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Ponedeljek, 1. september 2014 
Prvi šolski dan.  
Šolo vodi ravnateljica Damjana Papež in pomočnici ravnateljice Katja Hrovat in Petra Žibert. 
Svetovalni delavki sta Jožica Hrovat in Polona Kramar. Na šoli je 1034 dijakov v 37 oddelkih, in sicer: 

zdravstvena nega (SSI) 12 oddelkov, 

kemijski tehnik 6 oddelkov , 

farmacevtski tehnik 8 oddelkov, 

kozmetični tehnik 6 oddelkov, 

bolničar-negovalec (SPI) 3 oddelki, 

zdravstvena nega -pti 2 oddelka. 
 
Seznam oddelkov in razrednikov:  

Oddelek Razrednik 

ZN 1. a  Maša Zajc 

ZN 1. b Simona Zoretič 

ZN 1. c Mirjam Bauer 

ZN 2. a  Petra Krulc  

ZN 2. b Marjanca Velkavrh 

ZN 2 .c  Ana Starešinič 

ZN 3. a  Katja Kržičnik 

ZN 3. b Matjaž S. Ferkolj 

ZN 3. c  Katja Jović 

ZN 4. a  Gloria Šepec 

ZN 4. b  Mojca Gajić 

ZN 4. c Mihaela Kovačič 

ZN 1. d – pti Srečko Ožek  

ZN 2. d – pti Urška Korasa 

B 1. a Vida Novinec 

B 2. a Mateja Kržičnik 

B 3. a Marinka Cerovšek  

KZ 1. a Sabina Špoljar  

KZ 1. b Simon Šlajkovac  

KZ 2. a Matej Cizelj  

KZ 2. b Romana Kraševec  

KZ 3. a Svjetlana Ćirković 

KZ 4. a Tina Benkovič 

KT 1. a Goran Matešič 
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Oddelek Razrednik 

KT 1. b Manca Medle  

KT 2. a Urška Muhič 

KT 2. b Mateja Vidmar 

KT 3. a Mojca Višček  

KT 4. a Mateja Horvat 

FT 1. a Mojca Fišter  

FT 1. b Nataša Sikošek  

FT 2. a Maruša Pogačnik 

FT 2. b Tadeja Lamut 

FT 3. a Aleš Absec  

FT 3. b Marjeta Ban  

FT 4. a Matjaž Brvar  

FT 4. b Polona Kramar  

Na šoli uporabljamo programa Herkules ter eAsistent. Program Herkules uporabljamo za 
načrtovanje dela in oblikovanje Letnega delovnega načrta ter, ob koncu šolskega leta, 
Poročila o delu; program eAsistent pa je elektronsko voden dnevnik in redovalnica.  
 
Ponedeljek, 8. september 2014 
Podelitev spričeval jesenskega roka poklicne mature. 
 
Petek, 12. september 2014 
Na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani je potekalo 11. športno srečanje zdravstvenih šol 
Slovenije, na katerem je sodelovalo 11 zdravstvenih šol iz cele Slovenije. Udeleženci so se 
med seboj pomerili v odbojki. Vsako šolo je zastopala ena ekipa, ki so jo sestavljali dijaki in 
učitelji. Namen druženja je bilo igrati odbojko in izmenjati izkušnje z udeleženci drugih šol. 
Dijaki in profesorji so preživeli lep, športno obarvan petek. 

 
 

Ponedeljek, 15. september 2014 
Na šoli je bil za vse oddelke izveden 1. roditeljski sestanek in sestanek sveta staršev. 
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Četrtek, 18. september 2014; petek, 19. september 2014 
V sklopu projekta E-medica so dijaki in mentorici Mojca Simončič in Simona Zoretič obiskali 
Zagreb. Izmenjava je potekala med dijaki in učitelji obeh projektov, tako med tistimi, ki 
sodelujejo v projektu Prostovoljstvo kot način življenja in razmišljanja, in sodelujočimi v 
projektu Akutne zastrupitve v otroški dobi. Srečanje je potekalo na Srednji medicinski šoli 
Mlinarska in Srednji medicinski šoli Vrapče. Dijaki so predstavili dosedanje delo s power 
point predstavitvami, sodelovali so pri pouku ter si vsi skupaj ogledali znamenitosti Zagreba. 
Dijaki projekta Akutne zastrupitve v otroški dobi so si ogledali Zavod za anesteziologijo, 
reanimatologijo in intenzivno zdravljenje otrok ter Inštitut za medicinska raziskovanja in 
medicino dela, enoti za analitično toksikologijo in mineralni metabolizem. Naslednji dan smo 
sodelovali pri ustanovitvi Prostovoljnega kluba na Srednji medicinski šoli Vrapče, kjer smo 
predstavili naše desetletne izkušnje na področju prostovoljstva ter se dogovorili za obliko 
skupne predstavitve projektov na 8. Dnevih E-medice, ki bo predvidoma drugi vikend v 
novembru v Tuheljskih Toplicah. 

 
 
Petek, 19. september 2014 
V Dvorani Krka v Novem mestu je potekala slavnostna podelitev 44. Krkinih nagrad in 
priznanj. Prireditve so se udeležili Lovro Klobučar  in Tadej Kobe iz KT 4. a z mentorico Urško 
Muhič, Barbara Bevc in Viktorija Slovenec iz FT 3. b z mentorico Mojco Višček ter Anja 
Miklavc in Kristina Starešinič iz FT 3. a z mentorico Matejo Vidmar. Naši dijaki so za svoje 
raziskovalne naloge prejeli Krkina priznanja. 

 
 
Sobota, 20. september 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 
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Kastelec in Kristina Jeralič, FT 2. b, sta osvojili srebrno priznanje, Žiga Najger in Janja Geršak, 
oba FT 3. b, pa bronasto.  
 
Ponedeljek, 22. september 2014 
Dijakinje so na področnem tekmovanju v rokometu dosegle 3. mesto. 
 
Torek, 23. september 2014 
V Novem mestu je potekalo področno ekipno prvenstvo v atletiki za srednje šole. Ekipa 
dijakinj naše šole je zasedla odlično 3. mesto s 7905 točkami. Še posebej pa so se izkazale: 
Tinkara Zalokar v teku na 100 m, Anita Stupar v skoku v višino ter Saša Kmet in Tjaša Lovšin v 
suvanju krogle.  Ekipa dijakov je osvojila 4. mesto s 7829 točkami. Z izvrstnimi rezultati so 
navdušili: Marko Živkovič v teku na 400 m, Živko Blagojevič v teku na 1000 m, Adrian Frančič 
v teku na 2000 m, Tim Železnik in Sebastjan Geršak v skoku v višino, Matjaž Pregrat v teku na 
2000 m ter Dino Vinski v skoku v daljino. 
 
Ponedeljek, 29. september 2014 
Novomeški župan Alojzij Muhič je povabil zlate maturante s stalnim prebivališčem v občini 
Novo mesto na tradicionalni sprejem. Maturante je sprejel v dvorani občinskega sveta na 
rotovžu. Na sprejem so bili povabljeni tudi štirje zlati maturanti iz naše šole, in sicer Eva 
Blatnik, Nina Šobar, Blaž Regina in Natalija Župevec. 

 
 
Ponedeljek, 29. september 2014 
Na občinskem prvenstvu v krosu v posamični kategoriji smo sodelovali 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. 

 
Sreda, 1. oktober 2014 
Na Bajnofu je potekalo občinsko prvenstvo v krosu. V kategoriji starejših deklic letnik 1999, ki 
so se pomerile  na 1000 m, je 1. mesto osvojila Mihaela Željko , BN 1. a. V tej kategoriji je 
Veronika Žunič, FT 1. a zasedla 2. mesto, Klara Turk, FT 1. b, pa 3. mesto. V kategoriji 
starejših mladincev letnika 1995 in 1996, ki so tekli na 2000 m,  je zmagal Luka Rajk, FT4. a, 
Živko Blagojević, ZN 1. d-pti pa je bil 5. Med starejšimi mladinkami je zmagala Valerija Zupan, 
ZN 4. a, 2. mesto pa je osvojila Petra Kic, ZN 4. a. 
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Sobota, 4. oktober 2014 
Za odličen učni uspeh, in sicer za vse zbrane točke na maturi, sta zlatim maturantom na 
sprejemu na dvorcu Brdo pri Kranju čestitala predsednik države Borut Pahor in ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar Cankar. Sprejema so se udeležili tudi trije 
zlati maturantje iz naše šole, in sicer Amadeja Skubic ter Žan Bregar, oba program 
zdravstvena nega, in Barbara Vdovč, program kozmetični tehnik. 

 
 
Sreda, 8. oktober 2014 
V Športni dvorani Marof potekalo občinsko prvenstvo v rokometu za dijake. Naši rokometaši 
so pokazali dobro igro in veliko borbenosti. Ob koncu prvenstva je bilo to dovolj za 4. mesto. 
 
Četrtek, 9. oktober 2014 
Ekipa dijakov je v atletiki na državnem prvenstvu osvojila 9. mesto.  
 
Sobota, 10. oktober 2014 
Šolo so obiskali bivši dijaki, ki so kot dijaki 4. a šolanje zaključili pred 30 leti (generacija 1980 
– 1984).  V letu 1984 sta maturo opravila  dva oddelka medicinskih sester.  Prvi dve leti je 
pouk potekal na Ulici talcev v Novem mestu, tretji in četrti letnik pa so obiskovali na Šolskem 
centru. Ob ogledu prostora šole so obujali spomine na dijaška leta.  

 
 

Ponedeljek, 13. oktober 2014  
Dijaki so na občinskem tekmovanju v rokometu dosegli 4. mesto. 
 
Četrtek, 16.oktober 2014 
Na Šolskem centru Novo mesto je potekalo področno prvenstvo v rokometu za dijakinje. 
Dijakinje Srednje zdravstvene in kemijske šole so na prvenstvu dosegle 3. mesto. 
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Torek, 21. oktober 2014 
Dijakom 3. in 4. letnikov ter delavcem šole je bil za ogled na voljo model debelega črevesa 
programa SVIT. Program SVIT je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen 
preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Na lastne oči smo 
se lahko prepričali, kako je videti notranjost našega telesa in opazovali različne spremembe. 

 
 
Sobota, 25. oktober 2014  
Veronika Žunič, FT1. b, Tjaša Peršič, ZN 1. b, in Klara Turk, FT 1. a, so odlično zastopale našo 
šolo na Srednješolskem teku 19. Ljubljanskega maratona. V njihovi kategoriji je tekmovalo 
168 dijakinj in naše »tri tekaške mušketirke« so se uvrstile v zgornjo polovico tekmovalk. 
Veronika je zasedla 46. mesto, Klara 75. in Tjaša 79. mesto. Tek je potekal po ljubljanskih 
ulicah v čudovitem vzdušju in vremenu. V cilju, z medaljami okoli vratu, so bile vse tri 
enotne: drugo leto zopet pridemo. 
 
Ponedeljek, 27. oktober – petek, 31. oktober 2015 
Jesenske počitnice, dan reformacije  
 
Torek, 4. november 2014 
Ekipa dijakinj naše šole je na občinskem prvenstvu v odbojki osvojila 2. mesto ter se tako 
uvrstila na področno prvenstvo.  
 
Sreda, 5. november 2014 
V športni dvorani Marof je potekalo občinsko prvenstvo v odbojki za dijakinje. Ekipa naših 
dijakinj je osvojila odlično drugo mesto in se tako uvrstila v nadaljnje tekmovanje. 
 
Ponedeljek, 3. november 2014 
Ker je november mesec preprečevanja odvisnosti, smo na šoli gostili fante iz skupnosti 
Cenacolo, v kateri se poskušajo naučiti življenja brez uporabe nedovoljenih drog. Fantje so 
nam predstavili delo v skupnosti. Vse temelji na poudarjanju moralnih vrednot. Tudi naše 
dijake so vzpodbudili, naj se med seboj več družijo in tudi pogovarjajo brez uporabe 
tehničnih pripomočkov. 
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Sobota, 8. november 2014 
V Ljubljani je potekalo državno tekmovanje v logiki, ki se ga 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. 
 
Ponedeljek, 10. november 2014 
V počastitev 10. obletnice delovanja krožka Varujmo zdravje – preverimo RR smo z dijaki ZN 
4. c v od 14. do 16. ure pripravili merjenje arterijskega krvnega tlaka malo drugače. Dijaki so 
ob pomoči svojih staršev in starih staršev spekli manj slan ali neslan kruh, ki smo ga ponudili 
na šoli dijakom, staršem in profesorjem. Prevelike količine soli v hrani namreč negativno 
vplivajo na zdravje in povišajo vrednost arterijskega krvnega tlaka. Demonstrirali smo tudi 
merjenje glukoze s telefonom, ki je povsem nov način, zato je bilo zanimivo pogledati izvid 
izpisane vrednosti glukoze v krvi na telefonu, prikazali pa smo tudi merjenje pulza s pomočjo 
telefona. 

 
 
Ponedeljek, 10. november 2014 
Redne govorilne ure 
 
Ponedeljek, 10. november 2014 
Ekipa dijakov naše šole je na občinskem prvenstvu v odbojki zasedla 4. mesto. 
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Ponedeljek, 17. november 2014,  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo področno prvenstvo v odbojki za dijakinje. Ekipa 
naše šole je s prepričljivo, zbrano, borbeno in srčno igro zmagala in se tako prvič v zgodovini 
naše šole uvrstila v četrtfinale državnega prvenstva.  

 
 
Torek, 18. november 2014 
V 1. nadstropju glavnega hodnika Šolskega centra Novo mesto je bila slovesna predaja 
zabojnika za zbiranje tekstila in obutve z namenom ponovne uporabe, nadgradnje in 
reciklaže. K sodelovanju v tej humanitarno-ekološki akciji so bili pozvani vsi dijaki, učitelji in 
drugi zaposleni na šolskem centru.  

 
 
Sreda, 19. november 2014 
V Športni dvorani Leona Štuklja je v okviru Dneva odprtih vrat na Šolskem centru Novo 
mesto potekal prikaz našega dela in predstavitev programov. 
 
Petek, 21. november 2014 – sobota, 22. november 2014  
Organizirali smo strokovno ekskurzijo za dijake 4. letnika programa zdravstvena nega v Rim.  
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Petek, 21. november 2014   
Dijaki programov zdravstvena nega in kemijski tehnik z mentoricami so sodelovali na 8. 
srečanju združenja E-medica, ki je združenje zdravstvenih šol iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in 
Makedonije. 
Predstavili so našo šolo ter projekta, ki sta potekala v sodelovanju s hrvaškima šolama v 
preteklem šolskem letu, in sicer Prostovoljno delo kot način življenja in razmišljanja in 
Akutne zastrupitve.  

 
 
Sobota, 22. november 2014 
Na treh lokacijah je potekalo 16. državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 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.  
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Sreda, 26. november 2014 
Ekipa naše šole je na občinskem prvenstvu v košarki za dijake zasedla 2. mesto in se uvrstila 
na področno prvenstvo.  

 
Četrtek, 27. november 2014 
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 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 sta s svojo prisotnostjo in pozdravnim govorom počastila tudi zunanja 
gosta gospa doktorica Alenka Turičnik s Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje 
in predstavnik lokalnega gospodarstva iz Krke, d. d. gospod doktor Boris Dular. Prireditev 
smo popestrili s prikazom praktičega dela v laboratoriju; dijaki so namreč pred občinstvom 
izvedli nekaj zanimivh kemijskih poskusov.  Po prireditvi je sledilo druženje v jedilnici 
šolskega centra. 

 
 
Četrtek, 4. december 2014 
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekala študijska tržnica. Dijakom tretjih in četrtih 
letnikov je svoje študijske programe predstavilo 35 visokošolskih zavodov. Svoje delo in 
možnosti zaposlitve sta predstavila tudi Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za 
obrambo.  
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Četrtek, 4. december 2014 
V šolskem letu 2014/15 mineva 10 let, odkar smo na povabilo Splošne bolnišnice Novo 
mesto pričeli z uvajanjem prostovoljnega dela naših dijakov v njihovi ustanovi. Ob tej 
priložnosti smo v veliki predavalnici novega trakta Šolskega Centra Novo mesto pripravili 
slovesno prireditev. Slavnostnega dogodka so s svojo prisotnostjo in pozdravnim govorom 
udeležili tudi ga. Mira Retelj, direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto, ga. Jožica Rešetič, 
koordinatorica prostovoljnega dela v Splošni bolnišnici Novo mesto, ga. Nevenka Alja Gerl, 
predstavnica Slovenske filantropije za bolnišnično dejavnost ter ga. Slavica Naumov, 
upokojena glavna medicinska sestra Splošne bolnišnice Novo mesto. Na proslavi so bili vsi 
zdajšnji prostovoljci, ki obiskujejo bolnike na petih oddelkih bolnišnice. V letošnjem šolskem 
letu jih je 76. Vabilu so se odzvali tudi naj prostovoljci, naj prostovoljke vseh desetih let ter 
mentorice, ki ves čas spodbujajo dijake, jih usmerjajo ter se trudijo, da prostovoljno delo 
pomeni dobrobit tako za šolo kot za bolnišnico. 

 
 
Četrtek, 4. december in petek, 5. december 2014 
Dijaška skupnost je v avli Šolskega centra Novo mesto pripravila novoletni bazar. Naprodaj so 
bili izdelki, ki so jih izdelali dijaki naše šole, in sicer: novoletne čestitke, ogrlice, obeski, 
silikonski svečniki, ročno izdelana mila, kreme in čaji iz šolske lekarne. Izkupiček od prodaje je 
namenjen šolskemu skladu. 
 
Ponedeljek, 8. december 2014 
Na šoli smo gostili zdravstvene delavce iz Makedonije, ki so na strokovnem izpopolnjevanju v 
Splošni bolnišnici Novo mesto. Pokazali smo jim delovni utrip naše šole. Po uvodni 
predstavitvi šolskega centra v sejni sobi so si ogledali strokovne učilnice zdravstvene nege in 
kozmetike ter zbornico. Dijaki programa zdravstvene nege so jim pripravili predstavitev 
pouka v strokovnih učilnicah (nega dojenčka, merjenje vitalnih funkcij in krvnega sladkorja z 
mobilnim telefonom, prestiljanje postelje …). 
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Sreda, 10. december 2014 
Učitelji in drugi sodelavci smo se družili na tradicionalnem novoletnem kosilu.  
 
Sreda, 10. december 2014 
Na OŠ Dobrova je potekalo državno prvenstvo v akrobatiki. 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. 

 
 
Sreda, 10. december 2014 
Dijakinje iz oddelka ZN 2. b so se udeležile srečanja prostovoljcev, ki je bilo organizirano na 
podlagi mednarodnega dneva prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj, ki ga drugače 
obeležujemo 5. decembra. Srečanje je potekalo na centru Biotehnike in Turizma – Grm Novo 
mesto. Sodelovale so na različnih delavnicah: prostovoljsko drevo, izrazni ples in igra, javno 
nastopanje, odpovej se ter prikazovanje prostovoljstva preko igre.  
 
Sreda, 10. december 2014 
Ekipa naše šole je na področnem prvenstvu v košarki za dijake zasedla 5.–8. mesto. 
 
Petek, 12. december 2014 
Učitelji in drugi sodelavci šolskega centra smo se družili na tradicionalnem silvestrovanju na 
Loki.  
 
Petek, 12. december 2014 – sobota, 13. december 2014  
Organizirali smo strokovno ekskurzijo za dijake 4. letnika programov kemijski in farmacevtski 
tehnik v Munchen in Salzburg. 
 
Ponedeljek, 15. december 2014 
Naše dijakinje so na občinskem prvenstvu v košarki zasedle 3. mesto. 
 
Ponedeljek, 15. december 2014 
Našo šolo je na državnem prvenstvu v badmintonu za dijake in dijakinje zastopalo šest 
dijakov. Najboljšo uvrstitev med dijaki je s tretjim mestom dosegel Žan Laznik iz KT 4. a, med 
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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. 
 
Sobota, 20. december 2014 
Zaposleni na šolskem centru smo si ogledali praznični Zagreb.  
 
Sreda, 23. december 2014 
Ekipa naše šole je v 1/4 finale državnega prvenstva, v odbojki za dijakinje, ki je potekal v ŠD 
Leona Štuklja, zasedla 3. mesto. 
 
Sreda, 24. december 2014 
Dijaki in profesorji  Srednje zdravstvene in kemijske šole  smo se zbrali na 10. dijaškem 
koncertu, ki ga že 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. 

 
 
Četrtek, 25. december 2014 – petek, 2. januar 2015: božično - novoletni prazniki, počitnice 
(petek, 2. januar 2015, se nadomešča v soboto, 11. aprila 2015)  
 
Ponedeljek, 12. januar 2015 
Ekipa naše šole je na občinskem prvenstvu v nogometu za dijake zasedla 2. mesto in se 
uvrstila na področno prvenstvo. 
 
 
Četrtek, 15. januar 2015 
Konec 1. ocenjevalnega obdobja, sprememba urnika  
Izšla je 2. številka spletnega šolskega časopisa Di(v)jak.  
 
Ponedeljek, 19. januar 2015 
Organizirali smo strokovna predavanja za starše, in sicer:  

 1. letniki: Duševno zdravje pri mladostnikih, predavatelj Dejan Sotirov, Zdravstveni 
dom Novo mesto; 
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 2. letnik: 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. letnik in 2. letnik ZN - pti: Nadaljnje izobraževanje ter zaključek izobraževanja 
(POM), Polona Kramar, Andreja Kmet. 

Sledili so roditeljski sestanki ter individualne govorilne ure z razredniki. Predstavniki 
oddelkov so imeli sestanek sveta staršev.  
 
Torek, 20. januar 2015 
V ŠD v Medvodah je potekalo državno srednješolsko prvenstvo v badmintonu. 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.  

 
 
Sreda, 21. januar 2015 
Obiskali so nas učenci Osnovne šole Dragotin Kette iz Novega mesta. Ogledali so si kabinet in 
pouk nege otroka. 

 
 
Četrtek, 22. januar 2015 
Ekipa naše šole je na področnem prvenstvu v nogometu za dijake v Krškem zasedla 5.–8. 
mesto. 
 
Četrtek, 22. januar 2015 
Ekipa naše šole je na področnem prvenstvu v nogometu za dijakinje zasedla 2. mesto. 
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Četrtek, 22. januar 2015 
V Trebnjem je potekalo regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, ki sta se ga udeležili 2 
dijakinji, in sicer Klavdija Lokar in Tina Jurejevčič. Tina Jurejevčič  je osvojila srebrno priznanje 
in se uvrstila na državno tekmovanje. 
 
Ponedeljek, 2. februar 2015 
Na Grmu – centru biotehnike in turizma je potekalo regijsko tekmovanje iz znanja angleščine 
za dijake 3. letnikov. Tekmovanja so se udeležili Domen Mravinc (Z3. a), Špela Pust in Anja 
Miklavc (obe F3. a). Dosegli so odlične rezultate: Domen in Špela sta si delile 2. mesto, Anja 
pa je zasedla 4. mesto. Domen in Špela sta se uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki bo 16. 
marca 2015, na Ekonomski šoli v Ljubljani. 
 
Sreda, 3. februar 2015 
Dijaki 3. letnika programa kemijski tehnik odpravili na projektne dneve. V Ljubljani so v v  
Fitnes centru Bit imeli športni dan z različnimi aktivnostmi. Nato so se odpravili v Slovenj 
Gradec, kjer so si ogledali  proizvodnjo obrata Kapur, v katerem  izdelujejo peno, ki  jo  
uporabljajo v avtomobilski industriji za toplotno in zvočno izolacijo.  
Naslednji dan so odšli na Visoko šolo za tehnologijo polimerov, kjer so imeli delavnice, nato 
pa so si  ogledali znamenitosti Slovenj Gradca. Preživeli so poučna in zanimiva dneva.  

 
 
Petek, 6. februar 2015 
V sodelovanju s Srednjo strojno šolo smo 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. 
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Ponedeljek, 9. februar 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. 
 
Torek, 10. februar 2015 
Dijaki so tekmovali na področnem prvenstvu v veleslalomu. Lara Berce je osvojila 2. mesto, 
Klara Turk  5. mesto in Eva Primc 7. mesto (vse FT 1. b). Med dijaki sta tekmovala Jernej 
Pavlič (8. mesto) in Jure Avsenik (16. mesto), oba KT 4. a. 
 
Četrtek, 12. februar 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.  
 
Petek, 13. februar 2015, sobota, 14. februarja 2015 
Na šoli smo organizirali informativna dneva. Bodočim dijakom smo prikazali naše delo ter 
predstavili izobraževalne programe ter poklice, za katere izobražujemo. 
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Sobota, 14. februar 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. 
 
Ponedeljek, 16. februar – petek, 20. februar 2015 
Zimske počitnice  
 
Sobota, 7. marec 2015 
Da naši dijaki ne blestijo samo v poznavanju svoje stroke, temveč osvajajo priznanja tudi na 
področju splošno-izobraževalnih predmetov, dokazujejo naši kemiki. Jan Šegina je prejel 
zlato, Tadej Žagar pa srebrno priznanje iz znanja zgodovine; oba sta iz oddelka KT 2. a. Našo 
šola pa je odlično zastopal tudi Miha Duh, KT 4. a. Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev 
je letos potekalo na Zdravstveni šoli v Ljubljani. Tema tekmovanja so bili Rimljani na 
Slovenskem. 
 
Ponedeljek, 9. marec 2015 
Redne govorilne ure 
 
Ponedeljek, 9. marec 2015 – petek, 13. marec 2015 
Letošnjega bralnega tekmovanja v nemščini Pfiffikus za srednješolce, ki ga pripravlja Center 
Oxford, se je udeležilo 15 dijakov z naše šole. Prenovljeno tekmovanje je bilo še posebej 
atraktivno za dijake, saj je v celoti potekalo preko spleta. Vidnejši rezultat sta dosegli dijakinji 
Monika Primc iz oddelka Z 3.a (88%) in Jasmina Koretič iz F 2. b (83%). Obe bosta za uspeh 
prejeli priznanje.  
 
Torek, 10. marec 2015 
Miha Duh, 4. a KT, Jasmina Koretič, 2. b FT, in Tadej Žagar, 2. a KT, so se zanesljivo uvrstili na 
državno tekmovanje iz znanja geografije. Na regijskem tekmovanju, ki je potekalo na 
Gimnaziji Novo mesto, so pokazali odlično poznavanje kmetijstva, dobri pa so bili tudi v 
terenskem delu tekmovanje. Državno tekmovanje bo potekalo 14. aprila na Gimnaziji 
Murska Sobota.  
 
Sreda, 11. marec 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 
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so sodelovale štiri dijakinje naše šole, in sicer Miša Muhič (F4a), Anita Stupar (K4a), Maruša 
Zupet ter Sabina Komić (obe Z3a). Miša Muhič je dobila 3. nagrado. Tako se je v sredo, 11. 
marca 2015, udeležila slavnostne podelitve v Ivančni Gorici. 
 
Sreda, 11. marec 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. 
 
Petek, 13. marec 2015 
Na šoli smo gostili zdravstvene delavce iz Makedonije, ki so na strokovnem izpopolnjevanju v 
Splošni bolnišnici Novo mesto. Pokazali smo jim delovni utrip naše šole. Po uvodni 
predstavitvi šolskega centra v sejni sobi so si ogledali strokovne učilnice zdravstvene nege. 
Dijaki 2. letnika programa zdravstvene nege so jim pripravili predstavitev pouka v strokovnih 
učilnicah. 

 
 
Sobota, 14. marec 2015 
V soboto, 14. marca 2015,  je na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani 
potekalo tekmovanje iz kozmetike  Z znanjem do lepote. Skupaj s petimi šolami, ki izvajajo 
program kozmetični tehnik (Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota in Izola), ter Višjo  
strokovno šolo – program kozmetika,  Šolskega centra Novo mesto, so dijakinje naše šole 
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. mesti, in sicer Nina v kategoriji naravna manikira, Simona pa v kategoriji 
glamour fashion ličenje. Mentorica je bila Sabina Špoljar.   



Kronika SZKŠ 

Šolsko leto 2014/2015 

 

20 
 

 
 
Torek, 16. marec 2015 
Na Ekonomski šoli Ljubljana je potekalo državno tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. 
letnikov. Tekmovanja sta se udeležila Domen Mravinc (3. a ZN) in Špela Pust (3. a FT). 
Uvrstila sta se na 15. oz. 17. mesto ter osvojila bronasto priznanje. 
 
Sreda, 18. marec 2015 
V počastitev dneva bolezni ven so dijakinji programa zdravstvena nega v Splošni bolnišnici 
Novo mesto imeli stojnico, kjer so obiskovalce seznanjali z boleznimi ven, izvajali elastične 
kompresije in merili krvni tlak. Pridružili sta se jima tudi predstavnici iz podjetja Tosama, ki 
sta predstavili kompresijske povoje, ter predstavnica podjetja Sigvaris, ki je predstavila 
uporabo kompresijskih nogavic. Mimoidoči so izpolnili anketo ter dobili pozitivno misel 
dneva. 
 
Četrtek, 19. marec 2015 
Na šolskem centru smo organizirali četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje. 
Na prvenstvu so igrale tudi dijakinje Srednje zdravstvene in kemijske šole. Nogometašice so 
pokazale veliko dobrih akcij in z veliko željo do zmage se jim je uspelo uvrstiti v polfinale 
državnega prvenstva. 
 
Četrtek, 19. marec 2015 
Dijaki so se udeležili srečanja v sklopu E-medica na Srednji školi za medicinske sestre 
Mlinarska v Zagrebu. Spoznali so dijake iz šole Mlinarska in dijake iz Srednje škole Pregrada. 
Izmenjali so si izkušnje iz šolskih klopi in spoznavali razlike v sistemu izobraževanja. Ogledali 
so si šolo, še posebej strokovne kabinete. Na delovnem srečanju je vsaka šola predstavila 
prve ugotovitve o prisotnosti zdravstvenega turizma v svojem kraju. Nosilka projekta je Škola 
za medicinske sestre Mlinarska. Predstavili so cilje, ki jih z delom v tem šolskem letu želimo 
doseči. V sproščenem delu srečanja so si dijaki ogledali jezero Bundek.  
 
Sobota, 21. marec 2015 
Dijakinje Sara Krnc, 1. c ZN, Klara Smrekar, 2. a KT, Urška Agnič, 3. a FT, so se udeležile 
državnega tekmovanja za Proteusovo priznanje. Priznanja niso dobile, pokazale pa so veliko 
znanja. 
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Ponedeljek, 23. marec 2015 
V Kidričevem je potekalo Državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem. Našo šolo so 
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. 
 
Torek, 24. marec 2015 
Na Rogli je potekalo Državno srednješolsko prvenstvo v veleslalomu. 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.  
 
Petek, 27. marec 2015 
V Črnomlju je potekalo regijsko tekmovanje iz fizike, katerega so se udeležili 4 dijaki naše 
šole. Dijak Jan Šegina se je uvrstil na 8. mesto in dosegel srebrno Stefanovo priznanje. 
 
Petek, 27. marec 2015 
Na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna je potekalo 20. državno tekmovanje srednjih 
zdravstvenih šol. V okviru tekmovanja 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 za likovno stvaritev pod  mentorstvom 
profesorice Aleksandre Matjašič. Iz nege in oskrbe so tekmovale tri dijakinje programa 
bolničar-negovalec. Tekmovale so na temo Zdravo staranje. Za priznanje Angele  Boškin je 
tekmovalo pet dijakinj iz tretjega letnika zdravstvene nege. Pomerili so se v znanju o dojenju. 
Dijakinja tretjega letnika bolničar-negovalec Nina Bregant je pod mentorstvom profesorice 
Vide Novinec prejela bronasto priznanje. 

 
 
Sobota, 28. marec 2015 
Na Osnovni šoli Spodnja Šiška v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje. Tekmovalci so razmišljali in pisali na temo povezovanja zgodovine in književnosti 
ter se pomerili v poznavanju vojnega romana Doberdob. Našo šolo je na državnem 
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tekmovanju zastopala Tina Jurejevčič, dijakinja 2. b ZN, in dokazala, da je med najboljšimi, saj 
je osvojila je zlato Cankarjevo priznanje. 
 
Sreda, 1. april 2015 
V Krškem je potekalo regijsko tekmovanje iz matematike. Dijaki naše šole so dobili 21 
srebrnih priznanj. Osem dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje iz matematike, ki bo v 
soboto, 18. aprila 2015, v Celju. 
 
Ponedeljek, 13. april 2015 
Redne govorilne ure  
 
Torek, 14. april 2015 
Na občinskem prvenstvu v krosu ekipno je ekipa dijakinj letnik 1998 in 1999 osvojila 2. 
mesto.  
 
Torek, 14. april 2015 
20. državno tekmovanje iz znanja geografije je potekalo na Gimnaziji Murska Sobota. 
Tekmovalci so se 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. 
 

 
 
Sreda, 15. april 2015 
Na šoli smo organizirali 20. državno tekmovanje kemijskih tehnikov in srečanje mladih 
kemikov. V tekmovalnem delu so 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: 
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 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 

V družabnem delu so mladi kemiki iz vse Slovenije poleg strokovnega predavanja spoznali 
znamenitosti Novega mesta, ki ravno v letošnjem letu praznuje 650-letnico svoje 
ustanovitve, ter se družili v zabavnih športnih igrah.   

 

 
 
Sobota, 18. april 2015 
Dijaki zdravstvene šole s profesorico zdravstvene nege Marijo Račič so sodelovali na DOV 
KRKA, d. d.V tem dnevu so Krkinih delavcev izmerili veliko število meritev arterijskega 
krvnega tlaka, in sicer skupaj kar 526 meritev.  
 
Sobota, 18. april 2015 
V Celju  je potekalo državno tekmovanje iz matematike. Dijaki naše šole, ki so dobili zlata 
priznanja so: Maja Pene, Veronika Žunič, Dženana Smajlović, Jan Šegina, Sandi Selan in Janez 
Poznič.  
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Torek, 21. april 2015 
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo polfinale državnega šolskega prvenstva v 
nogometu za dijakinje. Dijakinje naše šole so pokazale, da znajo odlično igrati nogomet in so 
turnir končale na odličnem tretjem mestu. 

 
 
Četrtek, 23. april 2015 
V čitalnici šolske knjižnice je potekala zaključna prireditev ob dnevu knjige, na kateri so 
podelili nagrade za najboljše prispevke 2. natečaja SEŠTG na temo 650 let Novega mesta. 
Naši dijaki so se s svojimi literarnimi, likovnimi in fotografskimi prispevki odlično odrezali in 
posegli po najboljših mestih. 
Literarni natečaj: 
1.    mesto: Manca Levstek in Monika Vidmar (FT 3. b) – pesem Polet nad mestom 
2.    mesto: Eva Kralj (ZN 2. c) 
3.    mesto: Pia Kržan (KT 3. a) – pesem Skrivnosti 
Literarni natečaj v angleškem jeziku: 
1.    mesto: Anja Miklavc (FT 3. a) 
2.    mesto: Nejc Čurič (KT 3. a) 
Likovni natečaj: 
1.    mesto: Danijela Stojanovska (ZN 1. b) 
3.    mesto:  Pia Šabić (ZN 1. d-PTI) 
Fotografski natečaj: 
2.    Kaja Jug (KT 1. b) 
 
Četrtek, 23. april 2015 – ponedeljek, 27. april 2015 
Dijaki s spremljevalci so obiskali Nizozemsko v okviru nadstandardne ekskurzije. Ogledali so 
lepote Nizozemske, še posebej skrite kotičke Amsterdama.  
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Ponedeljek, 27. april 2015 – petek, 1. maj 2015 
Prvomajske počitnice, praznik dela 
 
Sobota, 9. maj 2015 
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 iz 1. b KT, Sabina 
Hasanagić iz 2. a KT, Pia Kržan iz 3. a KT in Janez Poznič iz 4. a KT. Jan H. Šiler je na 
tekmovanju med vsemi dijaki prvih letnikov zasedel odlično 3. mesto. Poleg Jana, ki je osvojil 
zlato Preglovo plaketo, je srebrno Preglovo plaketo osvojila Pia Kržan. 
 
Torek, 12. maj 2015 
V Brežicah je potekalo državno prvenstvo v športni gimnastiki. Dijakinja Sara Škaler  iz Z 3. b 
je v konkurenci  31  telovadk osvojila odlično 3. mesto. 
 
Torek, 12. maj 2015 
Na področnem tekmovanju v atletiki v posamični kategoriji 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. 
 
Sreda, 13. maj 2015 
Gospa Alenka Kos dijakom 2. letnika bolničar-negovalec predstavila njeno novo knjigo z 
naslovom Drugačnost, ki jo je napisala v sodelovanju z URI – SOČA, ter CD, ki je bil posnet v 
sodelovanju z Janezom Trilerjem (Slovenski oktet), Ano Karneža (znana z letošnje slovenske 
popevke leta in Slovenija ima talent) ter Mino Kunstelj (socialna pedagoginja). 
Knjiga spregovori o drugačnih otrocih, poimenovala jih je superjunaki, in o vrednotah: 
ljubezen, sočutje, sreča, harmonija, lepota, obilje in odpuščanje. 
 
Ponedeljek, 18. maj 2015 
Na hodniku Šolskega centra Novo mesto v 1. nadstropju je potekala otvoritev razstave s 
kulturnim programom. S fotografijami se je predstavil dijak četrtega letnika, smer kemijski 
tehnik, Gašper Franko. Njegove fotografije odražajo razmerje med zgodbo, kompozicijo in 
svetlobo. Rad eksperimentira s svetlobo in senco, med dnevom in temo. Izbor razstavljenih 
fotografij zaokrožuje opus v dokumentarni maniri fotografiranih motivov urbane krajine, 
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Novega mesta in rodnega Otočca, s čimer se avtor dostojanstveno pokloni visokemu jubileju, 
ki ga praznuje mesto na okljuku reke Krke: 650-letnici ustanovitve. 

 
 
Torek, 19. maj 2015 
V odbojki na pesku je ekipa naših dijakov zasedla 3. mesto, ekipa naših dijakinj pa je zasedla 
2. mesto in se uvrstila na področno tekmovanje za šol. leto 2015/16. 
 
Sreda, 20. maj 2015 
Dijaki tretjih letnikov programa zdravstvene nege odpravili na strokovno ekskurzijo na 
avstrijsko Koroško. Ogledali so si celovško bolnišnico ter dom starejših občanov. Po 
strokovnem ogledu so se zapeljali do zibelke slovenstva – Gosposvetskega polja. Ogledali so 
si cerkev Gospe Svete (Maria Saal), ter knežji kamen. Nato pa so ogledali znamenitosti 
Celovca ter se na poti domov ustavili še v letoviškem mestu Maria Wort.  

 
 
Sreda, 20. maj 2015 
Na državnem tekmovanju v atletiki v posamični kategoriji 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. 
 
Četrtek, 21. maj 2015 
Simbolično smo se poslovili od letošnjih maturantov, ki jih pred dokončnim slovesom od 
srednješolskih klopi loči le še poklicna matura. Maturanti zadnje dneve na šoli izkoristijo za 
pridobivanje in zaključevanje ocen, zadnji dan  pa se ob koračnici in z maturantsko himno 
poslovijo. Naj bodo uspešni in srčni tudi v bodoče ter  srečni v življenju, jim je v svojem 
govoru zaželela ravnateljica Damjana Papež, ki je dijakom, ki so v iztekajočem se šolskem 
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letu dosegli najboljše rezultate iz znanja, športa ter poznavanja stroke na državnem in celo v 
svetovnem merilu, podarila posebna priznanja. Izbran je bil tudi naj dijak šole, ki je v 
letošnjem letu Lovro Klobučar. V zabavnih igrah so se pomerili predstavniki najboljših treh 
oddelkov  3. letnika. Zmagali so dijaki 3. a kemijski tehnik ter postali skrbniki ključa, ki so jim 
ga po zaprisegi predali predstavniki 4. c zdravstvene nege. 

 
 
Ponedeljek, 25. maj 2015 
Podelitev spričeval za zaključne letnike 
 
Ponedeljek, 25. maj 2015 – petek, 29. maj 2015 
Organizirane priprave na poklicno maturo in zaključni izpit za zaključne letnike 
 
Četrtek, 28. maj 2015 
Od 15. do 16. ure  je 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. 
 
Sobota, 30. maj 2015 
Začetek poklicne mature 
 
Torek, 2. junij 2015 
Obiskal nas je znani vizažist Evgen Gec. Dijakinje programa kozmetični tehnik so z veseljem 
prisluhnile njegovim bogatim izkušnjam skozi njegovo življenjsko in poklicno pot. Po 
postopkih nam je predstavil ličenje in hkrati poudaril, na kaj je potrebno biti pozoren. 
Predstavil je tudi svojo knjigo o ličenju, kjer dijakinje lahko dobijo nadaljnje informacije. 
 
Četrtek, 4. junij 2015 
Dijaki 2. letnika programa kemijski tehnik so obiskali Inštitut Jožef Štefan. Ogledali so si 
raziskovalna odseka: Kemija in biokemija in Elektronika in informacijske tehnologije. Najbolj 
so jih navdušili poskusi s tekočim dušikom in delo steklopihača, ki je prikazal, kako se iz stekla 
izdeluje laboratorijski inventar. Izdelali so tudi steklenega laboda iz debele steklene cevi. Po 
ogledu so si ogledali glavne znamenitosti Ljubljane. 
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Ponedeljek, 22. junij 2015 
Slovesno smo podelili spričevala o zaključnem izpitu. Zaključni izpit, ki je obsegal slovenščino 
ter storitev z zagovorom s praktičnega pouka, je opravljalo 24 dijakov 3. letnika programa 
bolničar-negovalec. Zaključni izpit je uspešno opravilo 22 dijakov, dijakinja Kristina Kusić pa 
je dosegla največje možno število točk in je zaključni izpit opravila z odliko. 

 
 
Sreda, 24. junij 2015 
Konec šolskega leta, podelitev spričeval, začetek poletnih počitnic 
 
Ponedeljek, 6. julij 2015 
Svečano smo podelili spričevala spomladanskega roka poklicne mature. Uspešnih je bilo 188 
dijakov ali 94%, od tega je bilo 8 zlatih maturantov (vsi so dosegli 22 točk), in sicer: 

 Sara Gašperšič     ZN 4. b 

 Ines Gramec         ZN 4. c 

 Tina Smerke         ZN 4. c 

 Ana Staniša          ZN 4. c 

 Valerija Turk        ZN 4. c 

 Luka Rajk              FT 4. a 

 Meggi Starašinič  FT 4. a 

 Erika Krivic           FT 4. b 

 
Ponedeljek, 24. avgust 2015 
Začetek jesenskega roka poklicne mature in zaključnega izpita 
 
Petek, 28. avgust 2015 
Podelitev spričeval zaključnega izpita – jesenski izpitni rok 

 
Kroniko zapisala Katja Hrovat, pomočnica ravnateljice  


