovno 

ekipo NIJZ posneli učno gradivo, ki prikazuje elemente individualizacije učenja. Aleš Absec je 

bil član komisije za tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju 

matematike v okviru Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). 

Dijaki zdravstvene nege so z mentorico Marijo Račič sodelovali na Dnevu odprtih vrat KS 

Ločna, kjer so udeležencem merili arterijski krvni tlak in glukozo v krvi.  

Nadaljnje aktivnosti sodelovanja so navedene v tabeli. 
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Dejavnost Izvajalec 
Zunanja 

ustanova/partner 
Poročilo 

Razstave in stojnice 

v SB NM, 

sodelovanje s SB 

NM  

Aktiv 

zdravstvene 

nege, 

koordinatorica 

Gloria Šepec  

SB NM 

Ob tednu dojenja so dijaki Z4c v SB Novo mesto 

postavili tematsko stojnico. 

S Pikapolonicami smo ob tednu otroka na otroškem 

oddelku SB Novo mesto pripravili razstavo na temo 

Naše pravice, brali pravljice in se pogovarjali na temo 

otrokovih pravic. Ostale dejavnosti so bile zaradi 

epidemije COVID-19 v letošnjem šolskem letu 

okrnjene. 

Krvodajalstvo Vida Novinec 

Zavod za 

transfuzijsko 

dejavnost Slovenije  

– izpostava Novo 

mesto, Območno 

združenje Rdečega 

križa 

V sodelovanju z OZRK smo organizirali krvodajalsko 

akcijo za dijake in zaposlene. Predavanje o 

krvodajalstvu je za dijake zaključnih letnikov 

programa ZN – pti izvedel Uroš Frankovič. 

Krvodajalske akcije za učitelje se je udeležilo 7 

učiteljev. Zaradi razglasitve epidemijeCOVID-19 v 

mesecu marcu krvodajalske akcije za dijake niso bile 

izvedene v celoti. Organizirane krvodajalske akcije se 

je udeležilo 30 dijakov. Dejavnost je bila organizirana 

v okviru projekta Zdrava šola. 

Zbiranje odej, hrane 

in igrač za 

zapuščene živali 

Marija Lovše  Zavetišče Turk  

V mesecu januarju in februarju je potekalo zbiranje 

odej, hrane in igrač za zapuščene živali. Zbrani 

material je bil podarjen zavetišču Turk. 

Sodelovanje z 

DMSBZT NM 

Aktiv 

zdravstvene 

nege  

DMSBZT NM 

Gloria Šepec se je udeležavala sestankov IO. Do 

februarja 2020 so se člani aktiva redno udeleževali 

izobraževanj, ki so bila organizirana s strani DMSBZT 

NM. Vida Novinec je prejela priznanje Srebrni znak 

DMSZT NM, Gloria Šepec pa priznanje Plaketo SB 

NM za leto 2020. 

 

 

6.4 Sodelovanje s starši  

V ponedeljek, 16. septembra 2019, smo v skladu s šolskim koledarjem izvedli roditeljske 

sestanke po posameznih oddelkih ter sestanek sveta staršev. Starši so dobili vse potrebne 

informacije za uspešen začetek šolskega leta.  

V ponedeljek, 20. januarja 2020, smo v okviru 2. roditeljskega sestanka v Športni dvorani Leona 

Štuklja organizirali strokovno predavanje za starše 1. in 2. letnikov z naslovom Bistvene 

značilnosti razvoja mladostnika, ki ga je izvedel Staš Žnidar, mag. zakonskih in družinskih 

študij ter družinski terapevt.  

Za starše dijakov 3. in 4. letnikov ter 2. letnika ZN – pti je bilo izvedeno predavanje Seznanitev 

s POM in vpis na fakultete, ki sta ga izvedli svetovalna delavka Polona Kramar in tajnica 

poklicne mature Andreja Kmet.  

Redno in v skladu s šolskim koledarjem smo izvajali tudi govorilne ure ter tedensko govorilne 

ure v dopoldanskem času. Zaradi epidemije COVID-19 se govorilne ure v marcu in aprilu niso 

izvajale v šoli temveč preko videokonferenčnih orodij.  V primeru težav smo aktivno sodelovali 

s starši tudi izven s koledarjem določenih terminov.  
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6.5 Šolski sklad 

V letošnjem šolskem letu se je upravni odbor šolskega sklada v sestavi Polona Kramar, Darja 

Urbas in Nataša Sikošek kot predstavnice zaposlenih, predstavnica dijakov ter Tadeja Butala, 

Darja Glavan ter Ivanka Potokar kot predstavnice staršev, sestali na enem sestanku. Ponovno 

so pregledale pravila za pridobitev sredstev iz šolskega sklada.  

 

6.6 Mednarodno sodelovanje 

V letošnjem šolskem letu smo se vključili v mednarodni projekt Erasmus+ KA2. V projektu 

sodelujejo Italija, Romunija in Slovenija. Namen projekta je spodbujanje sodelovanja med 

evropskimi šolami z namenom spoznavanja tradicionalnega in biološkega kmetijstva ter 

izmenjav strategij trženja z večkulturnega vidika. Projekt traja dve leti, in sicer v šolskih letih 

2019/20 in 2020/21. V šolskem letu 2019/20 smo izbrali dijake, in sicer programa farmacevtski 

tehnik ter programa zdravstvene nege. V januarju 2020 je na šoli potekal natečaj za logotip, na 

katerem je zmagal Rok Panjan. Njegov logotip je bil izbran tudi za logotip projekta. Z izbranimi 

dijaki smo začeli pripravljati tudi gradivo, ko je bilo delo na projektu ustavljeno zaradi 

epidemije COVID-19. 

Sodelovali smo tudi v mednarodnem projektu Zmigaj se (v okviru Projekta partnerstva šol – e-

Medica), ki je bil izveden skoraj v celoti. Zaradi epidemije COVID-19 je bila odpovedana le 

zaključna prireditev v Termah Tuhelj. S sodelujočimi hrvaškimi šolami smo izvedli vse 

načrtovane aktivnosti na šoli, izvedli dve enodnevni srečanji v Novem mestu in Čakovcu ter 

pripravili zaključno predstavitev.  

V letošnjem letu smo kandidirali na  razpis Erasmus + s projektom Postani Erasmovec. S 

pomočjo EU programa Erasmus + bi izvedli dvo- ali tritedensko mobilnost dijakov in njihovih 

spremljevalcev v evropske države, partnerice projekta (Nemčija, Malta, Irska, Srbija, Italija). 

Žal smo zaradi velikega zanimanja za projekt trenutno uvrščeni na rezervni seznam. 

 

 

 


