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Šolsko leto 2020/2021 je bilo posebno tako kot prejšnje, saj je potekalo v času pandemije virusa 
COVID-19. Zaradi tega so na šoli z namenom preprečitve širjenja okužb veljali številni 
epidemiološki ukrepi (stacionarne učilnice, zaščitne maske, razkuževanje rok in površin, 
prezračevanje, malica po razporedu, določena uporaba sanitarij …). Na pandemijo, ki je 
zaznamovala tudi preteklo šolsko leto, smo bili letos pravočasno pripravljeni. Zaposleni in dijaki 
smo se vpisali na spletno platformo MS Teams, preko katere smo v času fizičnega zaprtja šol 
izvajali pouk na daljavo. Delo na daljavo je predstavljalo poseben izziv in stiske, vendar smo se 
prilagajali situaciji in smo uspeli doseči večino zastavljenih učnih ciljev. Šole so bile zaprte 
oziroma je pouk potekal na daljavo od 19. 10. 2020 do 15. 3. 2021. 
 
Torek, 1. september 2020 
Prvi šolski dan. 
Na šoli smo v torek, 1. septembra 2020, sprejeli 242 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 in 
Petra Žibert. Svetovalni delavki sta Jožica Hrovat in Polona Kramar. Na šoli je 987 dijakov v 39 
oddelkih, in sicer: 

❖ zdravstvena nega (SSI) 12 oddelkov, 
❖ kemijski tehnik (SSI) 8 oddelkov, 
❖ farmacevtski tehnik (SSI) 9 oddelkov, 
❖ kozmetični tehnik (SSI) 5 oddelkov, 
❖ bolničar-negovalec (SPI) 3 oddelki, 
❖ zdravstvena nega (PTI) 2 oddelka. 

 
Seznam oddelkov in razrednikov: 

Oddelek Razrednik 

Z1. a Simon Šlajkovec 

Z1. b Uroš Frankovič 

Z1. c Tanja Kulovec 

Z2. a Mojca Fišter 

Z2. b Goran Matešič 

Z2 .c Mojca Simončič 

Z3. a Barbara Cesar 

Z3. b Petra Krulc 

Z3. c Mojca Gajić 

Z4. a Katja Jović 

Z4. b Valentina Madjar Sitar 

Z4. c Janja Florjančič 

Z1. d – pti Janja Vovko 

Z2. d – pti Gloria Šepec 

B 1. a Natalia Zver Zupančič 

B 2. a Slađana Sladojević 

B 3. a Marinka Cerovšek 

KZ 1. a Tina Benkovič 

KZ 1. b Anja Robek 

KZ 2. a Metka Ban 

KZ 3. a Sabina Špoljar 
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KZ 4. a Monika Sadar 

K 1. a Melita Miklavčič 

K 1. b Matjaž Stanislav Ferkolj 

K 2. a Katja Kržičnik Žekš 

K 2. b Mateja Vidmar Mandal 

K 3. a Ema Novinec 

K 3. b Aleš Absec 

K 4. a Janja Markovič 

K 4. b Darja Urbas 

F 1. a Nada Fortuna 

F 1. b Maša Zajc 

F 2. a Urška Korasa 

F 2. b Špela Vičič 

F 3. a Marjanca Velkavrh 

F 3. b Tadeja Lamut 

F 4. a Nataša Sikošek 

F 4. b Ajda Plauštajner 

 
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, redovalnica in spletna učilnica.  
 
Ponedeljek, 14. september 2020 
Prvi roditeljski sestanek 
Zaradi pandemije virusa COVID-19 je bil roditeljski sestanek izveden preko spletne platforme 
Zoom. 
 
Torek, 22. september 2020  
Zlati maturanti na sprejemu pri županu Mestne občine Novo mesto  

Župan Mestne občine Novo 
mesto Gregor Macedoni je 
v Gostišču Loka sprejel 
maturante novomeških 
srednjih šol. Letos je bilo 
skupaj na poklicni in splošni 
maturi 70 zlatih 
maturantov. Na splošni 
maturi je bilo 15, na 
poklicni maturi pa 55 zlatih 
maturantov, od tega 30 
zlatih maturantov Srednje 
zdravstvene in kemijske 
šole s petimi diamantnimi 
maturantkami (Barbara 

Martič, Leja Bele, Lucija Mohar, Vanja Hribar in Lea Kolenc). Sprejema sta se poleg 23 od 30-
ih zlatih maturantov naše šole udeležila tudi direktor Šolskega centra Novo mesto gospod dr. 
Matej Forjan in ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole gospa Damjana Papež.  
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Sreda, 23. september 2020  
Državni praznik dan slovenskega športa  
Državni praznik dan slovenskega športa, ki je bil 
posvečen zavedanju pomembnosti telesne 
dejavnosti za zdravje človeka, smo pri urah 
športne vzgoje obeležili tako, da smo se posvetili 
poudarjanju pomena redne telesne aktivnosti, 
možnostim telesnega udejstvovanja in dosežkom 
slovenskih športnikov.  

 
 
Četrtek, 1. oktober 2020  
Predstavnica dijakov v Svetu Šolskega centra  
Predstavnica naše šole Klara Ostojić je na volitvah dijakov v Svet 
Šolskega centra Novo mesto prejela največ glasov in je tako postala 
predstavnica dijakov. 
 
Sobota, 3. oktober 2020  
Sprejem diamantnih maturantov pri predsedniku države  

Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, 
in ministrica za izobraževanje, znanost in šport 
Republike Slovenije, dr. Simona Kustec, sta 3. 
oktobra na Brdu pri Kranju priredila sprejem za 
133 diamantnih maturantk in maturantov, ki 
so na splošni ali poklicni maturi 2020 dosegli 
vse možne točke.  Sprejema so se udeležili tudi 
diamantne maturantke Srednje zdravstvene in 
kemijske šole Šolskega centra Novo mesto – 
Leja Bele, Vanja Hribar, Lea Kolenc, Barbara 
Martič in Lucija Mohar.  

Sreda, 7. oktober 2020  
Prireditev ob zaključku natečaja Ustvarjamo v izolaciji  
Sredi marca 2020, ko se je zaradi izrednih razmer šolanje začelo izvajati na daljavo in smo se 
morali vsi navaditi na novo stvarnost, je Srednja zdravstvena šola Novo mesto v sklopu 
projekta Zdrava šola z natečajem spodbudila dijake, da poiščejo navdih v novonastali situaciji. 
Tako je na natečaj Ustvarjamo v izolaciji prispelo 46 likovnih, slikovnih, literarnih in 
razvedrilnih izdelkov, ki kažejo visoko raven sposobnosti čustvenega in umetniškega izražanja. 
V tem času je nastala tudi glasbena skupina Ansambel Vzrok, katere član je tudi dijak Z4b, Nik 
Macedoni. Člani skupine so na začetku vadili preko videopovezave. V torek, 6. 10. 2020, je 
potekalo še sklepno dejanje natečaja, in sicer zaključna prireditev, na kateri sta udeležence 
natečaja nagovorila direktor Šolskega centra Novo mesto, doktor Matej Forjan, in gospa 
Damjana Papež, ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto. Program je 
popestrila obetavna pevka, dijakinja K3a, Tjaša Plut, ki je zapela pesem Naj zmaga smeh, avtor 
katere je naš bivši dijak Dino Subašić. Na natečaju so sodelovali: Sabina Kerin, sedaj že bivša 
dijakinja; Nives Krese, F3b; Aljaž Zajc, K2a; Lara Žagar, K2b; Eva Bobič, Z4b; Maša Jordan, Z3a; 
Nika Kovač, Z3b; Tia Kristan, Z3b; Zala Šneperger, Z3b; Ana Blažič, Z3b; Vanja Strmole, Z3b; 
Anja Rupar, KZ4a; Nika Kmet, Z2b; Manca Kastelic; Z1d-pti, družina Pečaver in dijakinja F3b.  
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Komisija v sestavi profesoric Vide Novinec, Tadeje Lamut in Katje Jović je med prispelimi izdelki 
izbrala najboljše v štirih različnih kategorijah. Nagrado v kategoriji literarnih prispevkov je 
prejela EVA BOBIČ iz Z4b, nagrado v kategoriji likovnih prispevkov je prejela ANJA RUPAR iz 
KZ4a, nagrada v kategoriji slikovnih prispevkov je šla v roke dijakinji iz F3b, nagrada v kategoriji 
razvedrilo pa MANCI KASTELIC iz Z1d-pti. Vsi udeleženci natečaja so dobili priznanje za 
sodelovanje, saj so dokazali, da lahko izolacijo obrnejo sebi v prid in ustvarijo enkratne izdelke. 

 
 
Četrtek, 8. oktober 2020  
Teden otroka 2020  
V letošnjem letu se Teden otroka povezuje s TOM telefonom, ki praznuje 30 let. »Odgovor je 
pogovor« je tema, ki združuje praznovanje obletnice TOM telefona in Teden otroka. 
 
Četrtek, 8. oktober 2020  
Nagradni izlet K4a  
Dijaki K4a so izkoristili nagrado za najboljši 
razred na šoli. Odpravili so se v Domžale na 
paintball, od tam v Ljubljano, kjer so imeli 
odmor za kosilo, nato pa so pot nadaljevali 
do Rogle, kjer so se sprehodili po Poti med 
krošnjami. Lep jesenski dan  je ob skupnem 
druženju prehitro minil. 
 
 
Ponedeljek, 19. oktober 2020  
Zaprtje šole zaradi pandemije COVID-19 in začetek pouka na daljavo preko spletne 
platforme MS Teams 
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Četrtek, 3. december 2020  
Dan rdečih oblačil  
Na Srednji zdravstveni in kemijski 
šoli smo se dijaki in učitelji odločili 
četrtkov pouk na daljavo popestriti 
z dnevom rdečih oblačil, modnih 
dodatkov in ličil, saj se je začel 
veseli december, ki je sicer 
drugačen od preteklih, a z dobro 
voljo in skrbjo drug za drugega 
lahko prav tako lep. Dijaki in učitelji 
smo se združili v virtualnih razredih 
in nastali so lepi spomini. 
 
Četrtek, 10. december 2020  
3. dan zdravstvene šole – 10. december 2020  
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli smo si dijaki in učitelji vseh programov  oblekli uniforme, 
ki jih nosimo pri praktičnem pouku, saj smo v virtualnih učilnicah počastili dan rojstva Marije 
Tomšič, prve medicinske sestre na Dolenjskem, ki ga obeležujemo kot dan zdravstvene šole. 
Šole belih uniform in ponosnih mladostnikov, ki se šolajo za poklice v službi človeka, saj se 
bodoče medicinske sestre in zdravstveniki učijo negovati in skrbeti za bolne ter pomoči 
potrebne ljudi, farmacevtski tehniki nam pomagajo lajšati bolečine in svetujejo pri ohranjanju 
zdravja, kemijski tehniki analizirajo in izdelujejo produkte, ki nas pozdravijo, dajejo moč ter 
izboljšujejo kvaliteto našega življenja na vsakem koraku, kozmetične tehnice pa skrbijo za 
urejen in negovan videz ter nam pomagajo pri ohranjanju mladosti in lepote. Vsi dijaki so k 
pouku na daljavo pristopili v sijočih belih uniformah. Razrednim fotografijam pa smo dodali 
tudi skupinsko fotografijo učiteljskega zbora z ravnateljico.   
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Petek, 11. december 2020  
Majhen prispevek – veliko darilo v letu 2020   
Večkrat smo že dokazali, da lahko z majhnim prispevkom polepšamo in osrečimo dijaka ali 
dijakinjo, ki je v stiski. Tudi v letošnjem decembru, ki je sicer zaznamovan s koronavirusom, 
smo delili srečo, a tokrat nekoliko drugače, vendar z enakim namenom – polepšati praznike 
pomoči potrebnim dijakom naše šole, ki se zaradi materialne in socialne stiske praznikov ne 
veselijo. Učitelji in zaposleni smo zbirali finančna sredstva in kupili vrednostne bone za nakup 
v nakupovalnem centru, s katerimi smo polepšali praznike 4 dijakinjam naše šole, pri katerih 
smo zaznali veliko finančno stisko. 
 
Sreda, 16. december 2020 
Prvi virtualni Dan odprtih vrat 

Zaradi izrednih razmer oziroma zaradi pandemije je 
bil letos dan odprtih vrat izveden virtualno oziroma 
preko spletne platforme Zoom. Obiskovalci so se 
dogodka lahko udeležili z uporabo mobilnega 
telefona, računalnika ali tablice. Zaposleni in dijaki 
smo predstavili izobraževalne programe in 
značilnosti poklicov, za katere izobražujemo. 
Demonstrirali smo utrinke s praktičnega pouka, 
zanimive eksperimente, naš učni vsakdan ter smo bili 
ves čas na voljo za dodatna vprašanja. Poleg štirih 
videokonferenčnih dogodkov, ki so bili razdeljeni po 

programih (zdravstvena nega + bolničar negovalec in PTI program, kemijski tehnik, 
farmacevtski tehnik ter kozmetični tehnik) so obiskovalci imeli možnost dostopa tudi do 
dodatnih vsebin na spletu, kjer so bile predstavljene zaposlitvene možnosti posameznih 
programov, bogat nabor dodatnih dejavnosti, praktični prikaz strokovnih področij, uspehi 
dijakov, razgovori z uspešnimi bivšimi dijaki in mnogo več. Predstavitve so bile snemane, tako 
da smo obiskovalcem ponudili tudi možnost ogleda po dogodku.    
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Četrtek, 17. december 2020  
Praznični december  
S predano skrbnostjo smo izdelali voščilnice za vse, s katerimi smo v letu 2020 sodelovali pri 
izvajanju praktičnega pouka in opravljanju prostovoljnega dela.  
 
Četrtek, 17. december 2020  
Prvo in drugo mesto na likovnem natečaju Leaf-znanje za gozdove   
Dijaka SZKŠ Klemen Peršič, F1a, in Kanita Škulj, Z1a, sta dosegla prvo in drugo mesto na 
likovnem natečaju Leaf-znanje za gozdove. Na natečaj je prispelo skoraj 500 likovnih del 69 
zavodov, zato je njun uspeh še odmevnejši. 

 
 
Četrtek, 24. december 2020  
Voščilo dijakov  
Bližajoči se konec koledarskega leta so dijaki na predlog dijaške skupnosti obeležili s 
predprazničnimi voščili in lepimi željami. V okviru oddelka so ustvarjali enotna voščila na 
različne načine in s svojo izvirnostjo dokazali, da ne poznajo meja. Nastala so neponovljiva 
voščila, ki bodo ohranila spomin na šolo, pouk na daljavo ter drugačen, a poseben 
predpraznični čas.  Izmed prejetih voščil smo v vsaki kategoriji izbrali najizvirnejše tri. To so: 
Z1d-pti, Z2a in K3a  za video voščilnico ter B2a, K2b, Z2c za foto voščilnico. 
 
Četrtek, 24. december 2020  
Dijaški koncert   
Tudi letošnji decembrski čas 
so dijaki naše šole glasbeno in 
plesno ustvarjali, a tokrat na 
daljavo. Ustvarili so  5. 
samostojni novoletni dijaški 
koncert, za katerega pravijo, 
da je praznik šole, s katerim 
zakorakamo v novo leto.  Na 
koncertu je nastopilo 13 
posameznikov, skupin in 
plesalcev oz. plesnih skupin, 
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vsi pa so svoje točke posneli v domačem okolju ter jih poslali profesorju Goranu Matešiču, ki 
jih je združil s posnetki napovedovalcev po scenariju Janje Florjančič. Dijaki, ki so se predstavili 
s svojimi točkami, so: Nika Lamovšek, Jerneja Udovč, Klemen Rožič Šoštar, Špela Kuhar, Nina 
Patricija Blatnik, Eneja Gašperšič, Tjaša Plut, Teja Božič, Ela Kolar, Maruša Vidmar, Nejc 
Smrekar Kovačič, ansambel Vzrok in Trebanjske mažoretke. Program sta povezovala Alja 
Hrovat in Luka Pavlin, po božično-novoletnem voščilu direktorja šolskega centra gospoda 
Mateja Forjana in ravnateljice srednje zdravstvene in kemijske šole gospe Damjane Papež pa 
je dijake nagovorila tudi predsednica dijaške skupnosti Klara Ostojić.  Dijaki so dokazali, da se 
kljub drugačnemu načinu dela da ustvariti zanimive točke, s katerimi lahko polepšajo zaključek 
leta sošolcem in učiteljem. 
 
Sobota, 26. december 2020  
V spomin  gospe Mihaeli Kovačič Bizjak       
 
V večnost je odšla naša draga sodelavka Mihaela Kovačič 
Bizjak.    
 
Vsak človek je zase svet,  čuden, svetel in lep kot zvezda na 
nebu. (Tone Pavček)   
 
Draga Mihaela, tvoje predano delo učiteljice matematike 
bo ostalo v dragem spominu vseh dijakov, ki si jih učila. V 
nas, tvojih sodelavcih, bo ostala hvaležnost, da si bila del 
nas. Ohranili te bomo v trajnem spominu. Naj tvoja zvezda 
zasije vsem, ki te imajo radi. Počivaj v miru.   
 
Torek, 12. januar 2021  
e-DOGODEK V OKVIRU KARIERNEGA DNE NA SZKŠ  

V popoldanskem času je potekal e-karierni 
dogodek z vključeno interaktivno delavnico, 
ki smo ga na šoli organizirali v sodelovanju z 
zavodom Nefiks, ki je neprofitna mladinska 
organizacija, ki preko različnih kariernih 
programov spodbuja mlade, da razvijajo 
svojo kariero in jih pripravlja na pot 
zaposlitve. Cilj kariernega dne je bil 
srednješolcem približati možnosti, kako 
svoje karierne priložnosti za delo v Sloveniji 

iskati v povezovanju z Evropsko unijo, pokazati širino teh možnosti, predstaviti priložnosti, ki 
jih čakajo v Evropski uniji, in vpliv Evropske unije na naše vsakdanje življenje. Karierni dogodek 
sta vodila Janja Podlogar in Alen Drab, dijaka K3b, udeležilo pa se ga je 18 dijakov 3. in 4. 
letnikov naše šole. Letošnja tema Nefiksovega Kariernega dne je Prihodnost je v povezovanju. 
Slovenija bo kmalu začela s predsedovanjem Svetu Evropske unije, zato smo se v okviru 
organiziranega dogodka podrobneje pogovorili o Evropski uniji in možnostih, ki jih nudi 
mladim pri njihovi karierni poti. Srečanje smo začeli s pogovorom z gostjo, gospo Meto Gorup, 
ki je pripravnica na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji in doktorska študentka 
sociologije na Univerzi v Gentu v Belgiji.  
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Sreda, 13. januar 2021  
Peter Gričar Vintar – mladi up 2020  
Peter Gričar Vintar, dijak K4b, atlet – skok s palico, je eden 
izmed 13 mladih nadarjenih posameznikov s področja športa, 
para športa in umetnosti, ki so prejemniki finančnih sredstev 
razpisa Mladi upi 2020.  12 jih je izbrala strokovna komisija, 
Petru pa smo s svojimi glasovi pomagali tudi mi. »Zelo sem 
vesel, da sem postal mladi up leta 2020 in pridobil sredstva, ki 
bodo pripomogla moji športni karieri. Rad bi se iskreno 
zahvalil vsakem posamezniku, ki me podpira in je iz dneva v 
dan glasoval zame, delil in razširil glasovanje ter mi pomagal, 
da sem korak bližje svojemu cilju,« je zapisal Peter.  
 
Ponedeljek, 18. januar 2021 
Drugi roditeljski sestanek 
Zaradi pandemije virusa COVID-19 je bil roditeljski sestanek izveden preko spletne platforme 
MS Teams. 
 
Sreda, 3. februar 2021  
Vabilo na krvodajalsko akcijo   
Krvodajalska akcija je letos poteka individualno. Laura Butaja iz 
Z4c, ki se je udeležila krvodajalske akcije, je zapisala: »V meni že 
od nekdaj gori želja pomagati ljudem. Ne glede na situacijo, vedno 
rada priskočim na pomoč, hkrati pa se vključujem v različne akcije 
kjer spoznavam, kako lepo je biti prostovoljec. Preteklo leto pa 
sem se prvič odločila za darovanje krvi in danes sem zopet tukaj. 
Na mojo odločitev je verjetno tudi vplivala babica, ki je redno 
darovala kri. Lepo je biti član te velike družine krvodajalcev«.   
 
 
Četrtek, 7. februar 2021  
IATEFL regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnikov 2020/21         
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli na Šolskem centru Novo mesto je potekalo šolsko 
tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnikov. Tekmovanja se je udeležilo 12 dijakov iz 
tretjih letnikov. Eva Neža Doberdrug iz F3a in Rok Žnidaršič iz Z3b sta dosegla najvišje število 
točk in se uvrstila na regijsko tekmovanje. 
 
Ponedeljek, 8. februar 2021  
Voščilo ob slovenskem kulturnem prazniku    
Dijaki K1b skupaj z razrednikom so pripravili youtube voščilo.  
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Petek, 12. februar 2021  
Prvi virtualni Informativni dan  
Predstavitev vseh programov, za katere izobražujemo na srednji zdravstveni in kemijski šoli, 
je v petek in soboto (tako kot Dan odprtih vrat) potekala na daljavo, bodoči dijaki pa so dobili 
številne informacije o zdravstveni negi, kemijskem, farmacevtskem  in kozmetičnem tehniku 
ter programu bolničar-negovalec in zdravstvena nega – PTI, o poteku pouka, strokovnih 
predmetih in si ogledali tudi specialne učilnice. Na daljavo so se v videokonference vključevali 
tudi dijaki, ki so delili svoje izkušnje.  

 
Petek, 5. marec 2021  
Tim Baumkirher, heroj korone  

Tim Baumkirher je s svojim oktobrskim 
zapisom o pomoči v Trubarjevem domu 
upokojencev, ki smo ga objavili na spletni 
strani naše šole v rubriki Zgodbe naše 
resničnosti, čez noč postal medijski junak. S 
svojim pogumom in neustrašno voljo vsak dan 
znova dokazuje, da je izbral pravi poklic, kljub 
medijski izpostavljenosti pa je ostal srčen. Tim 
je postal heroj korone v akciji, ki je potekala na 
največji slovenski mreži regionalnih spletnih 
medijev od januarja 2021.  

Sobota, 6. marec 2021  
Izjemen športni dosežek dijakinj SZKŠ  
V Olimpijskem vadbenem centru v Češči vasi je potekalo Atletsko 
prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince in mladinke, na 
katerem sta se v troskoku izjemno odrezali Tjaša Gorše iz F4b in Neja 
Janežič iz F1a. Tjaša je postala državna prvakinja z osebnim rekordom 
in skoraj polmetrsko prednostjo pred drugo uvrščeno. Neja pa je 
osvojila tretje mesto.  
 
Sreda, 10. marec 2021  
Šolsko tekmovanje iz znanja biologije  
Na šolskem tekmovanju iz znanja biologije je sodelovalo 20 dijakov naše šole. Prvi in drugi 
letniki so tekmovali iz tematike »Glive«, tretji in četrti pa iz znanja maturitetne biologije.  
Sedem jih je dobilo bronasto priznanje:  Janja Podlogar (K3b), Klara Pirc Makše (K1a), Žan Kos 
(K2a), Nikolina Milanovič(F2a), Lara Centrih (F2a), Neli Belina (F2a), Špela Špringer (K4b). Janja, 
Klara, Žan in Špela so se uvrstili na državno tekmovanje. 
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Četrtek, 11. marec 2021  
Šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete  
Na SZKŠ je potekalo šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete. Na tekmovanju se je 
pomerilo 11 dijakov prvega, 5 dijakov drugega in 3 dijaki četrtega letnika. V prvem letniku sta 
bila najuspešnejša Klemen Rožič Šoštar in Aljaž Prijatelj, oba K1a, ki sta dosegla 61 % točk. 
Tretje mesto sta si razdelila Klara Pirc Makše, K1a, in Lan Tomažič, K1b. V drugem letniku je 
prvo mesto osvojil Aljaž Zajc, K2a, ki je dosegel  76 % točk, drugo mesto Žan Kos, K2a, in tretje 
mesto Amadej Kramar, K2b. V četrtem letniku je bila zmagovalka šolskega tekmovanja Špela 
Špringer, K4b.  Bronasto Preglovo plaketo je osvojil Aljaž Zajc.  
 
 
Ponedeljek, 15. marec 2021  
Konec pouka na daljavo in vrnitev dijakov v šolo 
 
 
Torek, 16. marec 2021  
Šolsko tekmovanje iz zdravstvene nege in oskrbe za priznanje Angele Boškin   
Konec meseca februarja smo preko spletnega orodja MS Teams izvedli šolsko tekmovanje iz 
zdravstvene nege in oskrbe za priznanje Angele Boškin. Tema letošnjega tekmovanja za 
program ZN je bila Zdravstvena nega pacienta s kožnimi obolenji v različnih starostnih 
obdobjih, za program BN pa Nega in oskrba kože starostnika.  V programu ZN se je tekmovanja 
udeležilo 14 dijakov. Najboljši rezultat so dosegli: Katja Grden (Z4c), Leja Klobučar (Z1c,)     
Sabina Zaman (Z3c), Aleksander Pucelj (Z1b), Tim Baumkirher (Z4c). V programu BN se je 
tekmovanja udeležilo 8 dijakov. Najboljši rezultat so dosegli: Anže Škrbec (B3a), Nika Lamovšek 
(B3a), Gentiana Zogaj (B2a). 
 
Četrtek, 18. marec 2021  
Šolsko tekmovanje iz znanja geografije  
Na SZKŠ smo organizirali šolsko tekmovanje iz znanja geografije. Tekmovanja se je udeležilo 
16 dijakov različnih smeri. Tema letošnjega tekmovanja je bila Prehrana v geografski 
perspektivi. Bronasta priznanja so prejeli: Janja Podlogar, K3b; Ana Sinkovič, Z2c; Pia Račič, 
F1a; Zaja Cimprič, K3b; Anja Gruden, K3a. Janja in Ana sta se uvrstili tudi na državno 
tekmovanje. 
 
Četrtek, 25. marec 2021  
Tim Baumkirher pri predsedniku republike   
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v četrtek, 25. 
marca 2021, ob 13. uri v parku Vile Podrožnik vročil priznanje 
jabolko navdiha "herojem korone" po izboru bralk in bralcev 
slovenskih regionalnih spletnih medijev. Repliko jabolka 
navdiha junakom človečnosti in upanja je prejelo 17 “herojev 
korone” v znak hvaležnosti za njihova srčna dejanja v času 
epidemije. "Heroje korone" so izbrali bralci slovenskih 
regionalnih spletnih medijev kot tiste posameznike, ki so se z 
dobrimi deli v boju proti novi koronavirusni bolezni posebej 
odlikovali in tako pomagali tistim, ki so pomoč potrebovali.   
Vročitve, ki so na razmeram prilagojen način potekale na 
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prostem, so se udeležili prejemniki in prejemnice priznanja. V njihovem imenu je imel nagovor 
19-letni dijak Tim Baumkirher, skupni zmagovalec akcije "Heroji korone". Tim je prejel jabolko 
navdiha za nesebično pomoč pri oskrbi okuženih starostnikov ter kolegialnost in solidarnost 
do sodelavcev v domu starejših v Zidanem Mostu. Za njegovo delo je širša slovenska javnost 
izvedela po zapisu na šolski spletni strani, v katerem je opisal svoj delovni dan s kovid bolniki 
v Trubarjevem domu upokojencev. Prepričan je, da je njegov poklic tehnik zdravstvene nege 
pravi poklic in ponosen je nanj.  
 
Sreda, 31. marec 2021  
Mladi, neznani, avantgardni ter Let novomeške pomladi  
Danes so si dijaki oddelkov F2a in F2b ogledali razstavi Mladi, neznani, avantgardni ter Let 
novomeške pomladi in opravili tematski sprehod po Novem mestu po prizoriščih novomeške 
pomladi. 
 
Sreda, 7. april 2021  
Svetovni dan zdravja 
Na svetovni dan zdravja smo dve šolski uri (7. in 8. šolsko uro) posvetili zdravemu načinu 
življenja.   Dijaki so lahko izbrali eno ali obe aktivnosti: pohod v okolici doma ali pripravo 
zdravega obroka.     
 
Četrtek, 22. april 2021  
Šolsko tekmovanje iz znanja matematike  
Šolskega tekmovanje v znanju matematike se je udeležilo 26 dijakov skupine B in 3 dijaki 
skupine C. Devet dijakov je prejelo bronasto priznanje. Dijakinji Pia Račič iz F1a in Mojca Fink 
iz Z4a pa sta se uvrstili na državno tekmovanje. 
 
 
Sreda, 5. maj 2021  
Anja Rupar, 1. mesto na likovnem natečaju Evropa  
Anja Rupar, dijakinja KZ4a, je osvojila 1. mesto na likovnem natečaju 
Evropa v šoli z naslovom Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. 
 
 
 
Sobota, 8. maj 2021  
Državno tekmovanje iz znanja kemije za srebrne in zlate Preglove plakete  

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL v Ljubljani je 
potekalo državno tekmovanje iz znanja kemije. Dijaki gimnazijskih in 
srednješolskih programov so se potegovali za osvojitev srebrnih in 
zlatih Preglovih plaket. Našo šolo so zastopali dijaki: Aljaž Prijatelj in 
Klemen Rožič Šoštar, oba K1a, Aljaž Zajc iz K2a ter Špela Špringer iz 
K4b. Dijaka Aljaž Zajc in Špela Špringer sta osvojila srebrni Preglovi 
plaketi 
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Sreda, 12. maj 2021  
Voščilo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 
Aktiv zdravstvene nege je obeležil mednarodni dan medicinskih sester. 

 
 
Sobota, 15. maj 2021  
Državno tekmovanje iz matematike  
V Novem mestu je za Dolenjsko regijo potekalo državno 
tekmovanje iz matematike. Tekmovanja se je udeležila Pia Račič iz 
F1a in osvojila srebrno priznanje.  
 
Torek, 18. maj 2021  
European Mile  
Dijaki in učitelji Srednje zdravstvene in kemijske šole sodelujemo v akciji European Mile in 
prispevamo svoje prehojene kilometre. Do sedaj smo prehodili kar nekaj kilometrov, in sicer: 
18. 5. 2021:  Z1b – 12 km, Z1c – 13,4 km in K1a – 11,5 km;  21. 5. 2021: KZ1b – 10 km, F1a – 12 
km, F1b – 12 km in F2a – 11,5 km. S hojo prispevamo k ozaveščenosti o pomembnosti gibanja, 
predvsem pa spodbujamo šolarje, da tek, pohodne ture in sprehode uvrstijo v svoj vsakdan, 
seveda z željo, da se vključijo tudi tisti, ki do sedaj niso bili redno telesno aktivni. 
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Petek, 21. maj 2021  
Zaključna prireditev s predajo ključa  
Slovo dijakov zaključnih letnikov 
je vsako leto pospremljeno z 
zaključno prireditvijo s predajo 
ključa, kjer pohvalimo izjemne 
dijake iztekajočega se šolskega 
leta ter izberemo naj dijaka in naj 
razred. Prireditev je tudi 
priložnost, da se maturanti 
predstavijo nižjim letnikom in se 
poslovijo od srednješolskih klopi. 
Poleg pohval in priznanj za 
dosežke na tekmovanjih iz 
znanja, zastopanje šole na 
različnih športnih področjih ter 
posebne zasluge pri promociji 
šole, je 19 dijakov prejelo 
priznanje za nesebično pomoč in delo v zdravstvenih zavodih v času epidemije COVID-19.  
Priznanje za posebne zasluge in dosežke, ker so s svojim delom skozi srednješolsko 
izobraževanje promovirali šolo, so prejeli: Peter Gričar Vintar, Anja Rupar, Nejc Smrekar 
Kovačič in Nik Macedoni. 
 
Naj dijak Srednje zdravstvene in kemijske šole je postal 
Tim Baumkirher, ki je pod častnim pokroviteljstvom 
direktorja Šolskega centra Novo mesto doktorja Mateja 
Forjana prejel prenosni računalnik in častni znak 
Šolskega centra Novo mesto s priznanjem. Nagrado sta 
mu podelila direktor Matej Forjan in ravnateljica 
Damjana Papež. 
 
 
Kljub izrednim razmeram so se na virtualni prireditvi dijaki predstavili s svojimi razrednimi 
slikovnimi kolaži ter plesom Jerusalema, ki v današnji situaciji predstavlja priložnost za 
odpadle maturantske plese in sodelovanje vseh maturantov, ki so se plesa učili pri urah 
športne vzgoje. Tako so nastali nepozabni spomini na srednjo šolo. 
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Sreda, 26. maj 2021  
Zlato in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja geografije  
Janja Podlogar, K3b je na državnem tekmovanju iz znanja geografije, ki je letos potekalo na 
daljavo, dosegla 1. mesto in zlato priznanje. Odličen rezultat in srebrno priznanje pa je osvojila 
tudi Ana Sinkovič, Z2c. Tekmovanje je letos na šolskem in državnem nivoju potekalo na temo 
Prehrana v geografski perspektivi. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 16 dijakov, Janja in Ana 
pa sta šolo zastopali na državnem tekmovanju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četrtek, 27. maj 2021  
Sprejmite izziv in se prijavite na razpis za 51. Krkine nagrade  
Nove okoliščine, zanimivi izzivi in inovativne rešitve. Tok misli, idej in dognanj je neustavljiv …  
Dijaki in študenti, prijavite se na razpis za 51. Krkine nagrade in izkoristite priložnost, da 
dosežete pomemben mejnik na svoji raziskovalni poti. Raziskovalne naloge lahko do 6. julija 
2021 oddate na spletni strani Krkinih nagrad. 
 
Sreda, 2. junij 2021  
Delavnica - geliranje in podaljševanje nohtov  
Dijakinje KZ1a in KZ1b so imele delavnico iz področja manikire – geliranje in podaljševanje 
nohtov, ki jo je izvedla ga. Mojca Janežič, predstavnica podjetja Akademija studio lepota. 
Predstavila je teoretične smernice in novosti s tega področja, prikazala pa tudi demonstracijo 
podaljševanja nohtov s pomočjo šablon. 
 
Ponedeljek, 21. junij 2021  
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 21 dijakov. Izpit so vsi 
dijaki uspešno opravili, dijakinji 
Pia Miklavž in Adrijana  Hočevar 
pa sta dosegli vse možne točke in 
sta zaključni izpit opravili z odliko.   
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Sreda, 7. julij 2021  
Rekordno uspešno leto za naše maturante  
Minilo je še eno šolsko leto 
v znamenju koronavirusa, 
pouka na daljavo ter 
prilagajanja razmeram. 
Kljub vsemu pa smo na 
Srednji zdravstveni in 
kemijski šoli Šolskega 
centra Novo mesto izjemno 
uspešno zaključili 
spomladanski rok poklicne 
mature. K poklicni maturi je 
v letošnjem šolskem letu 
pristopilo 250 dijakov, 236 
(94,4 %) je bilo uspešnih, 
med njimi 48 (19,2 %) odličnih. Izjemno pa smo ponosni, da imamo zopet rekordno število 
zlatih in diamantnih maturantov. 31 dijakov je osvojilo naziv zlati maturant, kar pomeni, da so 
zbrali 22 točk od 23: Manuela Kovačič, Naja Šiška (obe F4a), Maruša Černelič, Ula Otoničar 
(obe F4b), Staša Konda, Nika Resnik, Matej Rukše (vsi K4a), Luka Pavlin, Špela Špringer (oba 
K4b), Ema Pangerc (KZ4a), Mojca Fink (Z4a), Eva Bobič, Zala Novak, Tjaša Udovč, Boštjan Ziherl 
(vsi Z4b) ter Katja Grden, Saša Krnc in Saša Lipar (vse Z4c). Kar 13 dijakinj pa je osvojilo vseh 
23 točk, to so diamantne maturantke: Jana Miketič (F4b), Tea Ajdovnik, Urška Lapuh, Neža 
Lindič, Ana Sever (vse K4a), Hana Gliha, Alja Hrovat, Nina Miklič, Tina Mohorčič, Klara Špendal 
(vse K4b), Ana Vintar (Z4a), Nika Potokar (Z4b) ter Katja Županc (Z4c). Zaradi epidemičnih 
razmer je podelitev spričeval zopet potekala prilagojeno. Učitelji so najprej spričevala dijakom 
razdelili v učilnicah, nato pa so se vsi dijaki z razredniki ter ostalimi učitelji zbrali v Športni 
dvorani Leona Štuklja, kjer je bila pripravljena podelitev plaket Šolskega centra Novo mesto 
najboljšim maturantom. Podelitev se je pričela s slovensko himno, ki jo je zapela dijakinja 
Viktoria Manukian (Z1c), nato pa sta vse prisotne nagovorila direktor Šolskega centra Novo 
mesto dr. Matej Forjan in ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole gospa Damjana 
Papež. Vsem maturantom iskreno čestitamo in jih želimo obilo uspehov tudi v prihodnosti. 
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Ponedeljek, 16. avgust 2021  
Začetek jesenskega roka popravnih izpitov 
Popravni izpiti so  potekali 16.–19. avgusta 2021. 
 
Ponedeljek, 23. avgust 2021  
Ravnateljica naše šole dobitnica častnega znaka Šolskega centra 

Damjana Papež, profesorica zgodovine in 
umetnostne zgodovine, je službovanje na Šolskem  
centru Novo mesto pričela leta 1998, sprva kot 
učiteljica zgodovine in umetnosti, od leta 2013 pa 
opravlja delo s področja pristojnosti ravnateljice 
Srednje zdravstvene in kemijske šole. Kot učiteljica je 
z izredno predanostjo opravljala pedagoško delo in 
razvijala dobre sodelovalne  odnose z dijaki, starši in 
sodelavci. Dijaki so pod njenim mentorstvom dosegali 
številne  nagrade in priznanja s področja znanja 
zgodovine ter na likovnih, fotografskih in video  
natečajih. S svojim čutom za estetiko je aktivno 
pripomogla k oblikovanju celostne podobe šolskega  
centra, saj je sodelovala pri oblikovanju številnih 
publikacij, zloženk in plakatov ter drugega  
promocijskega materiala. Delovne izkušnje iz prakse 
je leta 2013 nadgradila z vodenjem Srednje 
zdravstvene in  kemijske šole. Z nastopom njenega 
ravnateljevanja je šola postala ena največjih  
organizacijskih enot na šolskem centru, ki se ponaša 
z izjemnimi rezultati na poklicni maturi, s številnimi 
zlatimi in diamantnimi maturanti ter vrhunskimi 
rezultati na športnih tekmovanjih, ki šolo postavljajo 
v sam vrh športnih šol Slovenije. Z organizacijo 
državnih tekmovanj iz znanja in stroke, posvetov in 
mednarodnih srečanj ter vključevanjem v 
mednarodne projekte je šola postala prepoznavna 

tako v lokalnem kot tudi državnem in mednarodnem prostoru. Njeno delo temelji na znanju 
in izkušnjah, na združevanju teorije in prakse, povezovanju vseh  deležnikov v procesu 
izobraževanja, posebej pa se zavzema za temeljne moralne vrednote. Ob skrbi za kakovostno 
izvedbo pouka in prizadevanju, da šola dijakom omogoči čim bolj  pestro izbiro šolskih in 
obšolskih dejavnosti, posebno pozornost namenja tudi nadarjenim dijakom. Svoje delo 
opravlja srčno in z velik mero empatije, saj je eden izmed njenih glavnih ciljev uspešni in 
zadovoljni dijaki. Odlikujeta jo tudi samoiniciativnost in ambicioznost, ki se kažeta v njenem 
prizadevanju za napredek in razvoj Srednje zdravstvene in kemijske šole in Šolskega centra 
Novo mesto. Njeno delovanje je usmerjeno v prihodnost, s predanostjo svojemu delu pa je 
svetel zgled  vsem sodelavcem. 
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Torek, 24. avgust 2021 
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 
 


