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1 UVOD 

1.1 Poslanstvo in vizija šole 

Vizija naše šole  

 

V šolskem letu 2021/2022 smo uspešno uresničevali poslanstvo in vizijo šole. Kljub še vedno 

neugodni epidemiološki situaciji, povezani s COVID-19, smo se trudili za kakovosten pouk, 

stimulativno okolje za učenje in poučevanje ter osebnostno rast dijakov in zaposlenih. 

 

2 DELAVCI IN ORGANI ŠOLE 

2.1 Vodstvo šole 

V šolskem letu 2021/2022 smo vodstvo Srednje zdravstvene in kemijske šole predstavljale 

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

Mateja Kržičnik, dipl. m. s., univ. dipl. org. 

Ravnateljica in pomočnici ravnateljice smo spremljale in organizirale vzgojno-izobraževalno 

delo, ga nadzorovale ter podajale navodila za njegovo izvajanje.  

 

Posebna pozornost je bila namenjena naslednjim nalogam: 

• kakovostna izvedba pouka v različnih izvedbenih scenarijih (modela B), 

• zagotavljanje varnih pogojev za izvedbo pouka ob upoštevanju smernic in priporočil 

MIZŠ in NIJZ, 

• prepoznavanje dijakov v stiski in skrb zanje (izobraževanja, prilagojeni kurikuli), 

• prilagajanje izvajanja interesnih dejavnosti in praktičnega usposabljanja z delom 

epidemiološkim razmeram. 

 

2.2 Svet staršev 

Svet staršev se je sestal na treh sestankih. Prvo srečanje je potekalo 20. septembra 2021 preko 
videokonference. Na sestanku je bila za predsednico sveta staršev soglasno potrjena Tatjana 
Lokar Zidar, predstavnica Z3b, ki je to funkcijo opravljala že lansko šolsko leto. Za namestnico 
predsednice je bila soglasno potrjena Andreja Kastelic, predstavnica F4a. Člani sveta so bili 
seznanjeni s poročilom o delu za šolsko leto 2020/2021 (Poročilo o izvedbi letnega delovnega 
načrta) ter smernicami za delo v šolskem letu 2021/2022 (Letni delovni načrt).  
Ravnateljica je izpostavila glavne dosežke, projekte in aktivnosti preteklega šolskega leta, 
obenem pa tudi prioritetne cilje za delo v šolskem letu 2021/22 (kakovostna izvedba pouka v 
različnih izvedbenih scenarijih, zagotavljanje varnih ukrepov za izvedbo pouka ob upoštevanju 
smernic in navodil MIZŠ ter NIJZ, prepoznavanje dijakov v stiski in skrb zanje), spregovorila je 
o ukrepih za zajezitev pandemije ter o scenariju v primeru okužbe s COVID-19. 
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Drugo srečanje je bilo zaradi dopolnitve 10. člena Šolskih pravil o šolskem redu na Šolskem 
centru Novo mesto sklicano 9. novembra 2021 (korespondenčno). Do dopolnitve je prišlo 
zaradi sprejetja novega vladnega odloka v zvezi z izvajanjem ukrepov za zajezitev širjenja 
okužb z virusom SARS-cov-2 (obvezno nošenje kirurških ali FFP2 mask, obvezno samotestiranje 
v šoli 3-krat tedensko). 
Tretje srečanje je potekalo 6. aprila 2022 (v živo). Ravnateljica je udeležencem predstavila 

uspeh dijakov v 1. ocenjevalnem obdobju, ki je bil 74 %, kar je primerljivo z uspehom v 

preteklih šolskih letih. Predstavila je tudi realizacijo Letnega delovnega načrta, ki je bila v 

prvem polletju uspešno izvedena.  

 

2.3 Strokovni delavci šole 

2.3.1 Delo strokovnih aktivov 

 

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

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

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

kurikula, gradiva in učne pripomočke ter redno skrbeli za šolsko dokumentacijo. Šolsko leto 

smo začeli z obveznim izpolnjevanjem PCT pogojev za vse zaposlene, obveznim nošenjem 

mask povsod na šoli ter tedenskim samotestiranjem dijakov na domu. S 15. 11. 2021 je v 

veljavo stopil odlok o obveznem samotestiranju dijakov 3-krat tedensko v prostorih šole. V 

prvem delu šolskega leta je bilo zaradi visokega števila okužb veliko dijakov, celih oddelkov pa 

tudi zaposlenih napotenih v karanteno. Z 21. 2. 2022 je v veljavo stopil nov odlok, po katerem 

dijakom in zaposlenim ter drugim obiskovalcem šole ni bilo več potrebno izpolnjevati pogoja 

PCT, prav tako ni bilo več obveznosti samotestiranja. S 5. 3. 2022 glede na znova spremenjen 

odlok v šolskem okolju zaščitna maska ni bila več potrebna za dijake in zaposlene (z nekaj 

izjemami). 

 

Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

Aktiv 

matematike, 

fizike, 

informatike 

Marjanca 

Velkavrh 

Dijake so pripravljali na poklicno maturo, jo izvedli ter sodelovali v izpitnih odborih 

na poklicni maturi kot predsedniki, spraševalci in popravljalci maturitetnih pol. 

Izvedli so tudi predmaturitetni preizkus za zaključne letnike vseh smeri. Dijake so 

pripravljali na tekmovanja iz logike in matematike. Med šolskim letom so se 

udeležili različnih konferenc, usposabljanj in seminarjev, ki so bila po večini na 

daljavo v obliki webinarjev in videokonferenc. Člani aktiva so sodelovali tudi pri 

promociji šole na eINF, eDOV in državnem tekmovanju iz kozmetike. 

Družboslovni 

aktiv 
Matej Cizelj 

Pouk so izvajali v skladu z učnimi načrti in zakonodajo. Dijake so pripravljali na 

tekmovanja iz geografije in zgodovine. Skrbeli so za ustrezne materialne pogoje 

(oprema, učbeniški sklad, skrbništvo učilnic ...). Redno so spremljali novosti v 

stroki ter se samoizobraževali. Tudi v letošnjem šolskem letu so sodelovali v 

projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS). Uspešno so izvedli vse 
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

aktivnosti in ponovno prejeli naziv Šola ambasadorka EP. Julija Krajšek Souvan je 

v sklopu prostoizbirnih dejavnosti za dijake pripravila več zanimivih potopisnih 

predavanj. Člani aktiva so sodelovali na eDOV in eINF, pripravljali prispevke za 

spletno stran, Facebook in Instagram. Goran Matešič je urejal šolsko kroniko ter 

skrbel za snemanje video gradiva na prireditvah. 

Aktiv farmacije 
Matej 

Pegam 

Člani aktiva so izvedli so 2. in 4. predmet poklicne mature, na katera so dijake 

zaključnih letnikov programa farmacevtski tehnik intenzivno pripravljali celo 

šolsko leto, tudi v času zaostrenih epidemioloških razmer. Dijaki, ki so izrazili 

potrebo, so bili deležni dodatne strokovne pomoči preko videokonferenc. Po 

končani epidemiji so učno šibkejšim dijakom namenili posebno pozornost. Člani 

aktiva so sodelovali na eDOV in eINF. Izvedli so več tehniških dni na OŠ. Izpeljali 

so tudi vse načrtovane IND. Organizirali so stojnico ob dnevu slovenskih lekarn, 

kjer so zbirali odpadna zdravila in poskrbeli za njihovo strokovno uničenje. V 

aktivu so izvajali farmacevtski krožek z izdelavo zdravil za samozdravljenje. 

Sodelovali so pri različnih prireditvah za promocijo šole z izdelavo farmacevtskih 

pripravkov, ki so bili izdelani kot promocijska darila, sodelovali pa so tudi pri 

grafičnem oblikovanju promocijskih letakov. Skrbeli so za ustrezne materialne 

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

pripravo učil in opreme. 

Aktiv tujih 

jezikov 

Ajda 

Plauštajner, 

Barbara 

Cesar   

Čez leto so sodelovali z Danielom Canavanom, naravnim govorcem angleščine. 

Dijake so pripravljali na poklicno maturo. Izvedli so angleško bralno značko EPI 

Reading Badge za dijake 1., 2. in 3. letnikov ter bralno tekmovanje iz nemščine. 

Izpeljali so šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnikov. Barbara 

Cesar je organizirala nadstandardno ekskurzijo na Dunaj, ki se je je udeležilo 87 

dijakov. Skupaj z Julijo Krajšek Souvan je organizirala 3 potopisna predavanja za 

dijake. Članica aktiva Nataša Sikošek je bila mentorica dijaške skupnosti SZKŠ in 

organizirala razredno fotografiranje. Tadeja Lamut in Ajda Plauštajner sta urejali 

Facebook stran ter Instagram stran SZKŠ. Tadeja Lamut je snemala in oblikovala 

TIK TOK platformo za SZKŠ. Tadeja Lamut in Nataša Sikošek sta organizirali TIK TOK 

izzive za dijake. Ajda Plauštajner je organizirala dogodek v projektu EPAS (Dan EU). 

Nataša Sikošek in Tadeja Lamut sta sodelovali v mednarodnem projektu BioBread. 

Tadeja Lamut je sodelovala pri izdelavi novoletnih čestitk za starostnike, kot 

mentorica pri eTwinnigu je z dijaki izmenjavala pisma s šolo iz Turčije. Metka Ban 

je v sodelovanju z Goethe inštitutom organizirala pisanje velikonočnih čestitk za 

oskrbovance domov za ostarele v Nemčiji ter opravljala delo tajnice ZI in urejala 

Herkules. Članice aktiva so sodelovale tudi na eINF in eDOV ter pri izvedbi 

državnega tekmovanja kozmetičnih šol. Udeleževale so se izobraževanj, konferenc 

in usposabljanj. V juniju je Maruša Pogačnik gostila dva francoska študenta, ki sta 

prišla v okviru izmenjave pri projektu Erasmus. 

Aktiv kozmetike 
Sabina 

Špoljar 

Članice aktiva kozmetike so izvajale vzgojno-izobraževalni proces po načrtu, ki so 

ga pripravile na začetku šolskega leta. Skrbele so za promocijo programa. 

Sodelovale so na eDOV, eINF in organizirale tehniške dneve, ki so potekali v živo 

na osnovnih šolah, ki so izrazile željo po takšni obliki predstavitve programa. S 

programom kozmetični tehnik so se predstavile tudi v oddaji Sobotni krompir na 
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

RTV SLO. Spremljale so novosti v stroki in se strokovno izobraževale ter 

izpopolnjevale. Skrbele so za urejenost specialnih učilnic, pregled in nakup 

materiala. Sodelovale so v komisijah, na izpitih, s svetovalno službo. Aktivno so 

sodelovale pri izvedbi ter pripravi dijakinj na  državno kozmetično tekmovanje Z 

znanjem do lepote, ki je potekalo na naši šoli. Izpeljale so strokovne ekskurzije za 

dijake programa kozmetični tehnik. Sodelovale so pri pripravah in pri izvedbi 

POM. Sabina Špoljar je sodelovala v komisiji za kakovost in pri organizaciji PUD-a. 

Aktiv biologije Maša Zajc 

Člani aktiva so se individualno izobraževali, spremljali novosti v stroki ter izvajali 

vzgojno-izobraževalni proces v skladu s pravilniki in zakoni. Skrbeli so za urejenost 

učilnic (skrbniki), vitrine pred biološko učilnico ter nabavo materiala. Sodelovali 

so na eINF in v izpitnih odborih in komisijah ter s svetovalno službo. Dijake so 

pripravljali na tekmovanja. Stalno so analizirali uspeh dijakov ter posebno 

pozornost namenili delu s posebnimi skupinami dijakov. Izvedene so bile 

humanitarne akcije, in sicer Majhen prispevek – veliko darilo ter zbiranje hrane, 

odej ipd. za živali v zavetišču.   

Maša Zajc in Tanja Kulovec sta tudi v tem šolskem letu sodelovali v mednarodnem 

projektu KA2 BioBread. 

Mojca Fišter je pripravljala dijake na dodatni maturitetni predmet iz biologije in 

sodelovala v projektu Zdrava šola. Andreja Kmet je sodelovala v Komisiji za 

kakovost ter opravljala delo tajnice POM, kjer ji je pomagala tudi Tanja Kulovec. 

Aktiv kemije 
Ema 

Novinec  

Člani aktiva so izvajali pouk in dejavnosti v skladu z Letnim delovnim načrtom. 

Udeleževali so se strokovnih izobraževanj. Skrbeli so za urejenost učilnic in 

laboratorijev v sodelovanju z laboranti. S pripravo in izvedbo delavnic so 

sodelovali pri promociji poklica kemijski tehnik na eDOV in eINF, na tehniških 

dnevih na osmih osnovnih šolah ter v televizijski oddaji Sobotni krompir na RTV 

SLO. S postavitvijo razstave in verižnega eksperimenta so proslavili dan kemijske 

šole, ki ga obeležujemo na dan rojstva Marie Curie. Mateja Vidmar Mandal in 

Mojca Višček sta pripravljali dijake na maturitetni predmet kemija na splošni 

maturi. Janja Marković in Ema Novinec sta bili mentorici dijakom pri raziskovalnih 

nalogah (Krkine nagrade), ena od nalog je prejela Krkino priznanje. Mojca Višček 

je organizirala interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. 

Janja Marković je bila mentorica dijakom na tekmovanju Eko kviz. Mateja Vidmar 

Mandal in Ema Novinec sta pripravljali dijake na tekmovanje iz znanja kemije, 

Melita Miklavčič je bila mentorica dijakom, ki so se udeležili državnega 

tekmovanja kemijskih tehnikov v Lendavi. Člani aktiva so sodelovali pri izvedbi 

poklicne mature. Ocenjevalki za 2. predmet sta bili Mateja Horvat in Mateja 

Vidmar Mandal. Mentorici za 4. predmet sta bili Mojca Višček in Melita Miklavčič.  

Aktiv športne 

vzgoje 

Simon 

Šlajkovec  

Učitelji športne vzgoje so izvedli športne dneve za vse letnike. Dijake so pripravljali 

na občinska, področna in državna prvenstva in se jih tudi udeleževali. Udeležili so 

se strokovnih izobraževanj in se izpopolnjevali s pomočjo strokovne literature. 

Organizirali so različna tekmovanja na občinski in državni ravni ter na ta način 

promovirali šolo. Občinska in področna tekmovanja so organizirali pod okriljem 

Zavoda Novo mesto, državna tekmovanja pa pod okriljem Zavoda za šport RS 

Planica. Sodelovali so pri izvedbi državnega tekmovanja kozmetičnih šol, pri 
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

projektu BioBread ter na eDOV in eINF. Pripravljali so prispevke za spletno stran, 

Facebook in Instagram. 

 

 

Aktiv 

zdravstvene 

nege 

 

 

Gloria 

Šepec 

Člani aktiva so sodelovali v izpitnih odborih in komisijah, na poklicni maturi, 

zaključnem izpitu, popravnih ter drugih izpitih. Dijake programov ZN in BN so 

pripravljali na šolsko tekmovanje iz zdravstvene nege ter pomoči in oskrbe. Stalno 

so se strokovno izpopolnjevali ter spremljali novosti v stroki zdravstvene nege. 

Sodelovali so v projektih MIND+ in Zdrava šola. Konec maja se je zopet začel 

projekt Emedica. Maja so praznovali dan medicinskih sester. Organizirali so Dan 

zdravstvene šole. Prostovoljno delo je pod PCT pogoji delovalo v SB NM, DSO 

Trebnje in DSO Metlika. Sodelovali so na DOV v Krki. Kot simulatorji poškodb in 

hkrati reševalci so sodelovali na vaji evakuacije – potres. Priključili so se akciji Mala 

pozornost za veliko veselje ter akciji Nisi sam – slika majhne pozornosti. Dijaki so 

ob sliki zapisali nekaj lepih misli, s katerimi so polepšali decembrske dni starejšim 

na območju Novega mesta. Pripravljali so prispevke za spletno stran, Facebook in 

Instagram ter bili aktivno vključeni v promocijo šole (eINF ter eDOV). Gloria Šepec 

je skrbela z organizacijo interesnih dejavnosti s področja zdravstvene stroke ter 

skrbela za organizacijo izvedbe klinične prakse v SBNM, DSO in VDC Novo mesto. 

Slavistični aktiv 

Valentina 

Madjar 

Sitar 

Člani aktiva so načrtovane aktivnosti izvedli po načrtih. Redno so analizirali uspeh 

ter po potrebi nudili dodatno strokovno pomoč dijakom. Bili so mentorji dijakom 

na literarnih natečajih in dosegli odlične rezultate. Bili so mentorji in organizatorji 

šolskega tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Organizirali so virtualno prireditev 

ob kulturnem prazniku, prireditev s svečano podelitvijo priznanj na tekmovanju Z 

znanjem do lepote ter ob tem pripravili bilten, zaključno prireditev s predajo 

ključa. Vsi člani so lektorirali prispevke za spletno stran šole, Facebook ter ostale 

dokumente. S prispevki in fotografijo so skrbeli za promocijo šole v medijih, 

sodelovali so na eDOV in eINF. Skrbeli so za ustrezne materialne pogoje, se 

udeleževali izobraževanj in predstavitev učbenikov. Vsi člani aktiva so kot 

ocenjevalci, spraševalci in predsedniki sodelovali v izpitnih komisijah za POM in ZI, 

pred tem v zaključnih letnikih izvedli predmaturitetni preizkus.  

Aktiv laborantov  
Matejka 

Kure 

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

usklajevali z učitelji praktičnega pouka. Skrbeli so za nakup materiala ter urejenost 

strokovnih učilnic. Sodelovali so na eINF in eDOV ter tehniških dnevih. Aktivno so 

bili vključeni v izvedbo poklicne mature (4. predmet, program farmacevtski 

tehnik). Sodelovali so v projektu Erasmus+: izvedba prakse za dijakinji farmacevtki 

iz Smedereva, sodelovali so tudi pri izvedbi raziskovalnih nalog, pri organizaciji 

interesnih dejavnosti in pripravah na tekmovanje kemijskih tehnikov. 

 

2.3.2 Delo komisij 

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

organizacijo zaključnega izpita pa šolska komisija za zaključni izpit. Na šoli sta delovali še 

komisija za kakovost in komisija za pritožbe.  
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Šolska maturitetna komisija: 

Damjana Papež – predsednica 

mag. Katja Hrovat – namestnica predsednice 

Vida Novinec, Mateja Horvat – članici 

Andreja Kmet – tajnica 

 

Nadzorna komisija pri poklicni maturi: 

Petra Žibert – predsednica 

Petra Krulc – članica 

Mirjam Bauer – članica 

 

Šolska komisija za zaključni izpit:  

Damjana Papež – predsednica  

Andreja Kmet – namestnica predsednice  

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

Vovko (namestnica Mateja Kržičnik) – članice  

Marjeta Ban – tajnica  

 

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

priporočili NIJZ.  

 

Komisija za pritožbe: 

Vesna Čurk – SEŠTG 

Svjetlana Ćirković 

Jožica Hrovat 

V šolskem letu 2021/22 komisija ni zasedala, ker ni bilo pritožb. 

 

Komisija za kakovost: 

Blažena Berus (predsednica) 

Andreja Kmet 

Sabina Špoljar  

V šolskem letu 2021/2022 je komisija za kakovost skrbela za ohranjanje in dvig kakovosti 

delovanja šole, in sicer z naslednjimi aktivnostmi: z aktivnim vključevanjem v delo Komisije za 

kakovost na šolskem centru; s konstruktivnim sodelovanjem z vodstvom šole; s pripravo in 

izvedbo ankete o organizacijski klimi na SZKŠ, ki je še v teku; s pripravo predloga vprašanj o 

šolski malici za komisijo šolskega centra; z uvedbo enotnih navodil o obveščanju dijakov; z 

obuditvijo uporabe kolesarnice; s pripravo dopisa za starše in razrednike o prednostih 



Poročilo o delu 2021/2022 

Stran 10 od 45 

spremljanja dijakov na večdnevnih dejavnostih; s podajo pobude spremembe zvoka/melodije 

zvonjenja šolskega zvonca; z uspešno izvedbo anketiranja o kakovosti dela v okviru celotnega 

Šolskega centra Novo mesto (Barometer kakovosti). 

 

2.3.3 Delo razrednikov, učiteljskega zbora in oddelčnih učiteljskih zborov 

Kot vsa leta, so tudi v šolskem letu 2021/2022 imeli redne mesečne pedagoške konference ter 

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

in strokovna vprašanja. Zaradi preprečevanja širjenja okužb s COVID-19 so vsi sestanki ter 

konference do 6. 4. 2022 potekali preko videokonferenčnih orodij. 

Oddelčni učiteljski zbori in aktivi so sproti obravnavali pedagoško problematiko posameznih 

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

praktičnega pouka in PUD-a) in sproti pripravili ukrepe za izboljšanje uspeha ter dela vseh 

udeležencev izobraževanja.  

Razredniki so vestno analizirali vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbeli za reševanje vzgojnih 

in učnih problemov posameznih dijakov, sodelovali s starši, vodstvom in šolsko svetovalno 

službo, vodili postopke za vzgojne ukrepe ter opravljali druge naloge v skladu z zakonodajo. 

 

2.3.4 Delo šolske svetovalne službe 

Svetovalni delavki sta Jožica Hrovat in Polona Kramar.  

Šolska svetovalna služba je v šolskem letu 2021/2022 realizirala vse zastavljene naloge. 

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

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

institucijami. Sodelovali sta pri različnih projektih, ki smo jih oblikovali preko šolskega leta 

(Majhen dar – veliko darilo, Virtualna čajanka ...). V šolskem letu 2021/2022 sta bili svetovalni 

delavki mentorici študentki Oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti.  

 

Delo z učitelji: 

▪ sodelovanje pri reševanju problematike v razredu ali pri reševanju individualnih 

problemov dijakov, 

▪ sodelovanje pri oblikovanju razrednikovih ur, 

▪ sodelovanje pri oblikovanju individualnih učnih načrtov in usmerjanju dijakov s pravico 

do prilagoditev šolskih obveznosti, 

▪ sodelovanje pri premostitvi primanjkljajev pri dijakih tujcih in dijakih s posebnimi 

potrebami. 

 

Delo z dijaki: 

• pomoč dijakom z učnimi in drugimi problemi; 

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

srednjo šolo, stiske ob učnem neuspehu, socialno-ekonomske stiske …); 
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• poklicna orientacija: svetovalna delavka Polona Kramar, tajnica PM Andreja Kmet 

in tajnica ZI Marjeta Ban so v vseh zaključnih oddelkih izvedle razredne ure z 

informacijami o nadaljnjem izobraževanju in poklicni maturi ter zaključnem izpitu; 

• poklicna orientacija in zaključek izobraževanja: svetovalna delavka Polona Kramar 

in tajnica PM Andreja Kmet sta za dijake 3. in zaključnih letnikov ter njihove starše 

izvedli predavanje o nadaljnjem izobraževanju ter poklicni maturi v okviru 2. 

roditeljskega sestanka 18. januarja 2022. Predavanje je bilo izvedeno preko 

aplikacije MS Teams; 

• organizacija in izvedba delavnic o učenju;  

• pedagoška problematika.  

 

Delo s starši: 

▪ roditeljski sestanki, govorilne ure, svet staršev, 

▪ individualni razgovori, 

▪ organizacija predavanj za starše (strokovnjaki zunanjih institucij). 

 

Drugo: 

▪ stalno izobraževanje, 

▪ sodelovanje na konferencah učiteljskega zbora, 

▪ sodelovanje na sestankih vodij aktivov ter strokovnih aktivih, 

▪ sodelovanje z zunanjimi institucijami pri reševanju problemov,  

▪ sodelovanje na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, 

▪ promocija poklicev na osnovnih šolah, 

▪ organizacija in izvedba preventivnih dejavnosti (delavnica o nenasilju in duševnem zdravju 

ter varna vožnja), 

▪ organizacija in izvedba Motivacijskega dneva za svetovalne delavke osnovnih šol Dolenjske 

in Bele krajine 9. decembra 2021 (v sodelovanju s svetovalnimi delavkami ostalih šol na 

Šolskem centru). 
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2.4 Tekmovanja in natečaji  

 

Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

Tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

Državno 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

Na daljavo  

15. 10. 2021 

 

 

 

 

 

 

20. 11. 2021 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 73 dijakov iz  oddelkov ZN, FT, KT, KZ, BN in ZN-PTI. 31 ali več točk 
(od 40 možnih) je doseglo šest dijakov (9,3 %), ki so  prejeli bronasto priznanje. 

 

 

Dijaki Mihaela Barkovič, Z3c, Valentina Vovk, Z2a, in Aleksander Pucelj, Z2b, so bili najboljši na šolskem 

tekmovanju in so se udeležili državnega tekmovanja, ki ga je organizirala ZDDS virtualno, preko spletno 

učilnice. Mihaela in Aleksander sta dosegla srebrno državno priznanje, Valentini pa ostaja bronasto 

priznanje, ki ga je dosegla na šolskem tekmovanju. 

EKO-KVIZ 

 

 

Šolsko 

 
 
 
 
Državno 

 

 

 

Na daljavo 

 
 
 
 
Na daljavo 

 

 

 

11. 12. 2021 

 

 
 
 
17. 2. 2022 

V šolskem letu 2021/22 je naša šola sodelovala na Ekokvizu. Temi sta bili Evropska kohezijska politika 
in Energija (samo na šolskem tekmovanju). Pod mentorstvom Tanje Kulovec se je tekmovanja udeležilo 
10 dijakov: Nia Dežman, KZ2a; iz Z1a so bili: Neža Krmc, Edonita Gashi, Jan Smolič, Maruša Golob;  iz 
Z1c pa dijaki: Amadej Jamšek, Jaka Pavlič, Julija Gregorčič, Ema Zupančič, Neja Besednjak. 

 

 

 

Na regijsko in naprej na državno tekmovanje se je uvrstila Nia Dežman, ki je dosegla zlato priznanje. 

Tekmovanje za bronaste 

Preglove plakete 

 

 

 

Šolsko 

 
 
 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

7. 3. 2022 
Tekmovanja se je udeležilo 33 dijakov od 1. do 3. letnika. Bronasto Preglovo plaketo so osvojili Mihaella 
Hrovatič Perović, K1b, Klemen Rožič Šoštar, K2a, Christopher Šajatović, K2b, ter Žan Kos, K3a.   



Poročilo o delu 2021/2022 

Stran 13 od 45 

Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

zdravstvena in 

kemijska šola 

Tekmovanje za srebrne in 

zlate Preglove plakete 

Državno 

 

Fakulteta za 

kemijo in 

kemijsko 

tehnologijo, 

Ljubljana 

7. 5. 2022 
Dijaki gimnazijskih in srednješolskih programov so se na državnem tekmovanju potegovali za osvojitev 
srebrnih in zlatih Preglovih plaket. Našo šolo so zastopali dijaki: Mihaella Hrovatič Perović, K1b, Klemen 
Rožič Šoštar, K2a, Christopher Šajatović, K2b, ter Žan Kos, K3a.   

Tekmovanje kemijskih 

tehnikov 
Državno 

Dvojezična 

srednja šola 

Lendava 

31. 3. 2021 

Na tekmovanju je sodelovalo vseh pet slovenskih kemijskih šol. Iz vsake šole so tekmovali trije dijaki, ki 
so v laboratoriju 6 šolskih ur praktično izvajali zastavljeno nalogo, napisali poročilo ter ovrednotili 
pridobljene rezultate. Našo šolo so zastopali dijaki: Nika Grill, K3a, Amadej Kramar, K3b, in Tim Cizerle, 
K4b. Osvojili so 4., 5. in 7. mesto. 

Čmrlj – tekmovanje iz    

fizike 

 

 

Šolsko 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

13. 10. 2021 

 

 

 

 

Tekmovanja se je udeležilo 7 dijakov: Eva Osojnik, F1b; Erna Omić, F1a; Wiktoria Piotrowska, F1b; Olsa 
Morina, F1c; Benjamin Bele, K1a; Dženita Harbaš, F1c;  Leon Kotar, K1a. Bronasto Stefanovo priznanje 
so prejele Eva Osojnik, Erna Omić in Wiktoria Piotrowska. 

Tekmovanje iz 

računalniškega 

razmišljanja Bober  

Šolsko 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

november 

2021 
Tekmovanje ni bilo izvedeno, ker ni bilo prijav dijakov. 

Evropske statistične igre  Šolsko Novo mesto  
1. 12.–14. 12. 

2021 
Ekipo naše šole so sestavljale Maruša Vidmar, Sara Miglič in Laura Kovačič Lovšin iz KZ2b, na državno 
tekmovanje se niso uvrstile. 

Logika 

 

 

Šolsko 

 
 
 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

 

23. 9. 2021 

 
 
 

Tekmovanja se je udeležilo 12 dijakov naše šole. Bronasto priznanje so dosegli 4 dijaki: Franja Horvat iz 

Z1c za doseženo 1. mesto v skupini 1. letnik, Klara Pirc Makše iz K2a za doseženo 1. mesto v skupini 2. 

letnik, Nika Grill iz K3a za doseženo 1. mesto v skupini 3. letnik, Ana Sinkovič iz Z3c za doseženo 2. mesto 

v skupini 3. letnik 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

Državno Ljubljana 6. 11. 2021 Dijakinji Klara Pirc Makše in Nika Grill v težki konkurenci z gimnazijci nista dosegli vidnejših uvrstitev. 
 

Kozmetično tekmovanje – 

Z znanjem do lepote 
Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

23. 4. 2022 

Tekmovanja se je udeležilo 6 srednjih kozmetičnih šol (Novo mesto, Ljubljana, Celje, Maribor, Izola in 
Murska Sobota). Sodelovalo je 64 tekmovalcev in 38 modelov. V posameznih kategorijah so naše 
dijakinje posegle po najvišji mestih. Sara Kastelic, KZ3a, je v kategoriji permanentnega lakiranja osvojila 
1. mesto, Urška Antončič, KZ3a, v isti kategoriji 3. mesto. Valentina Černelč, KZ4a, je osvojila 2. mesto v 
kategoriji naravne manikure. Lina Arh, KZ2a, je v kategoriji nail art v škatlici zasedla 2. mesto. V kategoriji 
celostne podobe pa je ekipa naših dijakinj iz oddelka KZ2a osvojila 2. mesto. 

Matematika 

 

 

 

Šolsko 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Novo mesto 

 

 

 

17. 3. 2022 

 
 
23. 4. 2022 

Tekmovanja se je udeležilo 44 dijakov skupine B (SSI) in 4 dijaki skupine C (SPI). 25 dijakov je prejelo 

bronasta priznanja. Dva dijaka sta se uvrstila na državno tekmovanje. 

 
 
 
 
 
Tekmovanja sta se udeležila dva dijaka: Jernej Povhe iz K4a in Nika Grill iz K3a. Nika je dosegla zlato 
priznanje. 

Fizika Šolsko 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

10. 3. 2022 Tekmovanje ni bilo izvedeno, ker ni bilo prijav dijakov. 

Tekmovanje iz znanja 

angleščine za dijake 3. 

letnikov (IATEFL Slovenija) 

Šolsko 

 

Regijsko 

 

 

Državno 

Na daljavo 

 

Na daljavo 

 

 

Šolski center 

Ljubljana 

10. 1. 2022 

 

23. 1. 2022 

 

 

21. 3. 2022 

Tekmovanja se je udeležilo 11 dijakov tretjih letnikov. Martin Dragan, Anja Petan in Neli Žagar so dosegli 

najvišje število točk in se uvrstili na regijsko tekmovanje. 

Tekmovanja so se udeležili Martin Dragan iz K3b ter Anja Petan in  Neli Žagar, obe iz K3a. Anja Petan je 

osvojila bronasto priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje. 

 

Tekmovanja se je udeležila Anja Petan, a ni dosegla vidnejše uvrstitve. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

Tekmovanje iz angleške 

bralne značke EPI Reading 

Badge 

Šolsko 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

10. 3. 2022 

Tekmovanje je bilo uspešno izvedeno. Dijaki prejmejo zlato priznanje za doseženih 54–60 točk, srebrno 
pa za doseženih 36–53 točk. Ostali so prejeli priznanje za sodelovanje. Iz 1. letnikov se je tekmovanja 
udeležilo 13 dijakov, iz 2. letnikov 9 in iz 3. letnikov 11 dijakov. Čandrika Sečnik, F1b, je osvojila zlato 
priznanje, 24 dijakov je osvojilo srebrno priznanje, ostali pa so prejeli priznanje za sodelovanje. 

 

Pfiffikus – nemško bralno 
tekmovanje 

Šolsko Marec 2022  Bralnega tekmovanja sta se udeležili dijakinji 2. letnikov Leonita Zajmi in Lea Trenk, ki sta za sodelovanje 
prejeli priznanje. Obe sta dosegli več kot 80% točk. 

Državno tekmovanje 

srednjih zdravstvenih šol 

Slovenije za priznanja 

Angele Boškin – program 

zdravstvena nega 

 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola  

 

Ljubljana 

7. 3. 2022 

 

 

 

 

 

8. 4.  2022 

Letošnja tema  je bila Zdravstvena nega pacienta s kožnimi obolenji v različnih starostnih obdobjih. 
Tekmovanja se je udeležilo 7 dijakov. 
 
 
Na državo tekmovanje so se uvrstili: Valentina Vovk, Z2b; Leja Klobučar, Z2c; Aleksander Pucelj, Z2b; 
Lina Konda, Z1b, ter Anže Škrbec, Z1d-PTI. 
Dijaki so našo šolo odlično zastopali in pokazali veliko teoretičnega znanja. Valentina Vovk iz Z2b je 

osvojila srebrno, Aleksander Pucelj iz Z2b in Leja Klobučar iz Z2c pa sta osvojila bronasto priznanje. 

Državno tekmovanje 

srednjih zdravstvenih šol 

Slovenije za priznanja 

Angele Boškin – program 

bolničar-negovalec 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola  

 

Ljubljana 

7. 3.  2022 

 

 

 

 

 

8. 4. 2022 

Dijaki programa BN so se pripravljali na šolsko tekmovanje na temo obolenja kože. Na šolskem 
tekmovanju so bili uspešni Gentiana Zogaj iz B3a, Gaj Martin Gorenc iz B1a ter Eva Jovanović iz B1a. 
 
 
 
 
 
Državnega tekmovanja so se udeležili 3 dijaki, ki pa niso dosegli vidnejših rezultatov. 

Tekmovanje iz znanja 

biologije za Proteusovo 

priznanje 

Šolsko

  

 

 

Državno 

Na daljavo 

 

 

 

Na daljavo 

20. 1. 2022 

 

 

 

19. 3. 2022 

Na šolskem tekmovanju iz znanja biologije je sodelovalo 13 dijakov naše šole. Bronasto priznanje in 
uvrstitev na državno tekmovanje so dosegli: Rok Antolovič,  F1a; Urška Jaklič, F1b; Žan Kos, K3a; Janja 
Podlogar, K4b; Amila Šehić, Z2c.  
 
 
Na državnem tekmovanju priznanj nismo dosegli. 

Tekmovanje v poznavanju 

flore 

Šolsko 
 

11. 11. 2020 Tekmovanje se ni izvedlo, ker ni bilo prijav. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

XX. tekmovanje mladih 

zgodovinarjev 

 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno  

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

ŠC Postojna  

 

30. 9. 2021 

 

20. 3. 2021 

 

 

 

12. 3. 2022  

Šolskega tekmovanja na temo 2. sv. vojne se je udeležilo 24 dijakov. Bronasta priznanja so dosegli: Rok 
Šuštaršič, Z4b; Riaz Goletić, K3b; Aleksander Pucelj, Z2b; Žiga Marcen Zalokar, K1a; Tim Jurinič K4b; Aljaž 
Zajc, K3a; Franja Horvat, Z1c; Čandrika Sečnik, F1b, in Žan Kos, K3a. 

 

 
 
 
Državnega tekmovanja se je udeležil Riaz Goletić, K3b, ki je prejel srebrno priznanje. 

Tekmovanje iz znanja 

geografije 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

   

Na daljavo 

16. 11. 2021 

 

 

 

 

 

2. 4. 2022 

Šolskega tekmovanja na temo Gore v Sloveniji in svetu se je udeležilo 19 dijakov. 4 dijaki so prejeli 
bronasta priznanja, in sicer: Žan Kos, Aljaž Zajc, Nik Vovčko in Nika Gill, vsi iz K3a. Žan in Aljaž sta se 
uvrstila na državno tekmovanje. 

 

 

Oba naša dijaka sta se odlično odrezala. Žan Kos iz K3a je dosegel 3. mesto in zlato priznanje, Aljaž Zajc 
iz K3a pa srebrno priznanje. 

Tekmovanje v znanju 

slovenščine za Cankarjevo 

priznanje 

Šolsko  
 
Regijsko  
 

Državno 

Novo mesto 
 
Na daljavo 
 

Na daljavo 

9. 11. 2021 
 
9. 12. 2021  
 
12. 2. 2022 
 

Na šolskem tekmovanju so 4 bronasta priznanja osvojili: Klara Pirc Makše, Tjaša Pirnar, obe iz K2a, 
Rebeka Höfferle, KZ1a, Mihaella Hrovatič Perović, K1b. 
Na regijskem tekmovanju sta Klara Pirc Makše in Tjaša Pirnar iz K2a osvojili srebrno priznanje. 
Na državnem tekmovanju je Klara Pirc Makše iz K2a osvojila srebrno priznanje. 

Literarni natečaj v sklopu 

državnega tekmovanja 

zdravstvenih šol Slovenije 

 

Državno 

 

Ljubljana 

 

8. 4. 2022  

Literarni natečaj na temo V svoji koži je bil razpisan pred dvema letoma, zaradi nepredvidljivosti 
epidemioloških ukrepov tekmovanje takrat ni bilo izvedeno. Letos smo sodelovali s tremi prispevki, vsi 
so bili nagrajeni: 1. mesto: Eva Neža Doberdrug, F4a (mentor Denis Škofič), 2. mesto: Nuša Ceglar, F4a 
(mentorica V. Madjar Sitar), 5. mesto: Čandrika Sečnik, F1b (mentorica Katja Jović). 

Atletika – ekipno dijaki Področno Novo mesto 5. 10. 2021 Z dijaki v letošnjem šolskem letu nismo imeli ekipe. 

Atletika – posamično dijaki 

Področno 

 

 

Državno 

Novo mesto 

 

 

Maribor 

18. 5. 2022 

 

 

26. 5. 2022 

Dijaki niso dosegli vidnejših rezultatov. 

 
Miha Došen Balkovec je tekmoval v skoku v višino, vendar ni dosegel vidnejše uvrstitve. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

Atletika – 

ekipno dijakinje 

Področno 

 

 

Državno 

Novo mesto 

 

 

 

5. 10. 2021 

 

 

 

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

osvojile 4. mesto. 

Dijakinje se niso uspele uvrstiti na državno tekmovanje. 

Atletika – posamično 

dijakinje 

Področno 

 

 

Državno 

Novo mesto 

 

 

Maribor 

18. 5. 2022 

 

 

26. 5. 2022 

Izpostavimo rezultat Nike Šinkec: 1. mesto v teku na 100 m in uvrstitev Maše Fink na državno 

tekmovanje v skoku v daljino. 

 

Nika Šinkec je osvojila 4. mesto v teku na 100 m, Maša Fink je nastopala v skoku v daljino, vidnejše 

uvrstitve ni dosegla. 

Jesenski kros – dijakinje Občinsko Novo mesto  Tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Jesenski kros – dijaki Občinsko  Novo mesto  Tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Spomladanski kros   – 

dijakinje 

in dijaki 

Občinsko Novo mesto 5. 4. 2022 Teja Dragišić je dosegla 2. mesto, Pika Ferkolj 3. mesto. 

Rokomet – dijaki 
 

Občinsko 

 

Novo mesto 
9. 11. 2021 Dijaki so na občinskem prvenstvu v rokometu dosegli 4. mesto. 

Rokomet – dijakinje 

 

Področno 

 

Državno  

¼ DP 

Novo mesto 

 

Celje 

15. 11. 2021 

 

22. 3. 2022 

Dijakinje so se uvrstile na državno prvenstvo brez boja. 

Dijakinje so na četrtfinalu DP zasedle 4. mesto. 

Košarka – dijaki 
Področno 

¼ finale DP 

Novo mesto 

Novo mesto 

15. 12. 2021 

2. 2. 2022 

Dijaki so osvojili 3. mesto 

Organizirali smo četrtfinalni turnir. Dijaki so osvojili 2. mesto in se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 

Košarka – dijakinje 

Področno 

 
¼ finale DP 
 
½ finale DP 

Novo mesto 

 
Novo mesto 
 
Novo mesto 

18. 1. 2022 

 
18. 2. 2022 
 
17. 3. 2022 

Dijakinje so osvojile 1. mesto. 

Četrtfinalni turnir smo organizirali v ŠC Livada; dijakinje so osvojile 1. mesto. 

 

Dijakinje so osvojile 3. mesto. 

Nogomet – dijaki Občinsko Novo mesto 13. 1. 2022 Dijaki so na občinskem prvenstvu zasedli 3. mesto. 

Nogomet – dijakinje Občinsko Novo mesto 23. 2. 2022 Dijakinje so dosegle 1. mesto. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

 

¼ finale DP 

 

½ finale DP 

 

Sl. Konjice 

 

Sežana 

 

1. 4. 2022 

 

20. 4. 2022 

 

Dijakinje so dosegle 2. mesto in se uvrstile v polfinale. 

 

Dijakinje so zasedle 3. mesto 

Odbojka – dijaki Občinsko Novo mesto 23. 12. 2021 Z dijaki se tekmovanja nismo udeležili. 

Odbojka – dijakinje 

Občinsko 

 

Področno 

Novo mesto 

 

Brežice 

9. 12. 2021 

 

21. 21. 2021 

Na občinskem prvenstvu so dijakinje osvojile 3. mesto. 

 

Na področnem prvenstvu so zasedle 4. mesto. 

Badminton – posamično 

dijaki  

in dijakinje 

 

Področno 

 

 

Državno 

 

Brežice 

 

 

Lendava 

 

17. 1. 2022 

 

 

29. 1. 2020 

Kategorizirani Žan Zupan je osvojil 3. mesto, nekategorizirana Alina Stanisavljević Smodiš pa 5.-6. 
mesto. 

 

Na državnem tekmovanju dijaki niso dosegli vidnejših uvrstitev. 

Odbojka na mivki – dijaki Občinsko Novo mesto  Tekmovanja se nismo udeležili. 

Odbojka na mivki – 

dijakinje 
Občinsko Novo mesto 19. 10. 2021  Dijakinje so osvojile 4. mesto. 

Smučanje – dijaki, dijakinje  Področno  Kranjska Gora marec 2022 Tekmovanje ni bilo izvedeno. 

Gimnastika Državno Koper maj 2022 Dijakinje so osvojile 3. mesto. 

Lokostrelstvo Področno Ljubljana maj 2022 Viktoriia Manukian Aleksandrovna je osvojila 1. mesto. 

  

2.5 Projekti, raziskovalna dejavnost in šolske prireditve 

Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Maša Zajc, 

Tanja 

Kulovec 

Mednarodni projekt:  

BioBread 

V šolskem letu 2021/22 smo nadaljevali z mednarodnim projektom Erasmus+ KA2. V projektu BioBread sodelujejo države Italija, 

Romunija in Slovenija. Namen projekta je predstavitev lokalnih žit, njihove pridelave in predelave ter uporabe. V oktobru 2021 je bila 

izvedena izmenjava, naša šola je gostila 18 dijakov in 6 mentorjev iz Italije in Romunije. Naslednja izmenjava je bila izvedena v maju 

2022, ko so tri učiteljice z 9 dijaki odpotovale v italijansko Potenzo. 
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Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Tadeja 

Lamut 

Mednarodni projekt: 

Penpals around Europe 

Sodelovali smo v eTwinningu, z dijaki iz turškega mesta Bursa smo si tekom leta izmenjali novoletne voščilnice in pisma. V projektu 

je sodeloval oddelek Z2c.  

Mojca 

Simončič 

Mednarodni projekt:  

Projekt partnerstva šol – 

Emedica 

Ob koncu šolskega leta smo ponovno pričeli z izvajanjem projekta, ki se zaradi slabe epidemiološke situacije dve leti ni izvajal. Izvedli 

smo predstavitev projekta za 2. letnike programa ZN in opravili izbor dijakov, ki bodo v naslednjem letu zastopali našo šolo. 

Vida 

Novinec, 

Mojca 

Višček 

Mednarodni projekt: 

Erasmus+ KA2 Projekt »Skil 

Up an Apply«. 

V projektu smo sodelovali z Medicinsko-farmaceutske školo »Sv. Petka« iz Smedereva. V mesecu maju je bila izvedena izmenjava, in 
sicer je naša šola gostila dvanajst dijakov ter dva profesorja iz Smederovega. Poleg krepitve mednarodnega sodelovanja je bil namen 
projekta nadgraditi praktično znanje in spoznati nove načine dela.  

Matej Cizelj 

Projekt EPAS: 

Šola ambasadorka 

Evropskega parlamenta 

V projekt EPAS je bil vključen oddelek F1b. V okviru projekta smo opravili naslednje naloge: 

▪ prenovili smo informacijsko točko o Evropski uniji in evropskih tematikah na glavnem hodniku ŠC, 

▪ preučili smo izobraževalna gradiva o EU, 

▪ organizirali smo Dan EU, ki je bil namenjen spoznavanju delovanja EU. Dijaki so preko powerpoint predstavitve spoznali osnove, 

v skupinah pa so se lotili različnih področij, s katerimi se ukvarja EU. Največ časa smo posvetili vsebinam, o katerih smo se 

pogovarjali tudi z evropskimi poslanci (zaposlovanje mladih, enakopravnost spolov in preprečevanje odvisnosti), 

▪ ob dnevu Evrope (9.maj) smo pred info točko postavili stojnico, na kateri sta bila prisotna dva dijaka ambasadorja. Na stojnici so 

mimoidoči dijaki lahko pridobili gradivo o EU, se pozanimali o delovanju EU in rešili kviz, ki jim je lahko prinesel nagrado. Stojnico 

so obiskali mimoidoči in razredi dijakov pri pouku geografije,  

▪ na šolski facebook EPAS strani smo objavljali različne vsebine, povezane z EU, 

▪ sodelovali smo v razpravi s poslanko go. Ljudmilo Novak na temo enakopravnost spolov in s poslancem g. Milanom Zverom na 

temo zaposlovanja mladih. 

Z uspešno izvedbo projekta smo ponovno pridobili častni naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. 

Marinka 

Cerovšek 

Projekt: 

Zdrava šola  

Sodelovali smo z NIJZ, z dijaki smo merili gleženjski indeks, ob dnevu zdravja  smo pripravili aktivnosti na temo »stiske mladostnikov« 

ter na športnih igriščih izvajali test hoje. Razrednikom smo predlagali teme in učna gradiva za razredne ure: preprečevanje odvisnosti, 

pomen spanja, rak dojke. Preko Slovenske zveze za javno zdravje in tobačno kontrolo smo izvedli predavanje na temo »kajenje med 

mladimi«. Skozi vse šolsko leto smo skrbeli, da je bila oglasna deska Zdrave šole urejena in je slikovno opozarjala na pomembne 

zdravstvenovzgojne teme.  
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Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Vida 

Novinec  
Projekt MIND + 

Kljub uradni zaključitvi projekta Mind+ še naprej izvajamo individualizacijo pri delu z dijaki, tako pri pouku kot tudi v zvezi z 

razredništvom. Gostili smo člane CPI z namenom zaključne evalvacije projekta, kjer smo omogočili tudi konkreten stik z dijaki in 

vsemi udeleženci. 12. 10. 2021 smo imeli uradni zaključek, 10. 5. 2022 pa smo z MIND+ člani iz CPI opravili analizo projekta. 

Janja 

Florjančič 

Projekt 

Rastem s knjigo 

V okviru projekta Rastem s knjigo so se dijaki 1. letnika programa SSI in PTI seznanili z organiziranostjo, pravili, izposojo v Knjižnici 

Mirana Jarca ter spoznali nekaj zadnjih izdanih del mladinske književnosti. V dar so dobili knjigo Nataše Konc Lorenzutti: Gremo mi v 

tri krasne. V okviru projekta so spoznali tudi knjižnico pri frančiškanih in samostan. 

Marko Rožič, 

Mojca 

Višček,  

Ema 

Novinec 

Dan kemijske šole Dijaki so si 7. 11. 2021 ogledali predstavo Neustrašna raziskovalka in razstavo z verižno reakcijo »Marie Curie in radioaktivnost«. 

Aktiv 

farmacije 

Dan slovenskih lekarn  

(26. 9. 2021) 

Aktiv farmacije je organiziral dejavnosti ob dnevu slovenskih lekarn. Tema je bila namenjena zdravju žensk in pravilni uporabi 
najpogosteje uporabljenih zdravil. V sodelovanju z dijaki smo pripravili tematsko stojnico, na kateri smo osveščali o najpogostejših 
zdravstvenih težavah žensk, zbirali smo zdravila za samozdravljenje za šolsko lekarno ter opozarjali na problematiko odpadnih zdravil, 
ki jih je bilo mogoče na stojnici tudi oddati. 

Marija Račič 
Dan zdravstvene šole  

(10. 12. 2021) 

Obeležili smo Dan zdravstvene šole, ki je hkrati datum rojstva ge. Angele Boškin. Poskrbeli smo za obnovo zgodovinskega kotička ZN 
in za razstavo Uniforme medicinskih sester skozi čas. Ob tej priložnosti smo pripravili tudi intervju z go. Jožico Rolih, eno izmed prvih 
učiteljic ZN na naši šoli, med drugim tudi nagrajenko MO Novo mesto. 

Marija Račič 

Mednarodni dan 

medicinskih sester  

(12. 5. 2022) 

S praznovanjem smo pričeli že dan prej, saj smo v SB NM uredili oglasno desko na kardiološkem oddelku. Za osebje pediatričnega 

oddelka SB NM smo pripravili čestitke in darilo. Dijaki so sešili obleke, ki so jih v preteklosti nosile Angela Boškin, Marija Tomšič in 

druge medicinske sestre. Predstavitev smo povezali s pripomočki iz zgodovinskega kotička. Dogodek smo zaključili s skupnim 

fotografiranjem dijakinj v starodavnih preoblekah z g. direktorjem in go. ravnateljico ter aktivom ZN. 

V SB NM smo v sodelovanju z DMSBZT NM , ki smo jim posodili obleko Florence Nightingale, pripravili stojnico. Tudi v SB NM so 

izdelali svojo obleko F. Nihtingale po vzoru naše obleke. Dijaki Z2d-PTI so merili RR in mimoidočim delili misli za lep dan. Na stojnici 

smo ponudili tudi zdrave prigrizke. Dve dijakinji sta oblekli  obleko F. Nightingale in A. Boškin in odšli po vseh oddelkih po SB NM in 

vsem MS v bolnišnici delili voščilnice ob prazniku. Dogajanje je popestril dijak Z4a, ki je igral na harmoniko. 

Janja 

Florjančič 
Novoletni koncert 

24. decembra dijaki s pomočjo profesorjev tradicionalno pripravijo novoletni koncert ter se tako z glasbenimi in plesnimi točkami 

poslovijo od iztekajočega se leta. Zaradi korona situacije je bil tudi letošnji koncert posnet vnaprej, dijaki pa so si ga z razredniki 

ogledali v učilnicah. Ogled posnetka je možen na povezavi  https://www.youtube.com/watch?v=KcLEZ3S21kU. 

https://www.youtube.com/watch?v=KcLEZ3S21kU
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Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Petra Krulc, 

Denis Škofič 

Prireditev ob kulturnem 

prazniku  

Ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku smo na šoli pripravili virtualno prireditev na temo poezije. Prisluhnili smo avtorskima 

pesmima dijakinje in profesorja naše šole. Nato pa smo poslušali intervju z urednikom Cankarjeve založbe gospodom Aljošo 

Harlamovom in sodobno slovensko pesnico Nino Medved. 

Valentina 

Madjar Sitar 

Prireditev ob državnem 

tekmovanju Z znanjem do 

lepote 

Letos je bila naša šola organizatorica državnega tekmovanja kozmetičnih šol Slovenije, ki smo ga zaključili s prireditvijo in svečano 

razglasitvijo rezultatov. Na prireditvi, ki je potekala v znamenju Bajk in povesti o Gorjancih,  so sodelovali številni dijaki. Ob tej 

priložnosti je bil izdan tudi bilten. 

Janja 

Florjančič 

7. zaključna prireditev ob 

koncu šolskega leta in 

predaja ključa  

V petek, 20. 5. 2022, je potekala zaključna prireditev, ki je namenjena slovesu maturantov. Po maturantski himni so maturanti 

odplesali maturantsko četvorko in se po govoru ravnateljice publiki predstavili s plesnimi in glasbenimi točkami. Sledila je podelitev 

priznanj za izjemne dosežke na državnih tekmovanjih ter podelitev priznanj za posebne dosežke in zasluge pri promociji šole in 

poklica. Izbrali smo naj športnico, ki je letos Iris Zoran iz K4a, ter naj  dijakinjo,  Niko Grill iz K3a.  Z zabavnimi igrami smo izmed 

štirih najboljših oddelkov na šoli razglasili naj razred, Z3a, ki je prejel ključ. Prireditev si je možno ogledati na povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg8IsVGtliA. 

 

2.6 Prostoizbirne in fakultativne interesne dejavnosti  

Zaradi preprečevanja širjenje okužb s COVID-19 so se prostoizbirne interesne dejavnosti tudi v letošnjem šolskem letu izvajale v okrnjeni obliki.  

Izpeljane so bile naslednje prostoizbirne dejavnosti: 

Prostovoljno delo Gloria Šepec 

▪ DSO Metlika se je zaradi epidemioloških razmer odločil, da letos prostovoljcev ne bodo sprejemali. 
▪ V DSO Črnomelj se je prostovoljno delo izvajalo pod pogojem PCT. Prijavili so se trije dijaki nižjih letnikov. Opravili 

so do 5 obiskov, nato pa to dejavnost zaradi slabe organizacije, kot so sami povedali, opustili. 
▪ DSO Trebnje: prostovoljno delo se je zaradi epidemioloških razmer  opravljalo le v mesecu septembru in oktobru v 

okrnjeni obliki. Letos so v DSO Trebnje prihajali le trije dijaki.  
▪ Na otroškem oddelku smo v prvem polletju opravili nekaj individualnih obiskov, ob zaključku šolskega leta pa smo 

pripravili lutkovno igro s pogostitvijo. 
▪ Zaradi epidemioloških razmer prostovoljnega dela v DSO Krško nismo izvajali. 
▪ V SB NM je prostovoljno delo izvajalo  15 dijakov višjih letnikov. V septembru smo imeli motivacijsko izobraževanje 

s strani Slovenske Filantropije. Dijaki so od oktobra do aprila obiskovali paciente z upoštevanjem PCT pogojev. 

Varujmo zdravje –

merimo RR 
Marija Račič 

Krožek RR letos zaradi negotove epidemiološke situacije ni deloval. Povabljeni pa smo bili na DOV Krka, kjer smo s 16 dijaki 

in dvema mentoricama izvedli preko 1000 meritev RR. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg8IsVGtliA
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Raziskujem biologijo Mojca Fišter  

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

razlaga nerazumljivih tematik, reševanje problemskih nalog. Obravnavane so bile teme iz kataloga znanj za maturo (celica, 

biokemija, genetika, evolucija, rastlinski in živalski sistem).  

Poizkusi v biologiji Maša Zajc 
Tekom leta so bili izvedeni različni poizkusi z rastlinami in iz področja genetike. Dijaki so si ogledali tudi izobraževalne 

oddaje s področja ekologije. Izvedba je bila prilagojena epidemiološki situaciji.  

Raziskujem kemijo 

Mateja Vidmar 

Mandal, Mojca 

Višček 

Aktivna priprava dijakov na maturitetni predmet kemija na splošni maturi. Priprave so v večini potekale na daljavo.  

Prehranske delavnice 
Manca Medle, 

Tanja Kulovec 

Prehranskih delavnic se je udeležilo 12 dijakinj programa zdravstvene nege. V mesecu oktobru so sodelovale pri pripravi 

oglasne deske ob svetovnem dnevu hrane. V mesecu decembru smo izvedli delavnico peke potice, kasneje pa še pripravo 

drobnega peciva.  

 

Fakultativna interesna dejavnost 

Nadstandardna 

ekskurzija v tujino 

– Dunaj 

Barbara 

Cesar 

Ekskurzija je potekala 26. in 27. aprila 2022. Udeležilo se je je 87 dijakov. Ogledali so si cesarski Dunaj z mestnim središčem in stolnico 

sv. Štefana, dvorcem Hofburg, špansko jahalno šolo, avguštinsko cerkev, Albertino, sprehodili so se po vrtovih palače Schönbrunn in po 

živalskem vrtu. 

Preživetje v naravi  Urška 

Korasa 

Dejavnost zaradi negotove epidemiološke situacije ni bila izpeljana. 

Smučarski vikend Mirjam 

Bauer 

Dejavnost zaradi negotove epidemiološke situacije ni bila izpeljana. 

Filmski abonma  Matejka 

Kure  

Filmski abonma je bil zaradi negotove epidemiološke situacije izveden v nekoliko okrnjeni obliki, v času od aprila do junija so si dijaki 

ogledali 4 filmske predstave.  

Večerni abonma  Nada 

Fortuna 

Dijaki, ki so si izbrali krožek gledališki abonma, so si od novembra 2021 do maja 2022 ogledali 6 dramskih predstav v času rednih večernih 
abonmajev. To so bile predstave različnih zvrsti: komedije, glasbene komedije, drame, romantične drame, ki so obravnavale tematiko 
medosebnih odnosov in aktualne družbene teme. Naslovi gledaliških prestav: Nova rasa, Jazz, Tutošomato, Pošta,  Birokrati in Čudovita. 
Predstave so si ogledali  v Kulturnem domu Krško.  
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3 DIJAKI  

 

3.1 Analiza realizacije pouka 

Skupna realizacija ur vseh oddelkov je 98,3 %. 

 

3.2 Pregled uspeha ob koncu šolskega leta 

 

Oddelek Razrednik Št. dijakov Poz. Poz. (%) Neg. Neg. (%) Neoc. Neoc. (%) 

Z1a Darja URBAS 26 26 100,00 0 0,00 0 0,00 

Z1b Valentina MADJAR 26 23 88,46 3 11,54 0 0,00 

Z1c Katja JOVIĆ 30 26 86,67 2 6,67 1 3,33 

Z2a Simon ŠLAJKOVEC 23 20 86,96 3 13,04 0 0,00 

Z2b Uroš FRANKOVIČ 25 24 96,00 1 4,00 0 0,00 

Z2c Tanja KULOVEC 21 19 90,48 2 9,52 0 0,00 

Z3a Mojca FIŠTER 29 28 96,55 0 0,00 1 3,45 

Z3b Goran MATEŠIČ 28 28 100,00 0 0,00 0 0,00 

Z3c Mojca SIMONČIČ 26 26 100,00 0 0,00 0 0,00 

Z4a Barbara CESAR 21 20 95,24 0 0,00 0 0,00 

Z4b Petra KRULC 25 25 100,00 0 0,00 0 0,00 

Z4c Maruša POGAČNIK 22 21 95,45 0 0,00 1 4,55 

Z1d – PTI Marinka Cerovšek 22 20 90,91 2 9,09 0 0,00 

Z2d – PTI Janja VOVKO 25 22 88,00 1 4,00 0 0,00 

B1a Blažena BERUS 17 16 94,12 1 5,88 0 0,00 

B2a Natalia ZVER ZUPANČIČ 13 11 84,62 2 15,38 0 0,00 

B3a Mojca GAJIĆ 26 24 92,31 2 7,69 0 0,00 

KZ1a Monika SADAR 29 27 93,10 2 6,90 0 0,00 

KZ1b Manca MEDLE 30 26 86,67 4 13,33 0 0,00 

KZ2a Tina BENKOVIČ 29 28 96,55 1 3,45 0 0,00 

KZ2b Anja ROBEK 29 27 93,10 2 6,90 0 0,00 

KZ3a Metka BAN 30 30 100,00 0 0,00 0 0,00 

KZ4a Sabina ŠPOLJAR 28 28 100,00 0 0,00 0 0,00 

K1a 
Janja MARKOVIČ/Marko 
ROŽIČ 

23 23 100,00 0 0,00 0 0,00 

K1b Janja FLORJANČIČ 25 24 96,00 1 4,00 0 0,00 

K2a Melita MIKLAVČIČ 27 27 100,00 0 0,00 0 0,00 

Program Realizacija  (%) 

Zdravstvena nega  97,8 

Zdravstvena nega – PTI 97,4  

Kemijski  tehnik  100,8  

Bolničar-negovalec 97,9  

Farmacevtski tehnik 98,8  

Kozmetični tehnik 99,4  
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Oddelek Razrednik Št. dijakov Poz. Poz. (%) Neg. Neg. (%) Neoc. Neoc. (%) 

K2b Matjaž S. FERKOLJ 16 16 100,00 0 0,00 0 0,00 

K3a Mateja BRUDAR 26 26 100,00 0 0,00 0 0,00 

K3b Mateja VIDMAR MANDAL 26 25 96,15 1 3,85 0 0,00 

K4a Ema NOVINEC 28 28 100,00 0 0,00 0 0,00 

K4b Aleš ABSEC 16 15 93,75 1 6,25 0 0,00 

F1a Nataša SIKOŠEK 30 29 96,67 0 0,00 1 3,33 

F1b Ajda PLAUŠTAJNER 30 30 100,00 0 0,00 0 0,00 

F1c Matej CIZELJ 30 29 96,67 1 3,33 0 0,00 

F2a Nada FORTUNA 25 24 96,00 1 4,00 0 0,00 

F2b Maša ZAJC 27 26 96,30 1 3,70 0 0,00 

F3a Urška KORASA 26 26 100,00 0 0,00 0 0,00 

F3b Špela VIČIČ 29 29 100,00 0 0,00 0 0,00 

F4a Marjanca VELKAVRH 27 27 100,00 0 0,00 0 0,00 

F4b Tadeja LAMUT 27 27 100,00 0 0,00 0 0,00 

2021/22   1018 976 95,87 34 3,34 4 0,39 

         
 

3.3 Odlični dijaki 

 
Zap. 
št. 

Ime in priimek Odd 

1. Ernor Balija Z1a 

2. Sebastjan Habinc Z1b 

3. Lina Konda Z1b 

4. Špela Luštek Z1b 

5. Izza Pucelj Z1b 

6. Neja Besednjak Z1c 

7. Franja Horvat Z1c 

8. Amadej Jamšek Z1c 

9. Neja Selak Z1c 

10. Edina Ćehić Z2a 

11. Leon Filipović Z2a 

12. Nastja Lisec Z2a 

13. Kantina Škulj Z2a 

14. Mojca Moškon Z2b 

15. Lucija Novak Z2b 

16. Aleksander Pucelj Z2b 

17. Alina Stanisavljevič-
Smodiš 

Z2b 

18. Lana Šinkovec Z2b 

19. Leja Klobučar Z2c 

20. Helnaida Džehverović Z3a 

21. Sanja Kostrevc Z3a 

22. Jana Majerle Z3a 

23. Lana Rajaković Z3a 

24. Lea Vodopivec Z3a 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Odd 

25. Angela Žužek Z3a 

26. Erna Dedić Z3a 

27. Klara Kostrevc Z3a 

28. Špela Barbo Z3b 

29. Teja Krevs Z3b 

30. Tija Metelko Z3b 

31. Klara Ostojić Z3b 

32. Neja Slavič Z3b 

33. Mihaela Barkovič Z3c 

34. Alja Mlakar Z3c 

35. Ana Hostnik Z4a 

36. Manja Kisovec Z4a 

37. Šejla Balić Z4b 

38. Mia Brulc Z4b 

39. Urška Hudak Z4b 

40. Nika Kovač Z4b 

41. Tija Kristan Z4b 

42. Gaja Popovič Z4b 

43. Ana Sladič Z4b 

44. Rok Šuštaršič Z4b 

45. Mateja Baznik Z4c 

46. Tia Fuks Z4c 

47. Ela Senica Z4c 

48. Sabina Zaman Z4c 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Odd 

49. Adrijana Hočevar Z1d – PTI 

50. Pia Miklavž Z1d – PTI 

51. Anže Škrbec Z1d – PTI 

52. Leja Ranisavljević B1a 

53. Karin Zupančič B1a 

54. Vanja Čemas B2a 

55. Ema Ilovar K1a 

56. Lea Simončič K1a 

57. Živa Štojs K1a 

58. Nina Zver Račič K1a 

59. Gaja Grabljevec K1b 

60. Mihaella Hrovatič 
Perović 

K1b 

61. Špela Pribošek K1b 

62. Luka Škedelj K1b 

63. Betka Blatnik K2a 

64. Katja Kastelec K2a 

65. Nika Lenassi K2a 

66. Klara Pirc Makše K2a 

67. Aljaž Prijatelj K2a 

68. Klemen Rožič Šoštar K2a 

69. Taja Dragišić K2b 

70. Larisa Kos K2b 

71. Neža Derčar K3a 

72. Tina Fabjan K3a 
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Zap. 
št. 

Ime in priimek Odd 

73. Nika Grill K3a 

74. Žan Kos K3a 

75. Teja Medle K3a 

76. Zala Pavlič K3a 

77. Anja Petan K3a 

78. Laura Staniša K3a 

79. Nik Vovčko K3a 

80. Aljaž Zajc K3a 

81. Neli Žagar K3a 

82. Eva Colarič K3b 

83. Pia Deanović K3b 

84. Martin Dragan K3b 

85. Riaz Goletić K3b 

86. Amadej Kramar K3b 

87. Lucija Mrvar K3b 

88. Larisa Ozimek K3b 

89. Mitja Rudman K3b 

90. Nastja Smolič K3b 

91. Lara Žagar K3b 

92. Anja Gruden K4a 

93. Jernej Povhe K4a 

94. Petra Rifelj K4a 

95. Nuša Strašek K4a 

96. Žan Zakrajšek K4a 

97. Zala Bobnar K4b 

98. Zaja Cimprič K4b  

99. Tim Cizerle K4b 

100. Tim Jurinič K4b 

101. Jaš Marinčič K4b 

102. Janja Podlogar K4b 

103. Lorena Zgonc K4b 

104. Žan Mark Brezar F1a 

105. Anamarija Gorše F1a 

106. Anamarija Klemenčič F1a 

107. Ana Kočnar F1a 

108. Manca Medvešek F1a 

109. Erna Omić F1a 

110. Maja Sedlar F1a 

111. Nela Šiška F1a 

112. Ajla Vejzović F1a 

113. Neja Žnidaršič F1a 

114. Zoja Čadonič F1b 

115. Luna Debeljak F1b 

116. Elma Dugonjić F1b 

117. Urška Jaklič F1b 

118. Džejla Krličević F1b 

119. Ela Kuzma F1b 

120. Gal Medic F1b 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Odd 

121. Eva Osojnik F1b 

122. Wiktoria Piotrowska F1b 

123. Čandrika Sečnik F1b 

124. Nika Štern F1b 

125. Nina Zorič F1b 

126. Špela Brečko F1c 

127. Slavica Broder Bakač F1c 

128. Lea Kavšek F1c 

129. Tjaša Novoselc F1c 

130. Nadrih Neja F1c 

131. Slavič Iza F1c 

132. Alja Borič F2a 

133. Maja Grabrijan F2a 

134. Neja Janžič F2a 

135. Nina Malić F2a 

136. Jana Marin F2a 

137. Edna Midzić F2a 

138. Žana Mrvar F2a 

139. Pia Račič F2a 

140. Lara Simonič F2a 

141. Tia Totter F2a 

142. Katja Bratuša F2b 

143. Lara Jaklič F2b 

144. Katja Kos F2b 

145. Katja Koželj F2b 

146. Lina Luzar F2b 

147. Klara Planinšek F2b 

148. Ana Rus F2b 

149. Neža Sever F2b 

150. Sara Strahinić F2b 

151. Živa Škof F2b 

152. Lea Trenk F2b 

153. Ana Vide F2b 

154. Ula Zabukovec F2b 

155. Manca Zorc F2b 

156. Neli Belina F3a 

157. Klara Tina Blažič F3a 

158. Lara Centrih F3a 

159. Pia Cesar F3a 

160. Maša Jazbec F3a 

161. Nika Kočnar F3a 

162. Tjaša Krajnc F3a 

163. Jannette Mežnarec F3a 

164. Nina Antunović F3b 

165. Lea Boh F3b 

166. Maya Halkić F3b 

167. Eva Hočevar F3b 

168. Sara Ilar F3b 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Odd 

169. Iza Jerlah F3b 

170. Lana Marolt Vinić F3b 

171. Melina Muratović F3b 

172. Nina Saje F3b 

173. Petra Škaron F3b 

174. Rebeka Zajc F3b 

175. Rinesa Bislimi F4a 

176. Nuša Ceglar F4a 

177. Eva Neža Doberdrug F4a 

178. Eva Ivančević F4a 

179. Barbara Kastelic F4a 

180. Lucija Krištof F4a 

181. Nina Omahen F4a 

182. Kaludija Šorli F4a 

183. Nina Tratar F4a 

184. Nejc Vrščaj F4a 

185. Nina Gorenc F4b 

186. Špela Longar F4b 

187. Maruša Turk F4b 

188. Nika Badovinac KZ1a 

189. Laura Debelak KZ1a 

190. Špela Fabjančič KZ1a 

191. Rebeka Höfferle KZ1a 

192. Jasna Voje KZ1b 

193. Mia Vesel KZ1b 

194. Lina Arh KZ2a 

195. Izabela Derganc KZ2a 

196. Nia Dežman KZ2a 

197. Vita Fir KZ2a 

198. Larisa Saje KZ2a 

199. Maruša Vidmar KZ2b 

200. Tia Stegne KZ3a 

201. Petra Ulčnik KZ3a 

202. Ana Fabijan KZ3a 

203. Hana Glivar KZ3a 

204. Teja Glušac KZ3a 

205. Stanka Kralj KZ3a 

206. Valentina Černelč KZ4a 

207. Anja Ribič KZ4a 
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Dijaki, odlični vsa štiri leta 

 

Zap. 
št.  

Ime in priimek 
dijaka/dijakinje  

 
Oddelek Razrednik/razredničarka  

1. Ana Hostnik  Z4a Barbara Cesar 

2. Šejla Balić  Z4b Petra Krulc 

3. Mia Brulc  Z4b Petra Krulc 

4. Nika Kovač  Z4b Petra Krulc 

5. Rok Šuštaršič  Z4b Petra Krulc 

6. Ela Senica  Z4c Maruša Pogačnik 

7. Sabina Zaman  Z4c Maruša Pogačnik 

8. Nuša Ceglar  F4a Marjanca Velkavrh 

9. Eva Neža Doberdrug  F4a Marjanca Velkavrh 

10. Barbara Kastelic  F4a Marjanca Velkavrh 

11. Klaudija Šorli  F4a Marjanca Velkavrh 

12. Nejc Vrščaj  F4a Marjanca Velkavrh 

13. Špela Longar  F4b Tadeja Lamut 

14. Valentina Černelč  KZ4a Sabina Špoljar 

15. Anja Ribič  KZ4a Sabina špoljar 

16. Anja Gruden  K4a Ema Novinec 

17. Jernej Povhe  K4a Ema Novinec 

18. Žan Zakrajšek  K4a Ema Novinec 

19. Zala Bobnar  K4b Aleš Absec 

20. Zaja Cimprič  K4b Aleš Absec 

21. Tim Cizerle  K4b Aleš Absec 

22. Jaš Marinčič  K4b Aleš Absec 

23. Janja Podlogar  K4b Aleš Absec 

24. Lorena Zgonc  K4b Aleš Absec 

 

Dijaki, ki so vsa štiri leta šolo zastopali na športnih tekmovanjih  
 
Zap. št. Ime in priimek 

dijaka/dijakinje Oddelek Športna panoga 
  

1.  Ela Senica Z4c atletika   

2.  
Ana Blažič Z4b atletika 

  

3.  
Nika Kovač Z4b atletika 

  

4.  
Rok Vidic Z4a nogomet 

  

5.  
Nika Judež F4b košarka 

  

6.  Luka Volk Z4c košarka   

7.  Ana Hostnik Z4a nogomet   

8.  
Adelina Osmanoska Z4b nogomet 

  

9.  
Jerca Jaklič F4a nogomet, rokomet 
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10.  Franja 
Rožembergar Z4c nogomet 

  

11.  
Daša Arnšek KZ4a odbojka 

  

12.  
Iris Zoran K4a 

odbojka, atletika, 
košarka 

  

13.  
Žan Rauh Z4b rokomet, atletika 

  

14.  
Jaka Močivnik K4a košarka 

  

15.  Alen Džek Sotler K4a košarka   

16.  Miha Volčanšek K4a košarka   

 

3.4 Delo s posebnimi skupinami dijakov 

Skupina Cilji Poročilo 

Dijaki iz 

drugih 

držav 

Integracija v šolsko okolje, 

pomoč pri učenju 

slovenskega jezika, uspešno 

zaključeno šolanje 

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

učenju slovenskega jezika. Organizirali smo tečaj slovenskega jezika, na 

koncu katerega so opravljali izpit iz slovenščine na nivoju B2. 

Dijake smo spodbujali pri njihovem šolskem delu in jim pomagali pri 

vključevanju v naše šolsko okolje. Pri tem smo upoštevali njihove 

individualne lastnosti in potrebe. Z individualnim delom smo oblikovali 

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

mesto v oddelčni skupnosti. 

Dijaki s 

posebnimi 

potrebami 

Zagotavljanje enakih 

možnosti, upoštevanje 

razlik v telesnem in 

duševnem razvoju, 

zagotavljanje ustreznih 

pogojev za izobraževanje in 

osebnostni razvoj 

Z dijaki s posebnimi potrebami smo delali individualno in v obliki 

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

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

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

lastnosti in potrebe. Z individualnim delom smo gradili pozitivno 

samopodobo dijakov. Pridobivali so nove metode uspešnega učenja ter 

veščine konstruktivnega reševanja problemov, organizacije časa, 

samostojnega dela in prevzemaje odgovornosti za svoje (ne)uspehe. 

Nadarjeni 

dijaki 

Ustvariti pogoje za 

razvijanje intelektualnih, 

čustvenih, socialnih veščin, 

sodelovanje na 

tekmovanjih, prireditvah in 

natečajih 

Z nadarjenimi dijaki smo izvedli več individualnih razgovorov, na katerih 
smo se pogovarjali o temah po željah in potrebah dijakov. Osredotočili 
smo se predvsem na: 

• usklajevanje šolskih in obšolskih obveznosti, 

• doseganje čim boljših učnih rezultatov,  

• nadaljevanje akademske poti, 

• prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve, 

• prepoznavanje znakov stresa in konstruktivne načine 
reševanja problemov.  

Dijakom smo nudili možnost vključevanja v najrazličnejše obšolske 
dejavnosti (krožki, prireditve, dogodki …), jim nudili mentorstvo pri 
pripravah na tekmovanja iz znanja, stroke in športa ter omogočali 
udejstvovanje na kulturnem in umetniškem področju.  

 

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

Mirjam  Žnidarčič, svetovalno delavko Srednje gradbene in vzgojiteljske šole (področje tujcev). 

Individualno strokovno pomoč za dijake s posebnimi potrebami pa je poleg svetovalnih delavk 

izvajala tudi zunanja sodelavka Irena Zupančič. Pri delu z nadarjenimi dijaki so sodelovali 

učitelji – mentorji in drugi strokovni delavci.  
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3.5 Načrt vpisa za šolsko leto 2022/2023 

Za šolsko leto 2022/2023 načrtujemo vpis novincev: v program zdravstvena nega in 
farmacevtski tehnik 3 oddelke prvih letnikov, v program kozmetični in kemijski tehnik 2 
oddelka, v program bolničar-negovalec 1 oddelek in v program poklicno-tehniškega 
izobraževanja 1 oddelek. 
 
 

3.6 Dijaška skupnost 

Dijaška skupnost SZKŠ se je v šolskem letu 2021/22 vključevala v delovanje Dijaške skupnosti 
ŠCNM (seje DS ŠCNM).  
Predsednica dijaške skupnosti SZKŠ je Klara Ostojić iz Z3b, ki se je aktivno udeleževala sej DOS. 
Namestnica predsednice je Nika Grill iz K3a, mentorica dijaške skupnosti pa je mag. Nataša 
Sikošek. 
Predstavniki vseh oddelkov SZKŠ so se srečali na uvodni seji DS SZKŠ 16. 9. 2021, ki je bila 
izvedena na daljavo.  
10. 9. 2021 je potekala predstavitev ponudnikov maturantskih izletov za dijake tretjih letnikov.  
V decembru 2021 smo izvedli promocijo in prodajo šolskih kapucarjev (hoodiji ŠCNM).  
31. 1. 2022 smo na ŠCNM gostili predstavnike DOS, ki so nam predstavili delovanje DOS.    
17. 3. 2022 smo izvedli fotografiranje oddelkov.  
Dijaki F4a in K4b so se odpravili na nagradna izleta, ki so ju kot nagrado osvojili kot prvo in 
drugouvrščeni na medoddelčnem tekmovanju za 3. letnike v lanskem šolskem letu. F4a so se 
odpravili v Koper in Piran, dijaki K4b pa so obiskali Cerkniško jezero, Križno jamo in nato še 
živalski vrt v Ljubljani.     
Zaradi izredne epidemiološke situacije je bilo delo DS okrnjeno v smeri predajanja informacij 
in primerov dobre prakse nižjim letnikom, predvsem na temo maturantskih plesov, saj lansko 
leto le-ti niso bili izvedeni.  
DS je aktivno sodelovala pri pripravi zaključne prireditve, ki je bila izvedena 20. 5. 2022.  
 

4 PROGRAMI IN DRUGE DEJAVNOSTI 

V šolskem letu 2021/2022 so bili dijaki razporejeni v 36 oddelkov in 4 skupine, skupaj 40 

razredov. 

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

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

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

 

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

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

• program kozmetični tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 6 oddelkov. 

 

4.1 Praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD)  

Praktično usposabljanje pri delodajalcu so opravljali dijaki tretjih in četrtih letnikov programa 
zdravstvene nege, dijaki drugega in tretjega letnika programa bolničar-negovalec ter prvega 
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in drugega letnika PTI programa zdravstvene nege. Koledar PUD je bil pripravljen v začetku 
šolskega leta. Dijaki tretjega in četrtega letnika programa kozmetični tehnik so opravili 152 ur 
usposabljanja pri delodajalcu. Dijaki tretjih in četrtih letnikov programa zdravstvene nege so 
opravili 152 ur praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, dijaki prvega letnika zdravstvene 
nege PTI pa 76 ur. PUD so opravljali v zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih. Dijaki 
drugega letnika programa bolničar-negovalec so opravili 338 ur praktičnega usposabljanja v 
socialnovarstvenih zavodih. Dijaki tretjega letnika programa bolničar-negovalec so opravili 
722 ur praktičnega usposabljanja, da so dosegli predpisano število ur za program, ker so v 
drugem letniku zaradi epidemije opravili manj ur PUD-a. Dijaki v programu kemijski tehnik so 
opravljali PUD v četrtem letniku v obsegu 152 ur. Dijaki v programu farmacevtski tehnik pa so 
opravljali PUD v tretjem letniku 76 ur, v četrtem pa 114 ur.  
Kljub epidemiji smo uspeli realizirati celoten načrtovan program PUD-a, v nekaterih primerih 
tudi virtualno. 
 

Koledar PUD 

Odd. Program Začetek          Konec Opombe  

B2a bolničar -negovalec 11. 4. 2022 17. 6. 2022 izvedeno 

B3a bolničar negovalec 20. 9. 2021 16. 2. 2022 izvedeno 

Z3a zdravstvena nega 3. 1. 2022  28. 1. 2022 izvedeno 

Z3b zdravstvena nega 1. 12. 2021 4. 1. 2022 izvedeno 

Z3c zdravstvena nega 7. 3. 2022 1. 4. 2022 izvedeno 

Z4a zdravstvena nega 8. 11. 2021 3. 12. 2022 izvedeno 

Z4b zdravstvena nega 4. 10. 2021 8. 11. 2021 izvedeno 

Z4c zdravstvena nega 6. 9. 2021  1. 10. 2021 izvedeno 

Z1d PTI zdravstvena nega – PTI 6. 6. 2022 17. 6. 2022 izvedeno 

F4a farmacevtski tehnik 4. 10. 2021 22. 10. 2021 izvedeno 

F4b farmacevtski tehnik 6. 9. 2021 24. 9. 2021 izvedeno 

F3a farmacevtski tehnik 6. 6. 2022 17. 6. 20222 izvedeno 

F3b farmacevtski tehnik 9. 5. 2022 20. 5. 2022 izvedeno 

KZ3a kozmetični tehnik 2. 11. 2021 29. 11. 2021 izvedeno 

KZ4a kozmetični tehnik 1. 9. 2021 29. 9. 2021 izvedeno 

K4a kemijski tehnik 3. 1. 2022 28. 1. 2022 izvedeno 

K4b kemijski tehnik 2. 11. 2021 29. 11. 2021 izvedeno 

 

4.2 Interesne in preventivne dejavnosti  

 

Oddelek  Aktivnost Poročilo 

1. letnik FT 

 Lekarniški in 
mestni muzej 
Radovljica, 
Avsenikov 
muzej 
Begunje  

Dijaki so si ogledali lekarniški in mestni muzej v Radovljici ter Avsenikov 
muzej v Begunjah. 
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Oddelek  Aktivnost Poročilo 

1. letnik KT 

 

Projektni 
dnevi na 
Vojskem 

Dijaki K1a in K1b so bili oktobra v CŠOD Vojsko na projektnih dnevih z 

naslovom Spoznajmo in povežimo se, kjer so nadgrajevali odnose med 

sošolci ter tkali nova prijateljstva Pred prihodom v CŠOD so si najprej 

ogledali Antonijev rov v Idriji, projektne dneve pa so zaključili  z ogledom 

Topilnice Hg v Idriji. 

1. letnik ZN  

. Bolnica 
Franja, 
Antonijev rov 
in topilnica 
Hg 

Dijaki so si v septembru ogledali Bolnico Franjo in organizacijo zdravstva 

med 2. svetovno vojno ter se seznanili z uporabo živega srebra v 

medicini. 

1. letnik FT in 
ZN 

 
Arheološka 
podoba 
Novega 
mesta 

Dijaki so v septembru in oktobru spoznavali zgodovino Novega mesta 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. 

1. letnik ZN, 
KT, FT, KZ, BN 

 
Delavnice o 
učenju 

Oktobra smo izvedli delavnice, v katerih so dijaki razvijali svojo  
motivacijo za učenje ter spoznavali nove in utrjevali stare metode ter 
tehnike uspešnega učenja. 

1. letnik ZN, 
KT, FT, KZ, BN 

 Medvrstniško 
nasilje – 
preventivne 
delavnice 

Za dijake 1. letnikov smo v maju organizirali pogovorno uro s policistom. 

1. letnik ZN, 
FT, KZ, BN in 
3. letnik BN 

 
Preventiva 

Dijaki so izvedli preventivne delavnice v sklopu sistematskega pregleda v 
ZD Novo mesto. 

1. letnik ZN, 
KT, FT, KZ, BN 

 
Zimski 
športni dan 

Izvedli smo zimski športni dan za vse 1. letnike po programu: smučanje 
na Voglu, zimske raznoterosti na Soriški planini in v Bohinjski Bistrici ter 
pohod okoli Bohinjskega jezera in do koče pod slapom Savica. 

1. letnik ZN, 
KT, FT, KZ, BN 

 Plavanje v 
Termah 
Čatež 

Dijaki so v Termah Čatež opravili preizkus iz znanja plavanja. 

1. letnik ZN, 
KT, FT, KZ, BN 

 Preizkus 
plavanja v 
Termah 
Čatež 

Za 1. letnike je bil Termah Čatež organiziran športni dan, kjer so dijaki 
opravili tudi preizkus plavanja. 

1. letnik ZN, 
KT, FT, KZ, PTI 

 

Rastem s 
knjigo 

V oktobru in novembru  so si dijaki 1. letnikov SSI in PTI v okviru projekta 

Rastem s knjigo ogledali frančiškansko knjižnico ter se seznanili z 

zgodovino samostana. S pomočjo telefonske aplikacije so samostojno 

raziskovali Novo mesto ter spoznavali njegove znamenitosti, ob koncu 

dejavnosti pa so obiskali Knjižnico Mirana Jarca. Dijaki so v dar dobili 

mladinski roman Gremo mi v tri krasne avtorice Nataše Konc Lorenzutti. 

1. letnik ZN, 
KT, FT, KZ, BN 

 

Če ne veš? 

V oktobru in novembru so se dijaki 1. letnikov udeležili delavnice Če ne 
veš, kjer so se pogovarjali o temah, ki mlade obremenjujejo v času 
odraščanja (spolnost, samopodoba, droge, alkohol …). Delavnico je vodil 
Jernej Picelj. 

1. letnik ZN, 
KT, FT, KZ, BN 

 Ogled 
dramske 
predstave 

Dijaki so si februarja v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali 
mladinsko dramsko predstavo Elvis Škorc, genialni štor v produkciji 
Drame SNG Maribor. 
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1.in 2. letnik 
ZN, KT, FT, KZ, 
BN, Z1d-PTI, 
Z2d-PTI 

 Zakaj neki bi 
moral kaj 
novega 
izvedeti o 
internetu, saj 
že vse 
obvladam 

Dijaki so se udeležili predavanja o nevarnostih ter pasteh uporabe 
interneta. 

1. letnik KZ 

 
Projektni 
dnevi na 
Vojskem 

V oktobru so se dijakinje udeležile projektnih dni na temo Spoznajmo in 
povežimo se. Prvi dan so si ogledale Idrijski muzej, kjer so spoznale 
zgodovino izdelave idrijske čipke. Na Vojskem so se vključile v 
najrazličnejše aktivnosti spoznavanja sošolk. 
 

1. letnik KT 

 

Projektni 
dnevi na 
Vojskem 

Dijaki K1a in K1b so bili v oktobru 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, 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. 

1. in 2. letnik 
BN 

 Ogled filmske 
predstave 

V aprilu so si dijaki v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali film Moj 
brat lovi dinozavre, filmu pa je sledil pogovor s filmsko pedagoginjo. 

2. letnik FT 
 Pohod na 

Mirno goro 
Dijaki so opravili pohod od Gač do Mirne gore. 

2. letnik BN  SUP Na Loki so se dijaki s SUP-i in čolni vozili po reki Krki. 

Z2a, b ter 
KZ3a 

 Plezanje in 
igre z žogo 

V ŠC Košenice so se dijaki spoznavali s tehnikami plezanja ter se pomerili 
v badmintonu. 

2. letnik KT, 
KZ, ZN,FT 

 CŠOD Ajda – 
Tematski 
dnevi prve 
pomoči 

Dijaki 2. letnikov so bili v februarju in aprilu v CŠOD Ajda na projektnih 

dnevih z naslovom Teden prve pomoči. Pred prihodom v CŠOD so si 

najprej ogledali muzejsko zbirko v Libeličah, po namestitvi v domu pa so 

spoznavali vsebine prve pomoči ter se ob športnih in socialnih igrah. 

spoznavali.  

2. letnik KZ 

 Kozmetika 
Afrodita in 
ogled 
kopališkega 
parka 
Rogaška 
Slatina 

Dijakinje so obiskale hišo kozmetike Afrodita s predstavitvijo novejših 
linij profesionalne kozmetike, se sprehodile do centra Rogaške Slatine in 
si ogledale kopališki park ter hotelski kompleks.  

2. letnik KZ 
 

Zeliščarska 
delavnica 

Dijakinje so se udeležile zeliščarske delavnice na Jugorju. Spoznale so 
način pridobivanja hidrolata in eteričnega olja iz sladkega pelina, 
ogledale so si zeliščarski vrt  ter izdelale zdrave namaze. 

2. letnik ZN 

 Bolnica 
Franja, 
Antonijev rov 
in topilnica 
Hg 

Dijaki so si v septembru ogledali Bolnico Franjo in organizacijo zdravstva 
med 2. svetovno vojno ter se seznanili z uporabo živega srebra v 
medicini. 

2. letnik KT 

 Bolnica 
Franja, 
Antonijev rov 
in topilnica 
Hg 

Dijaki so si ogledali Bolnico Franjo, Antonijev rov v Idriji ter topilnico 
živega srebra. 
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2. letnik ZN, 
KZ , KT, Bn ter 
3. letnik ZN 
(dva oddelka) 

 
Ogled 
dramske 
predstave 

Dijaki so si v maju v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali dramsko 
predstavo Dr. Prešeren v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj. 
 

2. letnik FT 
 Botanični vrt 

in ogled 
Ljubljane 

Dijaki so obiskali Botanični vrt ter si med sprehodom po Ljubljani ogledali 
znamenitosti prestolnice. 

2. letnik ZN, 

KZ in KT 

 Kajak 
Temenica 

Dijaki so preveslali reko Temenico od Prečne do Zaloga. 

 4. letnik KT 

 
Fakulteta za 
polimere 
Slovenj 
Gradec 

V oktobru so dijaki 4. letnikov programa kemijski  tehnik obiskali 
Fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Dijakom so 
predstavili glavne značilnosti polimerov z zanimivimi problemi iz 
življenja, dotaknili so se okoljske problematike v povezavi  z odpadno 
plastiko, spoznali so tudi delo fakultete. Dijaki so sodelovali tudi v 
delavnicah. 

3. letnik ZN, 
KZ in KT, BN 

 Preventivna 
delavnica 

Dijaki so se udeležili preventivne prometne delavnice »Vozim, vendar 
ne hodim«, na kateri sta invalida spregovorila o prometni varnosti. 

3. letnik KT, 
FT, KZ 

 Pohod na 
Trdinov vrh 

Športni dan s pohodom na Trdinov vrh je bil organiziran v mesecu maju.  

3. letnik ZN 

 
Ogled 
reševalne 
postaje v ZD 
Novo mesto 

Dijaki  so podrobneje 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. 

3. letnik ZN 
 Gorjanci – 

preživetje v 
naravi 

Dijaki ZN so se na dvodnevnih projektnih dnevih na Gorjancih urili v 
tehnikah preživetja. 

3.letnik KT, FT 

 

Projektni 
dnevi v 
Gorenju 

Dijaki so bili v zadnjih dneh maja in začetku junija v CŠOD Gorenje na 

projektnih dnevih z naslovom Zdravilnost in uporabnost rastlin. Poleg 

zdravilnih rastlin so spoznavali tudi vode na Pohorju ter zdravo prehrano, 

popoldanski čas pa so namenjali športnim dejavnostim in druženju. 

3. letnik ZN, 
KT, FT, KZ, BN 
in 1. letnik PTI 

 Filmska 
predstava 
Posledice 

Dijaki so si marca v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali film 
Posledice, po filmu pa je potekal vodeni pogovor s filmsko pedagoginjo. 

3. letnik ZN, 
KT 

 Informativni 
dan 

Dijaki so se udeležili e-informativnih dni. 

1. letnik ZN, 
KT, FT, KZ, BN, 
2. letnik FT, 
KZ, KT, 3. 
letnik FT, KT, 
ZN 

 

Igre z žogo 
Dijaki so se pomerili v odbojki, nogometu, košarki ter v igri med dvema 
ognjema.  

4. letnik ZN 

 
Ogled 
Vojašnice 
Franca Uršiča  

V mesecu novembru so si dijaki v Vojašnici Franca Uršiča ogledali manjši 
vojaški muzej, strelno orožje, vojaške uniforme in predstavitev poteka 
vojne za Slovenijo leta 1991. Sledila je predstavitev dela vojaka – 
reševalca na bojnem področju ter ponovitev znanj iz TPO z uporabo 
defibrilatorja. 

4. letnik KT, 
FT 

 Strokovna 
ekskurzija v 

Ekskurzija je bila organizirana za dijake, ki se niso udeležili ekskurzije v 
Dubrovnik. Obiskali so Olimje, si ogledali tamkajšnji grad, lekarno in 
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Olimje, 
Vitanje, Celje 

zeliščni vrt. Ogledali so si tudi Center vesoljskih tehnologij Vitanje in 
Tehnopark Celje.  

4. letnik KZ 

 Strokovna 
ekskurzija na 
slovensko 
obalo 

Dijakinje so obiskale Terme Portorož, v Novi vasi so spoznavale sodobne 
pristope pridelave in predelave oljk, ogledale so si Koper ter ogled 
slovenske obale zaključile z večerjo na ladjici. 

4. letnik FT 

 Strokovno 
predavanje: 
Zdravila in 
prehranska 
dopolnila pri 
mladostnikih 

Predavanje za dijake je izvedla Alenka Grandovec, mag. farm. iz 
Dolenjskih lekarn.  

4. letnik ZN in 
2. letnik PTI 

 Strokovna 
ekskurzija v 
Budimpešto 

Dijaki so si v madžarski prestolnici ogledali mestno jedro – Trg herojev, 
Margaretin otok, Grajski grič ter obiskali muzej Bolnišnica v skali – jedrski 
bunkerji. 

4. letnik KT in 
FT 

 Strokovna 
ekskurzija v 
Dubrovnik in 
Trogir 

Dijaki so si v Dubrovniku ogledali mestne znamenitosti in staro lekarno. 
Obiskali so tudi Trogir, eno najbolj ohranjenih romantično-gotskih mest 
Srednje Evrope. 

4. letnik KT  

 

Nagradna 
ekskurzija 

V mesecu septembru so dijaki K4b izkoristili svojo nagrado, ki so jo prejeli 
kot drugi najboljši razred na šoli v šolskem letu 2020/21. Ekskurzijo so 
začeli v ljubljanskem živalskem vrtu, po ogledu pa so se podali v Križno 
jamo. 
 

4. letnik ZN, 
KT, FT, KZ in  
2. letnik PTI 

 
Pohod – Baza 
20 

Pohod je bil izpeljan v sodelovanju z Dolenjskim muzejem. Dijaki so si 
med pohodom ogledali partizansko bolnico, izvedeli so tudi veliko 
novega o pomenu gozdov Kočevskega Roga ter živalstva v njem.    

K4a,b, F4a in 
Z4b 

 
Funkcionalna 
vadba 

V okviru dneva slovenskega športa smo izvedli športne dneve za 4 
oddelke v različnih panogah: ples, funkcionalna vadba in orientacijski 
pohod. 

4. letnik FT, 
KT, Z1d-PTI 

 Orientacijski 
pohod po 
Novem 
mestu 

Športni dan s pohodom po Novem mestu je bil organiziran v maju.  

4. letnik ZN, 
KT, FT, KZ 

 Informativni 
dan 

Dijaki so se udeležili e-informativnih dni. 

4. letnik ZN, 
KT, FT, KZ, 1. 
letnik PTI 

 
Ogled filma 
Posebni 

Dijaki so si februarja v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali film 
Posebni, po filmu pa je potekal vodeni pogovor s filmsko pedagoginjo. 

vsi oddelki 

 

Prireditev ob 
kulturnem 
prazniku 

Pripravili smo virtualno prireditev na temo poezije. Prisluhnili smo 
recitaciji dijakinje in profesorja naše šole ter poslušali pogovor z 
urednikom Cankarjeve založbe gospodom Aljošem Harlamovom ter  z 
zmagovalko Festivala mlade literature Urška za leto 2019 gospo Nino 
Medved. Ogled prireditve je možen na spletni strani 
https://youtu.be/WD7qZwTj9a4. 

vsi oddelki 
 

 
V maju so si dijaki v športni dvorana Leona Štuklja ogledali tamburaško 
opero V objemu Lahinje.  

vsi oddelki 

 

Zaključna 
prireditev 

V petek, 20. 5. 2022, je potekala zaključna prireditev, ki je namenjena 

slovesu maturantov. Po maturantski himni so maturanti odplesali 

maturantsko četvorko in se po govoru ravnateljice publiki predstavili s 

plesnimi in glasbenimi točkami. Sledila je podelitev priznanj za izjemne 

https://youtu.be/WD7qZwTj9a4.
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dosežke na državnih tekmovanjih ter podelitev priznanj za posebne 

dosežke in zasluge pri promociji šole in poklica. Izbrali smo naj športnico, 

naj dijakinjo in z zabavnimi igrami izmed štirih najboljših oddelkov na šoli 

razglasili naj razred, ki je prejel ključ. Ogled prireditve je možen na spletni 

strani   https://www.youtube.com/watch?v=MLZFxFFB0vg&t=2230s. 

vsi oddelki 

 

Novoletni 
koncert 

24. decembra dijaki s pomočjo profesorjev tradicionalno pripravijo 
novoletni koncert ter se tako z glasbenimi in plesnimi točkami poslovijo 
od iztekajočega se leta. Zaradi korona situacije je bil tudi letošnji koncert 
posnet vnaprej, dijaki pa so si ga z razredniki ogledali v učilnicah. Ogled 
posnetka koncerta je možen na spletni strani 
https://youtu.be/CNeDNYtexBg.  

 

4.3 Izpiti ob koncu izobraževanja  

Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja končajo triletno izobraževanje z zaključnim izpitom 

in s tem pridobijo naziv bolničar/bolničarka-negovalec/negovalka. Dijaki srednjega 

strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja zaključijo izobraževanje s poklicno maturo. 

Z opravljeno poklicno maturo dijaki pridobijo srednjo strokovno izobrazbo, z opravljenim 

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

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

 

Predmeti poklicne mature:  

Program Zdravstvena nega  Kemijski tehnik  Farmacevtski tehnik Kozmetični tehnik  

1. predmet slovenščina 

2. predmet zdravstvena nega  kemija  farmacija  kozmetika  

3. predmet matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina) 

4. predmet storitev in zagovor izdelek oz. storitev 

in zagovor 

izdelek in zagovor storitev in zagovor 

 

Predmeti zaključnega izpita: 
1. predmet slovenščina  

2. predmet storitev in zagovor 

 

4.3.1 Zaključni izpit – spomladanski izpitni rok 2022 

V šolskem letu 2021/2022 je zaključni izpit v spomladanskem roku uspešno opravilo 22 dijakov 

3. letnika programa bolničar-negovalec. Dijakinja Nika Majcen je dosegla vse točke in tako izpit 

opravila z odliko. 

Od 22 dijakov, ki so uspešno opravili zaključni izpit, jih 19 nadaljuje izobraževanje v poklicno-

tehniškem programu zdravstvena nega na naši šoli.  

Jesenskega roka zaključnega izpita sta se udeležili dve dijakinji, ki sta izpit uspešno opravili. 

Ena dijakinja bo izobraževanje nadaljevala v PTI programu zdravstvena nega na naši šoli. 

https://www.youtube.com/watch?v=MLZFxFFB0vg&t=2230s.
https://youtu.be/CNeDNYtexBg.
https://youtu.be/CNeDNYtexBg.
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Izobraževalni program Opravljali PM v celoti Opravili % 

Zdravstvena nega 62 58 93,5 

Zdravstvena nega – PTI 21 14 66,7 

Kemijski tehnik  42 40 95,2 

Farmacevtski tehnik  53 46 86,8 

Kozmetični tehnik  28 24 85,7 

Skupaj 206 182 88,3 

 

V šolskem letu 2021/2022 smo med šolskim letom izvajali redne priprave na poklicno maturo.  

Prijavljeni na poklicno maturo: 218 kandidatov  

• Odjave od PM: 10  

• PM opravljalo v celoti: 206 kandidatov  

• Delno opravljanje PM: 2 kandidata 

• Uspešni: 182 (88,3 %) 

državno povprečje je: 

-  89,98 % (vsi kandidati, ki so opravljali PM v spomladanskem roku) 

-  91,56 % (samo dijaki, ki so opravljali poklicno maturo prvič in v celoti) 

• Neuspešni (brez delnega opravljanja): 24 (11,7 %) 

• Pogojno pozitivni: 7 (3,4 %) 

• 100-odstotno uspešni oddelki:  2 (K4b, Z4c) 

• Zlati in diamantni maturanti: 12 kandidatov (5,8 %), od tega 5 kandidatov z 22 točkami 

(zlati) in 7 kandidatov s 23 točkami (diamantni) 

• Odlični maturanti (19–21 točk): 25 (12,1 %) 

• Zlati, diamantni in odlični maturanti skupaj: 37 (17,96 %) 

• Certifikat iz znanja angleščine (evropska raven B1): 81/95 (85,3 %) 

 

Zlati maturanti z doseženimi 22 točkami 

Ime in priimek Oddelek 

Eva Neža Doberdrug  F4a 

Jernej Povhe K4a 

Zala Bobnar K4b 

Ana Sladič Z4b 

Rok Šuštaršič Z4b 

 

Diamantni maturanti z doseženimi 23 točkami (vse možne točke) 

Ime in priimek Oddelek 

Barbara Kastelic F4a 
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Nejc Vrščaj   F4a 

Špela Longar F4b 

Valentina Černelč KZ4a 

Anja Ribič KZ4a 

Ana Hostnik Z4a 

Mia Brulc Z4b 

 

Dijaki, ki so pri posameznem predmetu dosegli vse točke 

Predmet Dijaki 
Storitev in zagovor 
(program ZN) 

Ana Sladič (Z4b), Rok Šuštaršič (Z4b), Ela Senica (Z4c)  

Izdelek in zagovor 
(program FT) 

Nuša Ceglar (F4a)  

Farmacija                                 Barbara Kastelic (F4a) 

 

4.3.3 Dodatni maturitetni predmet 

Od 26 prijavljenih dijakov k maturitetnemu predmetu jih je vseh 26 opravljalo dodatni 
maturitetni predmet, in sicer iz angleščine (1 dijakinja), matematike (8 dijakov), zgodovine (1 
dijak), biologije (4 dijakinje), kemije (9 dijakov) in psihologije (3 dijakinje). Dodatni maturitetni 
predmet so opravljali na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji na Šolskem centru Novo 
mesto. Uspešnih je bilo 19 (73,1 %) dijakov, kar je za 6,21 % slabše od letošnjega državnega 
povprečja (79,31 %). Dijakom smo omogočili organizirane priprave na dodatni maturitetni 
predmet. 
 

5 PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 

5.1 Izobraževanje in usposabljanje znotraj šole in samoizobraževanje 

Za celoten učiteljski zbor je bilo 6. 10. 2021 izvedeno izobraževanje Kako prepoznati stisko 

učenca. Predavala je Lina Klanšek, psihiatrinja za otroke in mladostnike. Izobraževanje je 

potekalo v virtualni obliki.  

19.10. 2021 je bilo za učitelje izvedeno videokonferenčno izobraževanje Uvoz digitalnega 

potrdila ŠC Novo mesto in kako narediti digitalni podpis z digitalnim potrdilom ŠC Novo mesto. 

Izobraževanje je vodila Mateja Brudar.  

3. 11. 2021 je za učitelje potekalo  videokonferenčno izobraževanje Nalaganje in delitev 

gradiva v oblaku 365, ki ga je vodil Goran Matešič.  

 

18. 8. 2022 je bilo za učiteljski zbor organizirano predavanje Microsoft Power Point, ki ga je 

izvedel Marko Kužner, lastnik podjetja LearnIT. Izobraževanje je temeljilo na praktičnih 

primerih in vajah. 

 

5. 7. 2022 je bila za učiteljski zbor organizirana strokovna ekskurzija na Kras.  
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Učitelji so se redno samoizobraževali na področjih, kjer so želeli izpopolniti svoje znanje  

strokovnega področja in osebne rasti. Samoizobraževanje je obsegalo branje strokovnih knjig, 

učbenikov, revij, prebiranje spletnih strani z ustrezno vsebino, študij različnih programskih 

paketov in ostalih novosti s področja IKT.  

5.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

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

zunaj šole:  

Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 
izobraževanja 

Datum Poročilo 

Marjanca 
Velkavrh 

Statistična 
pismenost in 5. 
statistične igre 

SURS 3. 11. 2021 
Predstavitev tekmovanja statistične igre in 
predstavitev SURS spletne strani, statistični 
podatki in produkti. 

Marjanca 
Velkavrh 

Študijsko 
srečanje – 
matematika 

Zavod RS za 
šolstvo 

17. 8. 2021 Delo z digitalnimi učnimi načrti. 

Ema Novinec 
Izbrana 
poglavja iz 
biotehnologije 

Univerza v 
Ljubljani, 
Biotehniška 
fakulteta 

18. 6. 2022 
Na izobraževanju so predstavili teme, ki so 
primerne za izbirni predmet biotehnologija. 

Vida Novinec 

Izobraževanje 
za podaljšanje 
licence 
predavateljev 

RKS 

 
19. 9. 2021 
 

Podaljšanje licence za naslednja tri leta. 

Vida Novinec 

Trajnostno 
soustvarjanje 
kakovostne 
šole 

Osnovna šola 
Danile Kumar 

4. 3. 2022 
Na seminarju je bilo predstavljeno nekaj 
primerov dobrih praks za motivacijo dijakov. 

Matej Cizelj 
Usposabljanje 
učiteljev za 
izvajanje ADR 

Zavod RS za 
šolstvo 

11. 10. 2021 

Usposabljanje je bilo izvedeno v treh delih. 
Spoznali smo različne pristope k poučevanju 
aktivnega državljanstva in izdelali letno in 
sprotno pripravo. 

Petra Krulc 

Aktualni 
pristopi 
poučevanja in 
vrednotenja 
znanja 

Eduvision 16. 2. 2022 
Na seminarju so bili predstavljeni praktični 
primeri, kako popestriti in izboljšati 
poučevanje na daljavo. 

Metka Ban 

Posvet s 
predsedniki in 
tajniki šolskih 
komisij za 
zaključni izpit 
2022 

CPI 29. 3. 2022 

Na e-posvetu predsednikov in tajnikov ŠK za 
ZI smo prejeli navodila za izvedbo ZI 2022. 
Predstavljeni so bili rezultati ZI 2021 ter 
smernice za izvedbo ZI v prihodnje. 

Srečko Ožek 

Seminar za 
pripravo mladih 
na tekmovanje 
iz SB 

ZDDS 18. 9. 2021 
Poudarki na aktualnih temah za letošnje 
tekmovanje iz sladkorne bolezni. 

Valentina Madjar 
Sitar 

Spoštljiva 
komunikacija in 
razmerje 90:10 

Založba 
Modrijan 

15. 2. 2022 
Na izobraževanju so bili izpostavljeni 
poudarki o spoštljivi komunikaciji. 
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Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 
izobraževanja 

Datum Poročilo 

Predavanju so sledile delavnice po 
skupinah. 

Ajda Plauštajner 
ABC prevajanja 
v digitalnem 
času  

UL, FF 4. 3. 2022 

Na izobraževanju sem se naučila tehnik 
vpeljevanja prevajanja v pouk angleščine v 
srednji šoli. Izobraževanje je bilo sestavljeno 
iz teoretičnega dela preko Zooma in 
praktičnega dela (razdeljeni v skupine po 
jezikih) na FF v Ljubljani. 

Anja Robek 
MOST spletne 
učilnice 

Arnes 3. 9. 2021 

Na spletnem tečaju Spletne učilnice v 
izobraževanju smo raziskovali možnosti 
uporabe spletne učilnice, organizacijo dela 
in učenja, omogočanje sodelovalnega dela, 
možnost uporabe igrifikacije in vrednotenje 
znanja. 

Anja Robek 
MOST 
Interaktivne 
vsebine H5p 

Arnes 3. 9. 2021 

Na spletnem tečaju Interaktivne vsebine 
H5p smo spoznavali različne tipe 
interaktivnih vsebin in pripravili vsebine za 
lastne potrebe. Spoznavali smo zmožnosti 
orodja H5P, ki omogoča izdelavo 
interaktivnih vsebin kot so interaktivni 
video, časovni trak, predstavitve, igre 
spomina, kvizi, razne vrste vprašanj (povleci 
in spusti, večkratni izbor) itd., možno pa je 
tudi znotraj ene enote kombinirati različne 
elemente (tekst, sliko, video, pdf 
dokumente ipd.) 

Anja Robek 

Kako 
prepoznati 
stisko učenca in 
kako pomagati 

 6. 10. 2021 

Predavanje je obravnavalo naslednje teme: 
delovanje možganov mladostnika, kaj 
razmišlja mladostnik, razumevanje pozicije 
učitelja v situaciji, ko ima učenec stisko, 
značilnosti depresije, anksioznost, na kaj 
moramo biti pozorni in kako ukrepati. 

Anja Robek 
Vodenje in 
upravljanje VIZ 

Arnes 15. 11. 2021 

Stanje na VIZ na področju IKT, Spletna 
orodja za vodenje šole, komunikacija na 
daljavo, Varnost, osebni podatki, avtorske 
pravice, arhiviranje, Načrtovanje in uvajanje 
uporabe IKTja pri pouku. 

Anja Robek 
Digitalne 
identitete 

Arnes 15. 11. 2021 

Osnove SIO.MDM, prehodi med letniki, 
prenos identitet med letniki in zavodi, 
uporabna vrednost digitalnih identitet. 
Imenik uporabnikov LDAP/AP, uporaba AAI-
ziranih storitev. 

Anja Robek 
Multimedijske 
vsebine 

Arnes 15. 11. 2021 

Spoznavanje različne snemalne opreme, 
zasnova videa, ustvarjanje videoposnetka, 
uporaba spletnih virov za profesionalni 
razvoj, načrtovanje in izvedba pouka s 
podporo IKT. Snemanje namizja z OBS ali 
ActivePresenter, snemanje zaslona na 
mobilnih telefonih, montaža zvoka in 
snemanje z Audacity, pregled programov za 
montažo, možnosti pošiljanja velikih 
datotek. 



Poročilo o delu 2021/2022 

Stran 39 od 45 

Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 
izobraževanja 

Datum Poročilo 

Anja Robek Mreža znanja Arnes 23. 11. 2021 
Serija predavanj na temo IKT-ja v šolstvu s 
konkretnimi primeri uporabe in 
inovativnimi rešitvami. 

Anja Robek 
Internetne 
prevare in 
neresnice 

Arnes 1. 2. 2022 

Spletni pogovorni dogodek, ki ga je 
pripravila točka osveščanja o varni rabi 
interneta Safe.si skupaj z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport. 

Anja Robek 

Zasvojenost s 
pametnim 
telefonom pri 
mladih 

Zavod Spirala 18. 3. 2022 
Preprečevanje mobilne zasvojenosti pri 
mladih z inovativno tehnološko aplikacijo 
youngmob.eu- 

Anja Robek 
Microsoft 
Innovative 
Educator 

Microsoft 17. 4. 2022 
Vsebine povezane z Microsoftovimi orodji 
za delo na daljavo in pisarniško delo- 

Anja Robek 

Computer 
Science: 
Educator's 
Guide 

European 
Schoolnet 
Academy 

25. 4. 2022 

Computer Science: Educator's Guide, 
vpeljava kritičnega mišljenja in 
računalništva v pouk pri kateremkoli 
predmetu. Razvijanje kritičnega mišljenja 
pri dijakih- 

Maša Zajc 

Zasvojenost s 
pametnim 
telefonom pri 
mladih 

Zavod Spirala 18. 3. 2022 
Preprečevanje mobilne zasvojenosti pri 
mladih z inovativno tehnološko aplikacijo 
youngmob.eu- 

Gloria Šepec 
Izzivi 
današnjega 
časa 

DMSBZTNM 15. 9. 2021 
Izobraževanje je bilo namenjeno motivaciji, 
kako živeti v sodobnem času. 

Gloria Šepec 
Urgentna 
stanja v 
infektologiji 

Sekcija 
medicinskih 
sester v 
infektologiji 

28. 9. 2021 
Dvodnevni seminar je bil namenjen 
aktualnim temam, ki jih je prineslo Covid-
19 stanje v slovenskem prostoru. 

Sabina Špoljar Športna masaža Higeja 9. 10. 2021 

Udeležila sem se izobraževanja športne 
masaže, ki je specializirana masažna 
tehnika, kar je lahko nadgradnja klasični 
masaži. Vsebina tečaja: anatomija mišic in 
sklepov, pregled mišic, športne poškodbe, 
masažne tehnike, pravilno izvajanje 
raztezanja. 

Špela Vičič 
 

6. konferenca 
učiteljev in 
učiteljic 
naravoslovnih 
predmetov 

Zavod za 
spodbujanje 
podjetnosti 
mladih 

23. 9. 2021 

Na izobraževanju sem spoznala nekaj novih 
metod ustvarjalnega učenja in dobrih praks 
pri poučevanju na daljavo, ki so jih 
predstavili učitelji. 

Janja Florjančič 
Interesne 
dejavnosti 

Zavod Novo 
mesto 

17. 1. 2022 

Z organizatoricami IND-jev z novomeških 
srednjih šol ter koordinatorico S. Šepec 
smo pregledale izvedene dejavnosti ter 
načrtovale nadaljnje do konca šolskega 
leta. S. Šepec nas je seznanila z vsebinami. 
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Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 
izobraževanja 

Datum Poročilo 

Janja Florjančič 

Sestavljanje 

jezikovnih 

testov in 

razčlemb 

neumetnostnih 

besedil 

Rokus Klett 3. 2. 2022 
Avtorica SDZ-jev Barve jezika T. Slemenjak je 
predstavila razlike med jezikovnimi testi in 
razčlembami neumetnostnih besedil. 

Janja Florjančič 
Predstavitev 
učbenika Moč 
jezika 

Založba 
Modrijan 

10. 2. 2022 
Predstavljen je bil nov učbenik za SSI in 
gimnazije – Moč jezika. 

Janja Florjančič 

Ali gradivo Na 
pragu besedila 
1-4 ustrezno 
pripravlja na 
maturo 

Rokus Klett 24. 3. 2022 
Na izobraževanju je dr. M. Križaj predstavila 
gradivo Na pragu besedila – izdaja s plusom 
ter vsebine, ki dijake pripravijo na maturo. 

Janja Florjančič 

Predstavitev 
nove serije 
Slovenščina in 
jaz 

Rokus Klett 
30. 3. 2022 
 

Na izobraževanju je bilo predstavljeno novo 
gradivo za 1. letnik SPI. 

Mojca Fišter 
Izbrana 
poglavja iz 
biotehnologije 

UL, 
Biotehniška 
fakulteta 

18. 6. 2022 

Teme so bile zanimive in aktualne: 
molekulska biologija, bioinformatika, 
biološka varnost, mikrobna in živilska 
biotehnologija, industrijska biotehnologija, 
medicinska in farmacevtska biotehnologija, 
biologija in forenzična znanost, rastlinska 
biotehnologija. 

Marija Račič 
DMSBZT NM - 
Občni zbor 

ZZ -DMSBZT 
NM 

16. 9. 2021 
Strokovni seminar DMSBZT NM Moč spanja 
in občni zbor društva. Izvoljena v Častno 
razsodišče DMSBZT NM. 

Marinka 
Cerovšek 

Regijsko 
srečanje 
zdravih šol 

NIJZ 15. 11. 2021 Regijsko srečanje zdravih šol. 

Andreja Kmet 

Posvet 
predsednikov 
in tajnikov ŠMK 
za poklicno 
maturo 

RIC 17. 3. 2022 

Seznanili smo se s smernicami razvoja PM, 
prejeli navodila za izvedbo poklicne mature 
2022 in dobili odgovore na določena 
vprašanja glede zakonodaje o PM in 
logistični izvedbi izpitov poklicne mature. 

Maruša Pogačnik 
Novosti stroke 
3 

Univerza v LJ, 
FF 

29. 1. 2022 

Izobraževanje je potekalo preko spleta. 
Predavatelji so predstavili novosti s 
področja ameriške književnosti, uporabe 
spleta pri poučevanju angleščine ter 
kulturnih razlik in kulturnega dialoga. 

Matej Cizelj 
Usposabljanje 
učiteljev za 
izvajanje ADR 

Zavod RS za 
šolstvo 

11. 10. 2021 

Usposabljanje je bilo izvedeno v treh delih. 
Spoznali smo različne pristope k poučevanju 
aktivnega državljanstva in izdelali letno in 
sprotno pripravo. 

Mateja Kržičnik 

Glas učenca. 
Participativni 
načini 
poučevanja in 
učenja 

Zavod sv. 
Stanislava 

4. 5. 2022 
Preko delavnic smo spoznali nekaj tehnik o 
aktivnem vključevanju dijakov v pouk. 
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Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 
izobraževanja 

Datum Poročilo 

Mateja Vidmar 
Mandal 

Priprava in 
izvedba izpita iz 
2. predmeta 
poklicne 
mature 

CPI 2. 11. 2021 

Na seminarju so nam predstavili PIK, tipe 
nalog za pisni in ustni del 2. predmeta PM. 
Sledilo je samostojno delo – priprava 
primerov nalog za pisni in ustni del izpita. 
Nato smo v evalvaciji komentirali 
predstavljene naloge. 

Tatjana Vene 

Posredovanje 
dobrih praks s 
področja 
poučevanja 
podjetnosti 

Zavod za 
spodbujanje 
podjetnosti 
mladih 

23. 9. 2021 
Na izobraževanju je bil predstavljen primer 
šolskega podjetja od ustanovitve do 
likvidacije. 

Tatjana Vene 
Finančna šola, 
Moje finance 

Moje finance 
September –  
april 

V šolskem letu smo se v 5 delavnicah 
seznanili z novostmi s področja osebnih 
financ, skladih, delnicah, trgu dela, 
zaposlovanju, zelenih delovnih metih, 
poklicih prihodnosti, delo v tujini, 
podjetništvu. 

Tatjana Vene 

Učimo se za 
jutri, novi izzivi 
današnjega 
časa 

Eduvision 25. 10. 2021 
Na mednarodni konferenci sem sodelovala 
s prispevkom. 

Mojca Višček 
Mednarodna 
konferenca 
Eduvisoin 

Eduvision 25. 10. 2021 

Na mednarodni konferenci sem predstavila 
članek Praktično usposabljanje z delom 
(priprava dijakov na PUD, PUD na daljavo in 
predstavitev rezultatov anket o 
zadovoljstvu na PUD-u. 

Uršula Grabnar 

Farmacija ter 
izdelek in 
zagovor na 
poklicni maturi 

Center RS za 
poklicno 
izobraževanje 

10.–11. 11. 2022 

Izobraževanje je potekalo 1. dan  v Ljubljani, 
na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo, 2. dan pa na daljavo. Po ogledu 
laboratorijev, kjer se izvaja praktični pouk 
pri farmacevtskih strokovnih predmetih, 
smo imeli predavanja o poklicni maturi na 
področju farmacije. Naslednji dan smo imeli 
predavanja na daljavo. Predavali sta nam 
farmacevtki iz galenskega laboratorija 
Dolenjskih lekarn in analiznega laboratorija 
iz Krke. Predstavili sta nam novosti iz stroke. 

Uršula Grabnar 
Zvezki urejeni, 
vedenje vzorno 

VIZ Višnja 
Gora 

 

Seminar  je bil namenjen  vsem učiteljem in 
drugim strokovnim delavcem poklicnih in 
strokovnih šol, ki imajo v redne oddelke 
vključene dijake s čustveno-vedenjskimi 
težavami in motnjami. Na delavnicah smo 
poglobili svoje razumevanje komunikacije in 
reševanja konfliktov ter se natančneje 
seznanili s področjem čustvenih in 
vedenjskih težav ter motenj in uspešnega 
sporazumevanja z dijaki. 

Tadeja Lamut 
eTwinning od A 
do Ž 

Cmepius  
Na izobraževanju smo spoznali uporabo 
portala eTwinning, prijavo na projekte ter 
izvedbo le-teh.  

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

Uršula Grabnar in Sara Muška Žlak. Strokovni izpit je opravila Špela Vičič. 



Poročilo o delu 2021/2022 

Stran 42 od 45 

6 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

6.1 Promocija šole 

Promocija šole je bila v Letnem delovnem načrtu navedena kot ena prioritetnih nalog. Pri 

promociji so sodelovali učitelji in dijaki vseh letnikov in programov.  

 

Promocija Vodja Poročilo 

Dan odprtih vrat 

(DOV) 

Vodstvo šole in 

strokovni aktivi 

DOV se je izvedel v sredo, 17. decembra 2021. Zaradi neugodne 

epidemiološke situacije je dogodek tudi letos potekal 

videokonferenčno, obiskovalci so si lahko preko vstopne strani 

https://dov.sc-nm.si/t.php?s=szks/ v živo pogledali predstavitve za 

posamezne izobraževalne programe.  

Informativni dan 

(INF) 

Vodstvo šole,  

strokovni aktivi 

Informativni dan je v skladu s šolskim koledarjem potekal v petek, 11. 

februarja 2022, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 12. februarja 2022, ob 

9. uri. Dogodek je potekal videokonferenčno na povezavi 

https://id.sc-nm.si/. Bodočim dijakom ter ostalim gostom smo 

prikazali naše delo ter predstavili programe, za katere izobražujemo.  

Promocija po 

osnovnih šolah 

Svetovalni delavki, 

učitelji strokovnih 

predmetov, dijaki 

V šolskem letu 2021/2022 smo sodelovali na tehniških dnevih, ki so 

jih organizirali na osnovnih šolah. Z namenom praktične predstavitve 

naših izobraževalnih programov smo obiskali OŠ Vavta vas, OŠ 

Center, OŠ Grm, OŠ Pavla Lunačka Šentrupert, OŠ Leskovec pri 

Krškem, OŠ Metlika, OŠ Gabrovka in OŠ Črnomelj. 

Tehniški dnevi 

Vodstvo šole (Katja 

Hrovat), svetovalni 

delavki, strokovni 

aktivi 

V šolskem letu 2020/2021 tehniških dni zaradi epidemije COVID-19 

nismo mogli izpeljati v šolskih prostorih. Preko Zoom aplikacije smo 

za učence 8. in 9. razreda izvedli predstavitev programov naše šole 

na Osnovni šoli Blanca. Na Osnovni šoli Mokronog pa smo preko 

Zooma izvedli tehniški dan, na katerem smo predstavili program 

farmacevtski tehnik. 

Druge dejavnosti   

V sodelovanju z drugimi šolami na šolskem centru smo izvedli 

Motivacijski dan za svetovalne delavke osnovnih šol Dolenjske in Bele 

krajine. 

 

6.2 Sodelovanje z drugimi šolami 

Z enotami Šolskega centra Novo mesto smo sodelovali pri izmenjavi učilnic in drugih 

prostorov.  

Na osnovnih šolah smo izvajali promocijo z izvedbo tehniških dni, povabili smo jih tudi na 

virtualni dan odprtih vrat ter informativni dan.  

V juniju so nas v okviru strokovne ekskurzije obiskali zaposleni Srednje šole za farmacijo, 

kozmetiko in zdravstvo iz Ljubljane. Ogledali so si našo šolo ter specialne učilnice, namenjene 

poučevanju strokovnih predmetov. 

6.3 Sodelovanje z drugimi institucijami  

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

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

http://dov.sc-nm.si/
https://id.sc-nm.si/
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starejših občanov Novo mesto, Dom starejših občanov Trebnje, Dom starejših občanov 

Črnomelj, Dom starejših občanov Metlika, VDC NM in Krško Leskovec, Dom upokojencev in 

oskrbovancev Impoljca, Območno združenje Rdečega križa, Zdravstveni dom Novo mesto, 

Kulturni center Janeza Trdine, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

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

Združenje za promocijo prostovoljstva, Uprava RS za zaščito in reševanje, Slovensko društvo 

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

Ljubljana, Zveza društev diabetikov Slovenije, Dolenjske lekarne, Zavod za slepo in slabovidno 

mladino Ljubljana, prevozno podjetje FS, Dijaški in študentski dom Novo mesto, Mestna 

občina Novo mesto, Dolenjski muzej, Agencija za šport Novo mesto, Zavoda za kulturo, Zavoda 

za šport RS Planica, RTV SLO, Vaš kanal, NIJZ in drugi. V sodelovanju z Zdravstvenim domom 

Novo mesto so bili za vse dijake 1. in 3. letnikov izvedeni sistematični pregledi. V času pred 

informativnimi dnevi so dijaki naše v oddaji Krompir na SLO 1 uspešno predstavili svojo 

izobraževalno pot ter bodoče poklice. Sodelujemo tudi z institucijami, ki so na sistemski ravni 

vključene v izobraževalni sistem, in sicer so to: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

Center RS za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center in Zavod RS za šolstvo. Članice 

strokovnih aktivov kemije, kozmetike, farmacije in zdravstvene nege so aktivno sodelovale pri 

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

izvedbo 4. predmeta poklicne mature. Mateja Kržičnik je bila članica državne predmetne 

komisije za poklicno maturo za zdravstveno nego na Državnem izpitnem centru, Matej Pegam 

pa za poklicno maturo za farmacevtskega tehnika (2. predmet). Nadaljevali smo sodelovanje s 

Centrom za poklicno izobraževanje v okviru projekta MIND+ – individualizacija. 

 

Dejavnost Izvajalec 
Zunanja 

ustanova/partner 
Poročilo 

Razstave v SB NM, 

sodelovanje s SB 

NM  

Aktiv 

zdravstvene 

nege, 

koordinatorica 

Gloria Šepec 

SB NM 

Marija Račič je s pomočjo dijakov postavila tri razstave 
na kardiološkem oddelku SB Novo mesto. V SB NM 
smo skrbeli za oglasne deske, na oddelkih, kjer poteka 
praktični pouk. Ob Mednarodnemu dnevu medicinskih 
sester ter mednarodnemu dnevu zdravja smo postavili 
stojnici. 
V DSO NM in VDC NM zaradi epidemioloških razmer ni 
bilo razstav. 

Krvodajalstvo Uroš Frankovič 

Zavod za 

transfuzijsko 

dejavnost Slovenije  

– izpostava Novo 

mesto, Območno 

združenje Rdečega 

križa 

Pod mentorstvom U. Frankoviča smo v februarju 
obeležili mesec krvodajalstva. V okviru tega smo za 4. 
letnike in dijake programa PTI izvedeli predavanja 
krvodajalstvu ter zbrali prijave dijakov, ki bi želeli 
postati krvodajalci. Prijav je bilo veliko, žal pa se je 
krvodajalske akcije na koncu udeležilo le nekaj dijakov 
iz programa PTI. 

Sodelovanje z 

DMSBZT NM 

Aktiv 

zdravstvene 

nege  

DMSBZT NM 

G. Šepec se je mesečno udeleževala sestankov IO 
društva. 6. 4. 2022 je potekal občni zbor in volitve za 
člane IO, častnega razsodišča za obdobje 2022–2025. 
G. Šepec je bila izbrana v organ IO, M. Račič pa v organ 
častnega razsodišča. 
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Dejavnost Izvajalec 
Zunanja 

ustanova/partner 
Poročilo 

Delavnica v 

sodelovanju z 

društvom 

upokojencev Novo 

mesto 

Aktiv kemije 

Društvo 

upokojencev Novo 

mesto 

28. 7. 2022 smo pripravili kemijsko delavnico za otroke 
in jim prikazali čarobni svet kemije.  
 

 

6.4 Sodelovanje s starši  

V sredo, 15. septembra 2021, smo v skladu s šolskim koledarjem izvedli roditeljske sestanke 

po posameznih oddelkih. Starši so dobili vse potrebne informacije za uspešen začetek šolskega 

leta. Seznanjeni so bili tudi  s higienskimi ukrepi, ki smo jih sprejeli za preprečevanje širjenja 

koronavirusa COVID-19, z Letnim delovnim načrtom ter novostmi v novem šolskem letu 

2021/22. Sestanki so potekali videokonferenčno. 

V sredo, 19. januarja 2022, smo v okviru 2. roditeljskega sestanka pregledali stanje 

posameznih oddelkov ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja. V četrtek, 2. februarja 2022, smo 

organizirali strokovno predavanje za starše z naslovom Življenje z najstnikom – je vzgoja še 

potrebna? Predavanje je vodila Melita Zagorc Vegelj in je potekalo videokonferenčno. Za 

starše dijakov 3. in 4. letnikov ter 2. letnika ZN – PTI je bilo izvedeno predavanje Poklicna 

matura in kam po njej, ki sta ga izvedli svetovalna delavka Polona Kramar in tajnica poklicne 

mature Andreja Kmet. Predavanje je potekalo videokonferenčno. 

V sredo, 20. 4. 2022, je bilo za učiteljski zbor ter za starše dijakov organizirano predavanje 

Ivana Lorenčiča, dolgoletnega ravnatelja mariborske II. gimnazije, z naslovom Zakaj moramo 

imeti burna nedeljska kosila z najstnikom. Predavanje je potekalo videokonferenčno.  

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

ure v dopoldanskem času. Zaradi nevarnosti širjenja okužbe s COVID-19 so se govorilne ure 

izvajale preko videokonferenčnih orodij vse do aprila. V primeru težav smo aktivno sodelovali 

s starši tudi izven s koledarjem določenih terminov.  

 

6.5 Šolski sklad 

V letošnjem šolskem letu je deloval upravni odbor šolskega sklada v sestavi: Polona Kramar, 
Darja Urbas in Nataša Sikošek kot predstavnice zaposlenih; Tadeja Butala, Marjeta Rogelj in 
Borut Sever kot predstavniki staršev. 
V letošnjem šolskem letu smo 5 dijakom v stiski s sredstvi iz šolskega sklada pomagali pri 
plačilu stroškov udeležbe na projektnih dnevih ter plačilu šolske malice.  

6.6 Mednarodno sodelovanje 

V šolskem letu 2021/22 smo nadaljevali z mednarodnim projektom Erasmus+ KA2. V projektu 
BioBread sodelujejo države Italija, Romunija in Slovenija. Namen projekta je predstavitev 
lokalnih žit, njihove pridelave in predelave ter uporabe. V oktobru 2021 je bila izvedena 
izmenjava, naša šola je gostila 18 dijakov in 6 mentorjev iz Italije ter Romunije. V času 
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izmenjave smo predstavili preteklo delo na projektu, izvedli delavnice ter si ogledali 
znamenitosti Dolenjske in Bele Krajine.  
Naslednja izmenjava je bila izvedena v maju 2022, ko so tri učiteljice z 9 dijaki odpotovale v 
italijansko Potenzo. V času izmenjave so si ogledali različne pekarne, polje pšenice kot del 
projekta italijanskih partnerjev, se naučili pripraviti pravo pico napoletano, spoznali postopek 
izdelave testenin ter si ogledali šolo. Zadnja izmenjava bo izvedena v septembru, ko bomo 
odpotovali v Romunijo. 
Sodelovali smo tudi v eTwinningu s projektom Penpals around Europe. Z dijaki iz turškega 
mesta Bursa smo si tekom leta izmenjali novoletne voščilnice in pisma. V projektu je sodeloval 
oddelek Z2c.  
Šola je sodelovala tudi v projektu Erasmus+ KA2 Projekt »Skill Up and Apply«. V mesecu maju 
je na izmenjavo prišlo dvanajst dijakov in dva profesorja iz Medicinsko-farmaceutske škole 
»Sv. Petka« iz Smedereva.  Poleg krepitve mednarodnega sodelovanja je bil namen projekta 
nadgraditi praktično znanje in spoznati nove načine dela. Pet dijakov zdravstvene usmeritve 
je opravljalo praktični pouk v Splošni bolnišnici Novo mesto, sedem dijakov farmacevtske 
usmeritve pa je opravljalo praktični pouk v Dolenjskih lekarnah in laboratorijih na naši šoli.  
Poleg obveznega praktičnega pouka so si na šoli ogledali zaključno prireditev za 4. letnike, 
ogledali so si Novo mesto in Ljubljano, organiziran je bil tudi strokovni ogled Krke d.o.o in 
Zdravstvenega doma Novo mesto.  
 


