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1 UVOD 

1.1 Poslanstvo in vizija šole 

V šolskem letu 2014/2015 smo uspešno uresničevali poslanstvo in vizijo šole. Trudili smo se za 

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

zaposlenih. 

 

2 DELAVCI IN ORGANI ŠOLE 

1.2 Vodstvo šole 

V šolskem letu 2014/2015 so vodstvo Srednje zdravstvene in kemijske šole predstavljale 

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

Žibert, prof. 

Ravnateljica in pomočnici ravnateljice smo spremljale in organizirale vzgojno-izobraževalno delo, 

ga nadzorovale ter dajale izvedbena navodila.  

Posebna pozornost je bila namenjena naslednjim nalogam: 

 kvalitetnemu vzgojno-izobraževalnemu delu z dijaki, 

 kvalitetnemu sodelovanju z učitelji in starši, 

 promociji šole, 

 skrbi za izboljšanje materialnih pogojev, 

 sodelovanju z lokalnim okoljem in širše.  

Delo je bilo intenzivno. Menimo, da je bila večina zastavljenih ciljev v letnem delovnem načrtu 

izpolnjena.  

 

2.2 Svet staršev 

Svet staršev se je sestal na dveh sestankih, in sicer 15. septembra 2014 in 19. januarja 2015.  

Na prvem sestanku je bila za novo predsednico sveta staršev izvoljena Mateja Šašek, predstavnica 

staršev oddelka FT 2. a, za namestnika predsednice pa Jože Strojinc, predstavnik staršev oddelka 

ZN 3. c. 

Člani sveta so bili seznanjeni s poročilom o delu za šolsko leto 2013/2014 (Poročilo o izvedbi 

letnega delovnega načrta) ter smernicami za delo v šolskem letu 2014/2015 (Letni delovni načrt). 

Starši so oba dokumenta soglasno potrdili.  

Ravnateljica je predstavila spremembo predmetnika za 3. letnik programa farmacevtski tehnik, in 

sicer se v odprtem kurikulu predmeti strokovna dokumentacija in logistika ter ekologija in varstvo 

okolja nadomestijo s predmeti biologija za farmacevte, kemija za farmacevte ter zdravila II. Na ta 

način želimo dijakom omogočiti boljšo strokovno podlago za opravljanje poklica ali nadaljnje 

izobraževanje. 

 

Na drugem sestanku, 19. januarja 2015, smo analizirali uspeh ob polletju in izvedbo letnega 

delovnega načrta ob polletju. Ravnateljica je predstavila uspešno realizirane interesne dejavnosti ter 

projekte (eMedica, Zdrava šola, Leonardo da Vinci – Europraksa). Posebej je izpostavila projekt 

Alternativni vzgojni ukrepi, cilj katerega je oblikovanje nabora alternativni vzgojni ukrepov, ki bi 
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jih po lastni presoji dodelili razredniki za lažje kršitve in bi nadomestili klasične vzgojen ukrepe. 

Starše je poprosila za sodelovanje, in sicer za ideje glede nabora alternativnih vzgojnih ukrepov za 

posamezne kršitve.  

Ravnateljica je povedala, da bo na šoli potekalo 20. državno tekmovanje kemijskih tehnikov ter 

srečanje mladih kemikov, in sicer 15. aprila 2015. Starše je zaprosila za pomoč pri zbiranju 

donatorskih sredstev. Predlagala je imenovanje komisije šolskega sklada, ki bo skrbela za namensko 

in racionalno porabo zbranih sredstev. Komisija je na osnovi Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada 

Šolskega centra Novo mesto sestavljena iz treh predstavnikov strokovnih delavcev šole, enega 

predstavnika dijakov ter treh predstavnikov staršev v svetu staršev. Starši so se s predlogom o 

ustanovitvi strinjali ter za predstavnike sveta staršev v komisijo izvolili g. Ivana Periča 

(predsednik), predstavnika staršev oddelka ZN1. d – pti d, g. Matijo Goloba, predstavnika staršev 

oddelka KT 3. a, in ga. Marjeto Ferkolj Smolič, predstavnico staršev oddelka ZN 2. b. 

Poleg navedenega so starše še:  

 dajali mnenja o predlogu programa razvoja šole in letnem delovnem načrtu; 

 razpravljali o poročilih ravnateljice in pomočnic ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem 

delu, in sicer o uspehu, izostajanju od pouka, urniku, uspehih dijakov na tekmovanjih in 

drugih dejavnostih, projektnem delu dijakov, interesnih dejavnostih, nadaljnjem 

izobraževanju. 

Za vse sestanke je bilo za starše pripravljeno pisno gradivo. 

Predsednica sveta staršev v svetu zavoda je bila gospa Mateja Šašek. 

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

večji kvaliteti dela šole.  

 

2.3 Strokovni delavci šole 

2.3.1 Delo strokovnih aktivov 

Strokovni aktiv Vodja aktiva Poročilo 

aktiv matematike, 

fizike, informatike 

Marjanca 

Velkavrh 

Člani aktiva smo pripravili in uredili kurikule, minimalne standarde znanj in 

načrte ocenjevanja za vse izobraževalne programe, ki jih izvajamo na šoli. 

Pripravili smo si priprave, gradiva in pripomočke za pouk. Pouk smo izvajali po 

veljavnih učnih načrtih in se medpredmetno povezovali. Pripravili in izvajali smo 

načrte preverjanja in ocenjevanja znanja ter analizirali učni uspeh ob konferenci in 

na koncu šolskega leta. Člani aktiva smo sodelovali v izpitnih odborih in 

komisijah. Pripravljali smo dijake na poklicno maturo in izvedli predmaturitetni 

preizkus znanja ter poklicno maturo. Pripravili smo dijake na popravne izpite, 

pripravili izpitne naloge in vprašanja ter izvedli popravne in predmetne izpite. 

Člani aktiva smo bili mentorji dijakom na tekmovanju iz matematike, fizike in 

logike. 

Dijakom, ki so želeli, smo nudili dodatno oz. dopolnilno pomoč. Izbrali smo 

učbenike za učbeniški sklad. Skrbeli smo za urejenost in opremljenost učilnic in 

učnih pripomočkov. Člani aktiva smo spremljali novosti med izdano strokovno 

literaturo ter se nenehno samoizobraževali. 

družboslovni aktiv Matej Cizelj 

Načrtovane aktivnosti smo v aktivu izvedli in dosegli odlične uspehe. Pripravili 

smo kurikule, minimalne standarde znanj, načrte ocenjevanj znanja in gradiv in 

pripomočkov za pouk. Pouk smo izvajali v skladu z učnimi načrti in zakonodajo. 

Vključili se smo tudi v medpredmetno povezovanje. Ocenjevanje znanja je 
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Strokovni aktiv Vodja aktiva Poročilo 

potekalo v skladu z načrtom in kriterijem ocenjevanja znanja. Redno smo 

preverjali znanje dijakov ter ob koncu konferenc na aktivu analizirali uspeh. 

Sodelovali smo pri vseh razpisanih izpitih in poklicni maturi. Izvajali smo 

interesne dejavnost, priprave na tekmovanja iz znanja geografije in zgodovine, po 

potrebi tudi dopolnilno delo z dijaki. Skrbeli smo za ustrezne materialne pogoje 

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

stroki, sodelovali na seminarjih, študijskih skupinah ... 

aktiv farmacije Marica Kralj 

Pripravili smo kurikule, minimalne standarde znanj, letne delovne načrte učitelja 

in načrt ocenjevanja znanja. Izvedli smo 2. in 4. predmet poklicne mature,  na kar 

smo dijake intenzivno pripravljali celo šolsko leto. Sodelovali smo pri organizaciji 

in izvedbi aktivnosti ob informativnem dnevu, dnevu odprtih vrat ter popravnih 

izpitih. Pripravljali smo izdelke za promocijo šole (čaji, mazila) ter na promociji 

aktivno sodelovali. Dijakom smo nudili dodatno strokovno pomoč in si nenehno 

prizadevali za kvaliteten pouk, dobre medsebojne odnose ter konstruktivno 

medpredmetno sodelovanje. Spremljali smo novosti stroke. Posebno pozornost 

smo namenili delu z nadarjenimi dijaki ter dijaki z odločbami o prilagoditvi 

pouka. Nenehno smo izvajali evalvacijo svojega dela ter napredka dijakov. 

Skrbeli smo za ustrezne materialne pogoje (oprema, učbeniški sklad, skrbništvo 

učilnic ...) ter poskrbeli za kakovostno pripravo učil in skrbi za opremo. 

aktiv tujih jezikov Barbara Cesar 

Članice aktiva tujih jezikov smo poleg rednega poučevanja ter priprav dijakov na 

poklicno maturo izvedle tudi šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. 

letnikov, jih pripravljale ter spremljale na regijsko ter državno tekmovanje iz 

znanja angleščine za 3. letnike. Izvedle smo angleško bralno značko EPI Reading 

Badge ter nemško bralno tekmovanje Pfiffikus. Sodelovale smo na angleških 

literarnih natečajih za Jurčičev memorial v Ivančni Gorici. Prav tako smo izvajale 

krožke nemščina za zdravstvene delavce, francoščina in španščina. V mesecu 

aprilu smo organizirale in izvedle nadstandardno ekskurzijo za dijake na 

Nizozemsko. Med šolskim letom smo izvajale delo z dijaki s posebnimi 

potrebami.   

aktiv kozmetike Tina Benkovič 

Članice aktiva kozmetike smo v letošnjem šolskem letu izvajale dejavnosti po 

predvidenem programu, ki je bil zastavljen na začetku šolskega leta. Izvajale smo 

pouk po načrtu, skrbele za promocijo v javnosti,  kozmetično nego obraza za 

stranke,  za zaposlene šolskega centra in zunanje stranke, izvedle projekt Zlate 

mame ter sodelovale kot mentorice pri tekmovanju s področja kozmetike – 

naravna in permanentna manikira, fashion ličenje, ki je potekalo 14. marca 2015 v 

Ljubljani. Dijakinje so uspešno opravile praktično usposabljanje pri delodajalcih. 

Članice aktiva smo skupaj z dijakinjami  izvedle predstavitve za dan odprtih vrat 

in informativne dneve. Na obisku smo imeli učence osnovne šole in jim 

predstavili naše delo pri praktičnem pouku. Skozi celotno šolsko leto smo se 

izobraževale s področja kozmetike. Novosti so nam predstavile predstavnice 

kozmetičnih hiš, s katerimi sodelujemo. Sodelovale smo tudi na področju 

organizacije interesnih dejavnosti. Dijaki 1. letnikov so obiskali Dvorec Trebnik, 

2. letniki Kozmetiko Afrodito, 3. in 4. letniki pa so imeli enodnevno strokovno 

ekskurzijo v Zagreb – ogled sejma Zdravje in lepota. Obiskal nas je tudi znani 

vizažist Evgen Gec, organizirali smo predstavitev Term Krka (Dolenjske in 

Šmarješke toplice). 
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Strokovni aktiv Vodja aktiva Poročilo 

biološki aktiv Mojca Fišter 

Na začetku šolskega leta smo uskladili izvedbene kurikule, kriterije ocenjevanja, 

letne delovne načrte učiteljev in minimalne standarde znanja ter izbrali učbenike 

za učbeniški sklad ter pripravili učila ter ostalo opremo. Udeležili smo se 

strokovnih seminarjev, se individualno izobraževali, spremljali novosti v stroki ter 

izvajali vzgojno-izobraževalni proces v skladu s pravilniki in zakoni. Skrbeli smo 

za urejenost učilnic (skrbniki), nabavo materiala ter pripomočkov in za živali, ki 

so v biološki učilnici, ter gojili okrasne rastline. Sodelovali smo na informativnem 

dnevu, urejali zeliščni vrt, pripravili pogostitve ob svečanih dogodkih na šoli in 

organizirali humanitarne  akcije zbiranja oblačil, šolskih potrebščin za socialno 

šibke dijake naše šole. Sodelovali smo v izpitnih odborih in komisijah, s kolegi 

učitelji (medpredmetno povezovanje),  s svetovalno službo ter strokovnimi 

institucijami. Dijake smo pripravljali na natečaje in tekmovanja (Proteus, 

botanika, sladkorna bolezen). Stalno smo analizirali uspeh dijakov ter posebno 

pozornost namenili delu s posebnimi skupinami dijakov. Sodelovali smo v 

odborih in komisijah ter v vseh aktivnostih šole, na katere smo bili razporejeni. 

aktiv kemije 

Urška 

Muhič/Mojca 

Višček 

Z delom aktiva smo zadovoljni. Izpeljali oz. udeležili smo se naslednje aktivnosti: 

sodelovanje na dnevu odprtih vratin informativnih dnevih, izvedba šolskega 

Preglovega tekmovanja ter sodelovanje na državnem  tekmovanju, organizacija 

tekmovanja kemijskih tehnikov in srečanja mladih kemikov, sodelovanje pri 

pripravi in izvedbi poklicne mature ter popravnih izpitov. Organizirali smo 

strokovne ekskurzije za program kemijski tehnik, skrbeli za urejenost učilnic, 

sodelovali na različnih promocijskih predstavitvah za javnost. Pripravljali smo 

promocijski material za predstavitev šole (mila, kopalna  sol …). Analizirali smo 

uspeh dijakov ter nudili dodatno pomoč posebnim skupinam dijakov in dijakom z 

učnimi težavami. Stalno smo se strokovno izobraževali ter se medpredmetno 

povezovali. Uspešno smo izvedli 2. in 4. predmet poklicne mature v programu 

kemijski tehnik ter sodelovali v vseh komisijah in ostalih aktivnostih na šoli. 

Skrbeli smo za ustrezne materialne pogoje (oprema, učbeniški sklad, skrbništvo 

učilnic ...) ter poskrbeli za kakovostno pripravo učil in skrbeli za opremo. 

aktiv športne vzgoje 
Stanislav 

Matjaž Ferkolj 

V aktivu smo pripravili letno pripravo na pouk, letni delovni načrt in izvedbene 

kurikule ter letni načrt dela učitelja. Pregledali in pripravili smo tudi kriterije z 

minimalnimi standardi in načrt ocenjevanja. Ob koncu pouka smo analizirali delo 

v aktivu in za naslednje šolsko leto pripravili nekaj sprememb in posodobitev. 

Pouk smo realizirali po učnem načrtu. Časovno so nekateri sklopi učne snovi 

odstopali od zastavljenega obdobja. Vzrok je v vremenskih in materialnih pogojih. 

Učitelji športne vzgoje smo sodelovali v komisijah pri popravnih izpitih in pri 

poklicni maturi. Dijake smo pripravljali na občinska, področna in državna šolska 

prvenstva. Po programu smo izpeljali interesne dejavnosti, ki so vezane na 

program, in prostoizbirne interesne dejavnosti. Dijaki so bili z izbiro in izvedbo 

interesnih dejavnosti zadovoljni. Udeležili smo se več izobraževanj. S pomočjo 

strokovne literature smo se stalno strokovno izobraževali in izpopolnjevali. 

aktiv zdravstvene 

nege 
Mojca Gajić 

V aktivu zdravstvene nege smo pripravili letno pripravo na pouk, izdelali smo 

izvedbene kurikule, pripravili minimalne standarde znanja, načrt ocenjevanja 

znanja ter letne priprave učitelja. Pouk smo izvedli v skladu z učnim načrtom in v 

okvirih šolske zakonodaje. Ocenjevanje znanja je potekalo po načrtu ocenjevanja 

znanja. V aktivu smo analizirali učni uspeh po konferenčnih obdobjih. V aktivu 

smo članice sodelovale v izpitnih odborih in komisijah, na poklicni maturi, 
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Strokovni aktiv Vodja aktiva Poročilo 

zaključnem izpitu, popravnih ter dopolnilnih izpitih. V aktivu smo dijake 

pripravljale na državno tekmovanje iz zdravstvene nege in pomoči in oskrbe. 

Članice strokovnega aktiva so vodile različne krožke ter skrbele, da je bilo dovolj 

materiala za kakovostno izvedbo pouka. Poskrbele smo, da so bile učilnice 

urejene ter za izbor učbenikov v učbeniškem skladu. Stalno smo se strokovno 

izpopolnjevale ter spremljale novosti v stroki zdravstvene nege. Pripravljale smo 

prispevke za spletno stran in šolski časopis in bile aktivno vključene v promocijo 

šole.  

slavistični aktiv Petra Krulc 

V aktivu smo načrtovane aktivnosti, vezane na pouk in organizacijo le-tega, 

izvedle po načrtih. Redno smo analizirale uspeh ter po potrebi nudile dodatno 

strokovno pomoč. Članice aktiva smo bile mentorice dijakom na tekmovanjih in 

literarnih natečajih. Sodelovale smo v projektih eMedica ter Rastem s knjigo. 

Vodile smo interesne dejavnosti (Bralni klub, večerni abonma) ter urejale šolski 

spletni časopis Di(v)jak. Pripravile smo tudi  različne kulturne prireditve na šoli 

ter organizirale interesne dejavnosti s kulturnega področja. Vse članice smo 

lektorirale prispevke za spletno stran šole, natečaje, zbornike in zapisnike 

konferenc ter skrbele za promocijo šole v medijih. Vse članice aktiva smo 

lektorirale prispevke za spletno stran šole, šolsko dokumentacijo in ostale 

prispevke za javnost. Skrbele smo za  ustrezne materialne pogoje (oprema, 

učbeniški sklad, skrbništvo učilnic ...). Stalno smo se strokovno izpolnjevale ter 

udeleževale študijskih srečanj in seminarjev. Sodelovale smo pri izvedbi poklicne 

mature, zaključnega izpita ter v vseh aktivnostih šole, na katere smo bile 

razporejene.  

 

2.3.2 Delo komisij 

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

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

in komisija za pritožbe.  

 

Šolska maturitetna komisija: 

Damjana Papež – predsednica 

Mag. Katja Hrovat – namestnica  

Vida Novinec, Mateja Horvat – članici 

Andreja Kmet – tajnica 

Šolska komisija za zaključni izpit: 

Damjana Papež – predsednica 

Andreja Kmet – namestnica  

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

Vovko (namestnica Mateja Kržičnik) – članice 

Mag. Katja Hrovat – tajnica 

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

Izvedba je minila brez kršitev in posebnosti. 
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Komisija za pritožbe: 

Vesna Čurk – SEŠTG 

Svjetlana Ćirković 

Stanislav Matjaž Ferkolj 

Komisija za pritožbe je v šolskem letu 2014/2015 obravnavala eno pritožbo, ki je bila uspešno 

rešena. 

Komisija za kakovost 

Urška Muhič/Aleš Absec 

Mojca Gajić 

Katja Hrovat 

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

vključevala v delo Komisije za kakovost na šolskem centru. Ob polletju je bila izvedena elektronska 

anketa o počutju dijakov na šoli, ki je bila predstavljena in analizirana na konferenci celotnega 

učiteljskega zbora. Zaradi odpovedi delovnega razmerja članice komisije Urške Muhič med šolskim 

letom jo je nadomestil Aleš Absec. 

 

2.3.3 Delo razrednikov, učiteljskega zbora in oddelčnih učiteljskih zborov 

Kot vsa leta smo tudi v šolskem letu 2014/2015 imeli redne mesečne pedagoške konference ter 

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

strokovna vprašanja.  

Oddelčni učiteljski zbori in aktivi so sproti obravnavali pedagoško problematiko posameznih 

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

pouka) in sproti pripravili ukrepe za izboljšanje uspeha in 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, 

odločali o vzgojnih ukrepih ter opravljali druge naloge v skladu z zakonom. 

 

2.3.4 Delo šolske svetovalne službe 

Svetovalne delavke so bile: Jožica Hrovat, Polona Kramar in Mateja Vodnik (individualno delo z 

dijaki). 

Šolska svetovalna služba je v šolskem letu 2014/2015 realizirala zastavljene naloge. Svetovalne 

delavke so opravljale svetovalno delo z dijaku in starši v sodelovanju z učitelji in vodstvom šole. 

Pri reševanju težav so svetovalne delavke aktivno sodelovale tudi z zunanjimi institucijami. 

Delo z učitelji: 

 nudenje pomoči učiteljem začetnikom pri njihovem delu, 

 sodelovanje pri reševanju problematike v razredu ali pri reševanju individualnih problemov 

dijakov, 

 sodelovanje pri oblikovanju razrednikovih ur, 

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

 sodelovanje pri reševanju težav ob vključitvi v delo z dijaki tujci. 
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Delo z dijaki 

 pomoč dijakom z učnimi in drugimi problemi, 

 individualne obravnave (razne stiske, ki jih mladostnik doživlja ob prehodu iz osnovne na 

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

  pedagoška problematika.  

Delo s starši 

 roditeljski sestanki, 

 govorilne ure, 

 svet staršev, 

 individualni razgovori. 

Drugo 

 stalno izobraževanje, 

 sodelovanje na konferencah učiteljskega zbora, 

 sodelovanje na sestankih vodij aktivov, 

 sodelovanje na PUZ-ih, 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami pri reševanju problemov,  

 sodelovanje na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, 

 sodelovanje v projektu Delo razrednika in drugih projektih s področja preventivne dejavnosti, 

 koordinacija in izvedba projekta Promocija poklicev na osnovnih šolah. 
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2.4 Tekmovanja dijakov 

Tekmovanje Nivo tekmovanja Mentor Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Tekmovanje dijakov iz 

zdravstvene nege (program ZN 

in ZN – pti) 

Šolsko  

Državno 

 

 

 

 

Blažena Berus Novo mesto 

Postojna 

 

 

 

 

20. 1. 2015 

27. 3. 2015 

 

 

 

 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo je 12 dijakov drugih in tretjih 

letnikov programa zdravstvena nega. Na državno tekmovanje se je 

uvrstilo 5 dijakov tretjega letnika zdravstvene nege. Žal niso dosegli 

vidnejših rezultatov. Tema tekmovanja je bila Dojenje. 

Tekmovanje dijakov iz pomoči 

in oskrbe (program BN)  

Šolsko 

Državno 

Vida Novinec Novo mesto 

Postojna  

4. 2. 2015 

27. 3. 2015 

Na šolskem tekmovanju so največ znanja so pokazale Nina Bregant, 

B3. a, Dženisa Malić, B2. a, in Anja Stojnič, B1. a, ki so šolo 

zastopale na državnem tekmovanju. Tekmovale so na temo Zdravo 

staranje. Dijakinja tretjega letnika bolničar-negovalec Nina Bregant je 

pod mentorstvom profesorice Vide Novinec prejela bronasto 

priznanje. 

Likovni in literarni natečaj na 

tekmovanju zdravstvenih šol  

Državno Monja Pust, 

Aleksandra 

Matjašič 

Postojna  27.  3. 2015  V okviru tekmovanja zdravstvenih šol sta potekala tudi likovni in 

literarni natečaj. Dijaki so ustvarjali na temo Varna hrana. Mirko 

Stojčević je pod mentorstvom mag. Monje Pust prejel pohvalo za 

literarni prispevek, Sara Krnc pa je z likovno stvaritev 

pod  mentorstvom profesorice Aleksandre Matjašič zasedla 5. mesto. 

Tekmovanje dijakov za 

bronaste, srebrne in zlate 

Preglove plakete 

Šolsko 

(za bronaste 

plakete) 

Državno (za srebrne 

in zlate plakete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Vidmar Novo mesto 

 

 

Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 3. 2015 

 

 

9. 5. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na šolskem tekmovanju se je pomerilo 27 dijakov prvega, 17 dijakov 

drugega, 4 dijaki tretjega in 3 dijaki četrtega letnika. Dijaki prvega 

letnika so osvojili sedem, dijaki drugega letnika tri bronaste Preglove 

plakete, v tretjem pa je bila osvojena ena bronasta Preglova plaketa. 

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL v Ljubljani je 

potekalo državno tekmovanje za zlate in srebrne Preglove plakete. 

Našo šolo so zastopali: Jan H. Šiler, 1. b KT, Sabina Hasanagić, 2. a 

KT, Pia Kržan , 3. a KT in Janez Poznič, 4. a KT. 

Jan H. Šiler je na tekmovanju med vsemi dijaki prvih letnikov 

zasedel  3. mesto. Poleg Jana, ki je osvojil zlato Preglovo plaketo, je 

srebrno Preglovo plaketo osvojila Pia Kržan. 
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Tekmovanje Nivo tekmovanja Mentor Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Tekmovanje kemijskih 

tehnikov 

Državno  Mojca Višček Novo mesto 15. 4. 2015 Na šoli smo organizirali 20. državno tekmovanje kemijskih tehnikov 

in srečanje mladih kemikov. V tekmovalnem delu so tekmovalci 

svoje znanje in spretnosti pokazali v laboratorijih. Tekmovale so štiri 

šole: Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše; Šolski center 

Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola; Šolski center Celje, 

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ter iz 

Šolskega centra Novo mesto Srednja zdravstvena in kemijska šola. 

Dijak 4. letnika programa Lovro Klobučar je zasedel 2. mesto  in bo 

Slovenijo zastopal na kemijski olimpijadi Grand Prix Chemie v 

mesecu septembru. Pia Kržan, dijakinja 3. letnika, pa je zasedla 3. 

mesto. 

Tekmovanje kozmetičnih šol Državno Tina Benkovič Ljubljana 14. 3. 2015 Dijakinje naše šole so tekmovale v kategorijah: naravna manikira, 

permanentno lakiranje, ličenje glamour fashion in celostna podoba – 

antični stripovski junaki. Dijakinji Nina Volk in Simona Golob, obe 

KZ 4. a, sta zasedli 2. mesto, in sicer Nina v kategoriji naravna 

manikira, Simona pa v kategoriji glamour fashion ličenje. Mentorica 

je bila Sabina Špoljar.   

Logika Šolsko 

Državno  

Aleš Absec Novo mesto 

Ljubljana 

25. 9. 2014 

8. 11. 2014 

Šolskega tekmovanja, ki je služil kot izbor za državno tekmovanje, se 

je udeležilo 10 tekmovalcev. 

Na državno tekmovanje se je udeležil po en tekmovalec iz prvega 

(Kaja Metež, 1. a KT), tretjega (Lana Jarkovič, 3. a FT) in četrtega 

letnika (Jernej Pavlič, 4. a KT). Vidnejših rezultatov niso dosegli, za 

naše dijake so bili dijaki iz gimnazij premočni. 

Fizika Šolsko 

Regijsko 

 

Darja Urbas Novo mesto 

Črnomelj 

 

4. 3. 2015 

27. 3. 2015 

 

 Na šolskem tekmovanju iz fizike je sodelovalo 17 dijakov prvih 

letnikov (ZN, KT, FT). To tekmovanje je namenjeno samo za dijake 

prvih letnikov oziroma za dijake, ki prvo leto poslušajo predmet 

fizika. Pet dijakov je prejelo bronasto Stefanovo priznanje. 

Regijskega tekmovanja so se udeležili 4 dijaki iz  2. a KT. Dijak Jan 

Šegina se je uvrstil na 8. mesto in dosegel srebrno Stefanovo 

priznanje. 

Matematika Šolsko  

Regijsko 

Marjanca 

Velkavrh 

Novo mesto 

Krško 

19. 3. 2015 

1. 4. 2015 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 86 dijakov skupine B (srednje 

tehniške in strokovne šole) in 6 dijakov skupine C (srednje poklicne 
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Tekmovanje Nivo tekmovanja Mentor Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Državno 

 

 

Celje 

 

18. 4. 2015 

 

šole). Dosegli so 31 bronastih priznanj. 34 dijakov se je uvrstilo na 

regijsko tekmovanje, kjer so osvojili 21 srebrnih priznanj. Na 

državnem tekmovanju je 6 dijakov doseglo zlata priznanja, in sicer: 

Maja Pene, 1. b FT, Veronika Žunič, 1. a FT, Jan Šegina, 2. a KT, 

Dženana Smajlović, 2. a KT, Sandi Selan, 3. a KT in Janez Poznič, 4. 

a KT. 

Atletika Ekipno področno,  

Ekipno državno 

 

Urška Korasa Novo mesto 

 

Celje 

23. 9. 2014 

 

9. 10. 2014 

Ekipa dijakov naše šole je na področnem tekmovanju osvojila 4. 

mesto s 7829 točkami in se prvič v zgodovini naše šole uvrstila v 

finale. Na državnem tekmovanju smo v močni konkurenci smo 

osvojili 9. mesto. 

Atletika Posamično 

področno  

 

Posamično 

državno 

 

Mirjam Bauer Novo mesto 

 

 

Celje 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 5. 2015 

 

 

20. 5. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na področnem tekmovanju je šolo zastopalo 16 dijakinj, ki so 

tekmovale v teku na 100 m, 400 m, 1000 m, v štafeti 4 x 100 m, 

skoku v višino in suvanju krogle. Grah Živa, Zalokar Tinkara, Stupar 

Anita in štafeta 4 x 100 m (Zalokar Tinkara, Jeriček Lea, Mihaela 

Željko in Simona Jelovšek) so se uvrstile na državno posamično 

tekmovanje. 

Na državnem tekmovanju je Stupar Anita v skoku v višino zasedla 4. 

mesto, Živa Grah pa 16. Zalokar Tinkara je bila 19. v teku na 100m, 

v štafetnem teku 4x100m pa so dekleta zasedla 13. mesto. Med dijaki 

je Domen Laznik v teku na 2000m zasedel 17. mesto, Luka Kambič 

je v cilj teka na 100m pritekel kot 18, Živkovič Marko pa je bil v teku 

na 400m 11. V štafeti 4x100m so dijaki naše šole zasedli 12. mesto. 

Kros Občinsko ekipno  Romana 

Kraševec 

Novo mesto 14. 4. 2015 Dijakinje letnik 1998, 1999 so osvojile 2. mesto. 

Kros Občinsko 

posamično za dijake 

in dijakinje  

Urška Korasa Novo mesto 29. 9. 2014 Sodelovali smo z ekipo dijakov in dijakinj. V kategoriji starejših 

deklic (letnik 1999) so prva tri mesta osvojile naše dijakinje 

(1.  Mihaela Željko, 2.  Veronika Žunič, 3. Klara Turk). V kategoriji 

starejših mladink sta 1. in 2. mesto osvojili Valerija Zupan in Petra 

Kic. V kategoriji starejših mladincev pa je 1. mesto osvojil Luka 

Rajk. 
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Tekmovanje Nivo tekmovanja Mentor Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Rokomet Občinsko za dijake Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto 13. 10. 2014 Dijaki so na tekmovanju dosegli 4. mesto. 

Rokomet Področno za 

dijakinje 

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto 

ŠD Leona 

Štuklja 

22. 9. 2014 Dijakinje so na tekmovanju dosegle tretje mesto. 

Odbojka Občinsko za dijake Simon 

Šlajkovec 

Novo mesto 

ŠD Leona 

Štuklja 

10. 11. 2014 Ekipa naše šole je zasedla 4. mesto. 

Odbojka Občinsko za 

dijakinje 

 

Področno za 

dijakinje 

 

 

1/4 finale v odbojki 

za dijakin je 

Urška Korasa 

 

 

 

Novo mesto 

ŠD Marof 

 

Novo mesto 

ŠD Leona 

Štuklja 

 

Novo mesto 

ŠD Leona 

Štuklja 

4. 11. 2014 

 

 

17. 11. 2014 

 

 

 

23. 12. 2014 

 

 

Na občinskem prvenstvu v odbojki za dijakinje je ekipa naše šole 

osvojila 2. mesto ter se tako uvrstila na področno prvenstvo, kjer je 

ekipa naše šole osvojila 1. mesto ter se tako uvrstila na 1/4 finale DP 

v odbojki. Tam smo zasedli 3. mesto. 

 

Odbojka na pesku Občinsko za dijake Urška Korasa Novo mesto 19. 5. 2015 Ekipa naših dijakov je zasedla 3. mesto. 

Odbojka na pesku Občinsko za 

dijakinje 

Urška Korasa Novo mesto 19. 5. 2015 Ekipa naših dijakinj je zasedla 2. mesto in se uvrstila na področno 

tekmo vanje za šol. leto 2015/16. 

Košarka Občinsko za dijake 

 

Področno za dijake 

Simon 

Šlajkovec 

Novo mesto 

 

 

Novo mesto 

26. 11. 2014 

 

 

10. 12. 2014 

 

Ekipa naše šole je na občinskem prvenstvu zasedla 2. mesto in se 

uvrstila na področno prvenstvo, kjer smo zasedli 5.–8. mesto. 

Košarka Občinsko za 

dijakinje 

Mirjam Bauer Novo mesto 15. 12. 2014 Na prvenstvu so sodelovale ekipe štirih novomeških šol: SZKŠ, 

SEŠTG, Gimnazije Novo mesto in Grma Novo mesto – centra 

biotehnike in turizma. Po šestih tekmah so občinske prvakinje postale 

dijakinje Gimnazije Novo mesto, drugo mesto so zasedle dijakinje 

SEŠTG, naše dijakinje so zasedle tretje mesto. 
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Tekmovanje Nivo tekmovanja Mentor Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Nogomet Občinsko za dijake 

 

Področno za dijake 

Simon 

Šlajkovec 

Novo mesto 

 

 

Krško 

 

12. 1. 2015 

 

 

22. 1. 2015 

 

Ekipa naše šole je na občinskem prvenstvu zasedla 2. mesto in se 

uvrstila na področno prvenstvo, kjer je ekipa naše šole zasedla 5.–8. 

mesto. 

Nogomet Občinsko za 

dijakinje 

 

 

Področno za 

dijakinje  

 

Državno za 

dijakinje  

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto 12. 1. 2015 Dijakinje so na občinskem prvenstvu dosegle prvo mesto in drugo 

mesto na področnem prvenstvu. Zaradi dobrih rezultatov so se 

dijakinje uvrstile na državno tekmovanje. V polfinalu so dosegle 1.–

2. mesto, v polfinalu pa tretje mesto. 

Športna gimnastika Državno  Urška Korasa Brežice 12. 5. 2015 Dijakinja Sara Škaler  iz Z 3. b je v konkurenci  31  telovadk osvojila 

odlično 3. mesto. 

Akrobatika Državno  Urška Korasa Dobrova 10. 12. 2014 Barve naše šole so zastopale Lara Žibert, FT 3. a, Sara Škaler, ZN 3. 

b in Petra Purkat, FT 1. a. V močni konkurenci 51-ih tekmovalk z 12 

srednjih šol so bile vse tri odlične.  Sara je  osvojila odlično 3., 

Lara   12. in Petra  27. mesto. Kot ekipa  so dekleta osvojila tretje 

mesto. Zadovoljstvo je toliko večje, saj je ta dogodek prvenstven v 

zgodovini naše šole. 

Smučanje – veleslalom Državno  Mirjam Bauer Rogla 24. 3. 2015 Na prvenstvo so se uvrstile tudi tri dijakinje iz naše šole, in sicer Lara 

Berce, Eva Primc in Klara Turk. Najboljša med mlajšimi dijakinjami 

je bila s 14. mestom Lara Berce.  

Badminton Državno za dijake 

in dijakinje 

Mirjam Bauer Medvode 15. 12. 2014 Našo šolo je na prvenstvu zastopalo šest dijakov. Najboljšo uvrstitev 

med dijaki je s tretjim mestom dosegel Žan Laznik iz KT 4. a, med 

dijakinjami pa s petim mestom Nuša Zaman iz ZN 3. a. Na ekipnem 

tekmovanju sta Nuša Zaman in Maja Vojnovič skupaj z Domnom in 

Žanom Laznikom zasedli 2. mesto. 

Streljanje z zračnim orožjem Področno Urška Korasa Novo mesto 5. 2. 2015 Na področnem tekmovanju v streljanju s standardno puško je Klara 
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Tekmovanje Nivo tekmovanja Mentor Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Državno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kidričevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 3. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smrekar osvojila 1. mesto. V streljanju z zračno pištolo je 1. mesto 

osvojila Špela Centa, 2. mesto Klara Smolič ter 3. mesto Tjaša Žrlič. 

V streljanju s serijsko puško je 2. mesto osvojila Eva Primc. Zoran 

Džon Ivanič je  v streljanju s serijsko puško osvojil 3. mesto. Na 

državnem prvenstvu so našo šolo zastopale naslednje dijakinje: Špela 

Centa K 2. b, Klara Smolič K 2. a in Tjaša Žrlič Z 2. b v streljanju z 

zračno pištolo; Klara Smrekar K 2. a v streljanju s standardno puško; 

Eva Primc F 1. b v streljanju s serijsko puško. Špela je v konkurenci 

reprezentantk osvojila odlično 3. mesto, Klara Smolič 4. in  Tjaša 7. 

mesto. Klara Smrekar je z osebnim rekordom osvojila 8. mesto ter 

Eva Primc 4. mesto. 

Lokostrelstvo Državno  Urška Korasa Kočevje 9. 2. 2015 Anja Šimec iz Z 2. b je spet blestela  na državnem prvenstvu v 

lokostrelstvu.  Na tekmovanju  v Kočevju je postala  državna 

prvakinja v streljanju z golim lokom med kadetinjami. 

Skoki z male prožne ponjave Državno Urška Korasa Koper 12. 2. 2015 Lara Žibert iz F 3. a je v Kopru postala državna prvakinja v skokih z 

male prožne ponjave. V močni konkurenci je nastopila tudi Sara 

Škaler iz Z 3. b in zasedla 12. mesto.  

Pfiffikus - nemško bralno 

tekmovanje 

 Državno Marjeta Ban Novo mesto 9–13.3.2015 Tudi letos so se dijaki lahko pomerili v bralnem tekmovanju 

Pfiffikus, ki po prenovi poteka izključno v elektronski obliki. Dijaki 

so morali prebrati dve knjigi, Baron von Münchhausen in Das 

Geheimnis der Statue. Vsak dijak je od mentorja prejel šifro, s katero 

se je prijavil na spletno stran www.centreroxford in reševal naloge. 

Tekmovanja se je udeležilo dijakov. Vidnejši rezultat sta dosegli 

Monika Primc, 3. a ZN (88 %), in Jasmina Koretič, 2. b FT (83 %). 

Obe sta za uspeh prejeli priznanje. 

Angleški literarni natečaj za 

Jurčičev memorial 

 Državno Barbara Cesar Ivančna Gorica 28. 2. 2015  V mesecu februarju je na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici 

potekal angleški literarni natečaj za dijake 3. in 4. letnikov z 

naslovom Brain drain – is it a waste or gain? Na natečaju so 

sodelovale štiri dijakinje naše šole, in sicer Miša Muhič (F 4. a), 

Anita Stupar (K 4. a), Maruša Zupet ter Sabina Komić (obe Z 3. a). 

Miša Muhič je dobila 3. nagrado. Tako se je v sredo, 11. marca 2015, 
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udeležila slavnostne podelitve v Ivančni Gorici. 

IATEFL tekmovanje iz znanja 

angleščine za dijake 3. letnikov 

Šolsko   

Regijsko 

Državno 

 

 

 

 

Barbara Cesar Novo mesto 

Novo mesto 

Ljubljana 

 

 

 

 

12. 12. 2014 

2. 2. 2015 

16. 3. 2015 

 

 

 

 

Največ  točk so dosegli Domen Mravinc (Z 3. a), Anja Miklavc in 

Špela Pust (obe F 3. a), ki so šolo zastopali na regijskem tekmovanju. 

Glede na število točk sta se Domen in Špela udeležila državnega 

tekmovanja, kjer sta se uvrstila na 15. oz. 17. mesto ter osvojila 

bronasto priznanje. 

Angleška bralna značka EPI 

Reading Badge za dijake od 

1.–3. letnika 

 Državno Nataša Sikošek ŠC Novo mesto 11. 3. 2015  Na tekmovanju iz angleške bralne značke EPI Reading Badge je 

sodelovalo 53 dijakov od 1. do 3. letnika. 8 dijakov bo prejelo srebrna 

priznanja, ostali prejmejo potrdila o sodelovanju. 

Tekmovanje v poznavanju 

flore 

Državno Mojca Fišter Škocjan 20. 9. 2014 Na OŠ Frana Metelka v Škocjanu potekalo državno tekmovanje v 

poznavanju flore. Tekmovanja se je udeležilo dvanajst dijakov in 

dijakinj naše šole, ki so na določenem območju opravili popis 

rastlinstva in izdelali herbarij. Štirje so se odlično odrezali. Nika 

Kastelec in Kristina Jeralič iz F 2. b sta osvojili srebrno priznanje, 

Žiga Najger in Janja Geršak iz F 3. b pa bronasto.  

Tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni  

Šolsko 

Državno 

 

 

 

 

 

 

Srečko Ožek Novo mesto,  

Ajdovščina 

 

 

 

 

 

 

17. 10. 2014 

22. 11. 2014 

 

 

 

 

 

 

Na šolskem tekmovanju  je tekmovalo 126 dijakov. Najboljše tri 

dijakinje so se uvrstile na državno tekmovanje, ki je potekalo na treh 

lokacijah, in sicer na Srednji šoli Vena Pilona Ajdovščina, v Zavodu 

svetega Stanislava Ljubljana in na Šolskem centru Velenje  v 

organizaciji Zveze društev diabetikov Slovenije, Društva diabetikov 

Ajdovščine in Vipave ter Društva diabetikov Velenje. Naše dijakinje 

Vanja Barle, FT 1. b, Karmen Smolič, ZN 3. b, in Urška Mohar, ZN 

3. B, so tekmovale v Zavodu svetega Stanislava Ljubljana. Karmen in 

Urška sta dosegli srebrno državno priznanje.  

Tekmovanje za Proteusovo 

priznanje 

Šolsko  Državno  Mojca Fišter 

Maša Zajc 

Novo mesto 

Koper 

29. 1. 2015 

21. 3. 2015 

Tema letošnjega tekmovanja so bile velike zveri. Priprave je 

obiskovalo 19 dijakov iz 1., 2. in 3. letnika. Bronasto priznanje so 

dosegli: Aljaž Poljanec, Luka Rogelj, Jan Šiler H., Kaja Metež, vsi iz 

prvega letnika kemije, Džon Zoran Ivanić, 1. a ZN, Ana Kovačič, 1. b 

ZN, Sara Krnc, 1. c ZN, Mehridžana Dizdarević, 1. b FT, Tea Žura, 
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2. a ZN, Kaja Doberdrug, 2. a ZN, Anja Anžiček, 2. b KZ.  

Dijakinje Sara Krnc, 1. c ZN, Klara Smrekar, 2. a KT, Urška Agnič, 

3. a FT, so se udeležile državnega tekmovanja. Priznanja niso dobile, 

pokazale pa so veliko znanja. 

Tekmovanje mladih 

zgodovinarjev 

Šolsko 

Državno 

 

 

 

 

 

 

 

Matej Cizelj Novo mesto 

Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

29. 1. 2015 

7. 3. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Tema srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev je bila 

Rimljani in slovenski prostor. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 31 

dijakov. 11 dijakov je prejelo bronasto priznanje. Prvi trije so se 

uvrstili na državno tekmovanje, kjer je Jan Šegina, KT 2. a, prejel 

zlato, Tadej Žagar, KT 2. a, pa srebrno priznanje iz znanja zgodovine. 

Našo šolo pa je odlično zastopal tudi Miha Duh, KT 4. a. 

Tekmovanje iz znanja 

geografije 

Šolstvo 

Regijsko 

Državno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matej Cizelj Novo mesto 

Novo mesto 

Murska Sobota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 2. 2015 

10. 3. 2015 

14. 4. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema tekmovanja iz znanja geografije je bila Kmetijstvo in njegov 

pomen. Šolskega tekmovanje se je udeležilo 24 dijakov, 9 dijakov je 

prejelo bronasto priznanje. 3 dijaki so se uvrstili na območno 

tekmovanje, kjer so vsi trije naši dijaki prejeli srebrno priznanje in se 

uvrstili na državno tekmovanje. Na državnem tekmovanju so se 

tekmovalci najprej spopadli s testnimi nalogami o kmetijstvu in 

geografskih procesih, povezanih z njim. V drugem delu so se podali 

na teren, kjer so raziskovali kmetijske dejavnosti, rečno omrežje in 

oskrbo z vodo, rekreacijske in parkovne površine, gozd, mestotvorne 

in mestoslužne dejavnosti Murske Sobote in njen prostorski razvoj. 

Jasmina Koretič in Miha Duh sta ponovila lanski uspeh ter tudi letos 

dosegla izjemen rezultat in zlato priznanje. Poleg njiju je našo šolo 

odlično zastopal še Tadej Žagar. 

Cankarjevo tekmovanje  Šolsko 

Regijsko 

Državno 

Valentina 

Madjar Sitar 

Novo mesto 

Trebnje 

Ljubljana 

4. 12. 2014 

22. 1. 2015 

28. 3. 2015 

Šolskega tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje so se 

udeležili 4 dijaki. Rezultati so bili sledeči: Tina Jurejevčič (Z 2. b) - 

bronasto priznanje, Klavdija Lokar (F 4. b) - bronasto priznanje. 
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  Regijskega tekmovanja sta se udeležili 2 dijakinji. Tina Jurejevčič  je 

osvojila srebrno priznanje. Na državnem tekmovanju so tekmovalci 

razmišljali in pisali na temo povezovanja zgodovine in književnosti 

ter se pomerili v poznavanju vojnega romana Doberdob. Našo šolo je 

na državnem tekmovanju zastopala Tina Jurejevčič, dijakinja 2. b 

ZN, in dokazala, da je med najboljšimi, saj je osvojila zlato 

Cankarjevo priznanje. 
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2.5 Projekti in prireditve 

Odgovorni Projekt/prireditev Poročilo o izvedbi 

aktiv 

učiteljev 

kemije, 

Monja Pust 

(prireditev) 

Organizacija državnega 

tekmovanja kemijskih 

tehnikov in srečanja mladih 

kemikov 

V sredo, 15. aprila 2015, smo v Športni dvorani Leona Štuklja s svečano prireditvijo zaključili državno tekmovanje kemijskih tehnikov 

in srečanje mladih kemikov. Tekmovalci so svoje znanje in spretnosti pokazali v laboratorijih. Tekmovale so štiri šole: Gimnazija in 

srednja kemijska šola Ruše; Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola; Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, 

elektrotehniko in računalništvo ter iz Šolskega centra Novo mesto Srednja zdravstvena in kemijska šola. 

Rezultati so bili sledeči: 

Mesto     Tekmovalec     Mentor                          Šola 

1.         Peter Robič      Irena Drofenik            Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo,     

                                                                        elektrotehniko in računalništvo 

2.        Lovro Klobučar   Melita Miklavčič     Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in 

                                                                        kemijska šola 

3.         Pia Kržan          Melita Miklavčič       Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in 

                                                                         kemijska šola 

3.       Žan Bevcar         Irena Drofenik            Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, 

                                                                         elektrotehniko in računalništvo 

Prireditev je s svojim govorom zaokrožila ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole na Šolskem centru Novo mesto gospa 

Damjana Papež. Ob sproščenem vodenju, popestrenem z glasbenimi in plesnimi točkami, kjer so sodelovali dijaki Srednje zdravstvene 

in kemijske šole, so tekmovalci pokazali, koliko znanja in spretnosti je potrebno vpeti v kemijsko stroko. Vsi udeleženci srečanja so 

poleg strokovnega predavanja spoznali znamenitosti Novega mesta, ki ravno v letošnjem letu praznuje 650-letnico svoje ustanovitve. 

Po sproščenih športnih aktivnostih in kosilu so se nasmejali, se zabavali in ugotovili, da je tudi letošnje druženje vsem omogočilo lepo 

preživet dan, prežet z izmenjavo izkušenj. 

Mateja 

Brudar 
Siriktum – videokonferenca 

V četrtek, 28. maja 2015, je na naši šoli od 15 h do 16 h potekal videokonferenčni dan, kjer so sodelovali tudi dijaki naše šole. 

Pogovarjali so se z gostoma predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in z učiteljem in glasbenikom Rokom Terkajem – 

Trkajem na temo Učenje brez meja. S pomočjo mentorice Mateje Brudar so našo šolo predstavili dijaki 1. letnika kemijski tehnik: Lea 

Jeriček, Matic Delak, Luka Gorenčič in Dino Subašić. 

Katja Hrovat Vrata odpiram sam  – V projektu VOS (Vrata odpiram sam) smo sodelovali naslednji učitelji mentorji in dijaki: Marija Račič za program ZN z dijakinjama 
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podjetništvo Valerijo Zupan (4. a ZN) in Petro Gorenc (4. c ZN), Tina Benkovič za program KZ z dijakinjama Tino Mitić (4. a KZ) in Tjašo 

Srebrnjak (4. a KZ), Matjaž Brvar za program FT z dijakoma  Gašperjem Repšetom (4. a FT) in Rokom Tomšičem (4. b FT) in Melita 

Miklavčič, ki sem nasledila Uršo Muhič za program KT z dijaki Katarino Matekovič (4. a KT), Lovrom Klobučarjem (4. a KT) in 

Markom Cujnikom (4. a KT). Dijaki in mentorji smo se skozi celo šolsko leto srečevali na izobraževanjih na modulih, katerim so 

sledili mentorski poligoni in supervizije. Spoznali smo veliko novega o podjetništvu, se učili podjetnega razmišljanja ter vključevanja 

te kompetence v pouk. Dijaki so s pomočjo učiteljev mentorjev in podjetnikov skozi šolsko leto delali in razvijali svojo poslovno 

idejo. To idejo so predstavili pred vsemi ostalimi sodelujočimi v projektu na ŠC Novo mesto. Izbrane naloge (iz naše šole Lovro 

Klobučar iz programa KT) pa so dijaki predstavili še na zaključni prireditvi projekta VOS v Ljubljani. Dijaki in učitelji smo 

ustvarjalno sprejeli nov izziv. Znanje, ki smo ga skozi projekt pridobili, bo koristilo tako nam učiteljem kot tudi dijakom na poklicni in 

osebni življenjski poti.  

Barbara 

Stopar 

Zdrava šola (zbiranje 

oblačil, šolskih potrebščin 

za socialno šibke dijake 

naše šole ...) 

V šolskem letu 2014/15 smo preko Zdrave šole izvedli več dejavnosti: 

 zbirali smo zamaške za Žigo Pinterja in Kristjana Zadela (koordinator Srečko Ožek) ter jih zbrali okvirno 200 kg; 

 v zimskih mesecih smo sodelovali v akciji zbiranje odsluženih oblačil in obutve. Stare brisače in odeje smo predali v 

Zavetišče za živali Turk, ostali tekstil smo namenili reciklaži; 

 dijake zaključnih letnikov smo povabili, da se udeležujejo prostovoljnih krvodajalskih akcij. Odziv je bil velik; 

 posamezne svetovne dneve smo predstavili s pomočjo plakatov: rožnati oktober – mesec boja proti raku dojk, 16 oktober – 

svetovni dan hrane, november – mesec preprečevanja odvisnosti, 1. december – svetovni dan boja proti AIDS-u, 31. januar – 

dan brez cigarete, marec – teden boja proti raku, 7. april – svetovni dan zdravja; 

 ob svetovnem dnevu hrane smo želeli dijake spodbuditi k zavedanju pomena hrane ter da pri malici pustijo čim manj 

ostankov hrane. Vzgajali smo jih preko razrednih ur; 

 v mesecu oktobru smo za starše (predvsem matere) v času govorilnih ur pripravili stojnico  z modelom dojke in predstavitvijo 

pomena samopregledovanja dojk. Matere so z zanimanjem prisluhnile zdravstveni vzgoji naših dijakinj; 

 v mesecu novembru smo povabili fante iz skupnosti Cenacolo, v kateri se poskušajo naučiti življenja brez uporabe 

nedovoljenih drog. Tudi naše dijake so spodbudili, naj se med seboj več družijo in pogovarjajo brez uporabe tehničnih 

pripomočkov; 

 za delavce šole ter dijake 3. in 4. letnikov SZKŠ smo pripravili ogled modela debelega črevesa programa SVIT. Na lastne oči 

smo se lahko prepričali, kako je videti notranjost našega telesa, in opazovali različne spremembe; 
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 majhen prispevek ... veliko darilo – v zbornici SZKŠ smo meseca decembra delavci zbirali hrano z daljšim rokom uporabe, 

osnovne izdelke za higieno ter priboljške za praznike. Pripravili smo pakete trem pomoči potrebnim družinam. 

Mojca 

Simončič 
E-medica 

V mesecu novembru smo uspešno predstavili naše delo in šolo na 8. srečanju E-medice v Tuheljskih toplicah. S pomočjo vseh 

sodelujočih smo izvedli prostovoljsko akcijo zbiranje higienskih pripomočkov za Dekliški dom Bedekovčina. Prostovoljno delo pa 

smo predstavili v obliki igre. Uspešno smo predstavili tudi projekt Akutne zastrupitve v otroški dobi, kjer so sodelovale šole iz 

Beograda in Zagreba. Znotraj projekta smo posneli kratek film o zastrupitvah. Zadnji dan srečanja smo se dogovorili za sodelovanje v 

projektu Zdravstveni turizem, kjer sodelujejo šole iz Zadra, Pregrade in Zagreba. V mesecu marcu smo se udeležili prve izmenjave 

dijakov v Zagrebu. 

Andreja 

Kmet  

Alternativni vzgojni ukrepi 

in pohvale 

Projekt je bil namenjen zmanjšanju števila kršitev šolskih pravil in posledično zmanjšanju vzgojnih ukrepov. Razrednikom in 

učiteljem alternativni vzgojni ukrepi omogočajo, da dijake s tovrstnimi vzgojnimi ukrepi tudi vzgajajo. Projekt je potekal v okviru 

projektne skupine – koordinator in 7 učiteljev celo šolsko leto. Projektna skupina je izvajala dejavnosti projekta v okviru učiteljskega 

zbora SZKŠ, dijakov in sveta staršev. Izvedli smo tri delovne sestanke projektne skupine, tri konzultacije z dvema konzulentkama 

ZRSŠ, delavnico za učiteljski zbor, kjer smo zbrali predloge učiteljev za alternativne ukrepe za lažje kršitve, v okviru dijaške 

skupnosti in sveta staršev smo zbrali predloge dijakov in staršev za alternativne ukrepe za lažje kršitve. Ugotovili smo, da učitelj 

potrebuje veliko mero socialne kompetence, da doseže dijakovo zaupanje, kar  vodi v sodelovanje in soglasje in posledično lahko v 

zmanjšanje vzgojnih ukrepov ter da je trikotnik sodelovanja med dijaki, učitelji in starši je ključnega pomena za uspeh dijaka na 

področju znanja in odgovornosti. V naslednjem šolskem letu bomo s projektom nadaljevali. 

Jožica 

Hrovat  
Podari malico 

Podari malico je dobrodelni projekt, ki je namenjen dijakom, ki živijo v težkih materialnih razmerah. Minimalno nakazilo, ki ga lahko 

nakaže vsakdo, je 2,42 € (povprečna cena 1 šolske malice oz. kosila). Donirana sredstva so namenjena prvotno dijakom za malice, ko 

pa šola to pokrije, se odloči, za kaj bo namenila presežek sredstev (na primer za šolske potrebščine, obvezne ekskurzije, ki si jih dijaki, 

ki živijo v težkih materialnih razmerah, ne morejo privoščiti). V letošnjem letu smo članice projekta sprejele sklep, da sredstva 

zbiramo do konca šolskega leta in nato pomagamo dijakom iz najbolj ogroženih družin pokriti morebitne dolgove, ki so nastali zaradi 

izrednega stanja pri posameznemu dijaku. 

Janja 

Florjančič 
Rastem s knjigo 

V oktobru 2014 so si vsi dijaki 1. letnikov v okviru projekta Rastem s knjigo ogledali različne knjižnice v Novem mestu – knjižnico na 

Kapitlju, pri frančiškanih in Knjižnico Mirana Jarca. Projekt želi spodbuditi zanimanje za knjigo in dvigniti bralno kulturo pri mladih, 

zato ga podpira tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, ki omogoči, da vsi udeleženci prejmejo v dar knjigo. 

Letos je bilo to delo Suzane Tratnik – Ime mi je Damjan. 
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Janja 

Florjančič 

Šolska prireditev – 

Novoletni koncert (v 

sodelovanju s SEŠTG) 

V sredo, 24. decembra 2014, smo se dijaki in profesorji  Srednje zdravstvene in kemijske šole  zbrali na 10. dijaškem koncertu, ki ga 

tradicionalno organiziramo s Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo. Po uvodnem nagovoru direktorja in obeh ravnateljev ter po 

pozdravu predsednikov  dijaških skupnosti obeh šol, so se predstavili dijaki z glasbenimi skupinami, program pa so popestrili plesalci 

Plesnega centra Dolenjske ter Plesnega studia Novo mesto. Nastopili so Mladi Belokranjci, Untitled, 010,  The Perception, Žuta 

minuta, Dolenjskih 5, D.N.L., Ice on Fire in ansambel Žmurek. Dijakinje Nina, Klara, Sara in Klara so zapele pesem v nemščini, 

Domen Berginc se je predstavil na klavirju, Aleš Matoh pa s kitaro. 

Nada 

Fortuna 

Zaključna prireditev ob 

koncu šolskega leta - 

predaja ključa 

Na zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta smo se simbolično poslovili od letošnjih maturantov. V zabavnih igrah so se za novega 

skrbnika ključa pomerili najboljši trije oddelki 3. letnika. Zmagovalci so postali dijaki 3. a kemijski tehnik. Po slovesni zaprisegi so 

prejeli ključ iz rok dijakov 4. c zdravstvene nege. Prireditev je popestrila glasbena skupina dijakov naše šole. 

Katja Jović, 

Petra Krulc 

Šolska prireditev ob 

kulturnem prazniku 

V petek, 6. februarja 2015, smo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v sodelovanju s Srednjo strojno šolo pripravili kulturno 

prireditev Recital v spomin doktorju Francetu Prešernu, s katero smo obeležili slovenski kulturni praznik. Dijaki obeh šol so  osvetlili 

pomembne zgodovinske dogodke iz časa Prešernovega življenja in predstavili ozadje nastanka nekaterih Prešernovih pesmi, ki so jih 

tudi recitirali. Pesmi Pod oknom in Od železne ceste so dijaki pevskega zbora Srednje zdravstvene in kemijske šole celo zapeli. 

Posebno svečano vzdušje so na prireditvi ustvarile skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta in Ludwiga  van Beethovna v izvedbi naših 

dijakov. 

Petra Krulc 

Kulturno-zgodovinska 

prireditev ob obeležitvi 40 

oz. 20 let kemijske šole v 

Novem mestu 

V šolskem letu 2014/15 mineva 40 let kemijskega srednjega šolstva v Novem mestu in 20 let matične kemijske šole v Novem mestu. 

Ob tem jubileju smo na Šolskem centru Novo mesto na Srednji zdravstveni in kemijski šoli učitelji in dijaki kemijske usmeritve 

pripravili slovesno prireditev, ki je bila v četrtek, 27. 11. 2014, ob 12.30 v Športni dvorani Leona Štuklja. Ob literarnih in glasbenih 

nastopih dijakov smo predstavili kratek zgodovinski pregled razvoja kemijskega srednjega šolstva v Novem mestu. 

Slavnostni dogodek so s svojo prisotnostjo počastili tudi zunanji gostje: gospa doktorica Slavica Černoša z Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, gospa Alenka Turičnik s Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, direktorica Šolskega 

centra Ljubljana gospa Nives Počkar, župan Mestne občine Novo mesto gospod Gregor Macedoni in predstavnik lokalnega 

gospodarstva iz Krke, d. d. gospod Boris Dular. 

Prireditev smo popestrili s prikazom praktičnega dela v laboratoriju; dijaki so namreč pred občinstvom izvedli nekaj zanimivh 

kemijskih poskusov. Po prireditvi je sledilo druženje v jedilnici šolskega centra. 

 

2.6 Prostoizbirne in fakultativne interesne dejavnosti 

Krožek Mentor Poročilo o izvedbi 

Farmacevtski krožek Marica Kralj Dijaki 2. in 3. letnika so med malico in pouku prihajali v obdobju od oktobra do srede aprila 2015 v učilnico 145, kjer smo izdelovali 
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različne farmacevtske oblike (zdravilne čaje, kreme, mazila, paste), ki smo jih potrebovali za dan odprtih vrat, za praznovanje 

obletnice programa kemijski tehnik, darila za različne partnerje šolskega centra, za informativni dan, za promocijo po OŠ, za državno 

kemijsko tekmovanje in druge aktivnosti. 

Pevski zbor Matejka Kure V pevskem zboru je sodelovalo od 13 do 17 dijakinj. Pevske vaje so potekale po potrebi (odvisno od pevskih nastopov), med odmori 

za malico in med poukom. Nastopali smo na naslednjih prireditvah: proslava ob 40-letnici kemijskega srednjega šolstva v Novem 

mestu in 20-letnici matične kemijske šole v Novem mestu, proslava ob 10. obletnici prostovoljnega dela dijakov naše šole v Splošni 

bolnici Novo mesto, prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, prireditev ob zaključku 20. državnega tekmovanja kemijskih 

tehnikov. V manjših zasedbah so dekleta sodelovala na ostalih prireditvah, ki so potekale na šoli (razstave, kaj znaš, to veljaš ...). 

Ustvarjalne delavnice Marjanca 

Velkavrh 

Krožek ustvarjalne delavnice je potekal ob torkih dve šolski uri. Obiskovale so ga tri dijakinje. Izdelovale smo nakit iz fimo mase in 

žice, voščilnice in kazalnike iz filca. Izvedle smo novoletni bazar in pripravile darila za mentorje na kemijadi.  

Gimnastika Urška Korasa Realizirale smo vadbo po planu. Od novembra do maja smo imele treninge enkrat do dvakrat tedensko, odvisno od proste 

gimnastične dvorane in tekmovanja. Pripravljale smo se na tekmovanja iz akrobatike, gimnastike in tekmovanja v skokih na mali  

prožni ponjavi. 

Nogomet dijaki Simon 

Šlajkovec 

Dejavnost je potekala od oktobra 2014 do januarja 2015. Zaradi zasedenosti dvorane v popoldanskem času in prevozov dijakov je 

vadba potekala med poukom ali med malico. Poudarek je bil na tehnično-taktičnih elementih nogometne igre in pripravi na 

tekmovanja. 

Odbojka dijaki Simon 

Šlajkovec 

Realizirali smo vadbo, kot je bila načrtovana. Od oktobra do maja smo imeli treninge enkrat do dvakrat tedensko, odvisno od proste 

dvorane in tekmovanja. Pripravljali smo se na tekmovanja pod okriljem Zavoda za šport Planica in agencije za šport. 

Košarka dijaki Simon 

Šlajkovec 

Dejavnost je potekala od oktobra do decembra 2014. Zaradi zasedenosti dvorane v popoldanskem času in prevozov dijakov je vadba 

potekala med poukom ali malico. Poudarek je bil na tehnično-taktičnih elementih košarkarske igre in pripravi na tekmovanja. 

Nogomet dijakinje Stanislav 

Matjaž 

Ferkolj 

Dijakinje so se pripravljale na tekmovanja, kjer so na občinskem prvenstvu dosegle prvo mesto, na področnem prvenstvu drugo 

mesto, 1.–2. mesto na četrtfinalu državnega prvenstva in tretje mesto na polfinalu državnega prvenstva. 

Rokomet dijaki/dijakinje Stanislav 

Matjaž 

Ferkolj 

Dijaki in dijakinje so se v okviru prostoizbirnih interesnih dejavnosti pripravljali na tekmovanja. Dijaki so na občinskem prvenstvu 

dosegli četrto mesto. Dijakinje so na področnem prvenstvu dosegle tretje mesto. 

Odbojka dijakinje Urška Korasa Realizirale smo vadbo po planu. Od oktobra do maja smo imele treninge enkrat do dvakrat tedensko, odvisno od proste dvorane in 

tekmovanja. Pripravljale smo se na tekmovanja pod okriljem Zavoda za šport Planica in agencije za šport. 

Košarka dijakinje Mirjam Bauer Dejavnost je potekala od oktobra do decembra 2014. Zaradi zasedenosti dvorane v popoldanskem času in prevozov dijakov in 

dijakinj je vadba potekala med poukom ali malico. Poudarek je bil na tehnično-taktičnih elementih košarkarske igre in pripravi na 

šolska tekmovanja. Dijakinje so šolo zastopale na občinskem tekmovanju, kjer so zasedle 3. mesto. 

Plesno-navijaška skupina 

Afne 

Romana 

Kraševec 

V oktobru smo izvedli predstavitev plesne skupine v prvih letnikih SZKŠ in SEŠTG. Prijavilo se je 20 dijakinj. S treningi smo  

pričele v novembru. Potekali so ob torkih (9. šol. ura) in četrtkih (4. šol. ura).  

Francoščina Maruša Krožek je potekal ob ponedeljkih 9. šolsko uro v učilnici 337. Redno so ga obiskovale 3 dijakinje. Na krožku francoščine smo se 
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Pogačnik naučile, kako se predstavimo, opišemo osebo in sebe ter mnogo zanimivih osnov, ki bodo dijakinjam mogoče koristile v prihodnosti. 

Spoznale smo tudi francosko kulinariko, saj smo spekle francoske dobrote, ki smo jih poskusile v šoli. Za zaključek pa smo si 

ogledale tudi kulten francoski film.  

Španščina Tadeja Lamut V šolskem letu 2014 / 2015 smo izvedli skupno 18 ur. Krožek je redno obiskovalo 5 dijakinj, s katerimi smo uspešno spoznale 

osnove španskega jezika in se dotaknile njihove kulture. Uspešno smo usvojile besedišče in se dotaknile slovnice tega jezika preko 

zabavnih iger in interaktivne table.  

Nemščina za zdravstvene 

delavce 

Marjeta Ban Krožek je potekal ob četrtkih 4. šolsko uro v učilnici 242. Obiskovalo ga je 5 dijakinj. Vsebina krožka: osnovne komunikacijske 

veščine, osnovne vsakodnevne situacije, strokovno besedišče, specifične situacije povezane z zdravstveno nego. Dijakinje so na 

facebooku osnovale tudi skupino Nemščina za zdravstvene delavce, kjer so si bodisi same izmenjevale različne informacije ali pa 

sem jim poslala dodatna gradiva, vezana na njihova zanimanja.  

Prostovoljstvo Gloria Šepec Prijavili smo se na dva natečaja, in sicer Naj junaki našega časa, ki deluje pod pokroviteljstvom Slovenske filantropije in Naj 

prostovoljski projekt in naj prostovoljka, ki je potekal 29. 6. 2015 na Brdu pri Kranju. Dijaki prostovoljci naše šole obiskujejo 

varovance in paciente v domovih starejših občanov ter v Splošni bolnišnici Novo mesto. Obeležili smo tudi vse pomembne dneve s 

proslavo ali neko drugo zanimivostjo za oskrbovance in bolnike. Skozi leto je sodelovalo okoli 100 dijakov v DSO Trebnje, 

Impoljca, Krško, Brežice Novo mesto in Splošni bolnišnici Novo mesto. 

Varujmo zdravje-

preverimo RR 

Marija Račič Jeseni smo praznovali 10 let delovanja, med šolskim letom pa naredili veliko dobrega za varovanje zdravja na Šolskem centru Novo 

mesto ter izven šole. Sodelovalo je 86 dijakov Srednje zdravstvene in kemijske šole, meritev RR je bilo 612, delo smo izvajali v 

popoldanskem času, ob dnevih govorilnih ur in roditeljskih sestankov od septembra 2014 do maja 2015. Vključeni smo bili tudi v 

druge dejavnosti izven šole v Novem mestu (DOV Krka, d. d.). Z delom želimo nadaljevati, trudili se bomo za nove, drugačne 

pristope.   

Botanični krožek Mojca Fišter Krožek je obiskovalo 12 članov. V prvi polovici šolskega leta so dijaki izdelovali herbarij, spoznavali zdravilna zelišča in njihovo 

uporabo ter se intenzivno pripravljali na tekmovanje. V drugi polovici šolskega leta smo spoznavali rastlinstvo Dolenjske, s 

slikovnimi ključi določali vrste rastlin ter se večkrat odpravili na teren.  

Zgodovinski krožek Matej Cizelj Dijaki so se v šolskem letu 2014/2015 podrobno seznanili z življenjem Rimljanov na Slovenskem. Srečevali smo se tedensko, 

intenzivneje pa v mesecu februarju in marcu, ko so se trije dijaki uspešno udeležili državnega tekmovanja mladih zgodovinarjev. 

Bralni klub  Janja 

Florjančič 

V letošnjem šolskem letu je Bralni klub obiskovalo 10 dijakov, ki so se v oktobru in decembru udeležili POPslastic v Knjižnici 

Mirana Jarca Novo mesto, kjer so gostili Matjaža Smodiša, Andreja Blatnika, Tadeja Toša, Izarja Lunačka ter Roka Terkaja. V 

okviru ogleda 30. slovenskega knjižnega sejma, ki je potekal od 26. do 30. novembra 2014, pa smo obiskali tudi Parlament. 

Uredništvo šolskega 

časopisa Di(v)jak  

Monja Pust V letošnjem šolskem letu sta izšli dve številki spletnega časopisa, ki sta bili zelo obsežni (preko 80 strani). Dijaki so objavljali 

prispevke z različnih področij; izvedli so intervjuje, literarno in likovno ustvarjali, v prispevkih so podali svoje izkušnje, doživljanje 

na praktičnem usposabljanju in ostalih šolskih in obšolskih dejavnostih. Druga številka je bila obarvana tudi z jubilejem praznovanja 

ustanovitve Novega mesta. V časopisu so prisotni tudi športni in tujejezični prispevki. Zadnji prispevki v časopisu pa dijakom nudijo 

sprostitveno branje. Časopis vsebuje veliko fotografij, ki še bolj popestrijo branje. 

Filmski abonma – Matejka Kure V filmski abonma je bilo vključenih 127 dijakov iz vseh programov SZKŠ. Ogledali smo si 9 filmskih predstav: Vloga za Emo, 
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fakultativna dejavnost Hobit 3 D, Zgodbe iz hoste, Sosedov fant, Eksotični hotel Marigold 2,  Maščevalci – Ultronova doba 3 D,  Pitch perfect 2, Mad Max 

3 D, San Andreas. 

Ekskurzija na 

Nizozemsko - fakultativna 

dejavnost 

Barbara Cesar V času med 23. in 27. aprilom 2015 se je 88 dijakov udeležilo nadstandardne ekskurzije v Amsterdam in po Nizozemski. Ogledali so 

si veliko zanimivih krajev in znamenitosti. Kljub polnemu urniku so se domov vrnili zadovoljni. 

Večerni abonma – 

fakultativna dejavnost  

Nada Fortuna  V šolskem letu 2014/15 sem bila mentorica dijakom gledališkega abonmaja, ki je potekal v Novem mestu in Krškem. Skupaj smo si  

na obeh lokacijah ogledali 9 predstav različnih zvrsti, predvsem komedij. Sodelovalo je od 15 do 20 dijakov. Ker smo se priključili 

rednemu gledališkemu abonmaju, so predstave potekale v večernih urah in tudi med vikendi.  
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3 DIJAKI  

3.1 Analiza realizacije pouka 

Skupna realizacija ur vseh oddelkov: 98,4% 

 

3.2 Pregled uspeha ob koncu šolskega leta 

Oddelek Število dijakov 
Število pozitivnih 

dijakov 

Število pozitivnih 

dijakov % 

Število negativnih 

dijakov 

Število negativnih 

dijakov % 

B1. a 25 24 96,0 % 1 4,0 % 

B2. a 28 28 100,0 % 0 0,0 % 

B3. a 25 25 100,0 % 0 0,0 % 

F1. a 30 30 100,0 % 0 0,0 % 

F1. b 29 29 100,0 % 0 0,0 % 

F2. a 30 30 100,0 % 0 0,0 % 

F2. b 28 28 100,0 % 0 0,0 % 

F3. a 29 29 100,0 % 0 0,0 % 

F3. b 29 28 96,6 % 1 3,4 % 

F4. a 29 27 93,1 % 2 6,9 % 

F4. b 30 26 86,7 % 4 13,3 % 

K1. a 25 25 100,0 % 0 0,0 % 

K1. b 25 23 92,0 % 2 8,0 % 

K2. a 27 27 100,0 % 0 0,0 % 

K2. b 26 26 100,0 % 0 0,0 % 

K3. a 31 31 100,0 % 0 0,0 % 

K4. a 27 27 100,0 % 0 0,0 % 

KZ1. a 22 18 81,8 % 4 18,2 % 

KZ1. b 23 20 87,0 % 3 13,0 % 

KZ2. a 25 21 84,0 % 4 16,0 % 

KZ2. b 26 26 100,0 % 0 0,0 % 

KZ3. a 26 25 96,2 % 1 3,8 % 

KZ4. a 25 25 100,0 % 0 0,0 % 

Z1. a 31 29 93,5 % 2 6,5 % 

Z1. b 29 29 100,0 % 0 0,0 % 

Z1. c 30 27 90,0 % 3 10,0 % 

Z1. d-p 24 19 79,2 % 5 20,8 % 

Z2. a 32 31 96,9 % 1 3,1 % 

Z2. b 31 31 100,0 % 0 0,0 % 

Program Odstotek realizacije: 

Zdravstvena nega  98, 5 % 

Zdravstvena nega – pti 98, 9 % 

Kemijski  tehnik  97, 9 % 

Bolničar-negovalec 98, 3 % 

Farmacevtski tehnik 98, 7 % 

Kozmetični tehnik 98, 3 % 
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Oddelek Število dijakov 
Število pozitivnih 

dijakov 

Število pozitivnih 

dijakov % 

Število negativnih 

dijakov 

Število negativnih 

dijakov % 

Z2. c 31 30 96,8 % 1 3,2 % 

Z2. d-p 24 20 83,3 % 4 16,7 % 

Z3. a 29 29 100,0 % 0 0,0 % 

Z3. b 29 29 100,0 % 0 0,0 % 

Z3. c 27 26 96,3 % 1 3,7 % 

Z4. a 28 28 100,0 % 0 0,0 % 

Z4. b 27 27 100,0 % 0 0,0 % 

Z4. c 30 29 96,7 % 1 3,3 % 

 

1022 982 96,1 % 40 3,9 % 

 

 

3.3 Odlični dijaki 

   Ime in priimek dijaka Oddelek Razrednik 

1.  Džon Zoran Ivanić 

ZN1. a Maša Zajc 2.  Katja Lenarčič 

3.  Sara Turk 

4.  Daniela Stojanovska 
ZN1. b Melita Miklavčič 

5.  Anja Berk 

6.  Sara Krnc 

ZN1. c Mirjam Bauer 7.  Katja Zagorc 

8.  Lucija Nemanič 

9.  Teja Bele 

ZN2. a Petra Krulc 
10.  Adelina Fetaj 

11.  Tamara Fijolič 

12.  Tea Žura 

13.  Arijeta Murseli 

ZN2. b Marjanca Velkavrh 14.  Tina Jurejevčič 

15.  Tamara Lekše 

16.  Tea Bačič 

ZN2. c Ana Starešinič 

17.  Špela Smolič 

18.  Tinkara Zalokar 

19.  Boni Peterle 

20.  Tjaša Ulčnik 

21.  Irena Korelc 

22.  Maja Oplotnik 

23.  Tamara Ramovš 

24.  Aleksandra Makovec 
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   Ime in priimek dijaka Oddelek Razrednik 

25.  Sabina Komić 

ZN3. a Valentina Madjar Sitar 26.  Domen Mravinc 

27.  Maruša Zupet 

28.  Patricija Smolič 

ZN3. b Stanislav Matjaž Ferkolj 
29.  Urška Mohar 

30.  Karmen Smolič 

31.  Klara Kavčič 

32.  Sabina Komić 

ZN3. c 
 

33.  Domen Mravinc 

34.  Tina Rus 

35.  Petra Kic ZN4. a Gloria Šepec 

36.  Janja Blatnik 
ZN4. b Mojca Gajić 

37.  Sara Gašperšič 

38.  Said Hamulić 

ZN4. c 
 

39.  Tina Smerke 

40.  Ana Staniša 

41.  Valerija Turk 

42.  Matic Delak 

KT1. a Goran Matešič 

43.  Luka Gorenčič 

44.  Lana Kužnik 

45.  Maša Kužnik 

46.  Maja Marinčič 

47.  Dino Subašić 

48.  Miha Blažič 

KT1. b Tanja Kulovec 

49.  Tina Jazbec 

50.  Kaja Jug 

51.  Lars Lenarčič Vidic 

52.  Jan Šiler Hudoklin 

53.  Karmen Zorič 

54.  Rok Brulc 

KT2. a Darja Urbas 

55.  Sabina Hasanagić 

56.  Nataša Hudoklin 

57.  Klara Smolič 

58.  Klara Smerekar 

59.  Jan Šegina 

60.  Nina Špilar 

61.  Tadej Žagar 

62.  Klementina Stopar KT2. b Mateja Vidmar 
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   Ime in priimek dijaka Oddelek Razrednik 

63.  David Dragan 

KT3. a Mojca Višček 

64.  Katja Klobučar 

65.  Tjaša Košak 

66.  Pia Kržan 

67.  Gabrijela Pleterski 

68.  Sandi Selan 

69.  Miha Duh 

KT4. a Mateja Horvat 

70.  Janez Gerdenc 

71.  Lovro Klobučar 

72.  Tadej Kobe 

73.  Petra Maver 

74.  Janez Poznič 

75.  Maja Selak 

76.  Nika Stuhne 

FT1. a Mojca Fišter 

77.  Ana Strajnar 

78.  Eva Kodrič 

79.  Maja Lazar 

80.  Jasmina Stopar 

81.  Sandra Novak 

82.  Nina Pavlovič 

83.  Ana Pezdirc 

84.  Veronika Žunič 

85.  Manca Bavčar 

FT1. b Nataša Sikošek 

86.  Helena Kastelic 

87.  Lucija Kosmač 

88.  Ana Lopatič 

89.  Klemen Matko 

90.  Maja Pene 

91.  Lara Stipanović 

92.  Amela Kalabić 

FT2. a Maruša Pogačnik 

93.  Lucija Kužnik 

94.  Tina Papež 

95.  Katarina Rojc 

96.  Urša Skube 

97.  Ana Zagorc 

98.  Katja Žlajpah 
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  Ime in priimek dijaka Oddelek Razrednik 

99.  Metka Križan 

FT2. b Tadeja Lamut 

100.  Žana Banič 

101.  Sara Orthaber 

102.  Kristina Jeralič 

103.  Nika Kastelic 

104.  Neja Knez 

105.  Jasmina Koretič 

106.  Tadeja Žarn 

107.  Kaja Bobič 

FT3. a Aleš Absec 

108.  Eva Bukovec 

109.  Anja Miklavc 

110.  Špela Pust 

111.  Sabina Stipanovič 

112.  Lidija Strniša 

113.  Mateja Klemenić 

FT3. b Metka Ban 

114.  Lucijan Kolenc 

115.  Manca Levstek 

116.  Leja Šenica 

117.  Viktorija Slovenec 

118.  Monika Vidmar 

119.  Luka Rajk 
FT4. a Matjaž Brvar 

120.  Meggi Starašinič 

121.  Maša Mamić FT4. b Polona Kramar 

122.  Karin Brili 
KZ1. a Sabina Špoljar 

123.  Nina Savnik 

124.  Nika Rudolf 

KZ2. a Matej Cizelj 125.  Veronika Ratnik 

126.  Naja Štefanic 

127.  Tjaša Jerman KZ3. a Svjetlana Ćirković 

128.  Tina Ikanovič B2. a Mateja Kržičnik 

129.  Kristina Kusić 

B3. a Marinka Cerovšek 130.  Maja Martinjak 

131.  Sašo Račič 
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3.4 Delo s posebnimi skupinami dijakov 

Skupina Cilji Poročilo 

Dijaki s 

posebnimi 

potrebami 

zagotavljanje enakih možnosti, 

upoštevanje razlik v telesnem 

in duševnem razvoju, 

zagotavljanje ustreznih 

pogojev za izobraževanje in 

osebnostni razvoj 

V šolskem letu smo preko individualnega dela dijakom s posebnimi 

potrebami zagotavljali enake možnosti in ustrezne pogoje za 

izobraževanje in osebnostni razvoj ter pri delu upoštevali razlike v 

telesnem in duševnem razvoju. 

Nadarjeni 

dijaki 

ustvariti pogoje za razvijanje 

intelektualnih, čustvenih, 

socialnih veščin 

Dijaki so imeli možnost sodelovati v individualnih razgovorih. Vsebine so 

bile vezane na specifične želje in so se sproti prilagajale potrebam 

posameznega dijaka. Obravnavali smo naslednje teme: - konstruktivno 

reševanje težave v vsakdanjih življenjskih situacijah, - obvladovanje 

konfliktov in vzpostavljanje osebnih meja, - doseganje še boljših učnih 

dosežkov, - motivacija za sodelovanje na tekmovanjih in natečajih, - 

soočanje s stresom, - komunikacijske veščine, - nadaljevanje akademske 

poti. Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.  

Dijaki iz 

drugih držav 

integracija v šolsko okolje, 

pomoč pri učenju slovenskega 

jezika, uspešno zaključeno 

šolanje 

Preko individualnega in skupinskega dela s tujci smo nudili pomoč pri 

učenju slovenskega jezika, jih spodbujali pri šolskem delu in pomagali pri 

integraciji v naše šolsko okolje. 

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

Mirjam Žnidarčič, svetovalno delavko Srednje gradbene in lesarske šole. 

 

3.5 Načrt vpisa za šolsko leto 2015/2016 

Za šolsko leto 2015/2016 smo realizirali načrtovan vpis v 1. letnik: v programu zdravstvena nega tri 

oddelke prvih letnikov, v programu bolničar-negovalec en oddelek, v programu poklicno-

tehniškega izobraževanja en oddelek, v kemijski tehnik in kozmetični tehnik po dva oddelka prvih 

letnikov. V program farmacevtski tehnik smo zaradi povečanega zanimanja učencev 9. razreda 

vpisali tri  namesto dveh oddelkov. 

 

3.6 Dijaška skupnost 

Mentorica dijaške skupnosti je bila Mirjam Bauer.  

V okviru Dijaške skupnosti šolskega centra smo sodelovali v komisiji za prehrano, podajali smo 

mnenja in predloge o šolski malici, zbirali predloge za zmanjševanje odpadkov hrane sodelovali 

smo pri izvajanju hišnega reda in v komisiji za nadzor učilnic. Na začetku šol. leta smo podali 

predloge za prostoizbirne interesne dejavnosti na šoli, sodelovali smo pri različnih humanitarnih 

akcijah (zbiranje zamaškov, učnih pripomočkov, odsluženih oblačil), s predlogi smo sodelovali pri 

inovacijskem projektu Alternativne kazni in pohvale. 

Ob koncu ocenjevalnega obdobja smo analizirali delo v oddelčnih skupnostih, se pogovorili o 

morebitnih težavah in problemih v posameznih oddelkih, sodelovali smo v barometru kakovosti, 

kjer smo ugotavljali kakovost pouka in počutje dijakov na šoli. Spremljali smo medsebojne odnose 

na šoli, zelo uspešno smo sodelovali na različnih tekmovanjih in  s predlogi in pobudami skrbeli za 

kvalitetno prehrano na šoli. 
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Organizirali smo novoletni bazar, izvedli smo medoddelčno tekmovanje 3. letnikov in sodelovali pri 

organizaciji in izvedbi zaključne prireditve za zaključne letnike. Šolo smo predstavljali na dnevu 

odprtih vrat in informativnem dnevu ter sodelovali pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnih, 

kulturnih in športnih programov. Dijakom zaključnih letnikov smo svetovali in pomagali pri izvedbi 

maturantskih plesov. 

 

4 PROGRAMI IN DRUGE DEJAVNOSTI 

V tem šolskem letu so bili dijaki razporejeni v 37 oddelkov: 

- 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): 6 oddelkov; 

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

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

 

4.1 Praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD) 

PUD sta na šoli koordinirali Vida Novinec (programi ZN, ZN – pti, BN) in Matejka Kure (programi KT, KZ, 

FT). 

Z vsemi delodajalci so bile sklenjene kolektivne učne pogodbe. Dijaki so pred odhodom na PUD 

imeli predavanja o poslovnem sporazumevanju v delovni organizaciji. Poznavanje osnov 

poslovnega sporazumevanja in upoštevanje bontona olajšujejo opravljanje delovnega procesa in 

pripomorejo k ugledu in kvaliteti podjetja. Zavedamo se, da bodo dijaki, vešči teh spretnosti, lažje 

in bolj kvalitetno opravljali delo v katerikoli delovni organizaciji, zato je to izobraževanje, kjer 

obnovijo ali ozavestijo vedenje o poslovnem sporazumevanju, zelo pomembno. 

Praktično usposabljanje pri delodajalcu so opravljali dijaki tretjih in četrtih letnikov programa 

zdravstvene nege, dijaki drugega in tretjega letnika programa bolničar-negovalec ter dijaki drugega 

letnika – pti programa zdravstvene nege. Dijaki programa zdravstvene nege so opravili 152 ur 

usposabljanja pri delodajalcu, dijaki programa bolničar-negovalec pa v drugem letniku 190 ur in v 

tretjem letniku 722 ur. Dijaki, ki se izobražujejo za poklic bolničarja-negovalca, so opravljali 

praktično usposabljanje v socialnih zavodih, dijaki programa zdravstvene nege pa v zdravstvenih 

ustanovah. 

Dijaki v programu kemijski tehnik so opravljali PUD v laboratorijih, kemijski industriji, in sicer 

tretji in četrti letnik po 76 ur. Dijakinje v programu kozmetični tehnik so opravljale PUD v 

kozmetičnih salonih in zdraviliščih, in sicer tretji in četrti letnik po 152 ur. Dijaki v programu 

farmacevtski tehnik so opravljali PUD v laboratorijih, kemijski industriji, lekarnah, veterinarskih 

postajah, trgovinah s pomožnimi zdravili in medicinskimi, in sicer tretji letniki 76 ur, četrti pa 114 

ur. 

Program Oddelek Termin PUD Število 

dijakov 

Uspešni Neuspešni 

Zdravstvena nega 3. a 13. 4. 2015 do 

15. 5. 2015 

29 29 - 
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Program Oddelek Termin PUD Število 

dijakov 

Uspešni Neuspešni 

Zdravstvena nega 3. b 9. 2. 2015 do 

13. 3. 2015 

29  29 - 

Zdravstvena nega 3. c 16. 3. 2015 do 

11. 4. 2015 

28 28 - 

Zdravstvena nega 4. a 17.11.2014 do 

12. 12. 2014 

28 28 - 

Zdravstvena nega 4. b 8. 9. 2014 do 

3.10. 2014 

27 27 - 

Zdravstvena nega 4. c 6. 10. 2014 do 

7. 11. 2014 

30 30 - 

Zdravstvena nega – pti 2. d 12. 1. 2015 do 

6. 2. 2015 

25 25 - 

Bolničar - negovalec 2. a 18. 5. 2014 do 

19. 6. 2015 

28 28 - 

Bolničar - negovalec 3. a 8. 9. 2014 do 3. 

2. 2015 

26 25 1 

Kemijski tehnik 3. a 13. 4. 2015 do 

24. 4. 2015 

31 31 - 

Kemijski tehnik 4. a 3. 11. 2014 do 

14. 11. 2014 

27 27 - 

Kozmetični tehnik 3. a 19. 1. 2015 do 

19. 2. 2015 

27 27 - 

Kozmetični tehnik 4. a 24. 11. 2014 do 

19. 12. 2014 

25 25 - 

Farmacevtski tehnik 3. a 4. 5. 2015 do 

15. 5. 2015 

29 29 - 

Farmacevtski tehnik 3. b 18. 5. 2015 do 

29. 5. 2015 

29 29 - 

Farmacevtski tehnik 4. a 5. 1. 2015 do 

23. 1. 2015 

29 29 - 

Farmacevtski tehnik 4. b 23. 2. 2015 do 

13. 3. 2015 

30 30 - 

 

4.2 Interesne dejavnosti 

Vse interesne dejavnosti so bile v šolskem letu 2014/2015 realizirane po programu, manjša 

odstopanja od načrtovanih dejavnosti so se pojavljala zaradi vremenskih razmer, praktičnega 

usposabljanja dijakov pri delodajalcih in zaradi prilagajanja vsebin dijakom po programih in 

smereh. 

 

Oddelek Aktivnost Poročilo 

1. letnik BN 
Pohod na Ruperč vrh 

(do sekvoje) 

Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 23. aprila 2015. Dijaki, ki se ga 

niso udeležili, so morali le-tega nadomestiti. 

1. letnik FT 
Sitik Stična, muzej 

krščanstva in samostan 

Dijaki so 13. februarja 2015 obiskali Sitik v Stični, kjer se ukvarjajo z gojenjem 

in predelavo zdravilnih rastlin. Magister farmacije jim je predstavil zdravilne 

rastline in njihovo uporabo. 
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1. letnik KT 
Pivovarna Laško in 

GEN-i 

Dijaki so si ogledali Pivovarno Laško ter GEN – i. Dijaki kot tudi spremljevalni 

učitelji so bili s strokovno ekskurzijo zadovoljni. Edini komentar je bil, da bi 

dijake lahko peljali v GEN-i za ves dan, ker imajo pripravljene tudi delavnice. 

1. letnik KZ 
Dvorec Trebnik in 

Žička kartuzija  

Dijaki so si ogledali predstavitev proizvodnje naravnih kozmetičnih izdelkov 

Dvorec Trebnik. Sodelovali so na delavnici izdelave zeliščnega mazila. V 

drugem delu so si ogledali še Žičko kartuzijo, kjer se med drugim ukvarjajo 

tudi s pridelavo in predelavo zdravilnih zelišč. Ogledali so si samostansko 

zeliščno lekarno in razstave v okviru kartuzije.  

1. letnik ZN 

Center za zdravljenje 

bolezni otrok Šentvid 

pri Stični  

Dijaki so si ogledali center za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični ter 

ločeno Dom starejših občanov Grosuplje in Vzgojno izobraževalni Zavod 

Višnja gora. 

1. letnik ZN – 

pti 

Zavod za slepe in 

slabovidne Ljubljana in 

ogled Ljubljane 

Dijaki so obiskali Zavod za slepe in slabovidne Ljubljana, kjer so za njih 

pripravili delavnice. Dijaki so si ogledali znamenitosti glavnega mesta 

Slovenije, Ljubljane.  

1. letnik ZN – 

pti 

Ogled frančiškanske 

knjižnice in knjižnice 

Kapitelj 

Dijaki so si 11. aprila 2015 po ogledu filmske predstave vodeno ogledali 

kulturne in zgodovinske znamenitosti Novega mesta. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

baletna predstava 

Coppelia na 

Montmartru 

27. februarja 2015 so si dijaki prvih letnikov vseh programov v SNG Opera in 

balet Ljubljana ogledali baletno predstavo Coppelia na Montmartru. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ in 

BN 

Delavnice o učenju 

V obdobju od 13. oktobra 2014 do 3. decembra 2014 je svetovalna delavka 

Polona Kramar  izvedla delavnice o metodah učenja in o motivaciji za učenje 

za vse oddelke prvih letnikov. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

gledališka predstava 

Kamni 

Dijaki prvih letnikov so si 5. januarja 2015 v Kulturnem centru Janeza Trdine 

ogledali mladinsko dramsko predstavo Kamni. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Rastem s knjigo in 

ogled frančiškanske 

knjižnice in knjižnice 

Kapitelj 

Dijaki prvih letnikov so si v oktobru in novembru 2014 v okviru projekta 

Rastem s knjigo ogledali knjižnico pri frančiškanih, na Kapitlju in Knjižnico 

Mirana Jarca, ki izvaja vsebine projekta. Tako so se seznanili z različnimi 

knjižnicami v Novem mestu in s pomenom branja ter brano kulturo. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Atletski peteroboj 
Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 2. junija in 3. junija 2015 na 

šolskih igriščih. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Pohod na Trško goro 
Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 14. oktobra, 16. oktobra in 5. 

novembra 2014.  

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Preizkus plavanja Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 13. februarja in 9. junija 2015.  
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1. letnik ZN, 

KZ 

Vpliv fizikalnih 

dejavnikov okolja na 

življenje človeka 

V sredo, 11. 2. 2015, smo v sodelovanju z dr. Robertom Repnikom (Fakulteta 

za naravoslovje in matematiko Maribor) in dr. Vladimirjem Grubelnikom 

(Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor) izvedli 

naravoslovni dan za dijake 1. letnikov programov zdravstvena nega in 

kozmetični tehnik. Ta dan so dijaki sodelovali pri eksperimentalnih delavnicah 

z naslovom Vpliv fizikalnih dejavnikov okolja na življenje človeka. Pri vajah 

so spoznavali sevanje različnih teles s pomočjo IR-kamere, visokofrekvenčno 

elektromagnetno sevanje naprav v bivalnem okolju, zaznavanje barv pri 

človeškem očesu in delovanje barvnih monitorjev, merjenje glasnosti zvočnega 

valovanja v bivalnem okolju in določanje mejne frekvence slišnosti, vpliv 

zračnega tlaka na spremembo temperature vrelišča vode, določevanje energije, 

nakopičene v hrani. 

2. a, b KT, 

KZ, FT 
Zdravstvena vzgoja 

Izvedli smo vaje merjenja vitalnih funkcij in izvid glukoze v krvi s kapilarnim 

odvzemom krvi. Demonstrirali smo temeljne postopke oživljanja in dijaki so 

izvajali vaje v okviru prve pomoči. 

2. a,b KT, KZ, 

FT 
Zdravstvena vzgoja 

Dijakom smo izmerili vitalne funkcije in jih naučili preveriti znake življenja. 

Opravili smo tudi nekatere izvide, npr. merjenje glukoze v krvi s kapilarnim 

odvzemom krvi dijakom, ki so to želeli. Demonstrirali smo oživljanje na lutki 

in dijaki so vajo ponovili. 

2. letnik BN 
Pohod na Ruperč vrh 

(do sekvoje) 
Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 23. aprila 2015.  

2. letnik BN 

Zavod za slepe in 

slabovidne in 

Prirodoslovni muzej 

Ljubljana 

Dijaki so si ogledali Zavod za slepe in slabovidne Ljubljana ter zgodovinske 

znamenitosti Ljubljane.  

2. letnik FT 
Botanični vrt in ogled 

Ljubljane 

Dijaki so 19. maja 2015 obiskali botanični vrt, kjer so imeli triurni ogled in 

delavnico prepoznavanja zdravilnih rastlin. Dijaki so si ogledali tudi grad in se 

sprehodili po starem delu Ljubljane. 

2. letnik FT Eko dan 

Dijaki so se udeležili predavanj in delavnic na temo mobilne telefonije, 

botanike, KME, HPV, mutacij pri človeku. Izvedli so jih predavatelji Univerze 

v Novi Gorici. 

2. letnik KT, 

FT, KZ 

UKC Ljubljana in 

ogled Ljubljane 

Dijaki so si ogledali Univerzitetni klinični center Ljubljana, NUK, parlament. 

Ekskurzija je potekala po pričakovanjih.  

2. letnik KZ 

Kozmetika Afrodita in 

Muzej na prostem 

Rogatec 

Strokovno ekskurzijo smo izvedli po programu. Ogledali smo si proizvodnjo 

kozmetičnih izdelkov in specialno nego obraza. Zaradi slabega vremena je 

ogled Muzeja na prostem Rogatec odpadel. 

2. letnik KZ Eko dan 
Dijaki so imeli delavnice o samopodobi, kjer so se seznanili s temo in izvedli 

vaje za dvig svoje samopodobe. 

2. letnik KZ Ogled strokovnih 

kabinetov na višji šoli 

V mesecu juniju smo povabili znanega vizažista Evgena Geca, ki je dijakom 2. 

in 3. letnika predstavil svojo novo knjigo o ličenju ter podal osnovne smernice 
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in delavnica o ličenju ličenja in korekture obraza. 

2. letnik ZN 
UKC Ljubljana in 

parlament 

Dijaki so si ogledali Univerzitetni klinični center Ljubljana, parlament ter 

NUK. 

2. letnik ZN Bolnica Franja, Idrija 
Dijaki so si ogledali Bolnico Franjo in Idrijo. Seznanili so se z zdravstveno 

nego v zgodovini ter si ogledali Idrijo. 

2. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

Gledališka predstava 

Jaz, Batman 

Dijaki 2. letnika vseh programov so si 8. junija v Kulturnem centru Janeza 

Trdine ogledali dramsko predstavo Jaz, Batman. 

2. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Pohod na Mirno goro 
Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 9. septembra, 16. septembra in 

26.  septembra 2014.  

2. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Zimski športni dan 

Bohinjska Bistrica – 

Vogel 

Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 11. 2., 3. 3. in 12. 3. 2015. Dijaki, 

ki se ga niso udeležili, morajo le-tega nadomestiti. 

2. letnik ZN, 

FT, KZ, BN 
Igre z žogo Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 5. maja 2015.  

3. in 4. letnik 

KZ 
Sejem lepote Zagreb  

Tudi ekskurzija za 3. in 4. letnike je bila izvedena uspešno, dijaki so dobili 

vpogled v sejemsko obliko predstavitve kozmetike. 

3. letnik FT Dolenjske lekarne 

V okviru eksperimentalnih vaj pri predmetu oblikovanje zdravil smo 11.,14. in 

18. novembra 2014 obiskali Dolenjske lekarne, kjer nam je magistra Alenka 

Grandovec s sodelavci predstavila delo v lekarni, galenskem laboratoriju in 

kontrolno-analiznem laboratoriju. 

3. letnik FT Zamejska Italija 

Dijaki 3. letnika programa farmacevtski tehnik so si 7. oktobra 2014 ogledali 

zamejsko Italijo, obiskali lekarno in spoznavali Trst z okolico ter kulturne in 

zgodovinske znamenitosti. 

3. letnik KZ Šmarješke toplice 

Dijakinje so v okviru kozmetične nege obiskale Wellness center v Dolenjskih 

in Šmarjeških toplicah, kjer so si ogledale delovanje zdravilišča s poudarkom 

na kozmetični stroki.  

3. letnik ZN 
Ogled bolnišnice v 

tujini – Avstrija 

Dijaki 3. letnika programa zdravstvena nega so si 20. maja 2015 ogledali 

bolnišnico in dom za ostarele na avstrijskem Koroškem ter spoznali kulturne 

znamenitosti Celovca in zgodovino, povezano s Slovenci. 

3. letnik ZN, 

FT, KZ 
Pohod na Mirno Goro 

Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 17. septembra  in 24. septembra 

2014.  

3. letnik ZN, 

FT, KZ, BN 

Pohod, pustolovski 

park in golf 
Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 5. junija in 11. junija 2015.  

3. letnik ZN, 
Igre z žogo 

Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 15. junija 2015 na šolskih 
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KT, FT, KZ igriščih. 

3. letnik ZN, 

KT, FT, KZ in 

1. letnik ZN – 

pti 

Gledališka predstava 

Tak si 

V petek, 17. oktobra 2014, so si dijaki 3. letnikov v Kulturnem centru Janeza 

Trdine Novo mesto ogledali dramsko predstavo Tak si, nad katero so bili 

navdušeni. 

4. letnik KT, 

FT 

Strokovna ekskurzija v 

Salzburg in Munchen 

Dijaki zaključnih letnikov programa kemijski in farmacevtski tehnik so imeli 

od 12. do 13. decembra 2014 strokovno ekskurzijo v tujino, kjer so si ogledali 

solni rudnik in Salzburg, tehniški muzej v Munchnu in mesto ter obiskali 

Dachau. 

4. letnik KZ Dolenjske toplice 
Izvedli smo obisk v terme in se seznanili z dejavnostjo. Predstavitev je bila 

izvedena strokovno in po pričakovanjih. 

4. letnik ZN in 

2. d ZN – pti 

Strokovna ekskurzija v 

Rim 

Dijaki zaključnih letnikov zdravstvene nege so imeli od 14. do 15. novembra 

2014 strokovno ekskurzijo v Rim, kjer so si ogledali bolnišnico ter kulturne in 

zgodovinske znamenitosti Rima. 

4. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 
Poklicno usmerjanje 

V okviru interesnih dejavnosti so dijaki zaključnih letnikov dobili osnovne 

informacije o poklicni maturi in dodatnem maturitetnem predmetu. Izpolnili so 

predprijave k poklicni maturi in maturitetnemu predmetu ter prijave k poklicni 

maturi in maturitetnemu predmetu. Seznanili so se z izpitnim redom, potekom 

izpitov in varstvom pravic kandidatov. Dobili so informacije o vpisnem 

postopku na višje šole in fakultete ter svetovanje glede vpisa v nadaljnje 

izobraževanje.  

4. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

Gledališka predstava 

Čefurji raus 

Dijaki 4. letnika so si 3. februarja 2015 v Kulturnem centru Janeza Trdine 

ogledali dramsko predstavo Čefurji raus. 

4. letnik ZN, 

KT, FT, KZ in 

1. d ZN – pti 

Športne raznoterosti 
Športni dan je bil realiziran po planu, in sicer 6. junija in 13. junija 2015. Dijaki 

so vadili z različnimi pripomočki. 

4. letnik ZN, 

KT, FT, KZ in 

1. d ZN – pti 

Zimski športni dan 

Športni dan smo realizirali po planu, in sicer v Kranjski Gori in Ratečah 26. in 

27. januarja 2015. Dijaki so lahko izbirali med pohodom, smučanjem ter 

drsanjem.  

4. letnik ZN, 

KT, FT, KZ in 

1. d ZN – pti 

Spominska rekreativna 

turistična pot objetega 

mesta 

Športni dan je bil realiziran po planu v obliki pohoda, in sicer 6. oktobra, 8. 

oktobra, 9. oktobra 2014. Dijaki, ki se ga niso udeležili, morajo le-tega 

nadomestiti. 

2. letnik KT 

Čiščenje okolice šole 

in delavnice na temo 

onesnaževanje okolja 

Dijaki so čistili okolico šole. Aktivno so sodelovali v delavnicah na temo 

onesnaževanje okolja, zmanjševanje in ustrezno ločevanje odpadkov.  

2. letnik KT 

Ogled Inštituta Jožef 

Štefan in ogled 

kulturnih znamenitosti 

Ljubljane 

Dijaki so obiskali Inštitut Jožef Štefan. Ogledali so si raziskovalne odseke na 

področju kemije, biokemije in elektronike. Najbolj so jih navdušili poskusi s 

tekočim dušikom in delo steklopihača. Po ogledu so se še sprehodili po centru 

Ljubljane in si ogledali glavne znamenitosti.  
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vsi oddelki Zaključna prireditev 

V četrtek, 21. maja 2015, smo z dijaki 3. letnikov pripravili zaključno 

prireditev, na kateri smo se simbolično poslovili od dijakov zaključnih letnikov, 

podelili priznanja najboljšim dijakom v iztekajočem se šolskem letu in z 

zabavnimi igrami izbrali skrbnika ključa za naslednje šolsko leto. 

vsi oddelki 
Prireditev ob 

kulturnem prazniku 

V petek, 6. februarja 2015, smo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v 

sodelovanju s Srednjo strojno šolo pripravili kulturno prireditev Recital v 

spomin doktorju Francetu Prešernu, s katero smo obeležili slovenski kulturni 

praznik.  

vsi oddelki 650 let Novega mesta 

Dijaki vseh letnikov in programov so si med 21. aprilom in 29. majem 2015 v 

Dolenjskem muzeju ogledali razstavo Tisočletja na okljuku Krke, ki so jo 

postavili ob 650-letnici ustanovitve Novega mesta. 

vsi oddelki Novoletni koncert 

24. decembra 2014 so si dijaki vseh oddelkov in smeri ogledali koncert, ki smo 

ga pripravili s Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo. Na koncertu so se 

predstavili dijaki, ki imajo glasbeno skupino ali igrajo v kateri izmed njih, ter 

nekateri dijaki, ki so glasbene točke pripravili le za to priložnost. 

 

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. Dijaki so se na zaključne izpite in 

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

 

4.3.1 Zaključni izpit 

Zaključni izpit so opravljali dijaki 3. letnika program bolničar-negovalec, in sicer iz dveh 

predmetov: slovenščina in storitev z zagovorom iz praktičnega pouka.  

 

Št. dijakov v oddelku Št. dijakov na ZI Število uspešnih dijakov na ZI 

25 25 23 (92 %) 

Dijakinja Kristina Kusić je zaključni izpit opravila s pohvalo (oceni obeh predmetov na zaključnem 

izpitu sta odl (5)). 

Dijaki, ki so zaključni izpit uspešno opravili, so se vpisali v program zdravstvena nega – pti, z 

izjemo ene dijakinje.  

Izvedba zaključnega izpita je minila brez posebnosti.  

 

4.3.2 Poklicna matura – spomladanski izpitni rok 2015 

 
Opravljali PM / št. vpisanih v 4. 

letnik 
Opravili % 

Zdravstvena nega 80/85 79 98,8 

Zdravstvena nega – pti 8/17 15 78,9 
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Opravljali PM / št. vpisanih v 4. 

letnik 
Opravili % 

Kemijski tehnik  27/27 1525 92,6 

Farmacevtski tehnik  49/59 4947 95,9 

Kozmetični tehnik  25/25 22 88 

Skupaj 200/220 188 94 

V šolskem letu 2014/2015 smo med šolskim letom izvajali redne priprave na poklicno maturo. Na 

koncu šolskega leta smo imeli dodatne organizirane priprave na poklicno maturo. Učni uspeh na 

poklicni maturi je glede na prejšnje leto splošno gledano boljši in primerljiv z državnim povprečjem 

zadnjih nekaj let. 

Prijavljeni na poklicno maturo: 220 kandidatov  

Odjave od PM: 20 (9,1 %) 

PM opravljalo: 200 kandidatov 

Uspešni: 188 (94 %) 

Neuspešni: 12 (6 %) 

Zlati maturanti: 8 (4 %) 

 

Zlate maturantke in maturant, ki so dosegli 22 točk, so: 

1. Sara Gašperšič     ZN 4. b 

2. Ines Gramec         ZN 4. c 

3. Tina Smerke         ZN 4. c 

4. Ana Staniša          ZN 4. c 

5. Valerija Turk        ZN 4. c  

6. Luka Rajk              FT 4. a 

7. Meggi Starašinič  FT 4. a 

8. Erika Krivic           FT 4. b 

 

Poleg zlatih maturantov imamo še  33 kandidatov, ki so dosegli odličen uspeh z 19, 20 ali 21 

točkami, kar predstavlja 16,5 % vseh maturantov, ki so opravljali poklicno maturo. 

  



Poročilo o delu 2014/2015 

40 

5 PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 

5.1 Izobraževanje in usposabljanje znotraj šole in samoizobraževanje 

Za celoten učiteljski zbor so bila izvedena naslednja izobraževanja:  

 uporaba računalniškega programa Herkules (v mesecu oktobru),  

 uporaba računalniškega programa eAsistent (v mesecu septembru),  

 strokovno predavanje ter praktične delavnice o raku dojk in mod, ki ga je izvedla 

predavateljica Tinka Mohor Hajnšek (28. januar 2015),  

 strokovno predavanje z naslovom Kaj pa mene motivira, ki ga je izvedla predavateljice 

Majda Vodopivec (26. februar 2015),  

 strokovno predavanje z naslovom Pristop do nasilnih dejanj v šoli, ki ga je izvedla 

svetovalna delavka Polona Kramar (24. marec 2015).  

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

strokovnem področju in na osebni 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 ipd. V okviru ravnateljevega dne smo izvedli strokovno ekskurzijo 

za učiteljski zbor, kjer smo spoznavali Zamejsko Slovenijo v Italiji.  

5.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

Udeleženec Izobraževanje Izvajalec izobraževanja Kraj Datum 

Aleš Absec Moderni izzivi poučevanja matematike Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana 
19. 9. 

2014 

Ana Starešinič 
Novi izzivi ocenjevanja v srednjih 

poklicnih in strokovnih šolah 
CPI Zreče 

19. 5. 

2015 

Andreja Kmet Seminar IP-akcijski načrt ZRSŠ Ljubljana 
9. 10. 

2014 

Andreja Kmet Seminar IP-polletna refleksija ZRSŠ Ljubljana 
12. 3. 

2015 

Andreja Kmet 
Posvet predsednikov in tajnikov za 

poklicno maturo 
Državni izpitni center Ljubljana 

19. 3. 

2015 

Barbara Cesar Angleščina na poklicni maturi ZRSS Ljubljana 
30. 11. 

2014 

Barbara Stopar 
Novosti na področju zdravljenja 

pljučnih bolnikov 
DMSBZT NM ŠC NM 

26. 2. 

2015 

Barbara Stopar Nail art Akademija studio lepota 
Slovenska 

Bistrica 

9. 6. 

2015 

Barbara Stopar 4. strokovno srečanje Akademija studio lepota 
Slovenska 

Bistrica 

19. 6. 

2015 

Blaženka Berus Zakonodaja s področja zdravstva DMSZTB Ljubljana 
17. 4. 

2015 

Goran Matešič Skozi viharna leta 1. svetovne vojne 
Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo 
Celje 

10. 11. 

2014 

Janja Florjančič Novejši tokovi v slovenistiki – jezik  Filozofska fakulteta Ljubljana Ljubljana 
20. 3. 

2015 

Janja Florjančič Novejši tokovi v slovenistiki – Filozofska fakulteta Ljubljana Ljubljana 10. 4. 
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Udeleženec Izobraževanje Izvajalec izobraževanja Kraj Datum 

književnost 2015 

Katja Hrovat Usposabljanje ocenjevalcev za POM Zavod za šolstvo Ljubljana  
11. 11. 

2014 

Katja Kastelic Seminar za učitelje o sladkorni bolezni 
Zveze društev diabetikov 

Slovenije 
Ljubljana 

27. 9. 

2014 

Marija Račič Spodbujanje podjetništva pri mladih CPI Ljubljana 
6. 9. 

2014 

Marija Račič ZN pri različnih obolenjih DMSBZT Novo mesto Novo mesto 
9. 10. 

2014 

Marija Račič E medica SZŠ Zadar 
Tuheljske 

toplice 

22. 11. 

2014 

Marija Račič 
Vloga MS pri pacientih s kroničnimi 

obolenji 

ZZNS – Sekcija MS v vzgoji in 

izobraževanju 
Celje 

13. 3. 

2015 

Marija Račič Okrogla miza, izobraževanje v ZN 
ZZNS – sekcija MS v vzgoji in 

izobraževanju 
Ljubljana 

19. 5. 

2015 

Marinka 

Cerovšek 

Dijaki s posebnimi potrebami v rednih 

poklicnih in 
CPI Ljubljana 

15. 5. 

2015 

Marjanca 

Velkavrh 
Moderni izzivi poučevanja matematike 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta 

za matematiko in fiziko 
Ljubljana 

30. 1. 

2015 

Marjanca 

Velkavrh 

Poučevanje in učenje matematike z i-

učbenikom 
Zavod RS za šolstvo Novo mesto 

20. 3. 

2015 

Marjeta Ban 
Vom Klassenlehrer zum 

Klassenmanager 
Založba Rokus-Klett Brdo pri Kranju 

07. 3. 

2015 

Maruša Pogačnik Angleščina na poklicni maturi ZRSS Ljubljana 
30. 11. 

2014 

Maruša Pogačnik OUP-konferenca Center Oxford Ljubljana 
5. 12. 

2014 

Maša Zajc 
Kako spodbujati razvoj kritičnega 

mišljenja 
Zavod RS za šolstvo Ljubljana 

7. 11. 

2014 

Matej Cizelj 
Zgodovina. ki povezuje:kako poučevati 

občutljive teme zgodovine 
Društvo učiteljev zgodovine Ljubljana 

19. 9. 

2014 

Matej Cizelj 
Drugačna geografija – pedagoški tabor 

na Kozjanskem 
Zavod RS za šolstvo Prevorje 

17. 10. 

2014 

Matej Cizelj Skozi viharna leta 1. svetovne vojne Zavod RS za šolstvo Celje 
10. 11. 

2014 

Mateja Brudar Sirikt 2015 eŠolstvo Kranjska Gora 
15. 5. 

2015 

Mateja Horvat 20. festival znanosti Slovenska znanstvena fundacija LJUBLJANA 
8. 10. 

2015 

Mateja Kržičnik 
Dijaki s posebnimi potrebami v rednih 

poklicnih in 
CPI Ljubljana 

15. 9. 

2014 

Mateja Kržičnik Posvet o PM za ZN CPI Ljubljana 
19. 9. 

2014 

Mateja Kržičnik 
Aktualni problemi v izobraževanju za 

poklice v zdravstvu 

Sekcija MS v vzgoji in 

izobraževanju 
Maribor 

26. 9. 

2014 



Poročilo o delu 2014/2015 

42 

Udeleženec Izobraževanje Izvajalec izobraževanja Kraj Datum 

Mateja Kržičnik 
Izdelek oz. storitev in zagovor na 

zaključnem izpitu 
CPI Zreče 

1. 10. 

2014 

Mateja Kržičnik Mobing na delovnem mestu DMSBZT Novo mesto Novo mesto 
9. 10. 

2014 

Mateja Kržičnik 
Akutna pooperativna bolečina – ali 

mora boleti? 
DMSBZT Novo mesto Novo mesto 

16. 10. 

2014 

Mateja Kržičnik 7. dnevi Marije Tomšič  DMSBZT Novo mesto Novo mesto 
22. 1. 

2015 

Mateja Kržičnik 
Novosti na področju zdravljenja 

pljučnih bolezni 
DMSBZT Novo mesto Novo mesto 

26. 2. 

2015 

Mateja Kržičnik 
Zdravstvena zakonodaja v luči 

zdravstvene nege in babištva 
DMSBZT Maribor Maribor 

3. 4. 

2015 

Mateja Kržičnik 2. posvet o PM za ZN CPI Celje 
13. 4. 

2015 

Matjaž Brvar 
Spodbujanje podjetnosti v vzgoji in 

izobraževanju  
Center za poklicno izobraževanje Ljubljana 

5. 9. 

2014 

Matjaž Brvar Pedagoško andragoško izobraževanje Filozofska fakulteta Ljubljana 
26. 9. 

2014 

Mihaela Kovačič Poklicna matura iz matematike ZRSS Ljubljana 
13. 4. 

2015 

Mirjam Bauer 
Sodobni didaktični pristopi učenja 

alpskega smučanja 
Fakulteta za šport Rogla 

3. 12. 

2014 

Mojca Simončič strokovna izobraževanja 
DMSBTZ Novo mesto, Zbornica 

ZN 
Novo mesto 

20. 11. 

2014 

Mojca Simončič Dnevi E-medica projekt E medica Terme Tuhelj 
21. 11. 

2014 

Nataša Sikošek Angleščina na poklicni maturi ZRSS Ljubljana 
30. 11. 

2014 

Petra Žibert Moderni izzivi poučevanja matematike FMF Ljubljana 
19. 9. 

2014 

Polona Kramar Možgani v medosebnih odnosih Zavod Pogled Ljubljana 
25. 9. 

2014 

Sanja Balagović Pedagoško – andragoško izobraževanje Filozofska fakulteta Ljubljana Ljubljana 
26. 9. 

2014 

Simon Šlajkovec Naučimo se smučati na igriv način Fakulteta za šport Rogla 
09. 3. 

2015 

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Seminar za pridobitev naziva učitelj 

smučanja 
Fakulteta za šport Rogla 

10. 12. 

2014 

Svjetlana 

Ćirković 

Moderni izzivi poučevanja matematike 

– 1. del 
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana 

19. 9. 

2014 

Svjetlana 

Ćirković 

Moderni izzivi poučevanja matematike 

– 2. del 
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana 

30. 1. 

2015 

Svjetlana 

Ćirković 

Poučevanje in učenje matematike z i-

učbenikom 
Zavod RS za šolstvo Novo mesto 

27. 3. 

2015 

Tadeja Lamut Študijsko srečanje srednješolskih Zavod Republike Slovenije za Ljubljana 21. 8. 
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Udeleženec Izobraževanje Izvajalec izobraževanja Kraj Datum 

učiteljev angleščine šolstvo 2015 
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6 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

 

6.1 Promocija šole 

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

so sodelovali učitelji in dijaki vseh letnikov in vseh programov.  

Promocija Vodja Poročilo 

Dan odprtih vrat 

(DOV) 

Vodstvo šole in 

strokovni aktivi 

DOV se je izvedel v sredo, 19. novembra 2014, v Športni dvorani Leona 

Štuklja, in sicer dopoldan od 9.30 do 11.30 ter popoldan od 15.00 do 

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

predstavili programe, za katere izobražujemo. 

Informativni dan 

(INF)  

Vodstvo šole,  

strokovni aktivi 

Informativni dan je v skladu s šolskim koledarjem potekal v petek, 13. 

februarja 2015, ob 9.00 in 15.00, in v soboto, 14. februarja 2015, ob 9.00. 

Bodočim dijakom ter ostalim gostom smo prikazali naše delo ter 

predstavili programe, za katere izobražujemo.  

Promocija SZKŠ po 

osnovnih šolah 

Svetovalni delavki, 

učitelji 

V šolskem letu 2014/2015 smo obiskali 19 osnovnih šol z namenom 

predstavitve programov, ki jih izobražujemo na naši šoli. Predstavitve so 

potekale v obliki frontalnega nastopa, tržnice poklicev ali pa v obliki 

delavnic za osnovnošolce. Zanimanje za naše programe je bilo veliko in 

učenci so z veseljem sodelovali pri pripravljenih aktivnostih. Sodelovali 

so tudi dijaki iz posameznih programov, ki so učencem predstavili svoje 

izkušnje o izobraževanju in vzdušju na šoli. 

 

6.2 Sodelovanje z drugimi šolami 

S šolami na šolskem centru smo sodelovali v različnih projektih (organizacija prireditev za javnost 

ter dijake ob kulturnem dnevu, ob novem letu) ter pri izmenjavi učilnic in drugih prostorov. 

Sodelovali smo tudi z drugimi šolami. Na osnovnih šolah smo izvajali promocijo ter jih povabili na 

dneve odprtih vrat ter informativni dan.  

V sredo, 21. januarja 2015, so nas obiskali učenci Osnovne šole Dragotin Kette. Ogledali so si 

kabinet in pouk nege otroka. 

 

6.3 Sodelovanje z drugimi institucijami 

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

smo sodelovali z različnimi institucijami v regiji, in sicer: Dom starejših občanov Novo mesto, 

Dom starejših občanov Trebnje, Dom starejših občanov Črnomelj, Dom starejših občanov Metlika, 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Splošna bolnišnica Novo mesto, Območno združenje 

Rdečega križa, Zdravstveni dom Novo mesto, Kulturni center Janeza Trdine, Društvo medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske, Urad Republike Slovenije za mladino – Mladinski 

svet Slovenije, Združenje za promocijo prostovoljstva, Uprava RS za zaščito in reševanje, Društvo 

za zdravje srca in ožilja, Društvo za epilepsijo. 
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Nekaj glavnih aktivnosti je navedenih v tabeli: 

Naloga Vodja Ustanova Datum Poročilo 

Razstave in 

stojnice v 

SBNM 

Učiteljice 

praktičnega 

pouka v SB 

NM 

SBNM 

7. 10. 

2014 1. 

2. 2015  

Po dogovoru z glavno medicinsko sestro ginekološko-

porodniškega oddelka smo z dijaki (Z 4. c) pripravili 

plakate in sodelovali na stojnici Dojenje – zmaga za vse 

življenje v SBNM. Prav tako smo okrasili porodniški 

oddelek s štorkljami. Ob svetovnem dnevu babic smo 

pripravili plakate, ki so bili razstavljeni na stojnici.  

V sodelovanju z glavno medicinsko sestro 

nevropsihiatričnega oddelka gospo Irmo Kumer smo z 

dijaki pripravili štiri razstave s stojnicami v avli splošne 

bolnišnice. Pripravili smo razstave za: - evropski dan 

epilepsije (2. ponedeljek v februarju 2015) - svetovni dan 

Parkinsonove bolezni (11. april 2015) - svetovni dan 

možganske kapi (10. maj 2015) - svetovni dan multiple 

skleroze (29. maj 2015) 

Krvodajalstvo Gloria Šepec 

Zavod za 

transfuzijsko 

dejavnost 

Slovenije – 

izpostava Novo 

mesto 

1. 10. 

2014 

Na pobudo dijakov zaključnih letnikov smo tudi v 

letošnjem šolskem letu v sodelovanju z Območnim 

združenjem Rdečega križa Novo mesto izvajali 

organizirane krvodajalske akcije za dijake zaključnih 

letnikov programa zdravstvena nega in ZN – PTI. 

Krvodajalske akcije so potekale na Zavodu za 

transfuzijsko medicino, ki ima svoje prostore v Splošni 

bolnišnici Novo mesto. V začetku meseca oktobra smo 

imeli za vse dijake predavanje o krvodajalstvu, kjer so 

pridobili vse potrebne informacije o darovanju krvi. 

Nekateri dijaki so se tudi odločili, da bodo sami postali 

promotorji krvodajalstva. Na krvodajalske akcije so hodili 

ob ponedeljkih in torkih, in sicer od meseca oktobra 2014 

do aprila 2015. V šolskem letu 2014/2015 so dijaki 

darovali kri 85-krat.  

Sodelovanje z 

DMSZT Novo 

mesto 

Gloria Šepec DMSZTNM 
 

Z društvom sodelujemo preko samega izvršnega odbora, 

rednih mesečnih sestankih in mesečnih seminarjih. 

Članice aktiva ZN se seminarjev redno udeležujemo, 

spodbujamo, da tudi naši dijaki pristopijo na seminarje, 

saj so za njih brezplačni. Namen sodelovanja je razvijanje 

stroke, profesionalni razvoj vsake posameznice in 

sodelovanje društva z ožjo in širšo lokalno skupnostjo. 

Sodelovanje z 

otroškim 

oddelkom SB 

NM 

Janja Vovko 
Splošna 

bolnišnica NM 

16. 12. 

2014 

V mesecu decembru 2014 so dijaki prostovoljci na 

otroškem oddelku SB NM za hospitalizirane otroke 

zaigrali lutkovno igrico Mojca Pokrajculja. Tovrstno 

sodelovanje letos poteka že deveto leto. 

Obisk 

zdravstvenih 

delavcev iz 

Makedonije 

Vodstvo šole SB NM 

8. 12. 

2014 

13. 3. 

2015 

Obiskali so nas zdravstveni delavci iz Makedonije, ki so 

bili na delovni izmenjavi v SB NM. Predstavili smo jim 

šolo ter delo v kabinetih zdravstvene nege.  

 

6.4 Sodelovanje s starši 

V ponedeljek, 19. januarja 2015, smo v okviru 2. roditeljskega sestanka organizirali strokovna 
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predavanja za starše, in sicer:  

 1. letniki: Duševno zdravje pri mladostnikih, predavatelj Dejan Sotirov, Zdravstveni dom 

Novo mesto;  

 2. letniki: Kako razumeti in se razumeti s svojim najstnikom, predavateljica Mateja Petric, 

Posvetovalnica za starše, dijake in učence;  

 3. letniki: Vpliv zdravega načina življenja na šolski uspeh, predavatelj Žiga Bauer, 

svetovalec na področju zdrave prehrane in gibanja ter trener;  

 4. letniki in 2. letnik ZN - pti: nadaljnje izobraževanje ter zaključek izobraževanja (POM), 

Polona Kramar, Andreja Kmet.  

Redno smo izvajali govorilne ure in roditeljske sestanke po šolskem koledarju ter govorilne ure v 

dopoldanskem času po razporedu. V primeru težav smo aktivno sodelovali s starši tudi izven s 

koledarjem določenih terminov. 

 

6.5 Mednarodno sodelovanje 

Koordinatorica projekta Europraksa za celoten Šolski center je bila Alexia Rossi, na Srednji 

zdravstveni in kemijski šoli pa mag. Katja Hrovat. 

S sodelovanjem v dvoletnem EU projektu LDV-MOB 1/13 je šola omogočila 15 dijakom različnih 

programov izvedbo tritedenskega praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini (PUD - 

Europraksa). S tem smo spodbudili njihovo evropeizacijo in mobilnost. Dodana vrednost projekta je 

bila spodbujanje individualnih praks. Spodbudili smo samostojnost, samoiniciativnost in 

odgovornost dijaka – Europraksa je bila od začetka do konca vodena kot prijava in namestitev na 

delovnem mestu. Izbrali smo partnerske ustanove, ki so nudile zanesljivost, pomoč pri organizaciji, 

24-urno pomoč dijakom in stalno kontrolo nad njimi. V šolskem letu 2014/2015 so dijaki programa 

zdravstvena nega opravljali praktično izobraževanje na Malti in v Nemčiji, dijaki programa 

farmacevtski tehnik pa na Malti. Dijaki so pod vodstvom mentorjev v ustanovah, koordinacijsko 

enoto v tujini, mentorja na šoli, razrednika in koordinatorja projekta izvedli 3-tedensko prakso v 

podjetju, kjer so dobili naloge s področja izobraževanja. Opravljene namestitve so bile ovrednotene 

tako, da so bile priznane kot PUD v okviru izobraževalnega programa. Priznanje PUD je temeljilo 

na EU-dokumentu Training agreement in na podlagi evalvacijskih listov podjetij. Dijaki so 

pripravili predstavitev v angleščini za svoje sošolce in bili vključeni v motivacijsko strategijo: 

predstavili so svojo izkušnjo našim dijakom in širši javnosti. Partnerske institucije so izdale 

certifikat o udeležbi na Europraksi, ki ga bodo dijaki priložili v osebnem CV. Projekt je pripomogel 

k tem, da smo dokazali dijakom, njihovim staršev in učiteljem, da je mobilnost neprecenljiva 

izkušnja. Z udeležbo v projektu smo dodali vrednost h kakovosti izobraževanja in naredili programe 

bolj zanimive in privlačne. Uveljavili smo idejo, da delodajalci iščejo kader, ki je iznajdljiv, 

primerljiv v znanju, ki ga imajo v tujini, radoveden in predvsem mobilen. To naši dijaki vsekakor 

so. 


