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Šolsko leto 2021/2022 je bilo že tretje v času pandemije virusa COVID-19. Zaradi tega so na šoli 
veljali številni epidemiološki ukrepi z namenom preprečitve širjenja okužb (stacionarne učilnice, 
zaščitne maske, razkuževanje rok in površin, prezračevanje, malica po razporedu, določena 
uporaba sanitarij …). Zaposleni in dijaki smo spet uporabljali spletno platformo MS Teams, 
preko katere smo komunicirali v primeru izolacije. V izogib fizičnega zaprtja šole, smo zaposleni 
vodili sezname okuženih dijakov. Okuženi dijaki so lahko pouk spremljali preko aplikacije MS 
Teams. Naša šola letos prvič od začetka pandemije ni bila v niti enkrat zaprta. 
 
Sreda, 1. september 2021 
Prvi šolski dan. 
Na šoli smo v sredo, 1. septembra 2021, sprejeli 295 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 
Mateja Kržičnik. Svetovalni delavki sta Jožica Hrovat in  Polona Kramar. Na šoli je 1024 dijakov 
v 40 oddelkih, in sicer: 

❖ zdravstvena nega (SSI) 12 oddelkov, 
❖ kemijski tehnik 8 oddelkov, 
❖ farmacevtski tehnik 9 oddelkov, 
❖ kozmetični tehnik 6 oddelkov, 
❖ bolničar - negovalec (SPI) 3 oddelki, 
❖ zdravstvena nega (PTI) 2 oddelka. 

 
Seznam oddelkov in razrednikov: 

Oddelek Razrednik 

Z1. a Darja Urbas 

Z1. b Valentina Madjar Sitar 

Z1. c Katja Jović 

Z2. a Simon Šlajkovec 

Z2. b Uroš Frankovič 

Z2 .c Tanja Kulovec 

Z3. a Mojca Fišter 

Z3. b Goran Matešič 

Z3. c Mojca Simončič 

Z4. a Barbara Cesar 

Z4. b Petra Krulc 

Z4. c Maruša Pogačnik 

Z1. d – pti Marinka Cerovšek 

Z2. d – pti Janja Vovko 

B 1. a Blažena Berus 

B 2. a Natalia Zver Zupančič 

B 3. a Mojca Gajić 

KZ 1. a Monika Sadar 

KZ 1. b Manca Medle 

KZ 2. a Tina Benkovič 

KZ 2. b Anja Robek 

KZ 3. a Metka Ban 
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KZ 4. a Sabina Špoljar 

K 1. a Janja Markovič 

K 1. b Janja Florjančič 

K 2. a Melita Miklavčič 

K 2. b Matjaž Stanislav Ferkolj 

K 3. a Mateja Brudar 

K 3. b Mateja Vidmar Mandal 

K 4. a Ema Novinec 

K 4. b Aleš Absec 

F 1. a Nataša Sikošek 

F 1. b Ajda Plauštajner 

F 2. a Nada Fortuna 

F 2. b Maša Zajc 

F 3. a Urška Korasa 

F 3. b Špela Vičič 

F 4. a Marjanca Velkavrh 

F 4. b Tadeja Lamut 

 
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.  
 
 
Sreda, 1. september 2021  
Iris Zoran iz K4a svetovna prvakinja v kegljanju  
Iris Zoran je v paru z Žigo Požarjem v disciplini tandem 
mix postala svetovna prvakinja v kegljanju. Svetovno 
prvenstvo za mlajše člane in članice je potekalo v Kranju 
in Kamniku. V disciplini tandem mix (mešani pari igrajo 
dva seta po 30 lučajev mešano) sta Iris Zoran in Žiga 
Požar vzdržala vse pritiske tekmecev. V polfinalu sta po 
dodatnih metih premagala avstrijski, nato pa v finalu 
prav tako po dodatnih metih še favorizirani par s 
Hrvaške.   
 
Torek, 7. september,–sreda, 15. september 2021 
S kajakom po reki Temenici  
Dijaki programov ZN, KT in KZ so preživeli športne dneve na vodi. Pod budnim očesom 
inštruktorjev Gregorja, Uroša, Jožeta in Eve iz Kajak-Kanu-Sup kluba Novo mesto so v 
čudovitem vremenu na »sit on top« kajakih preveslali reko Temenico od Prečne do Zaloga. V 
prelepi naravi so bili za ogled bobrov, ki tam domujejo, žal preglasni, so si pa ogledali njihove 
velikanske »brloge«. Na poti so jih spremljali veliki modri kačji pastirji, ki so prava posebnost 
tega območja. Dijaki so odlično veslali in se družili, najbolj radovedni, koliko stopinj ima voda, 
pa so seveda tudi zaplavali. Večini je bila ta dejavnost popolna neznanka, a so kljub temu 
prijetno utrujeni in zadovoljni izstopili iz čolnov.   
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Sreda, 15. september 2021 
Prvi roditeljski sestanek 
Zaradi pandemije virusa COVID-19 je bil roditeljski sestanek izveden preko spletne platforme 
Zoom. 
 
Ponedeljek, 20. september,–torek, 21. september 2021 
KZ3a – projektni dnevi v Dolenjskih Toplicah  
Dijakinje oddelka KZ3a so imele projektne dneve v 
Dolenjskih Toplicah, kjer so se učile plesnih 
koreografij in se spoznavale z zabavnimi športnimi 
igrami. Po pohodu do Berryshke, kjer so si ogledale 
postopek destilacije in uživale v degustaciji 
čokoladnih bonbonov, je sledil družabni večer, na 
katerem so se z izvirnimi točkami predstavili 
razredni talenti. Torkovo dopoldne je minilo ob 
zabavnih tekmovalnih igrah, po kosilu pa so se 
polne pozitivnih vtisov in nepozabnih spominov 
odpravile proti Novemu mestu. 
 
Torek, 21. september 2021  
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. Letos je bilo skupaj na poklicni in 
splošni maturi 71 zlatih maturantov. Na splošni maturi je bilo 8, na poklicni maturi pa 63 zlatih 
maturantov, od tega 31 zlatih maturantov Srednje zdravstvene in kemijske šole, med katerimi 
je bilo kar 13 diamantnih maturantov. Sprejema se je udeležila tudi ravnateljica Srednje 
zdravstvene in kemijske šole, gospa Damjana Papež. 
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Četrtek, 23. september 2021  
Dan slovenskega športa  
Dan slovenskega športa je državni praznik, ki ga v RS praznujemo 23. septembra. Datum je bil 
izbran kot obletnica 23. septembra 2000, ko je ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika ter 
strelca Rajmonda Debevca na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju prvič zaigrala slovenska 
himna Zdravljica.  Na naši šoli smo ta dan obeležili s športnimi dnevi, in sicer: plesna delavnica 
z Gregorjem Vovkom, pohod po sedmih gričih Novega mesta, spust s kajakom po reki 
Temenici, supanje po reki Krki, funkcionalna vadba v Športnem društvu Piramida.   
 
Petek, 24. september 2021  
Projekt »Noč ima svojo moč«  
Dijaki oddelkov K2a in K2b ter mentorici so se udeležili 
projekta »Noč ima svojo moč«, kjer so spremljali, kako 
varno je kopanje zunaj uradno potrjenih območij. Vsak 
udeleženec je na spletni strani projekta naročil 
komplet za analizo vode in analiziral vode kopališč (rek, 
jezer, potokov …) v svoji bližini. Dijakinja Eneja 
Gašperšič (K2a) je analizirala reko Krko v Irči vasi, Larisa 
Kovačič (K2b) je analizirala reko Gabernico, Aljaž 
Prijatelj (K2a) Klevevž (Klevevške toplice) – termalno 
vodo, ki jo greje termalni vrelec, Maša Škrbec (K2b) 
potok Pendirjevko, ki izvira pod Trdinovim vrhom, Aljaž Jordan (K2a) in Luka Špiler (K2a) pa sta 
analizirala reko Temenico kar na športnem dnevu »s kajaki po Temenici«. Mentorica Ema 
Novinec je analizirala reko Krko na območju Loke, Janja Markovič pa Bršljinski potok. Pri analizi 
vode so proučevali kemijske, biološke in fizikalne parametre. Ugotovili so, da so vse vzorčene 
vode primerne za kopanje, saj je bila večina izmerjenih parametrov v mejah normale. Projekt 
se je zaključil 24. 9. 2021 z aktivnostmi, ki so obsegale znanstvene festivale na glavnih trgih 
štirih mest, več kot 30 predavanj in delavnic v knjižnicah, domu za starejše, muzejih ... ter 
odprta vrata v raziskovalnih ustanovah, znanstvenem centru in kulturnih ustanovah. 
Dejavnosti so potekale v Knjižnici Mirana Jarca, Gimnaziji Novo mesto ter tudi na Šolskem 
centru Novo mesto. Dijaki naše šole so si ogledali razstavo Hiše eksperimentov v Knjižnici 
Mirana Jarca. Poleg številnih eksperimentov, ki so jih obiskovalci lahko izvedli, je bila 
postavljena tudi razstava optičnih prevar.  
 
Ponedeljek, 27. september 2021  
Dan lekarn 
Z namenom, da opozorimo na pomembne teme, povezane z zdravjem žensk, smo na naši šoli 
organizirali informativno stojnico. 
 
Četrtek, 30. september 2021  
Rezultati šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine  
Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine se je udeležilo 24 dijakov. Zaradi odpovedi lanskega 
državnega tekmovanja je bila tudi letos ista tema: »Druga svetovna vojna«. Najbolje so pisali 
in si s tem pridobili bronasto priznanje sledeči dijaki: Rok Šuštaršič (Z4b), Riaz Goletič (K3b), 
Aleksander Pucelj (Z2b), Žiga Marcen Zalokar (K1a), Tim Jurinič (K4b), Aljaž Zajc (K3a), Franja 
Horvat (Z1c), Čandrika Sečnik (F1b), Žan Kos (K3a), Rok, Riaz in Aleksander so se uvrstili na 
državno tekmovanje, ki bo potekalo 13. novembra 2021 na Šolskem centru Postojna. 
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Ponedeljek, 5. oktober 2021 
Mednarodna izmenjava v projektu Biobread  

Oktober se je na naši šoli začel v znamenju 
mednarodnega projekta BioBread (Erasmus+ 
KA229, št. 2019-1-IT02-KA229-062280), v 
katerega so vključene tri države (Italija kot 
nosilka projekta – Instituto Professionale 
Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "G. 
Fortunato", Romunija – Colegiul Agricolsi de 

Industrie Alimentara "Vasile Adamachi" in Slovenija – Šolski center Novo mesto, Srednja 
zdravstvena in kemijska šola). Namen projekta je vzgoja ekološko pridelanih žitaric in njihova 
uporaba v prehrani, predvsem priprava kruha, od zrna do izdelka. Vključuje projektno nalogo 
ter izmenjavo dijakov. Na izmenjavo v Slovenijo je v prvem tednu oktobra prišlo 18 dijakov in 
6 mentorjev. Prvi dan srečanja, torek, 5. oktober, smo namenili spoznavanju dijakov in 
mentorjev iz Italije in Romunije, predstavitvi držav, šol in projektnih nalog. Srečanje se bo 
zaključilo s podelitvijo certifikatov. Poleg spominov in potrdil bodo gostje domov odnesli tudi 
del Slovenije v malem.  Logotip projekta je delo našega bivšega dijaka Roka Panjana. 
 
Četrtek, 7. oktober 2021  
Arheološka podoba Novega mesta  
Dijaki 1. letnika programa zdravstvena nega in farmacevtski tehnik so v septembru in oktobru 
zgodovino Novega mesta spoznavali na drugačen način. S pomočjo aplikacije na svojih 
mobilnih telefonih so reševali naloge na Marofu, po Novem mestu in v Dolenjskem muzeju, 
zanimivo zgodovinsko popotovanje pa so zaključili z delavnico animiranega filma. 
 
Petek, 8. oktober 2021  
Zaključek prve mobilnosti projekta BioBread  

Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli se je zaključila prva mobilnost dijakov in mentorjev v 
okviru projekta BioBread (Erasmus+ KA229, št. 2019-1-IT02-KA229-062280). Mobilnost je 
potekala od 5. do 8. oktobra, vključeni pa so bili gostje iz Italije in Romunije. Rdeča nit srečanja 
je bila predstavitev dela na področju žit in izdelkov. Program aktivnosti je vključeval delavnici 
mikroskopiranja žitnih zrn in peke ter degustacije potice.  Poleg predstavitev so bili obiskovalci 
tudi aktivni raziskovalci Novega mesta in Bele krajine. V Novem mestu so si ogledali Kapitelj, 
frančiškansko cerkev, mestni trg, muzej, knjižnico ter občudovali mestece na okljuku Krke. V 
Beli krajini pa so prisostvovali pripravi tradicionalne belokranjske pogače in spoznali 
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pripomočke, ki so jih naši predniki uporabljali pri mlatenju žita. Temu je sledil ogled Metlike in 
gradu. Deževen dan so zaključili z ogledom Krajinskega parka Lahinja, kjer so spoznali 
tradicionalno belokranjsko nošo in značilno staro belokranjsko hišo. Zadnji dan srečanja je bil 
športno obarvan. Obiskovalci so se skupaj z dijaki srednje zdravstvene in kemijske šole učili 
plesnih korakov. Sledila je podelitev certifikatov in izmenjava daril. Obiskovalci so se polni 
lepih spominov poslovili od slovenskih dijakov in mentorjev, s katerimi so spletli pristne stike. 
 
Sobota, 9. oktober 2021  
Sprejem diamantnih maturantov pri predsedniku države  
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport 
Republike Slovenije dr. Simona Kustec sta 9. oktobra na Brdu pri Kranju priredila sprejem za 
210 diamantnih maturantk in maturantov, ki so na splošni ali poklicni maturi 2021 dosegli vse 
možne točke. Kar 13 diamantnih maturantk je s Srednje zdravstvene in kemijske šole Šolskega 
centra Novo mesto. Izjemno ponosni smo na naša diamantna dekleta: Jano Miketič, Teo 
Ajdovnik, Urško Lapuh, Nežo Lindič, Ano Sever, Hano Gliha, Aljo Hrovat, Nino Miklič, Tino 
Mohorčič, Klaro Špendal, Ano Vintar, Niko Potokar in Katjo Županc. Sprejema se je udeležilo 
11 diamantnih maturantk naše šole in pomočnica ravnateljice Mateja Kržičnik. 

 
 
Nedelja, 10. oktober 2021  
Bronasto odličje Ognjena Lazarevića na »WORLD VIRTUAL CHAMPIONCHIPS«  
Na Svetovnem virtualnem prvenstvu v tajskem boksu je dijak F3a Ognjen Lazarević v kategoriji 
U17 osvojil odlično tretje mesto, in sicer v panogi shadow boxing. Nastopil je tudi v disciplini 
wai kru (tradicionalni tajski borilni ples), kjer pa je tekmovanje zaključil v četrtfinalu. 
Tekmovanja se je udeležilo 451 tekmovalcev iz 62 držav. Tekmovalci so pokazali veščine 
tajskega boksa, tehniko, kulturo, moč, vzdržljivost in telesno pripravljenost, ki so ključnega 
pomena za kvalifikacije na Olimpijske igre 2024 v Parizu, med katere šteje tudi Svetovno 
prvenstvo za otroke mladince in člane, ki se bo odvilo letos na Tajskem v mesecu decembru. 
Za dosego odličja v olimpijski športni panogi tajski boks, muaythai, ni dovolj le fizična 
pripravljenost, pomemben je tudi tradicionalno kulturni vidik športa. Svetovno prvenstvo se 
je odvilo pod taktirko svetovne organizacije IFMA, ki je priznana s strani mednarodnega 
Olimpijskega komiteja. 
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Ponedeljek, 11. oktober - sreda, 13. oktober 2021 
Projektni dnevi na Vojskem  
Dijaki K1a in K1b so bili v CŠOD Vojsko na 
projektnih dnevih z naslovom Spoznajmo in 
povežimo se. Pred prihodom v CŠOD so si najprej 
ogledali Antonijev rov v Idriji, po namestitvi v domu 
pa so se s socialnimi in družabnimi igrami, kjer je 
bilo potrebno veliko medsebojnega sodelovanja in 
usklajevanja, spoznavali, nadgrajevali odnose med 
sošolci ter tkali nova prijateljstva. Večera so 
zaključili ob tabornem ognju in z večernim 
pohodom, projektne dneve pa v sredo z ogledom 
Topilnice Hg v Idriji. 
 
Sreda, 13. oktober 2021  
Atletska ekipa dijakinj naše šole v družbi najboljših ekip v državi  

V Mariboru je potekalo Ekipno prvenstvo 
Slovenije v atletiki za dijake in dijakinje 
srednjih šol. Na področnem prvenstvu, ki 
je potekalo 5. 10. 2021 v Novem mestu, je 
ekipa naših dijakinj dosegla zadostno 
število točk in se kot deveta od 
šestindvajsetih sodelujočih šol iz Slovenije 
uvrstila v finalno tekmovanje.  Na 
tekmovanju v Mariboru so naša dekleta 
tekmovala po svojih najboljših močeh z 
dijakinjami iz desetih gimnazij. Kljub 
okrnjeni zasedbi (manjkali sta nam dve 
tekmovalki) je prav vsaka  v skupni fond 

točk prispevala največ,  kar je na koncu zadoščalo za 11. mesto. Izpostaviti moramo dva 
vrhunska rezultata, in sicer 1. mesto Nike Šinkec v teku na 100 m ter 2. mesto Maše Fink v 
skoku v daljino. Ker pa vemo, da na ekipnem tekmovanju šteje seštevek vseh točk, ki jih 
posameznica prejme za dosežen rezultat, čestitamo prav vsaki, ki je na tekmovanju zastopala 
barve naše šole. Poudariti moramo, da smo se prvič v zgodovini Šolskega centra Novo mesto 
na finalno tekmovanje uvrstili s štirimi ekipami, in sicer: ekipa dijakov in dijakinj SEŠTG, ekipa 
dijakov SSŠ ter ekipa dijakinj naše šole. 
 
Nedelja, 17. oktober 2021  
Klara Kostrevc iz Z3a na SP priplesala do bronaste medalje  
V Budvi v Črni gori je potekalo svetovno prvenstvo mednarodne plesne zveze WADF (World 
Artistic Dance Federation). Prvenstva so se udeležile tudi plesalke moderna iz Plesnega kluba 
Lukec, v katerem že vrsto let trenira  Klara Kostrevc, dijakinja iz Z3a. V kategoriji modern male 
skupine starejši mladinci je Klara s soplesalkami Žano Colarič, Urško Vehovar, Emo Zildžovič, 
Pio Najo Kukec in Zaro Pohle prepričljivo opravila svoj nastop in na koncu so dekleta osvojila 
odlično bronasto medaljo.   
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Sreda, 20. oktober 2021  
V jati z drugačnimi  
S skupino dijakov iz Z4c smo sodelovali v 5. mednarodnem projektu V jati z drugačnimi. Prvi 
del smo spremljali preko ZOOM aplikacije, kjer nas je pozdravil direktor VDC-ja. Projekt se je 
nadaljeval s predavanjem o zdravem načinu življenja. Po končanem uvodnem delu smo se 
odpravili do RK Novo mesto, kjer so nam predstavili svoje delovanje, mi pa smo pripravili 
delavnico na temo prve pomoči pri oskrbi ran. Dijaki so v manjših skupinah prikazali oskrbo 
rane in udeležence naučili povijanja ran. Po končanem delu je sledilo druženje. 
 
Četrtek, 21. oktober 2021  
Obisk Fakultete za tehnologijo polimerov  

Dijaki četrtih letnikov programa kemijski tehnik so odšli na Fakulteto 
za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradec. Predstojnica Kariernega 
centra in mednarodne pisarne ga. Maja Mešl je najprej predstavila 
glavne značilnosti polimerov z zanimivimi primeri iz življenja, se 
dotaknila okoljske problematike v povezavi z odpadno plastiko in 
predstavila delo fakultete. Po končanem uvodnem delu so se dijaki 
razdelili v skupine in se udeležili delavnic: spoznali delo s 
programom za modeliranje NX Siemens in zmodelirali ovitek za 

telefon ter izvedli sintezo najlona. Ogledali  so si tudi  naprave za predelavo  polimerov. Na 
poti protu Novemu mestu so imeli kratek postanek v Velenju. 
 
Ponedeljek, 25. oktober 2021  
Jesenski športno-zgodovinsko-naravoslovni pohod po Kočevskem rogu  
Dijaki zaključnih letnikov so v tednu pred 
jesenskimi počitnicami v okviru 
interesnih dejavnosti opravili voden 
pohod po Kočevskem rogu. Pohod smo 
izpeljali v sodelovanju z Dolenjskim 
muzejem, in sicer pod vodstvom g. 
Jožeta Sajeta, ki nam je med 10-
kilometrskim pohodom širil obzorja in 
bogatil naše znanje z vsebinami narodno 
osvobodilnega boja med 2. svetovno 
vojno. Pri ogledu partizanske bolnice Jelendol nam je razložil delovanje in pomen 
partizanskega zdravstva v Kočevskem rogu, ki je predstavljalo vrh organizirane skrbi za 
ranjence med evropskimi odporniškimi gibanji 2. svetovne vojne. Pojasnil nam je strateški 
položaj Baze 20, najprej imenovane Točke 20, kjer je med leti 1943 in 1944 bival vrh političnega 
vodstva NOB gibanja. Naše zanimanje pa je pritegnil z razlago o tem,  kakšno naravno »zlato« 
nam pomenijo gozdovi Kočevskega roga ter živalstvo v njem. 
 
Petek, 7. november 2021  
Dan kemijske šole  
Dan kemijske šole smo posvetili Marie Curie, rojeni 7. novembra 1867, saj sta njeno življenje 
in delo močno povezana s poslanstvom kemijske šole. Pripravili smo razstavo »Marie Curie in 
radioaktivnost«, ki jo je spremljal dokumentarni film o dvakratni dobitnici Nobelove nagrade 
na dveh področjih – fiziki in kemiji. Poleg razstave, ki opominja na nevarnosti radioaktivnega 
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sevanja, predstavlja možnosti njegove koristne uporabe in nas poduči o vrstah sevanja, so 
dijaki programa kemijski tehnik izvajali fizikalno-kemijske eksperimente ter jih predstavili 
obiskovalcem. Dijaki prvih letnikov so z ogledom predstave Neustrašna raziskovalka dobili 
vpogled v delo Marie Curie in spoznavali radioaktivnost na drugačen način. 
 
Torek, 9. november 2021  
Šolsko tekmovanje SZKŠ za Cankarjevo priznanje  
Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje je letos potekalo na temo Vedre 
bližine med nami. Dijaki 1. in 2. letnikov so v razlagalnem spisu interpretirali roman Kurji pastir 
pisatelja in pesnika Ferija Lainščka. Bronasto priznanje so osvojile: Mihaella Hrovatič Perović, 
K1b, Rebeka Höfferle, KZ1a, Tjaša Pirnar, K2a, Klara Pirc Makše, K2a.  Tjaša Pirnar in Klara Pirc 
Makše sta dosegli največ točk in sta se v četrtek, 9. 12. 2021, udeležili regijskega tekmovanja, 
ki je zaradi epidemioloških razmer potekalo preko spleta. 
 
Torek, 9. november 2021  
Občinsko prvenstvo v rokometu za dijake   
V Športni dvorani Marof je potekalo Občinsko prvenstvo v rokometu za dijake. V uvodnem 
delu so dijaki premagali Gimnazijo Novo mesto, v polfinalu pa je za zmago zmanjkalo malo 
sreče. Turnir so dijaki končali na 4. mestu. V ekipi Srednje zdravstvene in kemijske šole so bili 
naslednji dijaki: Lazar Sredanovič (B1a), Jan Smolič, Mark Hren (oba Z1a), Alen Jereb, Jure 
Lazukin, Enej German, Marko Kambič (vsi K3a). 
 
Sreda, 10. november 2021  
Strokovna ekskurzija za dijake 1. letnikov programa ZN  
Drugi teden v mesecu oktobru so 
se dijaki 1. letnikov programa ZN 
odpravili na strokovno 
ekskurzijo. Najprej so obiskali 
partizansko bolnico Franja, ki je 
bila izrednega pomena v času 2. 
svetovne vojne. Z zanimanjem so 
si ogledali, kako je potekalo 
življenje zdravstvenega osebja in 
ranjencev v težko dostopni 
soteski Pasice pri Dolenjih 
Novakih. Potem so se odpeljali do Idrije, kje so si ogledali film o življenju v Idriji med 
obratovanjem rudnika, ter se sprehodili skozi 1200 m dolg Antonijev rov. V topilnici živega 
srebra so spoznali, kje vse se je živo srebro uporabljalo, ter se seznanili z njegovim pomenom 
uporabe v zdravstvu, znanosti in industriji. Ogledali so si tudi največjo rotacijsko peč za žganje 
živega srebra na svetu, ki je prenehala delovati leta 1995. 
 
Nedelja, 14. november 2021  
Svetovni dan sladkorne bolezni  
Na pobudo Zveze društev diabetikov Slovenije se je tudi Šolski center Novo mesto in z njim 
SZKŠ pridružil obeležitvi Svetovnega dneva sladkorne bolezni z nočno osvetlitvijo stopnišča 1. 
trakta, na katerem se nahaja logotip Šolskega centra. 
 



Kronika SZKŠ 

Šolsko leto 2021/2022 

11 

 

Ponedeljek, 15. november 2021  
Ogled reševalne postaje Zdravstvenega doma Novo mesto  
Dijaki 3. letnikov programa zdravstvena nega so si v 
sklopu predmeta zdravstvena nega in nujna 
medicinska pomoč ogledali reševalno postajo v 
Zdravstvenem domu Novo mesto. Podrobneje so 
spoznali delo srednjega zdravstvenika/srednje 
medicinske sestre ali diplomiranega 
zdravstvenika/diplomirane medicinske sestre s 
specialnimi znanji za področje nujne medicinske 
pomoči ter si ogledali reševalno vozilo in opremo, ki 
jo imajo reševalci na terenu. Dijaki so se lahko 
preizkusili tudi v vlogi poškodovanca in reševalca. 
 
Sreda, 17. november 2021  
Virtualni dan odprtih vrat  
Na virtualnem dnevu odprtih vrat so dijaki in učitelji predstavili programe, za katere 
izobražujemo na šoli, specialne učilnice, organizacijo in potek pouka ter dopolnjevalne 
dejavnosti, ki bogatijo šolski vsakdanjik. Obisk devetošolcev kaže, da ima srednja zdravstvena 
in kemijska šola izobraževalne programe, ki so zanimivi in ki mlade pritegnejo, hkrati pa je tudi 
pokazatelj dobrega dela in odlične vizije. Zaradi izrednih razmer oziroma zaradi pandemije je 
bil tudi letos dan odprtih vrat izveden virtualno oziroma preko spletne platforme Zoom. 
Obiskovalci so se dogodka lahko udeležili z uporabo mobilnega telefona, računalnika ali 
tablice.  
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Ponedeljek, 18. oktober,–torek, 16. november 2021 
Projekt Rastem s knjigo  

Dijaki 1. letnikov SSI in PTI so si v okviru 
projekta Rastem s knjigo ogledali 
frančiškansko knjižnico ter se seznanili z 
zgodovino samostana, ki je bil v 
preteklosti močno vpet v novomeško 
izobraževanje. S pomočjo telefonske 
aplikacije so samostojno raziskovali Novo 
mesto ter spoznavali njegove 
znamenitosti, ob koncu dejavnosti pa so 
obiskali Knjižnico Mirana Jarca, ki je ena 

izmed najlepših knjižnic v Evropi. V knjižnici so jim knjižničarke predstavile zgodovino knjižnice 
ter gradivo, ki ga knjižnica hrani, razložile način vpisa v knjižnico in vrste izposoje ter jih 
motivirale za branje s predstavitvami zanimivih mladinskih besedil. Dijaki so v dar dobili 
mladinski roman Gremo mi v tri krasne avtorice Nataše Konc Lorenzutti. 
 
Sreda, 19. november 2021  
Predstavitev nujne medicinske pomoči v izrednih razmerah  
Dijaki 4. letnikov programa zdravstvena nega so se udeležili ogleda Vojašnice Franca Uršiča v 
Novem mestu, kjer imajo lepo urejen manjši vojaški muzej. Dijaki so si najprej ogledali strelno 
orožje, vojaške uniforme in predstavitev, kako je potekala vojna za Slovenijo leta 1991 na 
našem področju, potem pa so imeli predstavitev dela vojaka – reševalca na bojnem področju. 
Pri tem so lahko ponovili že osvojeno znanje iz temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe z 
uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja. 
 
Sobota, 20. november 2021  
Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni  
Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
je zaradi korone potekalo preko spletne aplikacije. 
Mihaela in Aleksander sta dosegla srebrno 
priznanje, medtem ko Valentini ostaja bronasto 
priznanje iz šolskega tekmovanja.  
 
Petek, 3. december 2021  
NOVEMBER – mesec preprečevanja odvisnosti  
V okviru Zdrave šole so se dijaki tretjih in četrtih letnikov v mesecu novembru posvetili 
preprečevanju odvisnosti. Izdelali so zloženko, ki vsebuje veliko koristnih informacij v zvezi s 
tveganimi ravnanji med mladimi. Zloženko so predstavili pri razrednih urah. Vzpostavljena je 
bila posebna spletna stran, ki jo najdete na spletnem naslovu: https://www.tosemjaz.net/. Na 
njej lahko dijaki strokovnjakom s področja preprečevanja odvisnosti zastavljajo različna 
vprašanja, na katera odgovarjajo zdravniki, psihologi, socialni pedagogi … Tak način 
komuniciranja je pomemben zato, ker mladostniki pogosto želijo ostati anonimni in lažje 
zastavijo vprašanje po spletnem mediju kot pa osebno staršem ali učiteljem. Dijaki so izdelali 
tudi plakat in na njem prikazali različne oblike odvisnosti, s katerimi se srečujejo mladi: 
odvisnost od alkohola, kajenja, prehrane, digitalnih naprav, različnih kemičnih substanc ... 
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Petek, 10. december 2021 
Ekokviz  
Dijaki naše šole so se udeležili šolskega tekmovanja Ekokviz. S projektom Ekokviz za srednje 
šole želimo dijakom predstaviti drugačen pogled na spreminjanje okolja, predstaviti možne 
vzroke in spodbuditi dijake k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih 
problemov. Na tekmovanju, ki je potekalo preko spleta, so se pomerili v znanju o ENERGIJI in 
EVROPSKI KOHEZIJSKI POLITIKI. Dijaki, ki so bili najbolj uspešni, so se uvrstili na regijsko 
tekmovanje, ki bo potekalo v januarju. Našo šolo bodo zastopali: Špela Pribošek, K1b, Luka 
Špiler, K2a, in Nia Dežman, KZ2a. 
 
Petek, 10. december 2021  
Dan zdravstvene šole  
Dijaki zdravstvene smeri so za ostale dijake in zaposlene na dan zdravstvene šole pripravili 

aktivnosti na glavnem hodniku šolskega centra, 
kjer so obiskovalcem z oksimetrom izmerili nivo 
kisika v krvi. O zgodovini šole, organizaciji pouka 
ter izvajanju praktičnega pouka so se profesorica 
Marija Račič ter dijakinji Erna in Lana pogovarjale 
z gospo Jožico Rolih, eno izmed prvih učiteljic 
zdravstvene nege na zdravstveni šoli, nagrajenko 
Mestne občine Novo mesto in nagrajenko z 
zlatim znakom medicinskih sester. Dijaki 
zdravstvenih oddelkov so dan zdravstvene šole 
zaključili z ogledom posnetka intervjuja z 
nagovorom ravnateljice in zanimivim uvodom v 
dan zdravstvenega tehnika. 

 
Sreda, 15. december 2021  
Košarkarji se uvrstili v nadaljnje tekmovanje     
Ekipa dijakov naše šole je na 
področnem prvenstvu v košarki v 
močni konkurenci sedmih srednjih 
šol osvojila odlično 3. mesto ter se 
tako uvrstila v četrtfinale državnega 
prvenstva. S tem dosežkom so se 
dijaki uvrstili v nadaljnje 
tekmovanje, kjer se bodo pomerili z 
ekipama iz ljubljanske regije ter 
Obale in Notranjske. Najboljši 
strelec je bil Alen Džek Sotler. Ekipo 
so sestavljali: Luka Volk, Anže 
Bobnar, Sergej Petković, Miha 
Volčanšek, Leon Filipović, Žan Simonič, Rok Antolovič, Alen Džek Sotler, Jaka Močivnik in Jakob 
Janežič. 
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Torek, 21. december 2021 
Pomagajmo našim kosmatim prijateljem v zavetiščih 
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra Novo mesto ne podpiramo nakupa in 
uporabe pirotehničnih sredstev, zato smo povabili dijake, da namesto petard in raket, kupijo 
malenkost za žival v zavetišču (skledo za hrano, povodec, priboljšek, grelec, igračko ...). Zbran 
material smo predali zavetišču za živali.  
 
Četrtek, 23. december 2021  
Novoletni dijaški koncert  
Dijaki in profesorji smo koledarsko leto zaključili z ogledom dijaškega novoletnega koncerta, 
ki ga pripravljamo tradicionalno ter se tako z glasbenimi in plesnimi točkami poslovimo od 
iztekajočega se leta.  

 
 
Ponedeljek, 10. januar 2022  
Regijsko tekmovanje v ekokvizu  
Na regijskem tekmovanju v ekokvizu so svoje znanje o energiji in evropski kohezijski politiki  
pokazali Špela Pribošek, K1b, Luka Špiler, K2a, in Nia Dežman, KZ2a. Na državnem nivoju nas 
bosta zastopali Špela in Nia. Obe sta namreč dosegli zavidljivo število točk, ki jima je prineslo 
vstopnico na državno tekmovanje. To bo potekalo 17. 2. 2022 na eni izmed slovenskih srednjih 
šol.   
 
Sreda, 19. januar 2022 
Drugi roditeljski sestanek 
Zaradi pandemije virusa COVID-19 je bil roditeljski sestanek izveden preko spletne platforme 
Zoom. 
 
Četrtek, 27. januar 2022  
Z vrhunsko predstavo do naslova področnih prvakinj 
Na področnem tekmovanju v košarki za dijakinje, ki je potekalo 18. 1. 2022 v Novem mestu, 
se je ekipa naših dijakinj pomerila z ekipo Gimnazije Novo mesto ter ekipo Šolskega centra 
SEŠTG. Z obema prepričljivima zmagama so osvojile 1. mesto ter se tako uvrstile v nadaljnje 
tekmovanje. V četrtfinalu državnega tekmovanja se bodo pomerile s tretjo ekipo ljubljanske 
regije ter drugo ekipo Obale in Notranjske. Kot drugo najboljšo strelko tekmovanja moramo 
izpostaviti Živo Windisch Mišjak, ki je tudi slovenska reprezentantka v mladinski selekciji ter 
U17. Do tega izkupička so ji seveda pomagale ostale soigralke, ki so tudi njene soigralke v ŽKK 
Krka. Ekipo, ki sta jo vodila mentorica U. Korasa in trener  M. Frančič, so sestavljale: Ž. Windisch 
Mišjak , A. Strašek, F. Horvat, L. Palčič, L. Prešeren, L. Judež, N. Judež, N. Selak. 
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Sobota, 29. januar 2022  
TV oddaja Krompir na SLO1  

Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto so 
v oddaji na TV SLO1 Niku Škrlecu in Niki Rozman več kot 
odlično predstavili svoja izobraževanja in poklice. Previjanje 
dojenčka in higiensko razkuževanje rok sta v okviru 
programa zdravstvena nega predstavila dijakinja Erna Dedić 
in dijak Aljaž Macedoni. V oddaji sta dijaka dajala 
voditeljema navodila, kako izvesti te postopke. Predstavitev 
poskusov semafor in slonova zobna pasta sta v okviru 
programa kemijski 

tehnik predstavila dijakinja Ana Škufca in dijak Alen 
Drab. Voditelja sta jima pomagala pri »čaranju«. 
Izdelavo timijanovega sirupa in razne farmacevtske 
oblike sta v okviru programa farmacevtski tehnik 
predstavili dijakinji Alisa Glavan in Iza Jerlah. Poslikavo 
nohtov in namestitev pomirjevalne maske za obraz sta 
v okviru programa kozmetični tehnik predstavili dijakinji 
Karin Črtalič in Lara Rogelj. Za dijaki je prijetna medijska 
izkušnja, ki se je bodo še dolgo radi spominjali.  
 
Ponedeljek, 31. januar 2022  
Obisk predstavnikov Dijaške organizacije Slovenije  
Šolski center Novo mesto so obiskali predstavniki Dijaške organizacije Slovenije, in sicer v 
okviru projekta DOS v šoli. Namen projekta je delovanje DOS približati prav vsakemu dijaku in 
nadaljevati dobro sodelovanje z Dijaško skupnostjo Šolski center Novo Mesto. 
 
Torek, 8. februar 2022  
V počastitev kulturnega praznika   
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, je osrednji slovenski kulturni  in državni praznik –  
dela prost dan v Republiki Sloveniji, ki ga praznujemo 8. februarja, na obletnico smrti 
največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Na ta dan poteka osrednja državna 
proslava, na kateri podelijo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada za vrhunske 
dosežke na področju umetnosti v Sloveniji. Po vsej državi na ta dan potekajo številne 
prireditve, s katerimi se poklonimo umetniškemu udejstvovanju. Na naši šoli smo v počastitev 
tega dne pripravili virtualno prireditev na temo poezije. Prisluhnili smo recitaciji dijakinje in 
profesorja naše šole ter poslušali zanimiv pogovor z urednikom Cankarjeve založbe, gospodom 
Aljošem Harlamovom ter  z zmagovalko Festivala mlade literature Urška za leto 2019, gospo 
Nino Medved. 
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Petek, 11. februar,–sobota, 12. februar 2022 
Virtualni informativni dan 2022   

V petek in soboto smo uspešno 
izvedli virtualni informativni dan ter s 
predstavitvami programov, za katere 
izobražujemo, bodočim dijakom 
približali poklice, delo in utrip šole. 
Predstavitev vseh programov, za 
katere izobražujemo na srednji 
zdravstveni in kemijski šoli, je (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. 
 
Sobota, 12. februar 2022  
Vrhunski uspehi atletinje Nike Šinkec se nadaljujejo  
Če je atletika kraljica športov, bi lahko rekli, da je Nika Šinkec, 
dijakinja KZ2b, kraljica atletike na naši šoli. Članica AK 
Šentjernej nas je ponovno razveselila z vrhunskim rezultatom 
na 6. Balkanskih igrah, ki so bile 12. februarja 2022 v 
Beogradu. Prvenstva se je udeležila kot članica slovenske 
mladinske reprezentance (U20) in v teku na 60 m z 
rezultatom 7,72 s osvojila končno 6. mesto. Na tekmovanju 
je sodelovalo preko 250 mladih atletov iz 19 držav. Naj 
spomnimo, da je Nika z mlado slovensko reprezentanco 
(U18) v Beogradu nastopila tudi med poletnimi počitnicami, in sicer 14. avgusta 2021, od koder 
se je vrnila s srebrno medaljo. Nastopila je v teku na 100 m. V kvalifikacijah je dosegla čas 
12,13 s ter v finalnem nastopu 12,27 s.  Zaupala nam je, da ji je cilj doseči normo za evropsko 
prvenstvo U18, ki bo julija 2022 v Izraelu.  Poleg tega, da je v šoli v programu kozmetični tehnik 
vzorna dijakinja, je pred njo še lepa športna kariera. Pri usklajevanju šolskih in športnih 
obveznosti ji bomo zagotovo pomagali vsi učitelji naše šole. 
 
Četrtek, 17. februar 2022  
Državno tekmovanje v Ekokvizu  
Na državnem tekmovanju v Ekokvizu sta našo šolo 
zastopali Nia Dežman, KZ2a in Špela Pribošek, K1b. Obe 
dijakinji sta pokazali veliko znanja s področja kohezijske 
politike. Poleg usvojenega znanja pa sta dijakinji dosegli 
tudi odličen čas reševanja nalog, ki je ključno vplival na 
tako žlahten rezultat. 
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Petek, 18. februar 2022  
Četrtfinale državnega tekmovanja za dijakinje v 
košarki  
Ekipa košarkaric SZKŠ je na četrtfinalu državnega 
prvenstva v košarki za dijakinje premagala ekipo 
Gimnazije Šentvid in se uvrstila na polfinalni turnir. 
Za SZKŠ so igrale: Živa Windisch Mišjak, Lea in Nika 
Judež, Neja Selak, Franja Horvat, Lana Prešeren, 
Helnaida Džeherović, Ana Strašek in Lana Palčič. 
 
Ponedeljek, 21. februar,–sreda, 23. februar 2022 
Projektni dnevi v CŠOD Ajda   
Dijaki oddelkov Z2a in Z2b so se odpravili na projektne dneve na Koroško. Najprej so si v 
Libeličah ogledali muzej kmečke zbirke, kostnico sv. Mihaela in župnišče, v katerem sta črna 
kuhinja in stara učilnica. Po ogledu so se odpravili v CŠOD Ajda, kjer so jih mentorji že čakali in 
jih pospremili v sobe. Po nastanitvi v sobe so imeli kosilo, po katerem se je en razred odpravil 
na plezanje, drug pa je šel v učilnico, kjer jim je mentorica predstavila hišni red in pravila, nakar 
je sledila zamenjava. Po aktivnostih so imeli večerjo in večerni sprehod. Naslednji dan so 
potekala predavanja o prvi pomoči, oživljanju ponesrečenca in o prvi pomoči pri pikih in ugrizih 
živali. Že je bil čas kosila in kratek odmor. Po kosilu je ena skupina odšla na nordijsko hojo, 
druga pa je imela predavanje o transportu ponesrečenca. Dan je zaključilo večerno druženje 
ob družabnih in socializacijskih igrah. Naslednji dan so se dijaki po zajtrku preizkusili v 
lokostrelstvu in imeli predavanje o zaustavljanju krvavitev in načinih povijanja poškodovanca. 
Bivanje v CŠOD Ajda so zaključili ob 13.00 in se veseli in zadovoljni odpeljali domov na 
Dolenjsko.   
 
Petek, 25. februar 2022 
Šolsko tekmovanje iz zdravstvene nege in oskrbe za priznanje Angele Boškin  
Na šoli je potekalo šolsko tekmovanje iz zdravstvene nege in oskrbe za program BN. Za 
program ZN pa smo tekmovanje izpeljali 7. 3. 2022. 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.  Na državnem tekmovanju, ki bo 8. 4. 2022 
Ljubljani, se bodo najboljši dijaki potegovali za priznanje Angele Boškin. Najboljši dijaki iz 
programa BN, ki bodo zastopali našo šolo so: Gentiana Zogaj, B3a, Gaj Martin Gorenc, B1a, 
Eva Jovanovič, B1a. Iz programa ZN pa bodo našo šolo zastopali: Valentina Vovk, Z2b, Leja 
Klobučar, Z2c, Aleksander Pucelj, Z2b, Lina Konda, Z1b, Anže Škrbec, Z1d-pti. 
 
Ponedeljek, 7. marec 2022  
Šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete  
Na SZKŠ je potekalo šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete, na katerem se je 
pomerilo 18 dijakov prvega, 8 dijakov drugega in 7 dijakov tretjega letnika. V prvem letniku je 
največ točk dosegla Mihaella Hrovatič Perović, K1b. Drugo mesto je zasedla Ema Ilovar, K1a, 
in tretje Luka Škedelj, K1b. V drugem letniku sta si prvo mesto razdelila Klemen Rožič Šoštar, 
K2a, in Christopher Šajatović, K2b, tretje mesto pa je osvojila Klara Pirc Makše, K2a. V tretjem 
letniku je prvo mesto pripadlo Žanu Kosu, K3a, sledita Nika Grill, K3a, na drugem in Amadej 
Kramar, K3b, na tretjem mestu.  
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Četrtek, 10. marec 2022  
Rezultati EPI Reading Badge 2021/2022  
Na angleški bralni značka Epi Reading Badge je sodelovalo 33 dijakov, in sicer 13 dijakov 1. 
letnikov, 9 dijakov 2. letnikov in 11 dijakov 3. letnikov. Dijakinja Čandrika Sečnik, F1b je osvojila 
zlato priznanje, 24 dijakov pa srebrno priznanje. Ostali dijaki so prejeli priznanja za 
sodelovanje. 
 
 
Petek, 11. marec 2022  
Dan EU  
Dijaki oddelka F1b, ki v letošnjem šolskem letu 
zastopajo našo šolo na projektu Šola ambasadorka 
Evropskega parlamenta (EPAS), so se udeležili 
Dneva Evropske unije. Dijaki so se v šolskem dnevu, 
namenjenemu projektu EPAS, s pomočjo 
predstavitve profesorja za geografijo Mateja Cizlja, 
gradiva iz Hiše Evrope in skozi zanimive igre podučili 
o delovanju EU, njenih organih in njeni vlogi. V 
skupinah so preučili izbrane tematike, o katerih 
bodo razpravljali s poslanci na videokonferenčnih 
sestankih (zaposlovanje mladih, preprečevanje odvisnosti in enakopravnost spolov), in 
pripravili predloge zanje.  Pripravili so objave za šolsko Facebook EPAS stran in obnovili 
informacijsko točko EPAS na hodniku naše šole. Prav tako so pripravili dejavnosti za Dan 
Evrope 9. maja za celotno šolo.  Dijaki bodo tako z novim znanjem in metodami zdaj še bolje 
osveščali dijake naše šole o vlogi in pomembnosti EU v našem življenju. 
 
 
Sobota, 12. marec 2022  
Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev  
Dijak naše šole se je udeležila XX. državnega tekmovanje mladih zgodovinarjev, ki je bilo na 
Šolskem centru Postojna. Zaradi pandemije virusa COVID-19 državno tekmovanje prejšnji dve 
šolski leti ni bilo organizirano. Našo šolo je predstavljal dijak Riaz Goletić iz oddelka K3b. Tema 
tekmovanja je bila druga svetovna vojna. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov: 
posamičnega in skupinskega oziroma terenskega. Riaz je bil uspešen in je pridobil srebrno 
priznanje. Terenskega dela se naša šola ni udeležila, saj smo zaradi nepredvidljivih razlogov 
dva dneva pred tekmovanjem ostali brez dveh dodatnih tekmovalcev. 
 
 
Četrtek, 17. marec 2022  
Šolsko tekmovanje v znanju matematike  
Šolskega tekmovanja iz znanja matematike se je udeležilo 44 dijakov skupine B in 4 dijaki 
skupine C. 25 dijakov prejme bronasto priznanje. Nika Grill iz K3a in Jernej Povhe iz K4a pa sta 
se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 23. 4. 2022.  
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Četrtek, 17. marec 2022  
Zimski športni dan  
Uspešno smo izvedli zimski športni dan za dijake 1. 
letnikov. Smučarji so preživeli dva čudovita dneva na 
Voglu, pohodniki pa so uživali na pohodu okoli 
Bohinjskega jezera in do koče pod slapom Savica. Del 
dijakov je drsalo v Bohinjski Bistrici, nato pa so se 
odpravili še na Soriško planino na krpljanje ter vožnjo 
s sanmi in pležuhi. Spoznali smo geografske, kulturne 
in zgodovinske zanimivosti tega območja. Vsi skupaj 
smo preživeli čudovit dan na snegu, dobro voljo pa je 
okrepilo še toplo sonce. 
 
 
Torek, 22. marec 2022  
Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje  
Na Prvi gimnaziji v Celju je potekalo Četrtfinale 
državnega prvenstva v rokometu za dijakinje. Na 
prvenstvo so se poleg dijakinj Srednje zdravstvene 
in kemijske šole uvrstile še Prva gimnazija v Celju, 
Gimnazija in ekonomska šola Trbovlje ter Srednja 
zdravstvena šola Ljubljana.   Dijakinje naše šole so 
končale na 4. mestu. V ekipi Srednje zdravstvene in 
kemijske šole so bile naslednje dijakinje: Erna Dedić, 
Karmen Bojanc, Neja Kraševec, Franja Horvat, Jerca 
Jaklič, Lara Simonič, Nina Malič, Ema Nuhanović, 
Blažka Nosan. 
 
 
Sreda, 23. marec,–petek, 25. marec 2022  
Humanitarna akcija »Pomagam za mir« 
Dijaki in zaposleni so na stojnici na glavnem hodniku šolskega centra zbirali življenjske 
potrebščine za pomoč žrtvam vojne. Zbrane izdelke so predali Rdečemu križu Slovenije, ki je 
poskrbel za distribucijo do ljudi, ki pomoč potrebujejo 
 
 
Sreda, 23. marec 2022  
Državno prvenstvo v skokih z male prožne ponjave  
Na Državnem prvenstvu v skokih z male prožne ponjave, ki 
je potekalo v Brežicah, se je Kaji Podboj za las izmuznila 
medalja, saj je dosegla 4. mesto.  
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Petek, 25. marec 2022  
Delavnica slam poezije  

Dijaki K1a, in sicer Vik Rozman, Benjamin Bele in 
Mark Rifelj, ter dijakinja KZ1b, Gea Potrč, so se 
udeležili delavnic slam poezije, ki so potekale v 
organizaciji Založbe Goga. Delavnice sta vodila 
aktualni državni prvak Matic Ačko ter 
improvizatorka Mojca Frim, ki sta dijakom 
predstavila značilnosti in različne pristope k slam 
poeziji. Nato so sledile improvizacijske vaje in 
nabiranje asociaciji, ki so dijakom služile kot tema, 
na katero so morali napisati pesem in jo na odru 

na čimbolj efektiven način prestaviti občinstvu. Dijaki so se naučili, da ni teme, ki je ne bi bilo 
moč upesniti in da je zelo pomembno, na kakšen način slednje tudi storimo, še bolj pa kakšne 
besede izberemo; in ker slam poezija sloni na nastopu, na kakšen način jo interpretiramo. 
 
Četrtek, 31. marec 2022  
25. državno tekmovanje kemijskih tehnikov  

Na Dvojezični srednji šoli Lendava je potekalo 25. 
državno tekmovanje kemijskih tehnikov. Na 
tekmovanju je sodelovalo vseh pet slovenskih 
kemijskih šol. Iz vsake šole so tekmovali po trije 
dijaki, ki so v laboratoriju 6 šolskih ur praktično 
izvajali zastavljeno nalogo, napisali poročilo ter 
ovrednotili dobljene rezultate. Našo šolo so 
zastopali dijaki: Nika Grill (K3a), Amadej Kramar 
(K3b) in Tim Cizerle (K4b). Osvojili so odlična 4., 
5. in 7. mesto. Amadeja in Niko je od tretjega 
mesta ločila le 1 točka, Tim pa je bil po uspehu 

takoj za njima. Našo šolo so odlično zastopali in ponovno dokazali, da smo med slovenskimi 
kemijskimi šolami res v samem vrhu tako po teoretičnem znanju kot tudi po  praktičnem delu 
v laboratoriju. 
 
Petek, 1. april 2022  
Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje  
Na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče je 
potekalo Četrtfinale državnega prvenstva v 
nogometu za dijakinje. Na prvenstvo so se poleg 
dijakinj Srednje zdravstvene in kemijske šole uvrstile 
še dijakinje iz ŠC Slovenske Konjice – Zreče, Druge 
gimnazije Maribor in Gimnazije Šiška. Dijakinje naše 
šole so končale na 2. mestu in se uvrstile v polfinale 
državnega prvenstva v nogometu. V ekipi Srednje 
zdravstvene in kemijske šole so bile naslednje 
dijakinje: Adelina Osmanoska, Ana Mihelčič, Blažka 
Nosan, Maša Deželan, Lucija Zagorc, Melina 
Muratović, Ana Hostnik. 
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Četrtek, 7. april 2022  
Svetovni dan zdravja  

Na svetovni dan zdravja smo na šolskem hodniku pripravili 
razstavi o dveh pomembnih  temah mladostništva. Prva 
razstava je bila namenjena spanju in pomenu zadostne 
količine spanja, druga pa duševnemu zdravju na temo 
stiske mladostnikov. Predstavili smo tudi dve spletni 
strani, in sicer "Kaj lahko naredim, da mi bo lažje" ter "To 
sem jaz", kjer lahko dijaki poiščejo pomoč v stiski in se 
anonimno zaupajo strokovnjakom. Na to temo bodo 

razredniki s svojimi dijaki spregovorili tudi na razrednih urah. Nismo pozabili tudi na gibanje, 
saj je na šolskem igrišču kar 100 dijakov in profesorjev opravilo test hoje. Lahko so si zmerili 
tudi krvni tlak, saturacijo in sestavo telesne mase. 
 
Petek, 8. april 2022  
25. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol za priznanje Angele Boškin  
Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana je potekalo 
25. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih 
šol za priznanje Angele Boškin. Dijaki programa 
zdravstvena nega Valentina Vovk in Aleksander 
Pucelj iz Z2b, Leja Klobučar iz Z2c, Lina Konda iz 
Z1b in Anže Škrbec iz Z1d–pti so predstavili svoje 
znanje na temo Zdravstvena nega pacienta s 
kožnimi obolenji v različnih starostnih obdobjih, 
dijaki programa bolničar-negovalec Gaj Martin 
Gorenc in Eva Jovanovič iz B1a ter Gentiana 
Zogaj iz B3a pa na temo Nega in oskrba kože 
starostnika.  Dijaki so našo šolo odlično zastopali in pokazali veliko teoretičnega znanja. 
Valentina Vovk je osvojila srebrno, Aleksander Pucelj in Leja Klobučar pa bronasto priznanje.  
Dijakom, ki so tekmovali v stroki, so se pridružile tudi dijakinje, ki so ustvarjale na literarnem 
področju na temo V svoji koži. Med pet najboljših prispevkov so se uvrstili kar trije iz naše šole. 
1. mesto je dosegla Eva Neža Doberdrug, F4a, ki jo je mentoriral Denis Škofič, 2. mesto Nuša 
Ceglar, F4a, ki je ustvarjala pod mentorstvom Valentne Madjar Sitar in 5. mesto Čandrika 
Sečnik, F1b, katere mentorica je bila Katja Jović. 
 
Sreda, 20. april 2022  
Polfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje  

Polfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje je 
potekalo na Srednji šoli Srečka Kosovela v Sežani. Na 
prvenstvu sta poleg gostiteljice in naše šole tekmovali še 
Gimnazije Šiška in Gimnazija Franceta Prešerna Kranj. V 
konkurenci štirih šol so dijakinje naše šole dosegle tretje 
mesto in državno prvenstvo zaključile na 6. mestu. 
V ekipi Srednje zdravstvene in kemijske šole so bile 
naslednje dijakinje: Lucija Zagorc, Alisa Glavan, Melina 
Muratović, Adelina Osmanoska, Franja Rožembergar. 
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Sobota, 23. april 2022  
Državno tekmovanje iz matematike  
V Novem mestu je za Dolenjsko regijo potekalo državno tekmovanje iz 
matematike. Z naše šole sta se na tekmovanje uvrstila Nika Grill iz K3a 
in Jernej Povhe iz K4a.  Nika Grill je osvojila zlato priznanje. 
 
Sobota, 23. april 2022  
7. državno tekmovanje kozmetičnih šol Slovenije Z ZNANJEM DO LEPOTE   

Na Šolskem centru Novo mesto na Srednji 
zdravstveni in kemijski šoli je potekalo 7. državno 
tekmovanje kozmetičnih šol Slovenije Z znanjem do 
lepote, ki združuje strokovno znanje s prakso, s 
področja manikire in ličenja za dijake. Tekmovanja, 
ki ga je organiziral Šolski center Novo mesto v 
sodelovanju s podjetjema Studio lepa.si ter 
Akademijo studio lepota in pokroviteljstvom 
Skupnosti zdravstva, farmacije, kemije in 
kozmetike, so se udeležili dijaki iz šestih 

kozmetičnih šol. Poleg dijakov tekmovalcev in njihovih mentorjev so se dogodka udeležili tudi 
gostje; podžupan Mestne občine Novo mesto Boštjan Grobler, predstavnik Centra za poklicno 
izobraževanje Metod Češarek, predsednica  Skupnosti zdravstva, farmacije, kemije in 
kozmetike Adelija Perne ter mnogi drugi.  Glavna tema letošnjega tekmovanja so bile Bajke in 
povesti o Gorjancih, podtema pa je bila večno zimzelena ljubezen. Dijaki so tekmovali v petih 
kategorijah, in sicer: naravna manikira, permanentno lakiranje, nail art iz škatlice, ličenje – 
glamur poročno ličenje, celostna podoba. Tekmovanje smo zaključili s slavnostno akademijo, 
na kateri smo podelili priznanja in nagrade prvim trem tekmovalcem v posamezni kategoriji. 
Dogajanje smo popestrili z glasbenimi in plesnimi točkami. 
 
Dijakinje, ki so zastopale našo šolo, so se na tekmovanju odrezale več kot odlično. Sara 
Kastelic, KZ3a, je v kategoriji permanentnega lakiranja osvojila 1. mesto, Urška Antončič, KZ3a, 
v isti kategoriji pa 3. mesto. Mentorica pri permanentnem lakiranju je bila Tina Benkovič. 
Valentina Černelč, KZ4a, je osvojila 2. mesto v kategoriji naravne manikire, z mentorico Tino 
Benkovič.  Lina Arh, KZ2a, je v kategoriji nail art v škatlici zasedla 2. mesto, mentorica je bil 
Tina Benkovič. V kategoriji celostne podobe pa je ekipa naših dijakinj, ki so jo sestavljale Elis 
Regina Baškovič, Lina Arh, Nia Dežman in Rebeka Štefanič, vse iz oddelka KZ2a, z modelom 
Anjo Šeme, KZ1b, osvojila 2. mesto. Mentorica pri celostni podobi je bila Monika Sadar. 
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Ponedeljek, 25. april 2022  
Zlato in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja geografije  
Žan Kos iz K3a je usvojil zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja geografije, ki je tudi letos potekalo na 
daljavo. Odličen rezultat in srebrno priznanje pa je dosegel 
tudi Aljaž Zajc iz K3a. Tekmovanje je letos potekalo na 
šolskem in državnem nivoju na temo Gore v Sloveniji in 
svetu. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 19 dijakov, dijaka 
Žan in Aljaž pa sta šolo zastopala na državnem tekmovanju. 
 
Sobota, 7. maj 2022  
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: Mihaella Horvatič 
Perović iz prvega letnika, iz drugega Klemen Rožič Šoštar in 
Christopher Šajtović ter Žan Kos kot predstavnik tretjega letnika. V 
letošnjem letu dijakom ni uspelo osvojiti Preglove plakete, jim pa 
učitelji aktiva čestitamo za sodelovanje in izrekamo pohvalo za ves 
trud, ki so ga vložili v priprave. 
 
Sreda, 11. maj 2022  
3 na 3 področno prvenstvo v ŠD Leona Štuklja  
Ekipa dijakov SZKŠ v košarki 3 na 3 je na področnem prvenstvu v ŠD Leona Štuklja osvojila 2. 
mesto in se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v četrtek v Kopru. Nanj so se, brez boja, 
uvrstile tudi dijakinje. Ekipo srebrnih iz področnega prvenstva sestavljajo: Sergej Petković, 
Leon Filipović in Jakob Janežič. 
 
Četrtek, 12. maj 2022  
Uniforme medicinskih sester skozi čas  
Podoba medicinske sestre je prepoznana tudi 
po uniformi, zato so ob 12. maju, 
mednarodnem dnevu medicinskih sester, 
dijakinje in dijak iz Z2c sešili različne uniforme, 
ki so jih nosile medicinske sestre v različnih 
zgodovinskih obdobjih. Tudi uniformo Angele 
Boškin, prve medicinske sestre na Slovenskem, 
nam je uspelo predstaviti na stojnici na 
hodniku naše šole. Lahko bi rekli, da smo imeli 
modno revijo uniform medicinskih sester skozi 
čas, predstavili pa smo tudi pripomočke za zdravstveno nego iz zgodovinskega kotička, npr. 
boben za shranjevanje sterilnega materiala. Navdušeni so bili tudi obiskovalci, ki smo jih 
povprašali, če vedo, kaj praznujemo, pa so v veliki večini dobro vedeli za praznik medicinskih 
sester. Ob prazniku smo pripravili tudi razstavo na bolniškem oddelku SB NM ter izdelali 
čestitke medicinskim sestram in zdravstvenikom, predvsem pa praznovali skupaj z dijaki, ki 
ponosno stopajo na pot poklica medicinske sestre. 
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Četrtek, 12. maj 2022  
12. maj – dan medicinskih sester  
Letošnji dan medicinskih sester je 
potekal pod geslom Glas medicinskih 
sester: vlaganje v zdravstveno nego in 
spoštovanje pravic medicinskih sester 
za zagotovitev svetovnega zdravja. 
Vsem medicinskim sestram/tehnikom 
zdravstvene nege, želimo, da ohranite 
svojo srčnost in vztrajate v skrbi do 
sočloveka, ob zavedanju, da moč 
dotika, nasmeha, prijazne besede in 
iskrenih komplimentov, lahko 
spreminja življenja. 
 
 
Petek, 13. maj 2022  
Državno prvenstvo v košarki 3 na 3  
Ekipa dijakov je prišla do 1/8 finala, dijakinj pa do 1/4 finala. Tekme so bile tesne in napete do 
konca. Vsem igralkam in igralcem čestitamo. Ekipo dijakov so sestavljali: Luka Volk, Sergej 
Petković, Leon Filipović in Jakob Janežič.  Ekipo dijakinj pa so tvorile: Živa Windisch Mišjak, 
Neja Selak, Franja Horvat, Ana Strašek in Lea Judež. 

 
 
 
Sobota, 14. maj 2022  
Dan odprtih vrat v Krki  
Na dnevu odprtih vrat tovarne zdravil Krka so dijaki 
zdravstvene šole obiskovalcem merili arterijski 
krvni tlak. Skupaj z mentoricama Marijo Račič in 
Glorio Šepec so dijaki izvedli blizu tisoč meritev RR. 
Lepo doživetje in predvsem lepa izkušnja za dijake 
zdravstvene nege, ki se učijo zdravstvene vzgoje, ki 
je danes še kako pomembna pri varovanju in 
ohranjanju zdravja. 
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Nedelja, 15. maj,–nedelja, 22. maj 2022  
Projekt Bio Bread Slovenija-Italija-Romunija  
V okviru projekta Erasmus+ Bio-Bread se je 9 dijakov 
ŠCNM SZKŠ v spremstvu profesoric Tadeje Lamut, 
Monike Sadar ter Maše Zajc odpravilo na izmenjavo 
v Italijo, v pokrajino Basilicata , ki je ena od dvajsetih 
dežel, ki sestavljajo Italijo. 
 
Ponedeljek, 16. maj,– petek, 27. maj 2022 
Dijaki iz Smedereva na praksi v Novem mestu  

Preko projekta Erasmus + »Unapredi veštine i 
primeri ih« so bili na izmenjavi dijaki Medicinsko-
farmaceutske škole »Sv. Petka« iz Smedereva. 
Poleg krepitve mednarodnega sodelovanja je bil 
namen projekta, nadgraditi praktično znanje in 
spoznati nove načine dela ter pridobiti nove 
veščine. Sodelovalo je pet dijakov zdravstvene 
usmeritve, ki so opravljali praktični pouk v 
Splošni bolnišnici Novo mesto in sedem dijakov 
farmacevtske usmeritve, ki so opravljali praktični 

pouk v Dolenjskih lekarnah in laboratorijih na naši šoli. Spremljala sta jih dva profesorja, ki sta 
bila prisotna pri posameznih urah pouka. Poleg obveznega praktičnega pouka so si na šoli 
ogledali zaključno prireditev za 4. letnike, ogledali so si Novo mesto in Ljubljano, organiziran 
je bil strokovni ogled tovarne zdravil Krka, d. d., Novo mesto, in Zdravstvenega doma Novo 
mesto. Ob zaključku smo na šoli pripravili krajšo slovesnost, na kateri jim je ravnateljica izročila 
simbolična darila, ki jih bodo spominjala na gostovanje pri nas. Gostje so povedali, da so 
spoznali veliko novega, se veliko naučili in bi se radi še vrnili v Slovenijo. Hvaležni so, da so bili 
kot naši gostje lepo sprejeti na šoli in praksi. Mentorji, ki so jih vodili na praksi, so jih pohvalili 
kot motivirane, vedoželjne in marljive. 
 
Sreda, 18. maj 2022  
Področno posamično tekmovanje v atletiki  
Naši dijaki so se udeležili Področnega 
posamičnega tekmovanja v atletiki, kjer so dosegli 
nekaj dobrih rezultatov. Predvsem izstopa rezultat 
Nike Šinkec, KZ2b, ki je v teku na 100 m dosegla 
normo za evropsko prvenstvo v atletiki. Miha 
Došen Balkovec, Z1a, je bil v skoku v višino četrti, 
ravno tako je 4. mesto v skoku v daljino zasedla 
Maša Fink, Z3b. Na tekmovanju so šolo zastopali in 
se trudili tudi: Matic Bajc, Špela Pribošek, Neža 
Ceglar, vsi K1b; Tomaž Pečavar, Z2b; Klemen Lavrin, Mina Gašpar, oba Z1b; Amadej Jamšek, 
Arianit Aliu, oba Z1c; Anej Kren, David Milutinović, Alen Kerin, Maša Fink, vsi Z3b; Miha Došen 
Balkovec, Z1a; Nika Šinkec, Alja Franko, Zala Ostrovršnik, vse KZ2b in Anamarija Klemenčič, 
F1a. Čestitamo in hkrati držimo pesti, saj so se Nika Šinkec, Miha Došen Balkovec, Maša Fink, 
Alja Franko in Špela Pribošek z doseženimi rezultati uvrstili na Posamično državno tekmovanje, 
ki bo 26. maja v Mariboru. 
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Petek, 20. maj 2022  
Zaključna prireditev in predaja ključa  

Na naši šoli je po dolgih 
dveh letih spet v živo 
potekala zaključna 
prireditev, ki je namenjena 
slovesu maturantov. Po 
maturantski himni, ki sta jo 
zapela Tjaša Plut in Matic 
Ponikvar, dijaka 
zaključnega letnika, so 
maturanti ponosno 
odplesali maturantsko 
četvorko, ki so se jo naučili 
s Plesnim studiem Novo 

mesto in Robijem Grmekom. Po govoru ravnateljice Damjane Papež, v katerem jim je zaželela 
čim boljši uspeh na maturi in srečo v nadaljnjem življenju, so se maturanti publiki predstavili s 
plesnimi in glasbenimi točkami. Sledila je podelitev priznanj za izjemne dosežke na državnih 
tekmovanjih, ki so jih prejeli: Nika Grill iz K3a, Žan Kos iz K3a, Špela Pribošek iz K1b, Nia Dežman 
iz KZ2a, Sara Kastelic iz KZ3a, Eva Neža Doberdrug ter Nuša Ceglar, obe iz F4a. Priznanja za 
posebne dosežke in zasluge pri promociji šole in poklica so prejeli Matic Ponikvar iz Z2d – pti, 
Aljaž Macedoni iz Z4a, Tjaša Plut iz K4a ter Ana Fink in Tina Kump iz F4a. Izbrali smo naj 
športnico, ki je postala Iris Zoran iz K4a, naj dijakinjo, ki je letos Nika Grill iz K3a, in z zabavnimi 
igrami izmed štirih najboljših oddelkov na šoli razglasili naj razred Z3a, ki je prejel tudi ključ kot 
simbol modrosti, resnice in avtoritete. Prireditev smo zaključili kot prijatelji, saj so se 
maturanti s svojimi razredniki združili v krog kot simbol popolnosti in pripadnosti, ter zapeli. 

 
 
 
 
Ponedeljek, 23. maj 2022  
Sprejem športnic Iris Zoran in Nike Šinkec pri ravnateljici  
Ravnateljica Damjana Papež je zaradi odličnih državnih in 
mednarodnih rezultatov sprejela športnici Iris Zoran in 
Niko Šinkec.  
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Sreda, 25. maj 2022  
Strokovna ekskurzija KZ2a  
Dijakinje KZ2a so obiskale hišo Kozmetike Afrodita v 
Rogaški Slatini. Predstavljena jim je bila dejavnost 
podjetja, posamezne linije za obraz, telo in aromaterapija 
ter praktična predstavitev kozmetične nege obraza z 
linijo Pure solution za mastno in nečisto kožo. Dijakinje so 
se seznanile z izdelki v njihovem prodajnem salonu, kjer 
so imele možnost osebnega svetovanja in nakupa. 
Ogledale so si tudi znamenitosti Rogaške Slatine z lokalno 
vodičko. Navdušil jih je znameniti park in kristalna 
dvorana. 
 
Petek, 27. maj 2022  
Obisk Fakultete za tehnologijo polimerov  

Dijaki tretjih letnikov programa kemijski tehnik so obiskali 
Fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradec. 
Predstojnica Kariernega centra in mednarodne pisarne ga. 
Maja Mešl je najprej predstavila glavne značilnosti polimerov 
z zanimivimi primeri iz življenja, se dotaknila okoljske 
problematike v povezavi z odpadno plastiko in predstavila 
delo fakultete. Po končanem uvodnem delu so  se dijaki 
razdelili v skupine in se udeležili delavnic:  spoznali delo s 

programom za modeliranje NX Siemens in zmodelirali ovitek za telefon ter izvedli sintezo 
najlona. Ogledali  so si tudi  naprave za predelavo polimerov. Na poti protu Novemu mestu so 
imeli  kratek postanek v Velenju. 
 
Ponedeljek, 30. maj - petek, 3. junij 2022 
Projektni dnevi na Gorjancih za Z3a, b, c več kot le pohod in preživetje v naravi  

V mesecu maju smo z dijaki oddelkov Z3a, b in c izvedli 
projektne dni na Gorjancih.  Gibali smo se v naravnem 
okolju ter tako spoznavali zdravstveni, vzgojno-
izobraževalni in kulturni vidik. Naše dvodnevno 
bivanje v naravi je bilo podprto z elementi:  
intelektualne vzgoje, kar pomeni, da so dijaki preko 
različnih aktivnosti spoznavali razsežnosti narave, 
estetske vzgoje, kar 
pomeni, da smo 

opazovali naravne lepote in s tem razvijali estetski čut do 
narave, moralne vzgoje, kar pomeni, da smo razvijali kulturni 
odnos do narave, samostojnost, iznajdljivost, ustvarjalnost, 
delovne navade, kolektivnost.  Cilj našega bivanja v naravnem 
okolju je bil tudi ta, da prispevamo k vzdrževanju bio-psiho-
socialnega stanja s sodobnim tehniziranim življenjskim 
okoljem in vsakodnevnim pehanjem za kopičenjem 
materialnih dobrin. In vse to smo tudi uspeli doseči.  
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Četrtek, 2. junij 2022  
Strokovna ekskurzija v Budimpešto  
Zaključni letniki programov zdravstvena nega in zdravstvena nega–pti so se vrnili polni vtisov 
s kratkega, a sladkega potovanja v Budimpešto, ki je popolna mešanica zgodovinskega in 
modernega sloga. Zgodovinski Budim jih je navdušil z bogato in pestro arhitekturo. Tam so 
imeli priložnost nakupa tradicionalnih dobrot. Obiskali so tudi Margaretin otok, ki je popoln 
oddih od mestnega vrveža, na katerem so se sprostili in občudovali njegove naravne lepote. 
Strokovna ekskurzija ne bi bila strokovna, če ne bi obiskali muzeja bolnišnice v Skali, v katerem 
so spoznali njeno zgodovino in delovanje med drugo svetovno vojno. Poleg pridobivanja 
znanja, spoznavanja madžarske prestolnice in občudovanja njenih znamenitosti pa so utrdili 
tudi medsebojne odnose. 

 
 
Ponedeljek, 6. junij 2022  
Predavanje Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo na SZKŠ  
Dijaki prvih in drugih letnikov srednje zdravstvene in kemijske šole so se udeležili dogodka na 
naši šoli. Obiskala nas je ga. Neža Polh, generalna sekretarka Slovenske zveze za javno zdravje, 
okolje in tobačno kontrolo (SZOTK). Predstavila nam je mobilno aplikacijo ŠUR (šola, ulica, 
razvoj), ki bo v uporabi od septembra 2022 dalje. Namen aplikacije je promocija zdravja in 
preventiva kroničnih nenalezljivih bolezni v kasnejšem življenju. Na ta način bodo mladi lahko 
pridobili takojšnje informacije strokovnjakov na področju zdravja. 
 
Sreda, 8. junij 2022  
Literarno priznanje naši dijakinji  
V Parku Rastoče knjige pred Knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu 
se je odvila zaključna prireditev literarnega natečaja Slavističnega 
društva Dolenjske in Bele krajine, na katerem je sodelovalo 70 
avtoric in avtorjev. Priznanje za najboljšo pesem v kategoriji 
srednješolci je prejela naša dijakinja Čandrika Sečnik, F1b, ki jo je 
mentorirala Katja Jović, njena pesem Med bregovoma pa je 
objavljena tudi v zborniku z naslovom Misliti kot reka. 
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Sreda, 15. junij 2022  
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 v spomladanskem 
roku  opravljalo 22 dijakov. Izpit so 
vsi dijaki uspešno opravili, dijakinja 
Nika Majcen pa je dosegla vse 
možne točke in je zaključni izpit 
opravila z odliko. 
 
Sreda, 15. junij 2022  
Sodelovanje z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije  
Po dveh letih premora zaradi epidemije, ko je bilo sodelovanje omejeno na spletna 
predavanja, smo s podružnico za Dolenjsko in Belo krajino Društva za zdravje srca in ožilja 
Slovenije ponovno vzpostavili »živi« stik. Dijaki prostovoljci v maju sodelovali pri izvedbi 
občnega zbora društva, junija pa so se izobraževali za merjenje gleženjskega indeksa. Ko so 
usvojili tehniko merjenja, so v prostorih društva izvedli delavnico meritev za njihove člane. Z 
aktivnostmi bomo nadaljevali v prihodnjem šolskem letu. 
 
Sreda, 6. julij 2022  
Poklicna matura na SZKŠ  

Šolo je kljub počitnicam napolnil dijaški vrvež, saj so maturanti na svečani prireditvi izvedeli, 
kako so zaključili svoje štiriletno izobraževanje. Po nagovoru ravnateljice Damjane Papež, ki je 
dijakom čestitala za uspeh, poudarila pomen znanja ter jim položila na srce misel, da bodo 
vedno dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole, sta program z glasbo popestrila maturanta 
Tjaša Plut in Matic Ponikvar. Prireditve sta se udeležili tudi zunanja članica šolskih izpitnih 
komisij za 4. predmet v programu farmacevtskega tehnika, in sicer Simona Škrjanec iz Krke, d. 
d., in predstavnica delodajalcev v. d. direktorica za zdravstveno nego Splošne bolnišnice Novo 
mesto, Nataša Piletič, ki je poudarila, kako pomembni so za družbo dijaki zdravstvene nege in 
da je poklic tehnika oz. tehnice zdravstvene nege časten in human poklic, ki si zasluži 
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spoštovanje. Poklicno maturo je letos v celoti opravljalo 206 dijakov programa kemijski, 
farmacevtski in kozmetični tehnik ter tehnik zdravstvene nege. Uspešnih je bilo 182 dijakov, 
kar predstavlja 88,3 % uspeh. 12 maturantov je doseglo izjemen uspeh, od tega je 7 
maturantov prejelo vseh 23 točk in tako pridobilo naziv diamantni maturant. To so dijaki: 
Barbara Kastelic, F4a, Nejc Vrščaj, F4a, Špela Longar, F4b, Valentina Černelč, KZ4a, Anja Ribič, 
KZ4a, Ana Hostnik, Z4a, in Mia Brulc, Z4b. 5 dijakov je bilo tik za njimi z 22 točkami in so zlati 
maturanti: Eva Neža Doberdrug, F4a, Jernej Povhe, K4a, Zala Bobnar, K4b, Ana Sladič, Z4b in 
Rok Šuštaršič, Z4b. 25 dijakov pa je imelo od 19 do 21 točk in so si s tem prislužili odličen uspeh.  
Na prireditvi smo podelili tudi pohvalo za odličen uspeh dijakom, ki so bili vsa štiri leta odlični, 
dijakom športnikom pa priznanja za 4-letno zastopanje šole na športnem področju. Dijaki 
srednje zdravstvene in kemijske šole s svojimi uspehi dokazujejo, da zmorejo tudi v težkih 
razmerah, v nenavadnih okoliščinah in novih situacijah ter tako kažejo, da bodo zmogli tudi v 
nadaljnjem življenju. Vsem iskreno čestitamo in jim želimo vse dobro na nadaljnji poti. 

 
 
 
Torek, 16. avgust 2022  
Začetek jesenskega roka popravnih izpitov 
Popravni izpiti so potekali od torka, 16. avgusta 2022, do četrtka, 18. avgusta 2022. 
 
Sreda, 24. avgust 2022 
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 

 
 
 


