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Šolsko leto 2019/2020 je zaznamoval začetek svetovne pandemije COVID-19. Šole v državi so 
bile zaprte oziroma je od ponedeljka, 16. 3. 2020, pa vse do konca šolskega leta  pouk potekal 
na daljavo. Korona virus je vse šole, učitelje in učence potisnil v nezavidljiv položaj. Nihče ni 
imel izkušenj za pouk na daljavo in vsi smo bili popolnoma nepripravljeni. Izvajanje pouka na 
daljavo je postal glavni izziv za šolski sistem. Čez noč smo bili pahnjeni v situacijio, ki bo 
nedvomno zapisana ne le v zgodovino šolstva,  temveč tudi v zgodovino naše civilizacije.  
 
Četrtek, 2. september 2019 
Prvi šolski dan. 
Na šoli smo v četrtek, 2. septembra 2019, sprejeli 250 dijakov prvih letnikov v programih 
zdravstvena nega, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in bolničar-
negovalec. Šolo vodi ravnateljica Damjana Papež in pomočnici ravnateljice Katja Hrovat ter 
Petra Žibert. Svetovalni delavki sta Jožica Hrovat in Polona Kramar. Na šoli je 1005 dijakov v 
38 oddelkih, in sicer: 

❖ zdravstvena nega (SSI) 12 oddelkov, 
❖ kemijski tehnik 8 oddelkov, 
❖ farmacevtski tehnik 9 oddelkov, 
❖ kozmetični tehnik 4 oddelkov, 
❖ bolničar-negovalec (SPI) 3 oddelki, 
❖ zdravstvena nega (PTI) 2 oddelka. 

 
Seznam oddelkov in razrednikov: 

Oddelek Razrednik 

Z1. a Mojca Fišter 

Z1. b Goran Matešič 

Z1. c Mojca Simončič 

Z2. a Barbara Cesar 

Z2. b Petra Krulc 

Z2 .c Maruša Pogačnik 

Z3. a Katja Jović 

Z3. b Valentina Madjar Sitar 

Z3. c Marta Jelinič 

Z4. a Mojca Gajić 

Z4. b Uroš Frankovič 

Z4. c Marija Račič 

Z1. d – pti Gloria Šepec 

Z2. d – pti Janja Vovko 

B 1. a Slađana Sladojević 

B 2. a Marinka Cerovšek 

B 3. a Tanja Kulovec 

KZ 1. a Metka Ban 

KZ 2. a Sabina Špoljar 

KZ 3. a Monika Sadar 

KZ 4. a Tina Benkovič 

K 1. a Katja Kržičnik Žekš 

K 1. b Mateja Vidmar Mandal 
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K 2. a Ema Novinec 

K 2. b Aleš Absec 

K 3. a Janja Markovič 

K 3. b Darja Urbas 

K 4. a Melita Miklavčič 

K 4. b Janja Florjančič 

F 1. a Tina Krošelj 

F 1. b Mirjam Bauer 

F 2. a Marjanca Velkavrh 

F 2. b Tadeja Lamut 

F 3. a Nataša Sikošek 

F 3. b Ajda Plauštajner 

F 4. a Matjaž Stanislav Ferkolj 

F 4. b Maša Zajc 

F 4. c Simon Šlajkovec 

 
Na šoli uporabljamo programa Herkules ter eAsistent. Program Herkules uporabljamo za 
načrtovanje dela in oblikovanje letnega delovnega načrta ter, ob koncu šolskega leta, poročila 
o delu; program eAsistent pa je elektronsko voden dnevnik in redovalnica.  
 
 
Ponedeljek, 16. september 2019 
Preverimo PR! Varujemo svoje zdravje. 
V šolskem letu 2019/2020 smo že v šestnajstem letu rednega merjenja arterijskega tlaka. Mentor 
krožka je Marija Račič. Merjenje tlaka je potekalo vsak ponedeljek v času govorilnih ur in ob različnih 
dejavnostih šole.  
 
Ponedeljek, 16. september 2019 
Prvi roditeljski sestanek 
 
Četrtek, 12. september,–petek, 13. september 2019 
Strokovna ekskurzija v München in Salzburg  
Dijaki 4. letnika programov kemijski in farmacevtski tehnik so obiskali Tehniški muzej v Münchnu, si 
ogledali mesto, BMW Welt in Allianz areno, spoznavali zgodovino v koncentracijskem taborišču 
Dachau, obiskali solni rudnik v Halleinu ter se sprehodili po Mozartovem Salzburgu. 
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Ponedeljek, 23. september 2019  
Podelitev priznanj najbolj športnim srednjim šolam  
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je potekala 
svečana podelitev priznanj najbolj športnim šolam v šolskem 
letu 2018/19. V konkurenci srednjih šol je Srednja 
zdravstvena in kemijska šola za športno udejstvovanje 
dosegla bronasto priznanje. Svečano podelitev sta s plesnim 
nastopom popestrili mažoretki naše šole, in sicer Ana Fink in 
Tina Kump. Za velik uspeh so zaslužni številni dijaki in 
dijakinje, profesorji ter vodstvo šole, ki nas podpira in 
spodbuja pri športnih udejstvovanjih. 
 
Ponedeljek, 23. september 2019  
Zlati maturanti na sprejemu pri županu Mestne občine Novo mesto  
Zlate maturante novomeških srednjih šol je v Gostišču Loka v Novem mestu sprejel župan Mestne 
občine Novo mesto gospod Gregor Macedoni. Sprejema se je udeležilo 20 od 25-ih zlatih maturantov 
naše šole.  

 
 
Ponedeljek, 23. september 2019  
Dijakinje 4., dijaki 6. na področnem ekipnem prvenstvu v atletiki  
Dijaki in dijakinje naše šole so se udeležili področnega ekipnega atletskega prvenstva, ki je potekalo na 
stadionu Portovald. Dijakinje so zasedle 4., dijaki pa 6. mesto.  
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Sobota, 28. september 2019  
Predsednik republike je priredil sprejem za diamantne maturantke in maturante  
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej  
Pikalo sta v soboto, 28. septembra 2019, na Brdu pri Kranju sprejela diamantne maturante Slovenije, 
ki so na splošni, mednarodni in poklicni maturi 2019 dosegli vse možne točke. Od 120 diamantnih 
maturantov je splošno maturo z vsemi točkami opravilo 10 maturantov, mednarodno maturo 3 
maturanti, poklicno maturo pa 107 maturantov. Med 107 najboljšimi maturanti pri poklicni maturi je 
kar 9 dijakov naše šole, in sicer Nina  Eršte, Anamari Krevel, Nika Škof, Karin Boltes, Franci Mervar, Zala 
Kržičnik, Nika Strajnar, Lucija Cemič in Anja Sušin. Sprejema se je udeležilo vseh 9 diamantnih 
maturantov in tajnica poklicne mature Andreja Kmet. 

 
 
Petek, 27. september 2019  
Videokonferenca v sklopu projekta E-medica z 
naslovom Zmigaj se  
Izvedli smo prvo videokonferenco v sklopu 
mednarodnega projekta Zmigaj se, pri katerem 
sodelujemo s Srednjo šolo Čakovec in Srednjo 
šolo v Maruševcu. Dogovorili smo se o načinu 
sodelovanja in programu dela. 
 
Torek, 1. oktober 2019  
Slovenski teden dojenja  
Od 1. do 7. oktobra 2019  v Sloveniji  obeležujemo mednarodni TEDEN DOJENJA. Letošnji moto se glasi: 
»OPOLNOMOČIMO STARŠE – OMOGOČIMO DOJENJE«. Ena izmed nalog je tudi promocija in 
spodbujanje dojenja. Pri promociji dojenja  so v SB Novo mesto na stojnici sodelovale dijakinje Z4c. 
Mimoidočim so delile strokovno gradivo in jih osveščale o pomenu dojenja za otroka in mater. 
 
Petek, 4. oktober 2019  
Svetovni dan živali  
Svetovni dan varstva živali se je začel 4. 10. 1931 na srečanju ekologov v Firencah, ko so želeli opozoriti 
na problematiko ogroženih živalskih vrst. V ta namen so člani aktiva biologije Srednje zdravstvene in 
kemijske šole Novo mesto v učilnici 133 pripravili razstavo, ki bi nas soočila s perečo tematiko in 
vzpodbudila odgovoren in ljubeč odnos človeka do živali.  
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Sreda, 2. oktober 2019  
Rožnati oktober – mesec boja proti raku na dojki  
Oktober je posvečen preprečevanju nastanka raka na dojki. Zato smo v okviru Zdrave šole v sredo, 2. 
oktobra 2019, na Srednji zdravstveni in kemijski šoli pripravili stojnico z namenom, da ozavestimo vse 
zaposlene in dijake o pomenu preprečevanja nastanka raka na dojki. Dijakinje 3. letnika srednje 
zdravstvene šole so mimoidoče poučile o pomenu samopregledovanja dojk ter o prepoznavanju 
zgodnjih znakov raka na dojki, ki so jih praktično prikazale na modelu lutke.  
 
Torek, 29. september 2019  
Ana Fink in Tina Kump evropski prvakinji med mažoretkami v paru  
Dijakinji oddelka F2a, Ana Fink in Tina Kump, članici Mažoret 
Trebnje, sta ohranili naslov evropskih prvakinj med mažoretkami v 
paru oz. duo v kategoriji senior palica. Prav tako sta s skupino dobili 
tudi naslov evropskih podprvakinj, kjer je tekmovala tudi Ema 
Pangerc, dijakinja oddelka KZ3a.  
 
Petek, 11. oktober 2019  
Teden otroka 2019 na otroškem oddelku SB NM    
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. Otrokom smo prinesli 
pobarvanke in se z njimi igrali. V letošnjem letu mineva 30 let od ustanovitve Konvencije o otrokovih 
pravicah, ki jo je  sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. Zveza prijateljev mladine Slovenije 
je v namen ozaveščanja mladine razpisala likovni natečaj za osnovne in srednje šole na temo Naše 
pravice. Zbrane prispevke bo ocenila strokovna komisija, izbranih 12 izdelkov pa bo krasilo koledar 
Zveze prijateljev mladine Slovenije v letu 2020. Na natečaj smo poslali dve risbi dijakinj iz Z3c.  
 
Torek, 8. oktober 2019  
Občinsko prvenstvo v rokometu za dijake  
Udeležili smo se Občinskega prvenstva v rokometu za dijake, ki je potekalo v Športni dvorani Marof. V 
konkurenci šestih srednjih šol je ekipa Srednje zdravstvene in kemijske šole  dosegla 5. mesto. V ekipi 
Srednje zdravstvene in kemijske šole so bili naslednji dijaki: Gašper Pečarič, Jaka Aringer, Amadej Puž, 
Janez Rakar, Žan Rauh, Leon Kobelšček, Alen Jereb, Amadej Krnc, Jure Lazukin, Denis Čretnik Globovnik. 
 
Ponedeljek, 14. oktober 2019  
Pohod na Mirno goro  
Dijaki K2a in K2b ter B2a so imeli pohodni športni dan z Gač na Mirno goro. Pot jih je vodila po smučišču, 
se nadaljevala po pohodnih planinskih poteh in zaključila s strmim vzponom na vrhu Mirne gore, kjer 
so uživali v lepotah narave in preživeli lep jesenski dan. 
 
Sreda, 16. oktober 2019  
Rokometašice SZKŠ so postale področne prvakinje  
V Športni dvorani Marof je potekalo Področno 
prvenstvo v rokometu za dijakinje. V konkurenci 
treh srednjih šol je ekipa Srednje zdravstvene in 
kemijske šole dosegla 1. mesto in se uvrstila na 
državno prvenstvo.  V ekipi Srednje zdravstvene in 
kemijske šole so bile naslednje dijakinje: Manja 
Kisovec, Anja Kastelic, Klara Nosan, Tina Boškovič, 
Teja Slapničar, Manca Urbič, Jerca Jaklič, Eva 
Kraševec, Alja Borsan, Pia Deanovič, Zala Pavlič, 
Erna Dedić, Kaja Polak, Katja Tudjan, Rubi Ana 
Polovič. 
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Četrtek, 17. oktober 2019  
Tehniški dan OŠ Otočec  
Na šoli smo gostili učence 8. razreda OŠ Otočec. Po skupni predstavitvi šolskega centra in naše šole so 
učenci spoznavali delo v laboratorijih in specialnih učilnicah. V kemijskem laboratoriju so 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.  

 
 
Četrtek, 17. oktober 2019  
V jati z drugačnimi  
V sklopu mednarodnega srečanja V jati z drugačnimi smo 
gostili 8 varovancev Varstveno delovnega centra Novo 
mesto, enota Šmihel. Letošnja tema je bila Ekologija, zato 
sta profesorici  Andreja Kmet in Darja Kos Strmec skupaj z 
nekaterimi dijaki iz Z3a in Z3c izvedli dve delavnici in 
udeležencem s kratkim filmskim prikazom ter pogovorom 
predstavili, kaj je ekologija.  Uporabniki so skupaj z našimi 
dijaki iz odpadnih materialov izdelali koše za ločevanje 
odpadkov ter igro Človek ne jezi se. Poleg tega pa so na 
primerih spoznali, kaj pomeni odnos med živimi bitji. 
Druženje je bilo zelo prijetno in koristno, saj smo vsi 
sodelujoči bogatejši za izkušnjo več. 
 
Četrtek, 26. oktober 2019  
Obisk Dolenjskega muzeja v okvirju projekta MuseSchool  
Naši dijaki so v okviru projekta MuseSchool obiskali 
Dolenjski muzej in arheološko najdišče Kapiteljska njiva. S 
pomočjo pametnih telefonov oziroma mobilne aplikacije 
Actionbound so odkrivali in raziskovali zanimive točke iz 
zgodovine Novega mesta, predvsem iz zgodovine stare 
železne dobe. V muzeju je bila organizirana tudi učna 
delavnica, v kateri so dijaki tiskali podobe prazgodovinskih 
steklenih jagod na majice in ustvarjali zgodbe iz motivov, ki 
se nahajajo na prazgodovinskih situlah. Najprej so 
sodelovali dijaki oddelka K1a (v četrtek, 26. 9.) in dijaki 
oddelka K1b (v petek, 27. 9.), teden za tem sta bila na vrsti 
oddelka F1a in F1b, in sicer v četrtek, 3. 10., in v petek, 4. 10.  Evropski projekt MuseSchool - Integration 
of Museums into School Education je financiran v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2, Strateško 
partnerstvo na področju šolskega izobraževanja. Trajal bo do decembra 2020, v njem pa sodeluje osem 
partnerskih organizacij iz šestih držav: Grčije, Italije, Poljske, Slovenije, Španije in Turčije. Osnovna tema 
usposabljanja v Novem mestu je bila, kako vključiti muzeje v izobraževalni sistem in naše življenje. 
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Sreda, 23. oktober 2019  
Projekt Erasmus+ KA2 – Bio BREAD  
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli smo začeli z aktivnostmi v projektu Erasmus+ KA2 – Bio BREAD.   
Sodelujoči partnerji v projektu so: 

• Istitutio Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "G. Fortunato"/Italija – 
nosilka projekta, 

• Colegiul Agricolsi de Industrie Alimentara “Vasile Adamachi”/Romunija, 

• C.P.I.F.P. Hurtado de Mendoza/Španija, 

• Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola/Slovenija. 
Namen projekta je spodbujanje sodelovanja med evropskimi šolami z namenom spoznavanja 
tradicionalnega in biološkega kmetijstva ter izmenjav strategij trženja z večkulturnega vidika. 
Vključenim dijakom omogoča razvoj podjetniških, večkulturnih in jezikovnih kompetenc. Med 
sodelujočimi šolami so predvidene štiri mednarodne izmenjave, ki bodo trajale po 4 dni.  Projekt traja 
dve leti, in sicer v šolskih letih 2019/20 in 2020/21. V projekt bodo vključeni dijaki 2. in 3. letnikov 
programa farmacevtski in kemijski tehnik. Koordinatorica projekta: Lorena Mihelač. Člani projektne 
skupine: Damjana Papež, Petra Žibert,Tanja Kulovec, Maša Zajc, Tadeja Lamut, Nataša Sikošek, Aleš 
Absec. 
 
Četrtek, 24. oktober 2019  
Izmenjava v sklopu mednarodnega projekta Zmigaj se  

Udeležili smo se prve izmenjave v sklopu mednarodnega 
projekta Zmigaj se. Zbrali smo se v Termah Sveti Martin v 
Međimurju na Hrvaškem, kjer smo spoznali sodelujoče dijake in 
mentorje iz srednje šole iz Čakovca in srednje šole iz Maruševca. 
Že na začetku druženja smo pričeli s snemanjem skeča v SPA-
centru in zunaj v prečudoviti okolici term. Nato smo imeli voden 
ogled term Sveti Martin, za katere je značilno prelepo sožitje z 
naravo. Popoldne smo preživeli v Čakovcu, kjer smo si ogledali 
srednjo šolo in nadaljevali z delovnim srečanjem, na katerem je 

vsaka šola predstavila dosedanje delo na projektu. Dijakinji Z3b Tjaša Udovč in Nina Jovanović sta 
odlično predstavili področje gibanja. Srečanje sta dijakinji ocenili kot popolno. Z navodili za nadaljnje 
delo smo se v poznih popoldanskih urah odpravili proti domu. Ponovno se bomo sestali pri nas, v 
Novem mestu januarja 2020, ko bomo pripravili dokončno predstavitev projekta za srečanje E-medice 
v Termah Tuhelj. 
 
Ponedeljek, 4. november 2019  
Odbojkarice na sprejemu pri ravnateljici  
Ravnateljica je pripravila sprejem za žensko odbojkarsko 
ekipo, ki se je na državnem tekmovanju v odbojki na 
mivki uvrstila v finale in osvojila odlično četrto mesto. 
Odbojkarsko ekipo so sestavljale: Ivana Jandrić, Z3a; 
Rebeka Breznikar, KZ3a; Eva Hočevar, K3b; Jasna 
Češnjevar, K4b in Lara Henčič, K4b. Skupaj z mentorico 
Urško Korasa so poklepetale v prijetnem vzdušju. 
Ravnateljica jim je čestitala za dosežen uspeh in jim 
zaželela veliko uspeha na nadaljnji športni in osebni poti. 
Poudarila je, da na šoli zelo cenimo dijake, ki uspešno 
povezujejo šolo in šport ter so pripravljeni braniti barve 
šole tudi na šolskih tekmovanjih, obenem pa smo ponosni tudi na njihove osebne uspehe in dosežke. 
Dijakinje so povedale, da z veseljem tekmujejo za šolo, v prihodnosti pa že načrtujejo povezati poklic s 
športno kariero bodisi kot športne fizioterapevtke, maserke in podobno. 
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Petek, 8. november 2019  
Sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje  
Mesec november je mesec boja proti odvisnostim. Na Otočcu je bila organizirana 13. Nacionalna 
konferenca Skupaj zmoremo več v organizaciji NIJZ, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Zelo smo 
ponosni, da je bil naš dijak iz Z4c Matic Žnidaršič, poleg dijakinje iz Gimnazije Novo mesto, izbran za 
povezovalca prireditve. V okviru mednarodnega projekta E-medica smo pričeli z izvajanjem delavnic 
na temo projekta Zmigaj se. Mlade želimo vzpodbuditi za zdrav način življenja, saj se zavedamo, da 
smo sami odgovorni za svoje zdravje in da je bolezen veliko lažje preprečiti, kot pa jo pozdraviti. 
Sodelavci NIJZ so za naše dijake 1. letnikov izvedli predavanja na temo gibanje in prehrana. V naslednjih 
dneh je ga. Brigita Tisovec Zupančič predavala na temo gibanja. 
 
Sreda, 13. november 2019  
Dan odprtih vrat na SZKŠ  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekal Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto. Obiskovalcem  
smo predstavili programe in poklice, za katere izobražujemo na naši šoli.  

 
 
Sreda, 20. november 2019  
Nina in Patrick zlata na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni  
Nina Suljić in Patrick Kmetič sta na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni dosegla zlati priznanji, 
medtem ko je Neži Lindič zmanjkalo le nekaj točk do srebrnega priznanja. 

 
 
Petek, 22. november 2019  
Občinsko prvenstvo v nogometu za dijakinje  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo Občinsko prvenstvo v nogometu za dijakinje. V konkurenci 
šestih srednjih šol je ekipa Srednje zdravstvene in kemijske šole dosegla 1. mesto in se uvrstila na 
področno prvenstvo. V ekipi Srednje zdravstvene in kemijske šole so bile naslednje dijakinje: Anja 
Kastelic, Alja Borsan, Maja Božič, Tjaša Gorše, Ana Hostnik, Jerca Jaklič, Franja Rožemberger, Vesna 
Hrovatič, Alisa Glavan, Melina Muratovič, Maša Deželan, Lea Lončar, Lara Rosa. 
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Četrtek, 28. november 2019  
Bralni klub na knjižnem sejmu  
Članice Bralnega kluba so se z vlakom 
odpravile v Ljubljano na ogled 35. Knjižnega 
sejma. Med pregledovanjem in listanjem knjig 
različnih založb so opazile pisatelja Tadeja 
Goloba in Primoža Suhodolčana, na 
Pisateljskem odru pa so prisluhnile pogovoru 
z večernico nagrajenemu pisatelju Andreju E. 
Skubicu.  
 
Torek, 12. november 2019  
Šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje  
Šolskega tekmovanje za Cankarjevo priznanje se  je udeležilo 11 dijakov. Tema letošnjega tekmovanja 
je bila Jaz, ti, mi vsi – Le pogumno, le za mano … Dijaki 1. in 2. letnika SSI-programa so v razlagalnem 
spisu pokazali poznavanje romana Oštrigeca pisatelja Marjana Tomšiča, dijaki 3. in 4. letnika SSI-
programa pa poznavanje dela Štoparski vodnik po Galaksiji pisatelja Douglasa Adamsa. Bronasto 
priznanje so prejeli Klara Ostojić, Z1b, Rok Panjan, F4b, Nina Suljić, F4a, Nina Rogina, F4b, in Urška 
Lapuh, K3a. Na območno tekmovanje pa so se uvrstili Klara Ostojić, Rok Panjan in Nina Suljić. 
 
Sreda, 4. december 2019  
November – mesec preprečevanja odvisnosti  
November je posvečen preprečevanju odvisnosti in s 
tem področjem smo se ukvarjali tudi pri Zdravi šoli. Z 
dijaki Z3c in Z2b smo imeli zdravstveno vzgojne 
predstavitve pri dijakih prvih letnikov programa 
zdravstvene nege in programa bolničar-negovalec. Za 
eno šolsko uro so dijaki prevzeli vlogo profesorjev in na 
zanimiv način predstavili pasti mladostništva in 
odraščanja. Obravnavane teme so bile kajenje, alkohol, 
digitalna zasvojenost, stres in druge. 28. novembra 2019 
so bile te teme predstavljene na šolski stojnici. 
Mimoidoči dijaki so bili povabljeni, da so sodelovali v 
kratki anketi o zasvojenosti. 
 
Sreda, 4. december 2019  
Rezultati šolskega tekmovanja iz angleškega jezika  
Šolskega tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnikov se je udeležilo 29 dijakov. Najboljši štirje 
pa so se v ponedeljek, 3. februarja 2020, udeležili regijskega tekmovanja 
na SŠ Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma. Najboljši štirje so 
bili: 1.    Kaja Selko, Z3c 2.    Žan Vozelj, K3a 3.    Špela Kovačič, K3a        Ana 
Ljubenko, K3a.   
 
Četrtek, 12. december 2019  
Nagradna igra FOTO BOOTH  
Alhaji Stojko Saliu je prejel nagrado za najboljšo fotografijo, in sicer 
Cineplexx vstopnice, prav tako pa je svojemu razredu prislužil 15 točk v 
medoddelčnem tekmovanju. Nagrado za najbolj izvirno fotografijo – 
power bank – je osvojil Tim Baumkirher. 
 
 
 



Kronika SZKŠ 

Šolsko leto 2019/2020 

11 

 

Torek, 10. december 2019  
Nogometašice SZKŠ 2. na Področnem prvenstvu   
 V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo Področno 
prvenstvo v nogometu za dijakinje. V konkurenci šestih 
srednjih šol je ekipa Srednje zdravstvene in kemijske šole 
dosegla 2. mesto in se uvrstila v četrtfinale državnega 
prvenstva. V ekipi Srednje zdravstvene in kemijske šole so 
bile naslednje dijakinje: Anja Kastelic, Alja Borsan, Maja 
Božič, Tjaša Gorše, Ana Hostnik, Jerca Jaklič, Franja 
Rožemberger, Vesna Hrovatič, Alisa Glavan, Melina 
Muratovič, Maša Deželan, Lea Lončar, Lara Rosa, Tjaša 
Lončar, Roberta Tekavec 
 
Torek, 10. december 2019  
Dan zdravstvene šole  
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli, ki je del Šolskega centra Novo mesto, so v torek, 10. 12. 2019, 
dijaki in zaposleni obeležili dan zdravstvene šole. Datum ni bil izbran naključno, saj gre za obletnico 
rojstva Marije Tomšič, ki je bila prva šolana medicinska sestra na Dolenjskem in je v zdravstveni negi 
bolnika izobrazila več generacij mladih deklet  ter postavila temelje srednje zdravstvene šole v Novem 
mestu. Ta je začela v dolenjski prestolnici delovati leta 1963 in od takrat neprekinjeno deluje. Kakšen 
je šolski utrip danes, pa so dijaki in zaposleni želeli predstaviti tudi širši okolici, saj gre vendarle za šolo, 
na kateri se je zdravstvene stroke v vseh teh letih izučilo več tisoč mladih. Najprej so se vsi dijaki 
zdravstvenih programov, ponosno oblečeni v bele uniforme, zbrali za skupno fotografiranje s svojimi 
razredniki, učitelji stroke in vodstvom šole. Nato je na glavnem hodniku sledila predstavitev nekaterih 
dejavnosti, ki potekajo na šoli. Dijaki so na stojnicah predstavili projekte, ki popestrijo njihov šolski 
vsakdanjik; ekipa Zdrave šole je osveščala o škodljivih posledicah kajenja in pozivala k opuščanju te 
razvade ter predstavila projekt Dan brez telefona, E-medica letos sodeluje pri projektu Zmigaj se, ki 
spodbuja telesno gibanje, na stojnici Evrošole so pripravili nagradni kviz, kjer so sodelujoči preverili 
svoje znanje o evropskih prestolnicah in znamenitostih, prostovoljci pa so predstavili svoje delo v 
Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer letos obeležujejo 15 letnico delovanja. Na hodniku se je odvijalo 
tudi zabavno športno tekmovanje v sklecah, na katerem sta zmagala dijaka Pika Ferkolj in Alhaji Stojko 
Saliu. Ena najbolj obiskanih dejavnosti med dijaki je bil gotovo foto kotiček. Tu so se dijaki fotografirali 
za Instagram, saj je potekala nagradna igra za najboljšo fotografijo. To je osvojil Alhaji Stojko Saliu, 
nagrado za najbolj izvirno fotografijo pa je prejel Tim Baumkirher. Zaposleni na šolskem centru in 
obiskovalci pa so se ustavljali predvsem pri dijakih, ki so merili vitalne funkcije (krvni sladkor, 
holesterol, ITM in arterijski krvni tlak). Bodoči zdravstveniki in medicinske sestre so prijazno in 
profesionalno izvedli meritve ter »paciente« seznanili z rezultati in mejnimi vrednostmi. Šolo je 
obiskalo tudi precej stanovalcev iz neposredne okolice šolskega centra, saj so bili povabljeni, da se 
seznanijo z delom dijakov ter spoznajo, kaj se v njihovi bližini dogaja. Še posebej, ker je na šolskem 
centru kar 8 defibrilatorjev, 2 izmed njih pa sta dostopna tudi zunaj stavbe in sta tako na razpolago 
bližnjim krajanom, uporabnikom športnega igrišča in mimoidočim, če bi potrebovali pomoč. Da bi bilo 
čim več ljudi seznanjenih, kje vse se defibrilatorji nahajajo, so potekali vodeni ogledi vseh osmih postaj 
AED. Prav tako pa so se lahko vsi zainteresirani udeležili vodenih ogledov strokovnih kabinetov 
zdravstvene nege, kjer so dijaki prikazali postopke oživljanja ter namestitve poškodovanca v stabilen 
bočni položaj. Vseskozi pa so na hodniku med odmori dijaki navduševali vse prisotne z glasbenimi 
nastopi, ki so še dodatno popestrili vzdušje. Dan zdravstvene šole se je zaključil v obliki okrogle mize, 
ki so se je ob ravnateljici Damjani Papež in direktorju Mateju Forjanu udeležili tudi predstavniki Splošne 
bolnišnice Novo mesto, krajevnih skupnosti Šmihel in Drska, dijaškega doma, Društva paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Fakultete za zdravstvene vede ter domov starejših občanov iz 
Novega mesta, Kočevja in Sevnice. Ravnateljica je v nagovoru poudarila, da trenutno vlada veliko 
pomanjkanje medicinskega kadra ne samo v Novem mestu in Sloveniji, temveč v celotni Evropi, zato je 
še pomembneje, da na šoli skrbno in odgovorno vzgajajo bodoče zdravstvene delavce. Direktor pa je 
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pojasnil, da so takšni dogodki zelo pomembni tudi z vidika promocije zdravstvenih poklicev, saj želijo 
pritegniti čim več mladih, da bi se odločili za ta plemeniti poklic. Prisotnim sta nato pomočnica 
ravnateljice Katja Hrovat in organizatorica PUD Vida Novinec predstavili šolo, praktično usposabljanje 
pri delodajalcih in sodelovanje z lokalno skupnostjo. Okrogla miza se je nadaljevala s pobudami in 
izmenjavo mnenj ter tako konstruktivno zaključila nadvse uspešno izveden dan. Marija Tomšič bi bila 
zagotovo ponosna na svojo zapuščino. 

 
 
Četrtek, 19. december 2019  
Zmaga na tekmovanju Evrošola  
Ekipa Srednje zdravstvene in kemijske 
šole je tudi letos zmagovalka 
tekmovanja Evrošola na temo 
zaposlovanja mladih. Z zmago smo si 
priborili odhod na mednarodno 
simulacijo delovanja Evropskega 
parlamenta v Strasbourgu. Tri 
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. Dijake 
je ob uspehu sprejela in jim čestitala 
tudi gospa ravnateljica. Ekipo so sestavljali dijaki K3a: Nika Resnik, Urška Lapuh, Neža Lindič, Matej 
Rukše, Nik Sokolovič in Leon Kušljan. 
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Ponedeljek, 23. december 2019  
Novoletni dijaški koncert srednje zdravstvene in kemijske šole  

Že tradicionalno so dijaki Srednje zdravstvene in 
kemijske šole z mentoricama Janjo Florjančič in 
Nado Fortuna pripravili novoletni koncert, na 
katerem je prav vsak od nastopajočih pričaral 
kanček novoletnega vzdušja ter šolsko dopoldne 
spremenil v glasbeno-plesno dopoldne. Po 
nagovorih direktorja šolskega centra doktorja 
Mateja Forjana, ravnateljice srednje zdravstvene 
in kemijske šole Damjane Papež in predsednika 
dijaške skupnosti SZKŠ Matica Žnidaršiča, so s 
petjem in igranjem nastopili Neja Slavič, Teja 
Božič, Sara Božič, Simona Konda, Nika Lamovšek, 

Blaž Luštek, Tjaša Plut, Davor Kastrevec, Luka Vidmar, 
Matej Rukše, Nejc Smrekar Kovačič, Žiga Mejač, Ela Kolar, 
Jan Grošelj in Andraž Hočevar. Presenečenje koncerta sta 
bila bivša dijaka – Lucija Selak, pevka pri ansamblu Saša 
Avsenika, in Matic Padaršič, kitarist pri ansamblu Roka 
Žlindre.  Za ples so poskrbele trebanjske mažoretke, Ana 
Fink, Tina Kump, Tjaša Oštir, Tjaša Zupanc, Pia in Naja Rus, 
Iris in Zarja Klun ter Lea Škof in Sara Selakovič.  Za snemanje 
koncerta je poskrbel profesor Goran Matešič, za 
fotografiranje pa profesorica Tadeja Lamut z dijakinjama 
Majo Božič in Majo Škufca.  Koncert so povezovali Laura 
Butaja, Tim Baumkirher in Maša Bahor, ki so ga zaključili z 
lepimi željami.  

Ponedeljek, 6. januar 2020  
Karierni dan na Srednji zdravstveni in kemijski šoli  
Dijake 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene in kemijske šole Šolskega centra Novo mesto je v sklopu 
kariernega dne obiskal župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni. Zbrane je najprej 
nagovorila ravnateljica šole Damjana Papež, nato pa je z avtorsko pesmijo dogodek popestrila dijakinja 
Nina Suljić. Pod geslom Prihodnost je lokalna se je dijak Matic Žnidaršič z županom pogovarjal o 
zaposlovanju mladih v lokalnem okolju. Najprej se 
je župan predstavil, in sicer je spregovoril o svoji 
izobrazbi, s čim vse se je ukvarjal poleg šole ter 
razložil pot do sedanjega poklica. Dijakom je 
pojasnil, da se zavzema za občane ter skuša čim bolj 
uspešno reševati probleme. Dijaki so županu 
postavili nekaj  vprašanj. Zanimalo jih je, kakšna je 
razlika med iskanjem službe danes in v njegovi 
mladosti. Povedal je, da imajo sedaj mladi veliko 
več odprtih možnosti izobrazbe in zaposlitve kot v 
njegovem času. Dijake je zanimalo tudi, v katerih 
poklicih so v lokalnem okolju največje potrebe po novem kadru in odgovoril jim je, da sta farmacija ter 
zdravstvo vsekakor na vrhu lestvice, kar jih je še posebej razveselilo. Povpraševanje je bilo tudi po 
informacijah glede plačila dijaškega in študentskega dela in kje bi lahko mladi iskali pomoč pri 
ustanavljanju podjetij. Župan je odgovoril, da si lahko delovne izkušnje mladi pridobijo že z dijaškim 
delom ter kasneje poskušajo sami najti način do uspeha ter da je potrebno biti v današnjem času tudi 
iznajdljiv in predvsem odgovoren zase. Na koncu pa je župan poudaril, da je prihodnost v naših rokah 
in da na mladih svet stoji. Po koncu intervjuja so dijaki naredili še skupinsko fotografijo z ravnateljico 
šole, gospo Damjano Papež, in gospodom županom.  
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Četrtek, 9. januar 2020  
Srebrni dosežki naših dijakov na območnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje  
Na območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje so se uvrstili dijaki Klara Ostojić, Z1b, Nina Suljić, F4a, 
in Rok Panjan, F4b. S poglobljenim poznavanjem dela Tantadruj Cirila Kosmača oziroma Cimre 
pisateljice Maje Novak so si vsi trije prislužili srebrno priznanje. 
 
Četrtek, 16. januar 2020  
Nogometaši SZKŠ drugi na občinskem prvenstvu  
Nogometna ekipa dijakov SZKŠ se je z drugim mestom na občinskem tekmovanju uvrstila na področno 
tekmovanje. Na občinskem prvenstvu v malem nogometu za dijake so prva tri mesta osvojili 
nogometaši Šolskega centra Novo mesto. Prvo mesto je osvojila Srednja elektro šola in tehniška 
gimnazija, drugo Srednja zdravstvena in kemijska šola in tretje Srednja strojna šola. Najboljši strelec 
turnirja je bil Domen Žur, ki je dosegel pet zadetkov. 
 
Četrtek, 16. januar 2020  
V spomin in opomin  
Na pobudo mentorice Bralnega kluba je ob dnevu spomina na žrtve holokavsta Dolenjski muzej 
organiziral predavanje zgodovinarja in direktorja Sinagoge Maribor Borisa Hajdinjaka. Predavanja o 
slovenskih žrtvah Auschwitza, med drugim tudi o dolenjskih žrtvah ter preživelih taboriščnikih, so se 
poleg dijakov Bralnega kluba udeležili tudi dijaki 1. letnika kemijski in farmacevtski tehnik. 
 
Ponedeljek, 20. januar 2020 
Drugi roditeljski sestanek 
 
Petek, 24. januar 2020  
Dijaki zdravstveno-kemijske šole v Predsedniški palači  
Dijaki Matic Žnidaršič, Z4c, Nina Suljić, F4a, 
Matej Rukše, Urška Lapuh, Nika Resnik, Nik 
Sokolovič, Neža Lindič in Leon Kušljan, vsi iz K3a, 
z učitelji Andrejo Kmet, Matejem Cizljem ter 
Goranom Matešičem so se udeležili zaključka 
kariernega dne 2020, ki je potekal v Predsedniški 
palači v Ljubljani Na pogovoru »Priložnost je 
pred domačimi vrati« se nam je pridružil tudi 
direktor Šolskega centra gospod dr. Matej 
Forjan. Poleg naše šole se je dogodka udeležilo 
še 8 slovenskih srednjih šol. Pogovor  s tremi 
župani je bil namenjen predstavitvi priložnosti 
za mlade v lokalnih skupnostih, delovanju občin 
v smeri zagotavljanja možnosti in spodbujanja 
mladih, da bi s svojimi idejami razvijali karierno 
pot v svoji lokalni skupnosti in bili aktivno 
vključeni vanjo. Spodbudne podatke je podal 
tudi predstavnik Statističnega urada Republike 
Slovenije. Brezposelnost med mladimi je danes 
3x manjša kot pred sedmimi leti, v zadnjem letu 
upada tudi odseljevanje mladih, vse več pa se jih 
iz tujine vrne v Slovenijo. Trend izseljevanja je v 
upadanju. Uradni del je s svojim  spodbudnim 
nagovorom zaključil predsednik Republike 
Slovenije gospod Borut Pahor, ki že peto leto zapored sodeluje z mladimi v okviru organiziranih 
kariernih dni. Poudaril je, da mladi lahko z upanjem gledajo v prihodnost, saj je Slovenija usmerjena v 



Kronika SZKŠ 

Šolsko leto 2019/2020 

15 

 

celostni razvoj. Mladi gredo radi v tujino, pridobijo izkušnje in dodatna znanja in se potem vse 
pogosteje tudi vrnejo v Slovenijo, medtem ko so v preteklosti tam ostajali. Predsednik je mladim 
svetoval, naj bodo radovedni in naj sledijo srcu, četudi bodo na svoji poti delali napake. Pri vsem tem 
pa naj ne podcenjujejo lastne odgovornosti. Uradnemu delu je sledil še klepet ob prigrizku. Dijaki  naše 
šole so po srečanju povedali, da občine delajo  za mlade veliko več, kot si predstavljajo mladi in da so 
zadovoljni, da so imeli priložnost spoznati, kaj vse se načrtuje za večje možnosti zaposlovanja mladih 
in preprečevanje odhajanja mladih v tujino. Všeč jim je bilo, da se v občinah zavedajo, da je potrebno 
“vlagati” v mlade. 
 
Četrtek, 30. januar 2020  
Tehniški dan OŠ Leskovec pri Krškem  
Na šoli smo gostili učence 8. in 9. razreda OŠ Leskovec pri Krškem. Po skupni predstavitvi šolskega 
centra in ogledu šole so učenci spoznavali delo v laboratorijih in specialnih učilnicah. V kemijskem 
laboratoriju so izvedli vajo Čarobna kemija, v farmacevtskem laboratoriju so ustvarjali v Farmacevtskih 
ustvarjalnicah in se kozmetično razvajali v kozmetični specialni učilnici. 
 
Petek, 31. januar 2020  
Izmenjava v sklopu projekta ZMIGAJ SE  
Organizirali smo izmenjavo sodelujočih šol na 
projektu Zmigaj se. Obiskali so nas dijaki in 
profesorji iz Srednje škole Čakovec in Srednje 
škole u Maruševcu s pravom javnosti. Dijaki 
vsake šole so predstavili svoje dosedanje delo. 
Dogovorili smo se za način priprave skupne 
predstavitve projekta Zmigaj se, ki ga bodo 
sestavljali skeč, video in PowerPoint 
predstavitev. Gostom smo predstavili delo na 
stojnici ob svetovnem dnevu boja proti kajenju, 
ki so ga izvedli v projektu Zdrava šola v 
sodelovanju z NIJZ. Ogledali smo si prostore in 
okolico ŠC Novo mesto, pouk v specialnih 
učilnicah za zdravstveno nego in oskrbo ter 
kozmetiko na srednji in višji šoli. Gostom smo predstavili pouk programa bolničar-negovalec pri 
izvajanju kabinetnih vaj iz nege in oskrbe ter pri izvajanju pedikure. Na koncu smo predstavili tudi 
znamenitosti Novega mesta.  
 
Petek, 31. januar 2020  
31. januar – svetovni dan brez cigarete  
Na SZKŠ smo obeležili svetovni dan brez cigarete, ki vsem kadilcem daje priložnost za opustitev kajenja. 
Raziskave NIJZ kažejo, da kar 62 % kadilcev želi opustiti kajenje. Dijaki Z2b so skupaj z mentorji Zdrave 
šole na šolski stojnici opozarjali na škodljivosti kajenja. Pripravili so kratko nagradno igro o škodljivi 
uporabi elektronske cigarete. Simbolične nagrade so prejeli Neža Doberdrug, F2a, Patrick Kmetič, F4a, 
in Klara Povše, Z2b. V gosteh smo imeli tudi predstavnike NIJZ, ki so na stojnici predstavili zloženke in 
plakate, s katerimi opozarjajo na škodljivosti kajenja. 
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Sreda, 5. februar 2020  
Nogometašice SZKŠ v Četrtfinalu državnega prvenstva  
Udeležili smo se Četrtfinala državnega prvenstva v nogometu 
za dijakinje, ki je potekalo na Gimnaziji Celje center. V 
konkurenci štirih srednjih šol je ekipa Srednje zdravstvene in 
kemijske šole dosegla 3.–4. mesto. V ekipi Srednje 
zdravstvene in kemijske šole so bile naslednje dijakinje: Anja 
Kastelic, Alja Borsan, Maja Božič, Tjaša Gorše, Ana Hostnik, 
Jerca Jaklič, Franja Rožembergar, Alisa Glavan, Melina 
Muratovič, Maša Deželan, Anja Kastelic, Zoja Redek. 
 
Sreda, 5. februar 2020  
Uspešne odbojkarice naše šole  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo 
četrtfinale državnega prvenstva v odbojki za 
dijake in dijakinje. Na tekmovanju so 
sodelovale kar tri ekipe našega šolskega 
centra, ekipi dijakov  SEŠTG in SSŠ ter ekipa 
dijakinj naše šole – SZKŠ. Pod vodstvom 
odgovorne kapetanke Ivane Jandrić so za našo 
šolo igrale še Lara Henčič, Jasna Češnjevar, 
Laura Peskar, Laura Satošek, Eva Hočevar, 
Rebeka Breznikar, Nina Belavič, Teja Medle, Pia 
Šuklje, Manca Bremec, Nikolina Milanovič in 
Katja Županc. Dijakinje so igrale proti 
favoriziranim ekipam z Gimnazije Šiška ter Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika in 
zasedle tretje mesto. Priznanja najboljšim je podelila ravnateljica SZKŠ Damjana Papež.  
 
Četrtek, 30. januar 2020  
Rezultati šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine  
Šolskega tekmovanje 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. 
 
Torek, 11. februar 2020  
Profesorici zdravstvene nege dobitnici priznanj  
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli na Šolskem centru Novo mesto največ dijakov obiskuje program 
zdravstvene nege. Če prištejemo še poklicno-tehniško izobraževanje in sorodni 3-letni poklicni 
program bolničar-negovalec, se število udeležencev v tej usmeritvi še poveča, kar pa za šolo pomeni 
dodatno odgovornost in posebno skrb za kakovostno delo z mladimi bodočimi zdravstvenimi delavci.  
Zdravstvena šola na vsakem koraku poudarja pomen empatije, pristnih medčloveških odnosov ter  
medsebojne pomoči. V zdravstvenih poklicih je to še posebej pomembno, saj ti delavci spremljajo ljudi 
v njihovem najranljivejšem stanju, zato morajo biti tudi zanesljivi in profesionalni, predvsem pa 
človeški. Dijaki se s temi vrednotami srečujejo vsak dan, kajti tudi učitelji na naši šoli se s svojim 
zgledom trudijo pozitivno vplivati na mlade. Vendar pa učitelji svoje strokovnosti ne kažejo samo v 
službi, temveč tudi v prostem času in s tem dokazujejo, da imajo veliko srce. Kar dve naši sodelavki sta 
namreč v preteklem letu prejeli priznanje za svoje delo, ki ga s srcem opravljata ne samo v šolskih 
prostorih, pač pa tudi drugje.  Vida Novinec je prejela srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Vida je diplomirana medicinska sestra, ki na zdravstveni šoli že več 
let poučuje strokovne predmete. Priznanje si je zaslužila s predanim delom na šoli ter svojimi 
obšolskimi dejavnostmi.  Vida vodi tečaje prve pomoči in je prostovoljka v KORK Dolenjske Toplice, 
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prav tako pa je bila nekaj let mentorica dijakom prostovoljcem v Domu starejših občanov Novo mesto. 
Od leta 2009 je organizatorica praktičnega usposabljanja na šoli, torej pomembna vez med vsaj 50 
delodajalci in dijaki. Je članica organizacijskega odbora in aktivna predavateljica na izobraževanjih za 
mentorje praktičnega usposabljanja. Zadnja leta s sodelavko na šoli vodita projekt Zdrava šola, kjer ob 
večjih mednarodnih in svetovnih dnevih, povezanih z zdravjem, z različnimi aktivnostmi promovirata 
zdrav način življenja med dijaki. V preteklem šolskem letu se je zelo dobro obnesel celoletni projekt 
Nekadilski razred. V letošnjem šolskem letu pa so aktivnosti usmerjene v preprečevanje digitalne 
odvisnosti med mladimi. Vodi krožek krvodajalstva za dijake in organizira krvodajalske akcije za 
sodelavce šolskega centra. Ob vseh strokovnih kvalitetah pa je Vida še vestna sodelavka, odlična 
mentorica in srčna profesorica.  Gloria Šepec pa je prejela priznanje plaketa bolnišnice, za katerega jo 
je predlagalo vodstvo zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Novo mesto. Tudi Gloria je diplomirana 
medicinska sestra, ki svoje znanje predano prenaša mlajšim generacijam. V obrazložitvi za priznanje so 
v bolnišnici zapisali, da je »kot učiteljica praktičnega pouka dijakom 3. in 4. letnika SZKŠ Novo mesto 
kriterije za praktični pouk na bolnišničnem oddelku dvignila na najvišjo možno raven in je zgled za 
dobro strokovno delo tudi zaposlenim v bolnišnici. Z dijaki se vključuje v dnevni program ZN pacientov 
na način, da poleg učnih upošteva tudi bolnišnične standarde, z organizacijo dela pokriva tudi 
kadrovske potrebe oddelkov. Dijake motivira za kakovostno opravljeno ZN in jih vzgaja v ljubezni do 
poklica, v katerega bodo vstopili.« Ob tem pa je Gloria tudi mentorica dijakom, ki v bolnišnici opravljajo 
prostovoljno delo, ter koordinatorica prostovoljstva na šoli. Zadnja leta v bolnišnici s svojimi 
prostovoljci organizira dobrodelno stojnico z izdelki, ki jih naredijo dijaki sami, nato pa zbrana sredstva 
namenijo bolnišnici za nakup medicinsko-tehničnih pripomočkov, za otroke na otroškem oddelku pa 
nakupijo igrače ob prihodu dedka Mraza. Z denarjem so do sedaj že nakupili preventivne blazine za 
RZP, higienske pripomočke, elektronske aparate za merjenje krvnega tlaka, obuvala Crocks, sobna 
stranišča, prenosna umivalnika za umivanje glave in stolček za tuš kabino. Svojo obrazložitev so v SBNM 
zaključili z besedami: »Bolnišnico si danes težko predstavljamo brez prostovoljcev, organizacije 
dogodkov v bolnišnici pa si težko predstavljamo brez sodelovanja dijakov SZKŠ, pri katerem ima največ 
zaslug njihova mentorica Gloria Šepec.«   Mati Terezija je nekoč dejala: »Vsakič, ko se komu 
nasmehneš, je to dejanje ljubezni, prelepa stvar, dar drugi osebi.« Teh besed se v svojem življenju 
nedvomno držita tudi Vida in Gloria.  
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Petek, 7. februar 2020  
Kulturni dan  
Slovenski kulturni praznik smo na SZKŠ obeležili v Športni 
dvorani Leona Štuklja, kjer so si dijaki ogledali kulturno 
prireditev, ki je bila posvečena 100-letnici novomeške pomladi. 
Po uvodnem nagovoru direktorja dr. Mateja Forjana in 
ravnatelja SEšTG Borisa Pluta so nastopili recitatorji z recitalom 
Električna žoga (preplet poezije Antona Podbevška in Mirana 
Jarca), plesalci Plesnega studia Novo mesto, dijaki ŠCNM s 
sokolsko vajo in član gimnastične reprezentance Luka Bojanc z 
nastopom na bradlji. Za glasbeno vzdušje je poskrbela skupina 
Jaja Bojz, del njihovega nastopa pa so popestrili dokumentarni 
in drugi posnetki. 
 
Petek, 14. februar 2020  
POPslastice  
Dijaki Bralnega kluba so se v novomeški Knjižnici Mirana Jarca udeležili prvih letošnjih Knjižnih 
POPslastic. Gosta sta bila Klemen Dvornik in Sebastian Cavazza, soustvarjalca televizijske serije Jezero. 
Z moderatorko sta spregovorila o igri, režiji, filmskem ustvarjanju ter o procesu od uspešne knjižne 
predloge do ekranizacije. 
 
Petek, 14. februar 2020, – sobota, 15. februar 2020 
Informativni dan 2020  
Bodočim dijakom smo prikazali naše delo ter predstavili izobraževalne programe ter poklice, za katere 
izobražujemo. 
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Torek, 18. februar 2020  
Zdravstvena šola - Šola za poklic in življenje  
Predstavili smo posebno izdajo publikacije o zdravstveni šoli. 
 

 
 
Petek, 28. februar 2020  
Srčna pisma ob svetovnem dnevu redkih bolezni  
Z dijaki Z1c smo se pridružili množici, ki sodeluje v vseslovenskem projektu Srčna pisma za male borce. 
Ustvarili smo srčna sporočila podpore, ki so namenjena otrokom z redkimi boleznimi in njihovim 
družinam. S projektom pri naših dijakih spodbujamo sprejemanje drugačnosti, empatijo in solidarnost 
ter širimo osveščenost o redkih boleznih in pomenu medsebojne podpore. 
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Petek, 28. februar 2020 
Informacije v zvezi z novim koronavirusom 
Pandemija COVID-19 se je v teh časih že širila po Evropi in iz tega razloga je direktor Šolskega centra 
zaposlenim poslal spodnje sporočilo:  
 
»Spoštovani, 
glede na ugotovljene primere okužbe z novim koronavirusom (SARS-CoV-2019) v sosednjih državah, 
Ministrstvo za zdravje poziva k izredni previdnosti. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
smo prejeli napotke in usmeritve za ravnanje v skladu s trenutno veljavnimi navodili pristojnih 
institucij. Trenutno razlogov za paniko na našem območju ni, vendar je vseeno potrebno biti izredno 
previden. Za svoje zdravje in zdravje vseh okoli nas pa lahko naredite največ, če upoštevate naslednja 
priporočila: 

• da upoštevate v prilogi zapisane splošne preventivne in specifične ukrepe za preprečevanje 
okužbe z virusom SARS-CoV-2019; 

• da če se v tem času pojavijo znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom (povišana telesna 
temperatura, kašelj, občutek pomanjkanja zraka, težko dihanje), ostanete doma in o tem po 
telefonu ali elektronski pošti obvestite svojega izbranega zdravnika; 

• da redno spremljate spletne strani in družbena omrežja Nacionalnega inštituta za varovanje 
zdravja, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva 
za zunanje zadeve; 

• da do nadaljnjega odložite potovanja v kraje, v katerih je znano, da obstaja epidemija 
koronavirusa. 

 
Na šoli smo sprejeli več preventivnih ukrepov za preprečevanje okužb, med njimi: 

• pogosteje se bodo umivale in razkuževale kljuke, pipe, stikala in druga pogosto rabljena 
oprijemala; 

• naročila so se dodatna razkužila in podajalniki, ki se bodo namestili na šolske hodnike; 

• pogosteje se bodo odstranjevali odpadki; 

• dijake in študente se bo podučilo o pravilnem umivanju rok, o pravilni higieni kašlja ter o 
splošnih in specifičnih ukrepih za preprečevanje okužbe; 

• poskrbelo se bo za redno zračenje prostorov; 

• prekinejo se vse dejavnosti obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti (ekskurzije, 
športni dnevi, ogledi muzejev galerij, ipd.) v vseh državah, kjer so potrjene okužbe večjih 
razsežnosti z virusom. 

 
O nadaljnjih navodilih pristojnih inštitucij ter o aktivnostih in ukrepih vas bomo sproti obveščali preko 
naše spletne strani ter preko easistenta in e-učilnic. 
 
Lep pozdrav. 
dr. Matej Forjan 
direktor Šolskega centra Novo mesto« 
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Torek, 3. marec 2020  
Tehniški dan OŠ Stična  
Na šoli smo gostili učence 8. razredov OŠ Stična. Po skupni 
predstavitvi Šolskega centra Novo mesto in naše šole so 
učenci spoznavali delo v laboratorijih in specialnih učilnicah. 
V  farmacevtskem in kemijskem laboratoriju so ustvarjali v 
farmacevtskih in kemijskih delavnicah, v zdravstvenih 
kabinetih so pridobivali znanja o prvi pomoči in  vitalnih 
funkcijah, kozmetično pa so se razvajali v kozmetičnih 
specialnih učilnicah.  
 
 
 
Četrtek, 13. februar 2020  
Dve uvrstitvi na državno tekmovanje iz znanja geografije  
Na Gimnaziji Brežice je potekalo območno tekmovanje iz znanja 
geografije. Našo šolo sta zastopali dijakinji Špela Špringer iz K3b in Neža 
Lindič iz K3a. Tema letošnjega tekmovanja je Podnebne spremembe – 
opomin narave sedanjim in bodočim generacijam človeštva. Obe dijakinji 
sta pokazali odlično poznavanje tematike tekmovanja in terena Brežic z 
okolico. Prejeli sta srebrno priznanje in se tako uvrstili na državno 
tekmovanje. 
 
Četrtek, 5. marec 2020  
Sodelovanje z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije  
Naša šola že več let uspešno sodeluje s podružnico za Dolenjsko in Belo krajino Društva za zdravje srca 
in ožilja Slovenije. Dijaki sodelujejo pri različnih dejavnostih, ki jih društvo organizira. Na letnem zboru 
članov društva, so pred pričetkom dijaki programa zdravstvene nege izvajali meritve arterijskega 
krvnega tlaka in saturacije. 
 
Petek, 6. marec 2020  
Strokovna ekskurzija na Fakulteti za tehnologijo polimerov  
Dijaki tretjih letnikov programa kemijski tehnik so obiskali 
Fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradecu. Ob 
prihodu so se zbrali v predavalnici, kjer jim  je direktorica FTPO 
predstavila glavne značilnosti polimerov s super primeri iz 
življenja, dotaknili so se okoljske problematike v povezavi z 
odpadno plastiko, predstavila jim je delo šole in kako poteka 
življenje na FTPO. Po daljšem uvodu so se razdelili v skupine in se 
udeležili različnih delavnicah. V računalniški učilnici so spoznali 
delo s programom za modeliranje NX Siemens in si zmodelirali 
ovitek za telefon. Poizkusili so se tudi v laboratorijski vaji – sintezi 
najlona, in si ogledali naprave za obdelavo polimerov. Ogledali so 
si študijsko sobo, namenjeno dijakom. Po obisku FTPO so se z 
avtobusom odpravili še proti Trojanam, na znamenite trojanske 
krofe, nato pa proti Novemu mestu. 
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Ponedeljek, 9. marec 2020  
Šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete  
Na SZKŠ je potekalo šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete. Na tekmovanju se je pomerilo 15 
dijakov prvega, 9 dijakov drugega, 5 dijakov tretjega in 5 dijakov četrtega letnika. V prvem letniku sta 
bila najuspešnejša Žan Kos in Aljaž Zajc, oba K1a, ki sta dosegla 90 % točk. Tretje mesto je zasedel 
Amadej Kramar, K1b. V drugem letniku je prvo mesto osvojil Jaš Marinčič, K2b, ki je dosegel 72,5 % 

točk, drugo mesto Jernej Povhe, K2a, in tretje mesto 
Zaja Cimprič, K2b. V tretjem letniku je prvo mesto 
pripadlo Katji Bevc, K3b, z osvojenimi 37 % točk, 
drugo Urški Lapuh in tretje Žanu Vozlju, oba K3a. V 
četrtem letniku je Andraž Kobler, K4b, s 93,5 % točk 
osvojil prvo mesto, sledita Maja Koretič Urbanč, K4b, 
na drugem in Boštjan Janežič, K4a, na tretjem mestu.  
Bronasto Preglovo plaketo so dobili: Žan Kos, Aljaž 
Zajc, Amadej Kramar, Jaš Marinčič, Andraž Kobler in 
Maja Koretič Urbanč. 
 

Ponedeljek, 16. marec 2020  
Zaprtje šole zaradi pandemije COVID-19. 
Korona virus je vse šole, učitelje in učence potisnil v nezavidljiv položaj. Nihče za pouk na daljavo ni 
imel izkušenj in vsi smo bili popolnoma nepripravljeni. Za izvajanje pouka na daljavo smo se morali 
organizirati čez noč. Enotnih navodil s strani ministrstva ni bilo. Tudi učitelji so se morali ob razglasitvi 
epidemije znajti vsak po svoje. Njihove izkušnje in znanja so bila različna. Na šoli nismo imeli vpeljanih 
spletnih učilnic, v tem smo zaznali pomanjkljivost. Razredniki in učitelji so iskali komunikacijske poti do 
učencev, staršev. Učitelji so poiskali komunikacijske kanale, ki so jim najbolj ustrezali. Učitelje je pri 
pouku na daljavo vodila misel »manj je več« in s tem poudarek  na ključnih vsebinah kurikula.  
 
Hkrati smo opazili, da so velike razlike med učenci pri dostopu do računalniške opreme. Poseben 
problem je bil tudi nepoznavanje in neobvladovanje učne tehnologije. Zaznane težave: učenec ima 
samo telefon, ne zna rokovati z računalnikom, ne zna pošiljati rešenih nalog, v družini je več otrok in 
vsi delajo na daljavo, v družini imajo le en računalnik, problemi z internetno povezavo … Učitelji smo 
se še bolj začeli zavedati tudi vpliva domačih razmer na učenčevo delo in uspešnost. Tukaj so se 
pokazale velike razlike. Domače okoliščine niso enake delu v razredu v normalnem času, kjer je pred 
učencem učitelj, ki ga motivira. Doma je namreč lahko mnogo motečih dejavnikov (majhna stanovanja, 
več otrok …), ki zmanjšujejo zbranost pri domačem delu in posledično vplivajo na učno uspešnost. Pouk 
na daljavo je hitro pokazal in dokazal, da ne smemo enačiti pouka v razredu s poukom na daljavo.  
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Torek, 31. marec 2020  
Doma smo 
Kako kakovostno preživeti to obdobje? 

 
 
Petek, 10. april 2020  
Ustvarjamo v izolaciji 
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Petek, 29. maj 2020  
Zaključna (virtualna) prireditev Predaja ključa  
Letošnjo tradicionalno 
zaključno prireditev Predaja 
ključa smo zaradi izrednih 
razmer ob epidemiji 
koronavirusa  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 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.  Letošnji 
zmagovalni oddelek je K3a. 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. 
 
 
Četrtek, 11. junij 2020  
Literarno priznanje Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine naši 
dijakinji  
Danes je zunaj sivo, a hkrati se vijejo barve kot še nikoli, vse je igrivo, ali 
sanja?  S temi verzi se začne ena od nagrajenih pesmi naše dijakinje Laure 
Butaja iz Z3c, s katerima je sodelovala na literarnem tečaju Slavističnega 
društva Dolenjske in Bele krajine z naslovom Drzni iskalci skrivnosti.  
Zaključna prireditev literarnega natečaja, ki je bil letos posvečen novomeški 
pomladi, se je odvijala v četrtek, 11. junija 2020, v Parku Rastoče knjige pred 
Knjižnico Mirana Jarca. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik, v katerem so 
zbrani vsi prispevki, med njimi tudi Laurini pesmi.   
 
Petek, 19. junij 2020  
Donacija podjetja Unistar LC d. o. o. dijakinji Klari Ostojić  

V zahvalo za prizadevno ter vestno delo pri pouku in v dijaški 
skupnosti smo dijakinji Klari Ostojić iz Z1b v uporabo predali 
tablični računalnik Lenovo TB-X505F, ki ga je doniralo podjetje 
Unistar LC d. o. o.   Klara je vzorna dijakinja Srednje zdravstvene 
in kemijske šole in predsednica  oddelka Z1b. Dosega visoke učne 
in športne rezultate ter je aktivna na mnogih drugih področjih. 
Čeprav so letos zaradi koronavirusa odpovedana številna 
tekmovanja, je na območnem tekmovanju iz znanja materinščine 
za Cankarjevo priznanje osvojila srebrno priznanje. Izkazala se je 
kot talentirana voditeljica in  sodelovala pri pripravi prve šolske 
TV-oddaje Center dogajanja na ŠCNM. Je tudi povezovalka e-
zaključne prireditve s predajo ključa na SZKŠ, šolo pa je več kot 
odlično predstavljala in propagirala na dnevu odprtih vrat. S 
svojim prizadevnim in marljivim delom ter sodelovanjem bistveno 
prispeva k ugledu in prepoznavnosti šole in šolskega centra.   
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Ponedeljek, 21. junij 2020  
Podelitev spričeval zaključnih izpitov programa bolničar-negovalec  
Slovesno smo podelili spričevala o zaključnem izpitu v programu bolničar-negovalec. Zaključni izpit, ki 
je obsegal slovenščino ter storitev z zagovorom, je letos opravljalo 19 dijakov. Izpit so vsi dijaki uspešno 
opravili, dijakinji Pia Pajnič in Nika Petric pa sta dosegli vse možne točke in sta zaključni izpit opravili z 
odliko.   

 
Torek, 7. julij 2020  
Maturanti uspešno zaključili srednješolsko pot  
Kljub vsem izzivom, ki jih je učiteljem in dijakom 
prinesla letošnja epidemija koronavirusa, smo na 
Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra 
Novo mesto izjemno uspešno zaključili 
spomladanski rok poklicne mature.  K poklicni 
maturi je pristopilo 247 dijakov, 225 (91,1 %) je 
bilo uspešnih, med njimi 51 (20,6 %) odličnih.  
Izjemno pa smo ponosni na rekordno število zlatih 
maturantov, teh je bilo namreč kar 30. 25 dijakov 
je osvojilo 22 točk od 23: Maja Glavan, Anja 
Habinc, Rebeka Longar (vse F4a), Lea Bizjak, Tisa 
Golob, Nina Rogina (vse F4b), Aleš Druškovič, Tjaša Granda, Stella Krkovič, Petra Ogulin, Robin Sotošek 
(vsi F4c), Karmen Rabzelj, Nastja Škufca, Adriana Šuen (vse K4a), Patricija Cizerle, Karin Godnjavec, 
Tajda Gorše, Sara Gril, Jan Grošelj, Sara Pacek, Lara Vraničar (vsi K4b), Jasmina Saje (KZ4a), Anja Pirc 
(Z4b) ter Anja Grden in Matic Žnidaršič (oba Z4c). 5 dijakinj pa je osvojilo vseh 23 točk, to so diamantne 
maturantke: Barbara Martič (F4a), Leja Bele (K4b), Lucija Mohar (Z4a) ter Vanja Hribar in Lea Kolenc 
(obe Z4b). Letos je podelitev maturitetnih spričeval potekala nekoliko drugače kot prejšnja leta, učitelji 
so namreč spričevala dijakom razdelili v učilnicah, zlati maturanti pa so se kasneje z razredniki zbrali še 
v Športni dvorani Leona Štuklja, kjer sta jih nagovorila direktor Šolskega centra Novo mesto dr. Matej 
Forjan in ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole gospa Damjana Papež. Z glasbenimi točkami 
je program popestril dijak Nejc Smrekar Kovačič.  

 



Kronika SZKŠ 

Šolsko leto 2019/2020 
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Ponedeljek, 17. avgust 2020–19. avgusta 2020 
Začetek jesenskega roka popravnih izpitov 
 
 
Ponedeljek, 24. avgust 2020 
Začetek izpitnih rokov na splošni in poklicni maturi 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kroniko zapisala in uredila  

Goran Matešič, profesor zgodovine in sociologije in 
Katja Hrovat, pomočnica ravnateljice  

Lektoriral: Denis Škofič, profesor slovenščine 


