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1 UVOD 

1.1 Poslanstvo in vizija šole 

Vizija naše šole:  

Ustvarili bomo učečo se šolo, v kateri bomo s sodelovalno kulturo ustvarili pogoje za učenje 

in poučevanje, ki omogočajo nenehno poklicno in osebnostno rast dijakov in strokovnih 

delavcev. 

 

V šolskem letu 2015/2016 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 2015/2016 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 14. septembra 2015 in 18. januarja 2016.  

Na prvem sestanku je bila za predsednico sveta staršev soglasno potrjena Mateja Šašek, 

predstavnica 3. a FT, ki je funkcijo opravljala že preteklo šolsko leto. Za namestnico 

predsednice je bila soglasno izvoljena Zdenka Cvelbar, predstavnica 1. a KT. Člani sveta so 

bili seznanjeni s poročilom o delu za šolsko leto 2014/2015 (Poročilo o izvedbi letnega 

delovnega načrta) ter smernicami za delo v šolskem letu 2015/2016 (Letni delovni načrt). 

Starši so oba dokumenta soglasno potrdili. Starši so razpravljali še o drugih aktualnih temah 

(oživitev šolskega sklada, izvedba PUD, prevozi dijakov in drugo). 

Na drugem sestanku, 18. januarja 2016, smo analizirali uspeh ob polletju in izvedbo letnega 

delovnega načrta ob polletju. Ravnateljica je predstavila uspešno realizirane interesne 
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dejavnosti in prireditve, ki smo jih izvedli v prvem polletju. Predstavila je dejavnosti za 

promocijo šole ter projekte v izvajanju. 

Posebej je izpostavila projekt Alternativni vzgojni ukrepi, cilj katerega je oblikovanje nabora 

alternativnih vzgojnih ukrepov, ki bi jih po lastni presoji dodelili razredniki za lažje kršitve in 

bi nadomestili klasične vzgojen ukrepe. Andreja Kmet, vodja projekta, je predstavila 

dejavnosti, ki smo jih v okviru projekta že naredili, in dejavnosti, ki so še načrtovane do 

konca šolskega leta. 

Ravnateljica je predstavila še realizacijo sklepov prvega sestanka.  

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 
Aleš Absec 

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

načrte ter kriterije ocenjevanja za vse izobraževalne programe, ki jih izvajamo 

na šoli. Pripravili so priprave, gradiva in pripomočke za pouk. Pouk so izvajali 

po veljavnih učnih načrtih in se medpredmetno povezovali. Pripravili in 

izvajali so načrte preverjanja in ocenjevanja znanja ter analizirali učni uspeh 

ob konferenci in na koncu šolskega leta. Člani aktiva so sodelovali v izpitnih 

odborih in komisijah. Pripravljali so dijake na poklicno maturo, popravne 

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

izpite. Člani aktiva so bili mentorji dijakom na tekmovanju iz matematike, 

fizike in logike, izvajali prostoizbirne interesne dejavnosti (ustvarjalne 

delavnice) ter izvedli videokonferenco Sirikt (članica Mateja Brudar). 

Dijakom, ki so želeli, so nudili dodatno oz. dopolnilno pomoč ter posebno 

pozornost namenili delu z dijaki s posebnimi potrebami (v skladu z njihovimi 

odločbami). Izbrali so učbenike za učbeniški sklad. Skrbeli so za urejenost in 

opremljenost učilnic in učnih pripomočkov. Člani aktiva so spremljali novosti 

med izdano strokovno literaturo ter se nenehno samoizobraževali 

družboslovni aktiv 
Goran 

Matešič 

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

so kurikule, minimalne standarde znanj, načrte ter kriterije ocenjevanj znanja 

in gradiv in pripomočkov za pouk. Pouk so izvajali v skladu z učnimi načrti in 

zakonodajo in se medpredmetno povezovali. Ocenjevanje znanja je potekalo v 

skladu z načrtom in kriterijem ocenjevanja znanja. Redno so preverjali znanje 

dijakov ter ob koncu konferenc na aktivu analizirali uspeh. Sodelovali so pri 

vseh razpisanih izpitih in poklicni maturi. Izvajali so prostoizbirne interesne 

dejavnost (zgodovinski krožek, šolski orkester), priprave na tekmovanja iz 

znanja geografije in zgodovine ter sodelovali kot mentorji dijakom na 

likovnem natečaju v okviru državnega tekmovanja srednjih zdravstvenih šol. 

Po potrebi so nudili dodatno strokovno pomoč dijakom, posebna pozornost je 

bila namenjena dijakom s posebnimi potrebami. Skrbeli so za ustrezne 

materialne pogoje (oprema, učbeniški sklad, skrbništvo učilnic ...). Redno so 

spremljali novosti v stroki, sodelovali na seminarjih, študijskih skupinah  ter 
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se samoizobraževali.  

aktiv farmacije 
Matej 

Pegam 

Pripravili so kurikule, minimalne standarde znanj, letne delovne načrte in načrt 

ter kriterije ocenjevanja znanja. Izvedli so 2. in 4. predmet poklicne mature,  

na kar so dijake intenzivno pripravljali celo šolsko leto. Sodelovali so pri 

organizaciji in izvedbi aktivnosti ob informativnem dnevu, dnevu odprtih vrat 

ter popravnih in predmetnih izpitih. Pripravljali so izdelke za promocijo šole 

(čaji, mazila) ter aktivno sodelovali pri promociji programa farmacevtski 

tehnik v Novem mestu (snemanje prispevka o programu farmacevtski tehnik 

za lokalno televizijo Vaš kanal, otvoritev novega farmacevtskega kabineta 

150). Sodelovali so pri izvedbi tehniških dni za osnovnošolce ter 

mednarodnega projekta Job Shadowing s predstavitvijo praktičnega pouka. 

Dijakom so nudili dodatno strokovno pomoč in si nenehno prizadevali za 

kvaliteten pouk, dobre medsebojne odnose ter konstruktivno medpredmetno 

sodelovanje. Spremljali so novosti stroke. Posebno pozornost so namenili delu 

z nadarjenimi dijaki ter dijaki z odločbami o prilagoditvi pouka. Nenehno so 

izvajali evalvacijo svojega dela ter napredka dijakov. Skrbeli so za ustrezne 

materialne pogoje (oprema, učbeniški sklad, skrbništvo učilnic ...) ter 

poskrbeli za kakovostno pripravo učil in skrbi za opremo. Izvajali so 

prostoizbirne interesne dejavnosti (farmacevtski krožek)  ter organizirali 

strokovne interesne dejavnosti ter projektne dneve za vse letnike programa 

farmacevtski tehnik.  

aktiv tujih jezikov 
Maruša 

Pogačnik 

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

in načrt ter kriterije ocenjevanja znanja. Članice aktiva tujih jezikov so poleg 

rednega poučevanja ter priprav ter izvedbe poklicne mature  izvedle tudi 

šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnikov, jih pripravljale 

ter spremljale na regijsko ter državno tekmovanje. Izvedle so angleško bralno 

značko EPI Reading Badge ter nemško bralno tekmovanje Pfiffikus. 

Sodelovale so na angleških literarnih natečajih za Jurčičev memorial v Ivančni 

Gorici. Prav tako so izvajale krožke nemščina za zdravstvene delavce, 

francoščina in španščina. V mesecu aprilu je članica aktiva Barbara Cesar 

organizirala in izvedla nadstandardno ekskurzijo za dijake v Benetke z 

otokoma Murano in Burano. Skozi celo leto so izvajale tudi ure učne pomoči 

za dijake s posebnimi potrebami ter dijakom, ki so imeli težave pri učenju 

tujih jezikov, nudile dodatno učno pomoč. Članice aktiva so med letom 

sodelovale z Noelom Fitzpatrickom, naravnim govorcem angleščine, ki je imel 

pedagoške ure ob torkih, v 2. in 3. letnikih. S prispevki dijakov so sodelovale 

tudi pri spletnem šolskem časopisu Divjak. Članice aktiva so sodelovale tudi 

na informativnem dnevu in 21. državnem tekmovanju srednjih zdravstvenih 

šol za priznanja Angele Boškin. Pomagale so tudi, ko je bila na obisku češka 

srednja šola (senčenje ur in ogled mesta). Bile so skrbnice učilnic.  

aktiv kozmetike 
Tina 

Benkovič 

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

in načrt ter kriterije ocenjevanja znanja. Članice aktiva kozmetike so v 

letošnjem šolskem letu izvajale dejavnosti po predvidenem programu, ki je bil 

zastavljen na začetku šolskega leta. Izvajale so 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, ki je potekalo 19. marca 

2016 v Mariboru. Dijakinje so uspešno opravile praktično usposabljanje pri 

delodajalcih. Članice aktiva so skupaj z dijakinjami  izvedle predstavitve za 
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dan odprtih vrat in informativna dneva. Skozi celotno šolsko leto so se 

izobraževale na področju kozmetike. Novosti so jim predstavile predstavnice 

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

organizacije interesnih dejavnosti. Organizirali so študijsko skupino za 

področje kozmetike. Članice aktiva smo bile skrbnice specialnih učilnic.  

biološki aktiv 
Marija 

Lovše 

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

letne delovne načrte učiteljev in minimalne standarde znanja ter izbrali 

učbenike za učbeniški sklad ter pripravili učila in ostalo opremo. Udeležili so 

se strokovnih seminarjev, se individualno izobraževali, spremljali novosti v 

stroki ter izvajali vzgojno-izobraževalni proces v skladu s pravilniki in zakoni. 

Skrbeli so za urejenost učilnic (skrbniki), nabavo materiala ter gojili okrasne 

rastline. Sodelovali so na informativnem dnevu, urejali zeliščni vrt, pripravili 

pogostitve ob svečanih dogodkih na šoli (državno tekmovanje srednjih 

zdravstvenih šol ...) in organizirali humanitarne akcije zbiranja oblačil, šolskih 

potrebščin za socialno šibke dijake naše šole. Sodelovali so v izpitnih odborih 

in komisijah, s kolegi učitelji (medpredmetno povezovanje), s svetovalno 

službo ter strokovnimi institucijami. Dijake so pripravljali na natečaje in 

tekmovanja (Proteus, botanika, flora, sladkorna bolezen). Stalno so analizirali 

uspeh dijakov ter posebno pozornost namenili delu s posebnimi skupinami 

dijakov. Članica aktiva Maša Zajc je sodelovala v projektu eMedica. članica 

aktiva Andreja Kmet je izvajala projekt Alternativni vzgojni ukrepi in pohvale. 

Organizirale so naravoslovno-ekološke dneve v okviru interesnih dejavnosti in 

bili so mentorji prostoizbirnih interesnih dejavnosti.  

aktiv kemije 
Mojca 

Višček 

Z delom aktiva so zadovoljni. Izpeljali oz. udeležili so se naslednjih aktivnosti: 

sodelovanje na dnevu odprtih vrat in informativnih dnevih, izvedba šolskega 

Preglovega tekmovanja ter sodelovanje na državnem tekmovanju, udeležba na 

tekmovanju kemijskih tehnikov in srečanja mladih kemikov, sodelovanje pri 

pripravi in izvedbi poklicne mature ter popravnih in drugih izpitov. 

Organizirali so strokovne ekskurzije za program kemijski tehnik, skrbeli za 

urejenost učilnic, sodelovali na različnih promocijskih predstavitvah za javnost 

(INF, DOV, tehniški dnevi). Pripravljali so promocijski material za 

predstavitev šole (mila, kopalna  sol …). Analizirali so uspeh dijakov ter 

nudili dodatno pomoč posebnim skupinam dijakov in dijakom z učnimi 

težavami. Stalno so se strokovno izobraževali ter se medpredmetno 

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

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

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

učilnic ...) ter poskrbeli za kakovostno pripravo učil. Izvajali so prostoizbirne 

interesne dejavnosti. 

aktiv športne vzgoje 

Stanislav 

Matjaž 

Ferkolj 

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

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

minimalnimi standardi in načrt ocenjevanja. Ob koncu pouka so analizirali 

delo v aktivu in za naslednje šolsko leto pripravili nekaj sprememb in 

posodobitev. Pouk so realizirali po učnem načrtu. Časovno so nekateri sklopi 

učne snovi odstopali od zastavljenega obdobja. Vzrok je v vremenskih in 

materialnih pogojih. Učitelji športne vzgoje so sodelovali v komisijah pri 

popravnih izpitih in pri poklicni maturi. Dijake so pripravljali na občinska, 

področna in državna šolska prvenstva. Po programu so izpeljali interesne 

dejavnosti, ki so vezane na program, in prostoizbirne interesne dejavnosti. 
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Dijaki so bili z izbiro in izvedbo interesnih dejavnosti zadovoljni. Udeležili so 

se več izobraževanj. S pomočjo strokovne literature so se stalno strokovno 

izobraževali in izpopolnjevali. Organizirali so različna tekmovanja na občinski 

in državni ravni ter na ta način promovirali šoli. Redno so pripravljali 

prispevke za šolsko spletno stran.  

aktiv zdravstvene 

nege 

Mateja 

Kržičnik 

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

izvedbene kurikule, pripravili minimalne standarde znanja, načrt ocenjevanja 

znanja, kriterije ocenjevanja  ter letne priprave učitelja. Pouk so izvedli v 

skladu z učnim načrtom in v okvirih šolske zakonodaje. Ocenjevanje znanja je 

potekalo po načrtu ocenjevanja znanja. V aktivu so analizirali učni uspeh po 

konferenčnih obdobjih. Analizirali so uspeh dijakov ter nudili dodatno pomoč 

posebnim skupinam dijakov in dijakom z učnimi težavami. V aktivu so članice 

sodelovale v izpitnih odborih in komisijah, na poklicni maturi, zaključnem 

izpitu, popravnih ter drugih izpitih. Aktivno so sodelovale pri organizaciji 

državnega tekmovanja iz zdravstvene nege in pomoči in oskrbe, ki je potekalo 

na naši šoli in hkrati kot mentorice pripravljale dijake na tekmovanje. Članice 

strokovnega aktiva so skrbele za nabavo materiala za kakovostno izvedbo 

pouka. Poskrbele so za urejenost učilnic ter izbor učbenikov v učbeniškem 

skladu. Stalno so se strokovno izpopolnjevale ter spremljale novosti v stroki 

zdravstvene nege. Pripravljale so prispevke za spletno stran in šolski časopis 

in bile aktivno vključene v promocijo šole (INF, DOV), tehniški dnevi za vrtec 

in osnovne šole). Članica aktiva Mojca Simončič je sodelovala v projektu 

eMedica, članice aktiva M. Račič, A. Starešinič in B. Berus pa pri 

mednarodnem projektu Job shadowing za učiteljice iz Češke (senčenje pouka). 

Članica aktiva B. Stopar je vodila projekt Zdrava šola. Bile so mentorice 

različnim prostoizbirnim interesnim dejavnostim ter sodelovale pri 

organizaciji in izvedbi strokovnih interesnih dejavnosti za zdravstvene in 

druge programe na šoli. Pripravljenih je bilo več tematskih stojnic in razstav v 

Splošni bolnišnici Novo mesto, Domu starejših občanov Novo mesto in 

Šolskem centru Novo mestu. Članice aktiva so uspešno sodelovale z DMSZT 

NM in drugimi društvi, organizirale so izobraževanje za mentorje PUD-a z 

naslovom Kakovostno praktično izobraževanje dijakov ter se nenehno 

strokovno izobraževale. Izvedle so Medgeneracijsko srečanje, kjer so se 

srečale upokojene učiteljice – medicinske sestre, ki so poučevale na 

zdravstveni šoli. Članici aktiva J. Vovko in M. Cerovšek sta organizirali 

projektno popoldne za otroke zaposlenih z naslovom Kaj moja mamica dela v 

službi.  

slavistični aktiv 
Janja 

Florjančič 

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

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

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

literarnih natečajih. Aktivno so sodelovale pri organizaciji državnega 

tekmovanja srednjih zdravstvenih šol (priprava biltena, zaključne prireditve). 

Sodelovale so v projektih (Medgeneracijsko sožitje, Rastem s knjigo, 

eMedica). Vodile so interesne dejavnosti (Bralni klub, Večerni abonma) ter 

urejale šolski spletni časopis Di(v)jak. Pripravile so tudi  različne kulturne 

prireditve na šoli ter organizirale interesne dejavnosti s kulturnega področja. 

Vse članice so lektorirale prispevke za spletno stran šole, natečaje, zbornike in 

zapisnike konferenc ter skrbele za promocijo šole v medijih. Skrbele so za  

ustrezne materialne pogoje (oprema, učbeniški sklad, skrbništvo učilnic ...). 

Stalno so se strokovno izpolnjevale ter se udeleževale študijskih srečanj in 
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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. 

 

Komisija za pritožbe: 

Vesna Čurk – SEŠTG 

Svjetlana Ćirković 

Stanislav Matjaž Ferkolj 

Komisija za pritožbe v šolskem letu 2015/2016 ni obravnavala nobene pritožbe. 

Komisija za kakovost 

Mojca Gajić 

Aleš Absec 

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 ter konstruktivno sodelovala z 

vodstvom šole. Ob polletju je bila izvedena elektronska anketa o počutju dijakov na šoli, ki je 

bila predstavljena in analizirana na konferenci celotnega učiteljskega zbora.  

seminarjev. Sodelovale so pri izvedbi poklicne mature, zaključnega izpita ter v 

vseh aktivnostih šole, na katere smo bile razporejene. Članica aktiva M. Pust 

je izvajala izobraževanje Kultura obnašanja na PUD-u za dijake 3. in 4. 

letnikov programov kemijski, farmacevtski in kozmetični tehnik.   
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2.3.3 Delo razrednikov, učiteljskega zbora in oddelčnih učiteljskih zborov 

Kot vsa leta smo tudi v šolskem letu 2015/2016 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 

Svetovalni delavki sta bili: Jožica Hrovat in Polona Kramar. 

Šolska svetovalna služba je v šolskem letu 2015/2016 realizirala zastavljene naloge. 

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

vodstvom šole. Pri reševanju težav sta aktivno sodelovali 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. 

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 …), 

 poklicna orientacija (svetovalna delavka Polona Kramar in tajnica PM Andreja Kmet sta v 

vseh zaključnih oddelkih izvedli razredne ure z informacijami o nadaljnjem izobraževanju 

ter poklicni maturi)  

  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 ter strokovnih aktivih, 
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 sodelovanje z zunanjimi institucijami pri reševanju problemov,  

 sodelovanje na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, 

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

 

Tekmovanje Nivo tekmovanja 
Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Tekmovanje za Preglove 

plakete (bronaste, srebrne, 

zlate) 

Šolsko 

tekmovanje iz 

znanja kemije za 

Preglove plakete 

(za bronaste 

plakete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državno 

tekmovanje iz 

znanja kemije za 

Preglove plakete 

(za srebrne in 

zlate plakete) 

Mateja Vidmar, 

Zavod za 

tehnično 

kulturo 

Slovenije 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteta za 

kemijo in 

kemijsko 

tehnologijo 

Ljubljana 

7. 3. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 5. 2016 

V ponedeljek, 7. 3. 2016, je na Srednji zdravstveni in kemijski šoli potekalo 

šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete. Na tekmovanju se je 

pomerilo 28 dijakov prvega, 13 dijakov drugega, 12 dijakov tretjega in dva 

dijaka četrtega letnika. V prvem letniku sta bili najuspešnejši Ines Saje, 1. b 

FT, in Karin Boltes, 1. a KT, ki sta dosegli 90 % točk, sledijo Jan 

Cimermančič, 1. b KT, Matic Povše, 1. a KT, Svetlana Gotovac, 1. c FT, in 

Florjan Volčanšek, 1. b KT, ki so dosegli 85 % točk. V 2. letniku je 1. 

mesto dosegel Jan Šiler H. iz  2. b KT, drugo mesto Marko Bavdek, 2. b 

KT, in tretje mesto Luka Gorenčič, 2. a KT. V 3. letniku je 1. mesto 

pripadlo Janu Šegini, 3. a KT, drugo Dženani Smajlović in tretje Roku 

Brulcu. V 4. letniku sta Pia Kržan in Sandi Selan, oba 4. a KT, dosegla enak 

rezultat. 

Bronaste Preglove plakete so prejeli: I. Saje, K. Boltes, J. Cimermančič, M. 

Povše, S. Gotovac, F. Volčanšek, J. H. Šiler, M. Bavdek, L. Gorenčič, J. 

Šegina in D. Smajlović. 

 

Našo šolo so zastopali: 

Ines Saje, 1. b FT, Karin Boltes, 1. a KT, Jan H. Šiler, 2. b KT, Jan Šegina, 

3. a KT ter  Pia Kržan in Sandi Selan, oba 4. a KT, ki so zasedli prva mesta 

na šolskem tekmovanju. 

Dijaki Karin Boltes, Jan H. Šiler, Pia Kržan in Sandi Selan so osvojili 

srebne Preglove plakete. 
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21. državno tekmovanje 

kemijskih tehnikov in 

srečanje mladih kemikov 

Državno 
Melita 

Miklavčič 

Šolski center 

Ljubljana, 

Srednja strojna 

in kemijska šola 

25. 3. 2016 

Našo šolo so zastopali Jan Šegina, 3. a KT, ter  Pia Kržan in Sandi Selan, 

oba 4. a KT. Tekmovali  so iz eksperimentalnega dela s področja 

laboratorijske in analizne tehnike. Naši dijaki so uspešno zastopali šolo in 

zasedli naslednja mesta: 5. mesto: Jan Šegina, 7.–8. mesto: Pia Kržan in 

Sandi Selan. 

V okviru srečanja,  ki so se ga iz naše šole udeležili dijaki 3. letnikov, so 

mladi kemiki obiskali Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo na 

Reaktorskem centru v Podgorici in si ogledali znamenitosti Ljubljane pod 

vodstvom vodičev TIC-a. 

Z znanjem do lepote – 

tekmovanje s  

področja kozmetike 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Tina Benkovič 

(naravna 

manikira, 

permanentno 

lakiranje, Nail 

Art in škatlice) 

Sabina Špoljar 

(ličenje in 

celostna 

podoba), 

Monika Sadar 

(celostna 

podoba) 

Srednja 

zdravstvena in 

kozmetična 

Maribor 

19. 3. 2016 

Dijakinje naše šole so tekmovale v kategorijah: naravna manikira, 

permanentno lakiranje, ličenje na temo 60. leta na moderen način ter 

celostna podoba in Nail Art iz škatlice na temo Disco ikona 80. let. 

Dijakinja Špela Primc, 3. a KZ, je osvojila 2. mesto v kategoriji naravna 

manikira, dijakinja Špela Mlakar, 4. a KZ, pa je osvojila 3. mesto v 

kategoriji permanentno lakiranje.   

Tekmovanje iz znanja 

logike 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Aleš Absec 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Ljubljana 

24. 9. 2015 

 

 

 

 

 

7. 11. 2015 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 40 tekmovalcev.  

Na državno tekmovanje so se uvrstili Vid Bačar, 1. b KT, Luka Gorenčič, 2. 

a KT, in Maša Brulc, 3. a KT. 

 

 

Na državnem tekmovanju je bil najuspešnejši Luka Gorenčič, ki je osvojil 

srebrno priznanje. 
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Tekmovanje dijakov 

srednjih tehniških in 

strokovnih šol v znanju 

matematike 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državno 
Marjanca 

Velkavrh 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazija Novo 

mesto 

17. 3. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 4. 2016 

Tekmovanje je potekalo v dveh nivojih: 

 Skupina B – dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol      

Sodelovalo je 27 dijakov prvih, 29 dijakov drugih, 22 dijakov 

tretjih in 11 dijakov četrtih letnikov. Skupaj je tekmovalo 89 

dijakov naše šole. 

 Skupina C – dijaki poklicnih šol 

Sodelovalo je 13 dijakov: 8 iz prvega, 3 iz drugega in 2 iz tretjega letnika 

programa bolničar-negovalec. 

Z letošnjim šolskim letom ni več regijskega tekmovanja, kjer bi izbrali 

udeležence za državno tekmovanje. Naloge na kenguruju niso klasične 

matematične naloge, ampak so naloge izbirnega tipa, zato je po tekmovanju 

Mednarodni matematični kenguru potekal še izbirni del, kjer je z 

reševanjem nadaljevala večina dijakov v tekmovalni skupini B. Dodatno so 

reševali dve klasični matematični nalogi, ki so se skupaj z zadnjo tretjino 

nalog Mednarodnega matematičnega kenguruja upoštevale za uvrstitev na 

državno tekmovanje, kamor se je uvrstilo 8 naših dijakov. Zlata priznanja so 

osvojili: Ines Saje, 1. b FT, Jan Šegina in Dženana Smajlović, oba 3. a KT, 

ter Pia Kržan, 4. a KT. Srebrna priznanja so osvojili: Nejc Požun, 1. a FT, 

Tinkara Rajnar, 1. b ZN, Kaja Metež, 2. a KT, in Jakob Muhič, 3. a KT. 

Za tekmovalno skupino C ni bilo izbirnega dela, dijaki poklicnih šol so se 

na državno tekmovanje uvrstili le na podlagi rezultatov matematičnega 

kenguruja, a izmed naših dijakov ni bil nihče uvrščen na državno 

tekmovanje. 
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Tekmovanje 

srednješolcev v znanju 

fizike za Stefanova 

priznanja 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

Regijsko 

Darja Urbas 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

Trbovlje 

2. 3. 2016 

 

 

 

 

 

 

18. 3. 2016 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 9 dijakov naše šole. Noben dijak ni 

prejel priznanja. 

 

 

 

 

Na regijskem tekmovanju so sodelovali trije dijaki naše šole. Nobeden od 

dijakov se ni uvrstil na državno tekmovanje in ni prejel priznanja. 

Tekmovanje iz znanja 

angleščine za dijake 3. 

letnikov (IATEFL 

Slovenia) 

Državno Barbara Cesar 
Gimnazija 

Bežigrad 
14. 3. 2016 

Tekmovanje je namenjeno dijakom tretjih letnikov, ki se učijo angleščine 

kot prvega tujega jezika (devet ali več let učenja) in obiskujejo katerokoli 

strokovno šolo, ki se zaključi s poklicno maturo. Državnega tekmovanja sta 

se udeležila dva dijaka naše šole, in sicer Jan Šegina, 3. a KT, ter Domen 

Prašin, 3. b KT. Jan je dosegel zlato priznanje, Domen pa srebrno priznanje. 

Tekmovanje iz angleške 

bralne značke EPI 

Reading Badge 

Šolsko Barbara Cesar 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

9. 3. 2016 

Tekmovanja se je udeležilo 18 dijakov prvih letnikov, ki so dosegli 3 

srebrna priznanja, 29 dijakov drugih letnikov, ki so dosegli 9 srebrnih 

priznanj, in 36 dijakov tretjih letnikov, ki so dosegli 2 srebrni priznanji. 

Bralno tekmovanje iz 

nemškega jezika Pfiffikus 
Šolsko Marjeta Ban 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

31. 3. 2016 

Letošnjega bralnega tekmovanja v nemščini za srednješolce, ki ga pripravlja 

Center Oxford, sta se udeležila 2 dijaka  naše šole. Tekmovanje je že od 

lanskega leta prenovljeno in v celoti poteka preko spleta. 

Oba tekmovalca, Domen Berginc, 4. a KT, in Tinkara Zalokar, 3. c ZN, sta 

dosegla 39 točk od 40 ter tako prejela priznanje. 

Angleško literarno 

tekmovanje za Jurčičev 

memorial 

Državno Barbara Cesar 

Srednja šola 

Josipa Jurčiča 

Ivančna Gorica 

10. 3. 2016 

Letošnjega literarnega natečaja za Jurčičev memorial z naslovom A 

nonviolent world? Yes, please! smo se udeležili s tremi prispevki, in sicer s 

prispevki Julije Košir, 1. a ZN, Špele Pust, 4. a FT, in Gabrijele Pleterski, 4. 

a KT. Slednja je bila izbrana za 2. nagrado. 
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21. državno tekmovanje 

srednjih zdravstvenih šol 

Slovenije za priznanja 

Angele Boškin – program 

zdravstvena nega (pti) 

Državno 
Mateja 

Kržičnik 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

8. 4. 2016 

Organizirali smo 21. državno tekmovanje za priznanje Angele Boškin za 

ZN in ZN-pti na temo Paliativna nega  - obravnava bolečine. Na izbrano 

temo smo pripravili literaturo in jo posredovali vsem srednjim zdravstvenim 

šolam. Na tekmovanje je bilo prijavljenih 53 dijakov programa zdravstvena 

nega iz 11 srednjih zdravstvenih šol pod vodstvom 16 mentorjev. 

Tekmovalo je 52 dijakov, med katerimi je 1 dijakinja osvojila zlato, 6 

dijakov srebrno in 12 dijakov bronasto priznanje. 

Naše dijake sta pripravljali mentorici Marija Račič in Ana Starešinič. 

Arijeta Murseli, 3. b ZN, je osvojila srebrno priznanje, Tjaša Ulčnik in Maja 

Oplotnik, obe 3. c ZN, pa sta dosegli bronasto priznanje 

Učiteljica Janja Vovko je bila tudi ocenjevalka  literarnih del na temo 

Sladkorna bolezen. 

21. državno tekmovanje 

srednjih zdravstvenih šol 

Slovenije za priznanje 

Angele Boškin – program 

bolničar-negovalec 

 

Državno 
Mateja 

Kržičnik 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

8. 4. 2016 

Naša šola je organizirala 21. državno tekmovanje za priznanje Angele 

Boškin za program BN na temo Paliativna oskrba starostnika. Glede na 

temo, ki jo je izbrala Skupnost ravnateljev srednjih zdravstvenih šol, smo 

izbrali literaturo in jo posredovali vsem šolam. Na tekmovanje je bilo 

prijavljenih 20 dijakov iz 7 srednjih zdravstvenih šol pod vodstvom 9 

mentorjev. Tekmovalo je 19 dijakov, med katerimi so 3 osvojili zlato, 2 

srebrno in 2 bronasto priznanje.  

Dijake naše šole sta kot mentorici pripravljali Marinka Cerovšek in Mojca 

Gajić. Dijakinja Anja Stojnič, 2. a BN, je osvojila bronasto priznanje.  



Poročilo o delu 2015/2016 

16 

Literarni in likovni 

natečaj ob 21. državnem 

tekmovanju srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije 

za priznanje zdravstvenih 

šol 

Državno 

Janja 

Florjančič, 

Tadeja Lamut 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

8. 4. 2016 

Letos je bila naša šola organizatorica 21. državnega tekmovanja srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije za priznanje Angele Boškin in bili smo tudi 

organizatorji literarnega natečaja in likovnega natečaja na temo svetovnega 

dneva zdravja – Diabetes.  

Na literarni natečaj je prispelo 29 prispevkov z osmih zdravstvenih šol, ki 

jih je ocenila in izbrala strokovna komisija ter podelila: 

- zlato priznanje Anette KUSERBANJ (Šolski center Slovenj 

Gradec – Srednja zdravstvena šola), 

- srebrno priznanje Moniki FODER (Srednja zdravstvena šola 

Ljubljana), 

- bronasto priznanje Tei ŽURA (Šolski center Novo mesto – Srednja 

zdravstvena in kemijska šola), 

ter dve priznanji za sodelovanje: 

4. mesto Marini EBERL (Srednja šola Zagorje), 

5. mesto Jani CIGAN (Srednja zdravstvena šola Murska Sobota). 

 

Na likovni natečaj je prispelo 34 prispevkov iz devetih zdravstvenih šol, ki 

jih je ocenila in izbrala strokovna komisija  ter podelila: 

- zlato priznanje Sari Stanković (Srednja šola Izola),  

- srebrno priznanje Teji Grobelnik (Šolski center Slovenj Gradec – 

Srednja zdravstvena šola), 

- bronasto priznanje Sari Caf (Srednja zdravstvena in kozmetična 

šola Maribor), 

ter dve priznanji za sodelovanje:  

4. mesto skupini dijakov 1. b (III) (Srednja zdravstvena šola Ljubljana), 

5. mesto Evi Čopič in Jasminu Malkoču (Srednja gozdarska in lesarska šola 

Postojna). 
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Poznavanje flore 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Maša Zajc 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

OŠ Jurija Vege, 

Moravče 

11. 11. 2015 

 

 

 

 

 

14. 5. 2016 

 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 10 dijakov, od tega se je 6 dijakov 

uvrstilo na državno tekmovanje, in sicer Ines Saje, 1. b FT, Lea Strniša, 1. b 

FT, Maja Pene, 2. b FT, Mehridžana Dizdarević, 2. b FT, Kristina Jeralič, 3. 

b FT, Nika Kastelec, 3. b FT 

 

 

Na državnem tekmovanju sta dijakinji Maja Pene in Mehridžana 

Dizdarević, obe iz 2. b FT, zasedli 4. mesto in s tem dosegli srebrno 

priznanje. 

Tekmovanje iz znanja 

biologije za Proteusovo 

priznanje 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Maša Zajc 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Fakulteta za 

naravoslovje in 

matematiko, 

Maribor 

28. 1. 2016 

 

 

 

 

 

19. 3. 2016 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 11 dijakov, od katerih sta se 2 dijakinji 

uvrstili na državno tekmovanje, 6 dijakov pa je prejelo bronasta priznanja. 

Letošnja tema je bila Življenje v kraških jamah. 

 

 

 

Državnega tekmovanja sta se udeležili dve dijakinji, in sicer Mehridžana 

Dizdarević, 2. b FT, in Urška  Rustan, 1. b KT. Vidnejših rezultatov nista 

dosegli. 

Tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Srečko Ožek 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Brežice 

16. 10. 2015 

 

 

 

 

 

21. 11. 2015 

Na šolskem tekmovanju je tekmovalo 133 dijakov. Bronasta priznanja je 

prejelo 7 dijakov, 3 dijakinje so se uvrstile na državno tekmovanje: Vanja 

Barle, 2. b FT, Tjaša Ulčnik, 3. c ZN, in Mateja Brkovič, 3. b KT. 

 

 

 

Državnega tekmovanja sta se udeležili Vanja Barle in Tjaša Ulčnik. Obe sta 

dosegli srebrni priznanji. Mateja Brkovič se tekmovanja zaradi bolezni ni 

udeležila. 
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Tekmovanje iz zgodovine 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Matej Cizelj 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Gimnazija 

Brežice 

11. 12. 2015 

 

 

 

 

 

2. 4. 2016 

Tema letošnjega tekmovanja je bila 1. svetovna vojna. Šolskega tekmovanja 

se je udeležilo 48 dijakov.  

19 dijakov je prejelo bronasta priznanja, najboljši trije pa so našo šolo 

zastopali na državnem tekmovanju v Brežicah, kjer je Jan Šegina, 3. a KT, 

dosegel srebrno priznanje. 

Tekmovanje iz geografije 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Območno 

 

Državno 

Matej Cizelj 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Celje 

 

Rogaška Slatina 

19. 1. 2016 

 

 

 

 

 

8. 3. 2016 

 

19. 4. 2016 

Tema letošnjega tekmovanja iz znanja geografije je bila Naravne 

znamenitosti Slovenije. Tekmovanje je potekalo v dveh delih: pisni in 

terenski del. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 24 dijakov.  

 

 

 

8 dijakov je prejelo bronasta priznanja, najboljši trije so se uvrstili na 

območno tekmovanje.  

Jan Šegina, 3. a KT, in Jasmina Koretič, 3. b FT sta prejela srebrni priznanji 

in uvrstitev na državno tekmovanje, kjer sta osvojila zlati priznanji. 

Tekmovanje v znanju 

slovenščine za 

Cankarjevo priznanje 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Regijsko 

 

 

Državno 

Katja Jović 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Mirna Peč 

 

 

Ljubljana 

9. 12. 2015 

 

 

 

 

 

21. 1. 2016 

 

 

12. 3. 2016 

Na šolskem tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo tekmovanje je 

sodelovalo 8  dijakov na dveh različnih stopnjah. Dijaki na 1. stopnji (1. in 

2. letnik) so brali roman Jugoslavija, moja dežela, dijaki na 2. stopnji (3. in 

4. letnik) pa roman Ljubezen. 

Na regijsko tekmovanje sta se uvrstili 2 dijakinji, in sicer Lucija Cemič, 1. b 

ZN,  in Tina Jurejevčič, 3. b ZN.  

Tina Jurejevčič se je na regijskem tekmovanju odlično odrezala in se 

uvrstila na državno tekmovanje, kjer je s primerjavo literarnih del Ljubezen 

Marjana Rožanca in Čarovnikov vajenec pisatelja Evalda Flisarja osvojila 

zlato priznanje. 

3. natečaj 

Srednje elektro šole in 

tehniške gimnazije, 

Šolski center Novo mesto 

 

Aktiv tujih 

jezikov 

Šolski center 

Novo mesto 
23. 4. 2016 

Letos je potekal na temo Življenje v šoli. Sara Krnc, 2. c ZN, je prejela 1. 

nagrado za pesem v angleščini, Kaja Metež, 2. a KT, za prispevek v 

nemščini in angleščini, medtem ko sta bili Kaja Jug, 2. b KT, in Julija 

Košir, 1. a ZN, nagrajeni v kategoriji fotografskih prispevkov. 
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17. natečaj »Zdrav dih za 

navdih« 

 

Državno 

Tadeja Lamut, 

Ana Starešinič, 

Petra Krulc, 

Marjanca 

Velkavrh 

Srednja 

zdravstvena šola 

Ljubljana 

14. 5. 2016 

Naši dijaki so s svojimi prispevki sodelovali na natečaju, ki ga razpisuje 

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Naši dijaki so se odlično 

odrezali in prejeli eno zlato, šest srebrnih in eno bronasto trstiko. Zlato 

trstiko je prejela Leja Šenica (4. b FT), srebrne so prejeli Lucija Kastelic (1. 

a FT); Julija Košir (1. a ZN); Luka Gorenčič (2. a KT); Natja Božičnik, Eva 

Kralj, Anja Rus, Monika Zorko (vse iz 3. c ZN); Amar Hodžić, Višekruna 

Ognjen (1. c ZN) ter Anja Sušin, Lina Meglič, Miha Rački, Tjaša Plevnik 

(1. b ZN). Bronasto trstiko so prejele Lara Cesar, Teja Nadrih, Boni Peterle, 

Špela Simončič (3. c ZN). 

Natečaj Miti in resnice o 

samopoškodovanju 
Državno Tadeja Lamut Ljubljana 1. 3. 2016 

Dijakinja naše šole Julija Košir, 2. a ZN, je prejela prvo nagrado za 

sodelovanje na fotografskem natečaju Miti in resnice o samopoškodovanju, 

ki ga je v okviru projekta V odsevu razpisalo Društvo študentov medicine 

Slovenije.  S skrbno izbrano temo in odlično postavitvijo motiva je 

prepričala komisijo in si tako zagotovila zmago na natečaju. 

Atletika – ekipno dijaki Področno Urška Korasa Novo mesto 29. 5. 2016 Dijaki so osvojili 7. mesto. 

Atletika – posamično 

dijaki 

Področno 
Urška Korasa Novo mesto 16. 5. 2016 Adrian Frančič, 3. a ZN, je v teku na 100 m osvojil 2. mesto. 

Atletika – 

ekipno dijakinje 
Področno Mirjam Bauer Novo mesto 29. 9. 2015 

Šolsko ekipo dijakinj so sestavljale: Živa Grah, 2. a ZN, Nika Staniša, 3. b 

ZN, Svetlana Gotovac, 1. c FT, Saša Kmet, 3. b ZN, Tinkara Zalokar, 3. c 

ZN, Lea Jeriček, 2. a KT, Katja Bevc, 2. b FT, Klara Turk, 2. b FT, 

Veronika Žunič, 2. a FT, Simona Jelovšek, 4. a FT, Zala Kržičnik, 1. b KT, 

Tina Lukšič, 1. c FT, Mihaela Željko, 2. a BN, Ana Plut, 2. c ZN, in Lucija 

Nemanič, 2. c ZN. 

Ekipa je na področnem tekmovanju s 7373 točkami zasedla 3. mesto, kar pa 

žal ni zadostovalo za udeležbo na državnem ekipnem prvenstvu. 
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Atletika – posamično 

dijakinje 

Področno 

 

 

 

 

 

Državno 

Mirjam Bauer 

Novo mesto 

 

 

 

 

 

Domžale 

16. 5. 2016 

 

 

 

 

 

18. 5. 2016 

Šolo je zastopalo 10 dijakinj, ki so tekmovale v teku na 100 m, 400 m, 1000 

m, v štafeti 4 x 100 m, skoku v daljino in suvanju krogle. Tinkara Zalokar, 

3. c ZN, Svetlana Gotovac, 1. c FT, Zala Kržičnik, 1. b KT, Lea Jeriček, 2. a 

KT, Julija Košir, 1. a ZN so se uvrstile na državno posamično tekmovanje. 

 

 

Na državnem tekmovanju je si je Tinkara Zalokar v teku na 100 m delila 5.–

6. mesto, Svetlana Gotovac je v suvanju krogle zasedla 4. mesto, Zala 

Kržičnik je bila 16. v skoku v daljino, v štafetnem teku 4 x 100 m pa so 

dekleta zasedla 13. mesto. 

Jesenski kros – dijakinje Področno Mirjam Bauer Novo mesto 22. 9. 2015 
Na njem so naše dijakinje v kategoriji letnik 1998 in 1999 zasedle naslednja 

mesta: 1. mesto Klara Turk, 2. b FT, in 2. mesto Veronika Žunič, 2. a FT. 

Rokomet – dijaki Občinsko 
Stanislav 

Matjaž Ferkolj 
Novo mesto 7. 10. 2015 Na prvenstvu so dijaki dosegli 4. mesto. 

Rokomet – dijakinje 

Področno 

 

 

Državno 
Stanislav 

Matjaž Ferkolj 

Novo mesto 

 

 

Novo mesto 

 

Novo mesto 

14. 10. 2015 

 

 

15. 12. 2015 

(četrtfinale) 

3. 3. 2016 

(polfinale) 

Zaradi majhnega števila prijavljenih šol v letošnjem šolskem letu ni bilo 

občinskega prvenstva v rokometu za dijakinje. Dijakinje so se direktno 

uvrstile na področno prvenstvo, kjer so zasedle 1. mesto. 

Dosežek je dijakinjam omogočil uvrstitev na državno prvenstvo, kjer so v 

četrtfinalu zasedle 2. mesto, v polfinalu pa 4. mesto. 

Košarka – dijaki Občinsko 
Simon 

Šlajkovec 
Novo mesto 3. 12. 2015 Ekipa naše šole je zasedla 5.–7. mesto. 

Košarka – dijakinje Občinsko 
Simon 

Šlajkovec 
Novo mesto 1. 12. 2015 Ekipa naše šole je zasedla 3. mesto. 

Nogomet –dijaki 

Občinsko 

 

 

Področno 

 

Državno 

Simon 

Šlajkovec 

 

 

 

Novo mesto 

 

 

5. 1. 2016 

 

 

13. 1. 2016 

 

31. 3. 2016 

Na občinskem prvenstvu srednjih šol v malem nogometu za dijake je ekipa 

naše šole je zasedla 2. mesto in se uvrstila na področno prvenstvo. 

Na področnem prvenstvu srednjih šol v malem nogometu za dijake je ekipa 

naše šole zasedla 2. mesto in se uvrstila v četrtfinale državnega tekmovanja. 

 

V četrtfinalu državnega prvenstva je ekipa naše šole zasedla 3.–4. mesto. 
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Nogomet – dijakinje 

Občinsko 

 

Področno 

 

Državno Stanislav 

Matjaž Ferkolj 

Novo mesto 

 

Novo mesto 

 

Novo mesto 

7. 1. 2016 

 

27. 1. 2016 

 

30. 3. 2016 

(četrtfinale) 

15. 4. 2016 

(polfinale) 

10. 5. 2016 

(finale) 

Na občinskem prvenstvu so dijakinje dosegle 2. mesto. Uvrstile so se na 

področno prvenstvo, kjer so dosegle 2. mesto.  

Dosežek je dijakinjam omogočil uvrstitev na državno prvenstvo, kjer so v 

četrtfinalu zasedle 1.–2. mesto, v polfinalu 2. mesto in v finalu 2. mesto. 

Odbojka – dijaki Občinsko 
Simon 

Šlajkovec 
Novo mesto 4. 11. 2015 Ekipa naše šole je zasedla 5.–7. mesto. 

Odbojka – dijakinje 

Občinsko 

 

Področno 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Urška Korasa 

Novo mesto 

 

Brežice 

 

 

 

 

 

 

Novo mesto 

11. 11. 2015 

 

26. 11. 2015 

 

 

 

 

 

 

14. 1. 2016 

Na občinskem prvenstvu so dijakinje osvojile 1.mesto. 

 

Na področnem prvenstvu so dijakinje osvojile 2. mesto in se uvrstile v 

četrtfinale državnega prvenstva. Ekipo so sestavljale: Katja Zgorc, 2. c ZN, 

Živa Grah, 2. a ZN, Teja Žarn Kozole, 3. c ZN, Amela Kalabić, 3. a FT, 

Klara Kavčič, 4. b ZN, Tamara Došenović, 4. a KT, Janja Hojnik, 4. b ZN, 

Tadeja Žarn, 3. b FT, Tina Piltaver, 2. a FT, Zenaida Huskić, 3. a FT, 

Mateja Grilc, 2. c ZN in Manca Kostevc, 3. b KT. 

 

V četrtfinalu državnega prvenstva so dijakinje osvojile 3. mesto. 

Badminton – posamično 

dijaki in dijakinje 

Področno 

 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Mirjam Bauer 

Brežice 

 

 

 

 

 

 

 

Medvode 

22. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

25. 1. 2016 

Med nekategoriziranimi dijakinjami sta 1. in 2.  mesto zasedli dijakinji 

Nuša Zaman, 4. a ZN, in Maja Vojnovič, 3. b KT, Veronika Žunič, 2. a FT, 

je zasedla 6. mesto, Tjaša Peršič, 2. b ZN, 8., in Klara Turk, 2. b FT, 25. 

mesto. Med nekategoriziranimi dijaki so tekmovali naslednji dijaki: Nejc 

Kerin, 1. a FT, ki je zasedel 10. mesto, Uroš Hrka, 1. b KT, ki je zasedel 18. 

mesto, ter David Koračin, 1. a ZN, in Matic Berk, 1. a ZN, ki sta zasedla 22. 

in 27. mesto. Med kategoriziranimi dijaki je Domen Laznik, 2. b KT, 

zasedel 4. mesto. 

Na državnem tekmovanju nismo dosegli vidnejših rezultatov. 

Badminton – ekipno 

dijaki in dijakinje 
Področno Mirjam Bauer Brežice 22. 12. 2015 

Šolska ekipa je zasedla 2. mesto. 

Zaradi bolezni nekaterih dijakov se državnega tekmovanja nismo udeležili. 
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Odbojka na pesku – dijaki Občinsko 
Simon 

Šlajkovec 
Novo mesto 6. 6. 2016 Ekipa naše šole je zasedla 4. mesto. 

Odbojka na pesku – 

dijakinje 
Občinsko Urška Korasa Novo mesto 6. 6. 2016 

Dijakinje so osvojile 1. mesto in se tako uvrstile v četrtfinale državnega 

prvenstva, ki bo septembra 2016. 

Streljanje z zračnim 

orožjem 

Področno 

 

 

 

 

Državno 

Urška Korasa 

Novo mesto 

 

 

 

 

Ljubljana 

 

2. 2. 2016 

 

 

 

 

14. 3. 2016 

Klara Smrekar, 3. a KT, je zmagala v streljanju s standard zračno puško. V 

streljanju z zračno pištolo so dijakinje ekipno osvojile 1. mesto, med 

posameznicami pa je bil vrstni red naslednji:  Klara Smolič, 3. a KT, je 

zased1a 1. mesto, Urška Gmajnič,  1. a KZ, je zasedla 2. mesto, in Špela 

Centa,  3. b KT, je zasedla 3. mesto.  

Na državnem prvenstvu je bila Klara Smrekar v streljanju s standard zračno 

puško šesta, Urška Gmajnič četrta,  Klara Smolič pa v streljanju z zračno 

pištolo peta. 

Lokostrelstvo Državno Urška Korasa Ljutomer 21. 5. 2016 
V streljanju z lokom je našo šolo zastopala Anja Šimic, 2. b ZN, ki je 

osvojila 1. mesto. 

Akrobatika Državno Urška Korasa Izola 9. 12. 2015 
Ekipo naše šole so zastopale: Sara Škaler, 4. b ZN, Lara Žibert, 4. a FT, in 

Petra Purkat, 2. a FT. Sara Škaler je osvojila 4. mesto. 

V četrtek, 10. 9. 2015, je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekala slavnostna podelitev priznanj najboljšim športnim šolam in vrtcem v šolske letu 

2014/2015. Naša šola je glede na športne dosežke osvojila bronasto priznanje. Kulturni program sta popestrili tudi naši telovadki Lara Žibert in Sara Škaler. 

V torek, 29. 9. 2015, in sredo, 30. 9. 2015, je potekalo 12. evropsko kemijsko tekmovanje Grand Prix Chimique (GPCh) v kraju Muttenz v bližini Basla v Švici. Nastopali so 

tekmovalci iz 9 držav, in sicer iz Avstrije, Švice, Nemčije, Francije, Češke, Slovaške, Madžarske, Srbije in Slovenije. Tekmovanja se je udeležil tudi naš dijak Lovro 

Klobučar, ki je lani na državnem tekmovanju dosegel 2. mesto. Zmagala je tekmovalka Caitlin Blum iz Švice, naš Lovro pa je v tej močni konkurenci dosegel 6. mesto. 

Tekmovanje sestoji iz dveh delov, ki trajata vsak po 8 ur. Prvi del je sinteza in čiščenje določene organske spojine, drugi del pa kompleksna analiza realnega vzorca. 
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2.5 Projekti in prireditve 

Odgovorni Projekt/prireditev Poročilo o izvedbi 

Mirjam 

Bauer 
Znanje-delo-vadba-zdravje 

Projekt Znanje-delo-vadba na delovnem mestu je potekal skozi vse šolsko leto. Izvajali smo ga učitelji športne vzgoje. Na konferencah 

učiteljskega zbora smo redno izvajali raztezne ali sprostilne vaje, zaposleni pa so se lahko pod strokovnim vodstvom udeleževali še 

vadbe joge in vadbe v fitnesu. 

Monja Pust Medgeneracijsko sožitje 

S projektom Medgeneracijsko sožitje na Šolskem centru Novo mesto smo se trudili stkati še močnejše vezi med generacijami. 

Sodelovali smo z upokojenci našega zavoda. 

V letošnjem letu smo jih povabili k sodelovanju in razstavam. Prav tako smo jih povabili na kulturno prireditev v mesecu februarju, 

kjer smo prireditev, posvečeno ljudskemu slovstvu in običajem, zasnovali tudi z namenom združiti več generacij. 

Prireditev so tako sooblikovali osnovnošolci, ki smo jih povabili, dijaki in učitelji. Povabili smo tudi bivše zaposlene, ki so se z 

veseljem odzvali vabilu. Ob ljudskih običajih, ki se vedno prenašajo iz roda v rod, smo tako stkali nekaj neprecenljivih trenutkov 

druženja. Upokojenci so lahko poklepetali z zaposlenimi in dijaki. Potrudili smo se, da jim pokažemo, da je šolski center tak tudi 

zaradi njih in njihovega dela. 

Mojca 

Simončič 
eMedica 

V projektu partnerstva šol eMedica smo uspešno zaključili projekt Zdravstveni turizem pod mentorstvom Maše Zajc. Pri tem so 

sodelovale dijakinje Marija Marguš, 3. a ZN, Sabina Komič, 4. a ZN, in Simona Peteretič, 3. b ZN. 1. in 2. oktobra 2015 smo 

organizirali dvodnevno izmenjavo sodelujočih na naši šoli ter se udeležili enodnevne izmenjave v Zagrebu. Izdelali smo seminarsko 

nalogo na temo Zdravstveni turizem. Projekt smo skupaj s sodelujočimi šolami predstavili na tridnevnem srečanju v Termah Tuhelj v 

mesecu marcu 2016. Dijaki in profesorji smo pri delu pridobili veliko novih izkušenj, izmenjali znanja in sklenili nova poznanstva. 

Andreja 

Kmet 

Inovacijski projekt 

Alternativni ukrepi 

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 6 učiteljev) od začetka do konca šolskega leta. 

Projektna skupina je izvajala dejavnosti projekta v okviru učiteljskega zbora Srednje zdravstvene in kemijske šole, dijakov in sveta 

staršev. Izvedli smo dva delovna sestanka projektne skupine, dve konzultaciji s predstavnico ZRSŠ, predstavitev zbirnika alternativnih 

ukrepov in zbirnika pohval ter smernic za nadaljnje delo za učiteljski zbor, za predstavnike sveta staršev in za predstavnike oddelkov v 

okviru dijaške skupnosti. Uvedli smo beleženje ukrepov in pohval v e-Asistent ter spodbujali izrekanje smiselnih pohval. Poleg tega 

smo v okviru projekta v zadnjem mesecu pred koncem pouka začeli s slikovnimi in kratkimi pisnimi »nagovori«, ki smo jih v 

sodelovanju z dijaško skupnostjo nalepili na stene (poskusno v WC-jih), v namen lepšega vedenja oziroma upoštevanja pravil in 

izražanja osebne kulture.  V naslednjem šolskem letu bomo s projektom nadaljevali, vendar ne več v okviru IP ZRSŠ. Ker učitelj 

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

zmanjšanje vzgojnih ukrepov, bomo v prihodnjem letu posvetili več pozornosti socialni kompetenci učitelja. 

Janja 

Florjančič 
Rastem s knjigo V okviru projekta Rastem s knjigo so si dijaki 1. letnikov tudi letos ogledali in spoznali knjižnice Novega mesta – frančiškansko 

knjižnico, knjižnico na Kapitlju in Knjižnico Mirana Jarca. S projektom želimo motivirati dijake, da bi obiskovali knjižnice in segali 
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Odgovorni Projekt/prireditev Poročilo o izvedbi 

po različni literaturi. 

Barbara 

Stopar 
Zdrava šola 

Zdrava šola deluje pod okriljem NIJZ. V tem šolskem letu smo celo leto izvajali različne dejavnosti za dijake na temo duševnega 

zdravja, katerega nit so bile delavnice o samopodobi Tonija Kočevarja in Mateje Petric. 

Ob pomembnih svetovnih dnevih smo pripravljali tematske razstave. 

V času govorilnih ur smo za matere pripravili stojnico o samopregledovanju dojk. 

Humanitarna akcija zbiranja zamaškov se je izvajala 1. polletje leto za Mateja in 2. polletje za Zalo. Izvajalec Srečko Ožek.  

Humanitarna akcija zbiranja hrane in izdelkov za osebno higieno za dve socialno šibki družini naših dijakov (dec. 2015), zbiranje odej 

in rjuh za živali v zavetišču (dec. 2015). Izvajalka Andreja Kmet. 

Krvodajalske akcije se je udeležilo 48 dijakov četrtih letnikov. Razporejeni so bili na več terminov od februarja do aprila. Izvajalka 

Vida Novinec. 

Polona Kramar je izvedla za dijake 1. letnikov delavnice Učenje učenja. 

Jožica Hrovat je izvedla delavnice za dijake o verbalnem nasilju. 

Strokovne delavke Zdravstvenega doma Novo mesto so izvedle delavnice o spolnosti. 

Janja 

Florjančič 
Novoletni koncert 

V sodelovanju s Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo smo konec decembra organizirali že 11. dijaški novoletni koncert, na 

katerem je nastopilo 20 glasbenih skupin z obeh šol, dekliški pevski zbor Srednje zdravstvene in kemijske šole, Big band šolskega 

centra ter plesalci Plesnega studia Novo mesto. Skupaj je bilo več kot 140 aktivno udeleženih dijakov, ki so poskrbeli za prijetno 

vzdušje dva tisoč glave množice dijakov. 

Petra Krulc 
Prireditev ob kulturnem 

prazniku 

V torek, 9. februarja 2016, smo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v sodelovanju s Srednjo strojno šolo pripravili kulturno 

prireditev, s katero smo obeležili slovenski kulturni praznik. Dijaki so skupaj s profesorji oživljali ljudsko slovstvo, recitirali ljudsko 

poezijo, pripovedovali pripovedke, predstavili ljudske običaje in izseke iz življenja nekoč in danes. Prireditev so popestrili dijaki 

pevskega zbora Srednje zdravstvene in kemijske šole. Posebno vzdušje je na prireditvi ustvarila folklorna skupina učencev Osnovne 

šole Drska pod mentorstvom gospe Mojce Mežik. 

Z zavestjo združiti skupne moči ob medgeneracijskem sožitju za ohranjanje naše kulturne dediščine smo medse povabili tudi 

upokojene delavce Šolskega centra Novo mesto, s katerimi smo po končani prireditvi tudi prijetno poklepetali. 

Valentina 

Madjar Sitar 

Prireditev ob zaključku 

tekmovanja zdravstvenih 

šol 

21. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol za priznanja Angele Boškin se je zaključilo s svečano prireditvijo v Športni dvorani 

Leona Štuklja. Po uvodnem nagovoru direktorja in ravnateljice je nekaj besed o tekmovanju spregovorila tudi predsednica Skupnosti 

srednjih zdravstvenih šol Slovenije Marija Verbič. Prireditev smo popestrili z glasbenimi in plesnimi točkami. Sledila je podelitev 

priznanj likovnega in literarnega natečaja. Tekmovalci vseh slovenskih zdravstvenih šol so se pomerili tudi v znanju z stroke, katerega 

temi sta bili paliativna oskrba starostnika ter paliativna zdravstvena nega in obravnava bolečine. Z razglasitvijo rezultatov o 
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Odgovorni Projekt/prireditev Poročilo o izvedbi 

tekmovanju strokovnega dela smo zaključili sklepno prireditev.  

Janja 

Florjančič 

Zaključna prireditev ob 

koncu šolskega leta 

V petek, 20. 5. 2016, je v Športni dvorani Leona Štuklja že tretjič potekala prireditev Predaja ključa, na kateri so se dijaki zaključnih 

letnikov simbolično poslovili od srednje šole. 

Za ključ so se med seboj pomerili v različnih igrah dijaki treh najboljših tretjih letnikov 3. b ZN, 3. a KT in 3. b FT. Zmago so si 

priborili dijaki 3. a KT in s tem postali tudi ponosni lastniki ključa. 

Na prireditvi smo podelili tudi priznanja najboljšim dijakom za najvišje dosežke na državnih tekmovanjih iz slovenščine, matematike, 

angleščine, geografije ter strokovnih predmetov. 

Naj dijak šole je postal Jan Šegina  iz 3. a KT. 

 

2.6 Prostoizbirne in fakultativne interesne dejavnosti 

Krožek Mentor Poročilo o izvedbi 

Farmacevtski 

krožek 
Marica Kralj 

Farmacevtski krožek se je izvajal med šolskim letom, v zelo intenzivni obliki v času dneva odprtih vrat, različnih promocij (senčenja – 

Češka), predstavljanja poklica farmacevtski tehnik osnovnošolcem, otvoritve laboratorija 150, medijske predstavitve programa farmacevtski 

tehnik in v obdobju pred informativnim dnevom. Sodelovalo je približno 15 dijakov 3. in 4. letnika, v času informativnega dne pa tudi dijaki 

2. letnika smeri farmacevtski tehnik. Izdelovali smo različne pripravke: zdravilne čajne mešanice, balzame, mazila, kreme, raztopine ... 

Ne-varna kemija Janez Barbič 

Krožek je obiskovalo 9 dijakov. V prvem delu smo pripravili in izvajali enostavne poskuse na dnevu odprtih vrat v novembru. Do novega 

leta smo izvedli okoli 10 zelo atraktivnih poskusov, ki smo jih vsakega posebej posneli s pametnim telefonom. V januarju smo preizkusili 

nov komplet za kapljično analizo, ki se uporablja za prikaz ionskih in redoks reakcij z raztopinami. Preizkusili smo tudi Vernierjev komplet 

za računalniško izvedbo vaj iz plinskih zakonov. Naredili smo napravico za prikaz eksplozijskih mej ogljikovodikov (bencin in naftni plin) v 

mešanici z zrakom. Napravica je bila zatem uporabljena pri rednih vajah iz organske kemije. Sedaj je v pripravi filmček, ki bo povezal 

najbolj atraktivne prizore, ki so bili predhodno posneti z mobiteli in deloma tudi s profesionalno kamero (Gašper Franko). 

Pevski zbor Matejka Kure 

V šolskem letu 2015/16 se je v pevski zbor vključilo 18 dijakinj iz vseh programov naše šole. Občasno sta se v zasedbo vključila še dva 

dijaka. Opravili smo 20 vaj in nastopov. Sodelovali smo na naslednjih prireditvah v okviru Šolskega centra: prireditev Kaj znaš, to veljaš, 

prireditev ob kulturnem prazniku na Šolskem centru Novo mesto, zaključna prireditev državnega tekmovanja srednjih zdravstvenih šol, 

otvoritev finala državnega tekmovanja za dekleta v nogometu na Šolskem centru Novo mesto, Dan ljubezni  na Šolskem centru Novo mesto.  

Ustvarjalne 

delavnice 

Marjanca 

Velkavrh 

Krožek ustvarjalne delavnice je potekal ob ponedeljkih dve šolski uri. Obiskovali sta ga dve dijakinji. Izdelovale smo nakit iz fimo mase in 

žice ter voščilnice. Izvedle smo novoletni bazar. 

Nogomet –dijakinje 
Stanislav 

Matjaž Ferkolj 

Dejavnost je potekala od oktobra 2015 do maja 2016. Vadba oz. treningi so potekali 9. in 10. šolsko uro. Poudarek je bil na tehnično-

taktičnih elementih nogometne igre in pripravi na šolska tekmovanja. Interesno dejavnost je obiskovalo 12 dijakinj. 

Nogomet – dijaki 
Simon 

Šlajkovec 

Dejavnost je potekala od oktobra 2015 do aprila 2016. Zaradi zasedenosti dvorane v popoldanskem času in prevozov dijakov je vadba 

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

Atletika – dijaki Urška Korasa Vadbo smo imeli v jesenskem in spomladanskem času, ker smo morali izvesti treninge na stadionu. 

Atletika – dijakinje Mirjam Bauer Vadbo smo imeli v jesenskem in spomladanskem času, ko smo se pripravljali na šolska tekmovanja. 
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Rokomet – dijaki, 

dijakinje 

Stanislav 

Matjaž Ferkolj 

Dejavnost je potekala od oktobra 2015 do aprila 2016. Zaradi zasedenosti dvorane v popoldanskem času in prevozov dijakov je vadba 

potekala 9. uro ali med malico. Poudarek je bil na tehnično-taktičnih elementih nogometne igre in pripravi na šolska tekmovanja. V interesno 

dejavnost je bilo vpisanih 16 dijakinj. 

Košarka – dijaki, 

dijakinje 

Simon 

Šlajkovec 

Dejavnost je potekala od oktobra do januarja 2016. 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 šolska tekmovanja. 

Odbojka – dijaki 
Simon 

Šlajkovec 

Realizirali smo vadbo po planu. Od oktobra do januarja 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. 

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. 

Gimnastika Urška Korasa Intenzivneje smo se pripravljale en mesec pred posamezno tekmo.  

Badminton – dijaki, 

dijakinje 
Mirjam Bauer 

Vadbo smo imeli v jesenskem in zimske času, ko smo se pripravljali na šolska tekmovanja. 

Francoščina 
Maruša 

Pogačnik 

Krožek francoščine sta v šolskem letu 2015/16 obiskovali 2 dijakinji. Potekal je ob torkih, 9. šolsko uro, v učilnici 337. Dijakinji sta na 

zabaven, interaktiven in sproščen način spoznavali osnove francoskega jezika (kako se predstaviti, besedišče povezano s števili, barvami, 

družino, hrano, prostim časom, šolskimi potrebščinami itd.). Namen krožka je bil, da bi dijakinji razvili zanimanje za francoski jezik in 

pridobili motivacijo za učenje tega jezika tudi izven šole. Največji poudarek pa je bil na spoznavanju francoske kulture. Predstavila sem jima 

francoski način življenja, njihovo miselnost, praznike in običaje. Poslušale smo nekaj tradicionalne francoske glasbe in si ogledale znan 

francoski film. Zadnjo uro pa smo se tudi posladkale s tradicionalno francosko hrano - les friandises in poskusile originalni croissant.  

Španščina Tadeja Lamut 
Z dvema dijakinjama smo se redno srečevale ob ponedeljkih 9. šolsko uro. Preko zanimivih in zabavnih učnih ur smo spoznale osnove 

španskega jezika in njihove kulture.  

Nemščina za 

zdravstvene 

delavce 

Marjeta Ban 

Krožek je potekal ob torkih 6. šolsko uro. Obiskovale so ga dijakinje oddelka 1. c ZN in 3. a ZN. Izvedenih je bilo 16 šolskih ur. Vsebina 

krožka: osnovne komunikacijske veščine, osnovne vsakodnevne situacije (ogled kratkih videofilmov o vsakdanjih situacijah, sledi diskusija), 

strokovno besedišče (deli telesa, notranji organi, medicinski inštrumenti, opis bolniške sobe, bolezni, poškodbe, oddelki v bolnišnici, 

specialisti ...), specifične situacije, povezane z zdravstveno nego (nega bolnika – komunikacijske veščine, komunikacija ob bolniški postelji)  

Prostovoljno delo Gloria Šepec 

Interesna dejavnost je potekala skozi celo šolsko leto na različnih lokacijah: Splošna bolnišnica Novo mesto (skupina Sončki in 

Pikapolonice), DSO Trebnje, DSO Novo mesto, DSO Impoljca, DSO Brežice in DSO Krško. Dijaki so mesečno po razporedu obiskovali 

paciente in oskrbovance. Obeležili smo tudi pomembne praznike ter pacientom in oskrbovancem polepšali dneve. V bolnišnici je aktivno 

skozi celo leto sodelovalo 55 dijakov, v domovih starejših občanov pa 20 dijakov. Dijaki prostovoljci v bolnišnici smo drugo leto zapored v 

kategoriji srednjih šol pridobili priznanje Naj junaki našega časa. 

Merjenje RR Marija Račič 

V šolskem letu 2015/2016 smo izvajali meritve RR na Šolskem centru Novo mesto ter nastopali na DOV Krka in v Splošni bolnišnici Novo 

mesto ob Svetovnem dnevu hipertenzije. Meritve smo izvajali enkrat mesečno, sodelovali so dijaki drugih in tretjih letnikov programa 

zdravstvena nega. Sodelovalo je 20 dijakov, izvedenih je bilo 886 meritev. Merili smo tudi glukozo v krvi klasično in s telefonom, izvajali 

meritve pulza s telefonom in saturacijo krvi. S krožkom RR želimo nadaljevati v naslednjem šolskem letu.  

Merjenje 

gleženjskega 

indeksa 

Vida Novinec 

Dijaki so spoznali, kaj je gleženjski indeks in kako poteka merjenje. V sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja so v jesenskem času 

izvajali meritve gleženjskega indeksa. 

Botanični krožek Maša Zajc 

V sklopu botaničnega krožka smo spoznavali značilnosti različnih družin in njihovih najpogostejših predstavnikov. Pripravljali smo se tako 

na šolsko tekmovanje kot državno tekmovanje iz poznavanja flore. V zimskem delu leta je delo potekalo v učilnici, spomladi pa smo z dijaki 

odšli na teren, kjer smo spoznavali floro našega šolskega okoliša. 

Šolski orkester Gregor Zagorc V tem šolskem letu je deloval orkester Šolskega centra Novo mesto v obliki Big Banda. Orkester je bil sestavljen iz dijakov celotnega 
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šolskega centra. Med udeleženci so sodelovali tudi dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole: Meta Sokol, 1. b FT, Matic Šurla, 1. b FT, 

Jana Tisovec, 1. a ZN, Anja Vrhovšek, 1. a ZN. Vaje so potekale enkrat tedensko, med oktobrom in majem, in sicer v prvem polletju ob 

torkih, 9. in 10. šolsko uro, v drugem polletju ob četrtkih, 9. in 10. šolsko uro. V prvem polletju so vaje potekale na SZKŠ v učilnici 144, v 

drugem polletju v kabinetu za glasbo na novem MIC-u. Orkester je nastopil dvakrat v tem šolskem letu. Oba nastopa sta bila izvedena na 

šolskih prireditvah ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 22. 12. 2015 v organizaciji SGLVŠ in SSŠ ter 24. 12. 2015 v organizaciji SZKŠ in 

SEŠTG. Oba nastopa sta bila zelo uspešna in se je orkester predstavil z dvema skladbama. Upam, da bo orkester deloval tudi drugo šolsko 

leto ter da se bomo številčno okrepili.  

Zgodovinski krožek Matej Cizelj 
V šolskem letu 2015/2016 smo z dijaki podrobno spoznavali tematiko letošnjega tekmovanja – 1. svetovno vojno. Intenzivno smo se 

srečevali predvsem pred državnim tekmovanjem. 

Bralni klub 
Janja 

Florjančič 

Bralni klub je v šol. letu 2015/16 obiskovalo 29 dijakov. Prebirali smo knjige o odvisnosti in medse povabili g. Tonija Kočevarja, ki nam je 

predstavil svojo pot iz pekla mamil. V okviru bralnega kluba smo obiskovali POP-slastice v Knjižnici Mirana Jarca, obiskali Knjižni sejem v 

Ljubljani, si ogledali zakulisje Opere SNG Ljubljana in odšli na koncert skupine Parni valjak v Cankarjev dom. 

Spletni dijaški 

časopis Di(v)jak 
Monja Pust 

Tudi v letošnjem šolskem letu je dijaški uredniški odbor izdal dve številki spletnega časopisa Divjak naše šole. Obe številki sta bili zelo 

obsežni, saj ponujata različno branje tako dijakom kot učiteljem in ostalim obiskovalcem spletnih strani. Ob zavedanju, da slika pove več kot 

besede, je velik poudarek pri urejanju časopisa namenjen fotografijam, pa tudi branju, ki je še posebej mladim zanimivo po tematiki. Vsaka 

številka vsebuje tako literarne prispevke kot utrinke počutja in dogajanja na šoli. Ker pa dijaki vedno znova radi izvedo kaj novega o 

učiteljih, je v vsaki številki predstavljen tudi intervju z enim od njih. Predstavljene so slike dijakov, ki radi likovno ustvarjajo, njihov pogled 

na glasbo, šport, naravo in družbeno dogajanje. 

 

Nadstandardna 

ekskurzija v tujino –  

Pariz, Strassbourg  

(fakultativna 

dejavnost) 

Barbara 

Cesar 

Ekskurzija v Pariz je bila zaradi novembrskih terorističnih napadov odpovedana. Dijakom smo zato omogočili enodnevni izlet v Benetke z 

otokoma Burano in Murano. Izlet je bil izveden 15. aprila 2016, udeležilo se ga je 132 dijakov naše šole. 

Smučarski vikend v 

Planici 

(fakultativna 

dejavnost) 

Mirjam 

Bauer 

Smučarski vikend je potekal od 22. do 24. 1. 2016 v Planici. Udeležilo se ga je 43 dijakov iz celotnega šolskega centra in 4 učitelji. Smučali 

smo na Višarjah in Nassfeldu v Italiji ter na Gerlitznu v Avstriji.  

Filmski abonma  

(fakultativna 

dejavnost) 

Matejka 

Kure  

V šolskem letu 2015/16 se je na filmski abonma prijavilo 122 dijakov. Glede na aktualnost in ponudbo smo si ogledali 8 filmskih predstav 

različnih žanrov in v različnih tehnikah. 

Večerni abonma  

(fakultativna 

dejavnost) 

Nada 

Fortuna 

Z dijaki smo si med šolskim letom ogledali 7 gledaliških predstav v Krškem in tri v Novem mestu v Kulturnem centru Janeza Trdine. 
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3 DIJAKI  

3.1 Analiza realizacije pouka 

Skupna realizacija ur vseh oddelkov: 98,8 % 

 

3.2 Pregled uspeha ob koncu šolskega leta 

Oddelek 
Število 

dijakov 

Število 

pozitivnih 

dijakov 

Število 

pozitivnih 

dijakov (%) 

Število 

negativnih 

dijakov 

Število 

negativnih 

dijakov (%) 

Število 

neocenjenih 

dijakov 

Število 

neocenjenih 

dijakov (%) 

B1. a 27 27 100 % 0 0 % 0 0,0% 

B2. a 22 19 86,4 % 1 4,5 % 2 9,1% 

B3. a 28 28 100 % 0 0 % 0 0,0% 

F1. a 29 27 93,1 % 2 6,9 % 0 0,0% 

F1. b 27 26 96,3 % 1 3,7 % 0 0,0% 

F1. c 26 26 100 % 0 0 % 0 0,0% 

F2. a 30 29 96,7 % 1 3,3 % 0 0,0% 

F2. b 29 29 100 % 0 0 % 0 0,0% 

F3. a 30 29 96,7 % 1 3,3 % 0 0,0% 

F3. b 29 28 96,6 % 1 3,4 % 0 0,0% 

F4. a 29 29 100 % 0 0 % 0 0,0% 

F4. b 28 27 96,4 % 1 3,6 % 0 0,0% 

K1. a 28 28 100 % 0 0 % 0 0,0% 

K1. b 26 24 92,3 % 2 7,7 % 0 0,0% 

K2. a 26 26 100 % 0 0 % 0 0 % 

K2. b 25 25 100 % 0 0 % 0 0 % 

K3. a 27 26 96,3 % 1 3,7 % 0 0 % 

K3. b 26 26 100 % 0 0,0 % 0 0 % 

K4. a 31 29 93,5 % 2 6,5 % 0 0 % 

KZ1. a 30 30 100 % 0 0,0 % 0 0 % 

KZ2. a 24 23 95,8 % 1 4,2 % 0 0 % 

KZ2. b 16 15 93,8 % 1 6,3 % 0 0 % 

KZ3. a 21 21 100 % 0 0 % 0 0 % 

KZ3. b 26 26 100 % 0 0 % 0 0 % 

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

Z1. a 29 29 100 % 0 0 % 0 0 % 

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

Z1. c 30 29 96,7 % 1 3,3 % 0 0 % 

Z1. d – pti 26 21 80,8 % 5 19,2 % 0 0 % 

Z2. a 31 29 93,5 % 1 3,2 % 1 3,2 % 

Z2. b 30 28 93,3 % 2 6,7 % 0 0 % 

Program Odstotek realizacije: 

Zdravstvena nega  98,7 % 

Zdravstvena nega – pti 99,8 % 

Kemijski  tehnik  99,2 % 

Bolničar-negovalec 98,5 % 

Farmacevtski tehnik 98,4 % 

Kozmetični tehnik 99,1 % 
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Z2. c 27 26 96,3 % 1 3,7 % 0 0 % 

Z2. d – pti 20 20 100 % 0 0,0 % 0 0 % 

Z3. a 31 30 96,8 % 1 3,2 % 0 0 % 

Z3. b 30 28 93,3 % 2 6,7 % 0 0 % 

Z3. c 31 29 93,5 % 2 6,5 % 0 0 % 

Z4. a 29 29 100 % 0 0 % 0 0 % 

Z4. b 29 27 93,1 % 2 6,9 % 0 0 % 

Z4. c 28 26 92,9 % 2 7,1 % 0 0 % 

2015/16 1065 1028 96,5 % 34 3,2 % 3 0,3 % 

 

 

3.3 Odlični dijaki 

 Ime in priimek dijaka Oddelek Razrednik 

1.  Kim Hrovat ZN 1. a Marija Lovše 

2.  Julija Košir ZN 1. a Marija Lovše 

3.  Anja Ruperčič ZN 1. a Marija Lovše 

4.  Lucija Cemič ZN1. b Janja Florjančič 

5.  Anja Sušin ZN1. b Janja Florjančič 

6.  Nika Šercer ZN1. b Janja Florjančič 

7.  Ajda Španring ZN1. b Janja Florjančič 

8.  Nina Imperl ZN1. c Nada Fortuna 

9.  Lucija Kolenc ZN1. c Nada Fortuna 

10.  Sara Cizelj ZN1. c Nada Fortuna 

11.  Katja Lenarčič ZN2. a Maša Zajc 

12.  Zoran Džon Ivanič ZN2. a Maša Zajc 

13.  Urška Bahor ZN2. b Marija Račič 

14.  Anja Berk ZN2. b Marija Račič 

15.  Timotej Bučar ZN2. b Marija Račič 

16.  Nastja Gorše ZN2. b Marija Račič 

17.  Daniela Stojanovska ZN2. b Marija Račič 

18.  Špela Šušteršič ZN2. b Marija Račič 

19.  Sara Krnc ZN2. c Mirjam Bauer 

20.  Lucija Nemanič ZN2. c Mirjam Bauer 

21.  Barbara Podpadec ZN2. c Mirjam Bauer 

22.  Laura  Pregrat ZN2. c Mirjam Bauer 

23.  Katja Zagorc ZN2. c Mirjam Bauer 

24.  Mateja Grilc ZN2. c Mirjam Bauer 

25.  Tina Jurejevčič ZN3. b Marjanca Velkavrh 

26.  Ana Smolič ZN3. b Marjanca Velkavrh 

27.  Arijeta Murseli ZN3. b Marjanca Velkavrh 

28.  Tamara Lekše ZN3. b Marjanca Velkavrh 

29.  Irena Korelc ZN3. c Ana Starešinič 

30.  Aleksandra Makovec ZN3. c Ana Starešinič 

31.  Boni Peterle ZN3. c Ana Starešinič 

32.  Špela Smolič ZN3. c Ana Starešinič 

33.  Tea Stušek ZN3. c Ana Starešinič 

34.  Sara Tomšič ZN3. c Ana Starešinič 

35.  Tjaša Ulčnik ZN3. c Ana Starešinič 

36.  Tinkara Zalokar ZN3. c Ana Starešinič 

37.  Sabina Komić ZN4. a Valentina Madjar Sitar 

38.  Domen Mravinc ZN4. a Valentina Madjar Sitar 

39.  Maruša Zupet ZN4. a Valentina Madjar Sitar 

40.  Klara Kavčič ZN4. b Stanislav Matjaž Ferkolj 

41.  Karmen Smolič ZN4. b Stanislav Matjaž Ferkolj 
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42.  Patricija Smolič ZN4. b Stanislav Matjaž Ferkolj 

43.  Tina Veselič ZN4. c Katja Jović 

44.  Meradije Hoxha ZN4. c Katja Jović 

45.  Tina Rus ZN4. c Katja Jović 

46.  Nika Bobnarič FT 1. a Andreja Špendal 

47.  Lina Gorenc FT 1. a Andreja Špendal 

48.  Anja Kavčič FT 1. a Andreja Špendal 

49.  Tjaša Pacek Glinšek FT 1. a Andreja Špendal 

50.  Gea Papež FT 1. a Andreja Špendal 

51.  Manca Pasar FT 1. a Andreja Špendal 

52.  Nejc Požun FT 1. a Andreja Špendal 

53.  Klara Volovec FT 1. a Andreja Špendal 

54.  Ines Saje FT1. b Marica Kralj 

55.  Svetlana Gotovac FT1. c Urška Korasa 

56.  Anamari Krevel FT1. c Urška Korasa 

57.  Maša Kuhar FT1. c Urška Korasa 

58.  Anja Markovič FT1. c Urška Korasa 

59.  Nika Škof FT1. c Urška Korasa 

60.  Eva Špringer FT1. c Urška Korasa 

61.  Sonja Brečko FT2. a Mojca Fišter 

62.  Eva Kodrič FT2. a Mojca Fišter 

63.  Erika Kofalt FT2. a Mojca Fišter 

64.  Maja Lazar FT2. a Mojca Fišter 

65.  Sandra Novak FT2. a Mojca Fišter 

66.  Nina Pavlovič FT2. a Mojca Fišter 

67.  Anja Pezdirc FT2. a Mojca Fišter 

68.  Ana Strajnar FT2. a Mojca Fišter 

69.  Sara Šoštarič FT2. a Mojca Fišter 

70.  Petra Vardijan FT2. a Mojca Fišter 

71.  Veronika Žunič FT2. a Mojca Fišter 

72.  Manca Bavčar FT2. b Mateja Horvat 

73.  Helena Kastelic FT2. b Mateja Horvat 

74.  Lucija Kosmač FT2. b Mateja Horvat 

75.  Viktoria Kužnik FT2. b Mateja Horvat 

76.  Maja Pene FT2. b Mateja Horvat 

77.  Amela Kalabić FT3. a Maruša Pogačnik 

78.  Tina Papež FT3. a Maruša Pogačnik 

79.  Katarina Rojc FT3. a Maruša Pogačnik 

80.  Urša Skube FT3. a Maruša Pogačnik 

81.  Ana Zagorc FT3. a Maruša Pogačnik 

82.  Katja Žlajpah FT3. a Maruša Pogačnik 

83.  Kristina Jeralič FT3. b Tadeja Lamut 

84.  Nika Kastelec FT3. b Tadeja Lamut 

85.  Neja Knez FT3. b Tadeja Lamut 

86.  Jasmina Koretič FT3. b Tadeja Lamut 

87.  Sara Orthaber FT3. b Tadeja Lamut 

88.  Tadeja Žarn FT3. b Tadeja Lamut 

89.  Kaja Bobič FT4. a Aleš Absec 

90.  Eva Bukovec FT4. a Aleš Absec 

91.  Maja Kozole FT4. a Aleš Absec 

92.  Anja Miklavc FT4. a Aleš Absec 

93.  Špela Pust FT4. a Aleš Absec 

94.  Kristina Starešinič FT4. a Aleš Absec 

95.  Sabina Stipanovič FT4. a Aleš Absec 

96.  Lidija Strniša FT4. a Aleš Absec 

97.  Metka Bedek FT4. b Matej Pegam 

98.  Mateja Klemenić FT4. b Matej Pegam 

99.  Lucijan Kolenc FT4. b Matej Pegam 

100.  Domen Kržan FT4. b Matej Pegam 
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101.  Manca Levstek FT4. b Matej Pegam 

102.  Viktorija Slovenc  FT4. b Matej Pegam 

103.  Leja Šenica FT4. b Matej Pegam 

104.  Suzana Švajger FT4. b Matej Pegam 

105.  Monika Vidmar FT4. b Matej Pegam 

106.  Karin Boltes KT1. a Barbara Cesar 

107.  Monika Gorše KT1. a Barbara Cesar 

108.  Jakob Povšič KT1. a Barbara Cesar 

109.  Vid Bačar KT1. b Darja Urbas 

110.  Zala Kržičnik KT1. b Darja Urbas 

111.  Urška Rustan KT1. b Darja Urbas 

112.  Nika Strajnar KT1. b Darja Urbas 

113.  Filip Turk KT1. b Darja Urbas 

114.  Florijan Volčanšek KT1. b Darja Urbas 

115.  Lana Kužnik KT2. a Goran Matešić 

116.  Maša Kužnik KT2. a Goran Matešić 

117.  Luka Gorenčič KT2. a Goran Matešić 

118.  Maja Marinčič KT2. a Goran Matešić 

119.  Dino Subašić KT2. a Goran Matešić 

120.  Miha Blažič KT2. b Ema Novinec 

121.  Tina Jazbec KT2. b Ema Novinec 

122.  Kaja Jug KT2. b Ema Novinec 

123.  Lars Lenarčič Vidic KT2. b Ema Novinec 

124.  Jan Šiler Hudoklin KT2. b Ema Novinec 

125.  Karmen Zorič KT2. b Ema Novinec 

126.  Tjaša Žagar KT2. b Ema Novinec 

127.  Rok Brulc KT3. a Melita Miklavčič 

128.  Urška Brulc KT3. a Melita Miklavčič 

129.  Sabina Hasanagić KT3. a Melita Miklavčič 

130.  Nataša Hudoklin KT3. a Melita Miklavčič 

131.  Jakob Muhič KT3. a Melita Miklavčič 

132.  Dženana Smajlović KT3. a Melita Miklavčič 

133.  Klara Smrekar KT3. a Melita Miklavčič 

134.  Jan Šegina KT3. a Melita Miklavčič 

135.  Nina Špilar KT3. a Melita Miklavčič 

136.  Tadej Žagar KT3. a Melita Miklavčič 

137.  Mateja Brkovič KT3. b Mateja Vidmar 

138.  Klavdija Grandljič KT3. b Mateja Vidmar 

139.  Anamarija Jakše KT3. b Mateja Vidmar 

140.  Domen Prašin KT3. b Mateja Vidmar 

141.  Petra Sintič KT3. b Mateja Vidmar 

142.  Kaja Klobučar KT4. a Mojca Višček 

143.  Tjaša Košak KT4. a Mojca Višček 

144.  Pia Kržan KT4. a Mojca Višček 

145.  Gabrijela Pleterski KT4. a Mojca Višček 

146.  Sandi Selan KT4. a Mojca Višček 

147.  Ana Turk KZ1. a Tanja Kulovec 

148.  Karin Brili KZ2. a Sabina Špoljar 

149.  Nina Savnik KZ2. a Sabina Špoljar 

150.  Anja Brezar KZ2. b Simon Šlajkovec 

151.  Veronika Ratnik KZ3. a Matej Cizelj 

152.  Nika Rudolf KZ3. a Matej Cizelj 

153.  Maja Štefanič KZ3. a Matej Cizelj 

154.  Majda Rantah KZ3. b Romana Kraševec 

155.  Tjaša Jerman KZ4. a Svjetlana Ćirković 

156.  Lara Simonič B1. a Janja Vovko 

157.  Maja Šutej B1. a Janja Vovko 

158.  Manuela Petrač B1. a Janja Vovko 

159.  Anja Stojnič B2. a Vida Novinec 
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Odlični dijaki vsa 4 leta 
 

 

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, sodelovanje 

na tekmovanjih, prireditvah in 

natečajih 

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 

S pomočjo individualnega in skupinskega dela smo dijakom tujcem ponudili 

pomoč pri učenju slovenskega jezika. Vsakega dijaka smo na njemu 

prilagojen način spodbujali pri šolskem delu in jim pomagali pri integraciji v 

naše šolsko okolje in sistem. Z individualnim delom smo gradili njihovo 

samozavest in iskali mesto v naši družbi 

160.  Tina Ikanović B3. a Mateja Kržičnik 

161.  Kristina Kusić ZN1. d-pti Marinka Cerovšek 

 Ime in priimek dijaka Oddelek Razrednik 

1.  Sabina Komič ZN4. a Valentina Madjar Sitar 

2.  Domen Mravinc ZN4. a Valentina Madjar Sitar 

3.  Maruša Zupet ZN4. a Valentina Madjar Sitar 

4.  Klara Kavčič ZN4. b Stanislav Matjaž Ferkolj 

5.  Karmen Smolič ZN4. b Stanislav Matjaž Ferkolj 

6.  Patricija Smolič ZN4. b Stanislav Matjaž Ferkolj 

7.  Meradije Hoxha ZN4. c Katja Jović 

8.  Tina Rus ZN4. c Katja Jović 

9.  Pia Kržan KT4. a Mojca Višček 

10.  Sandi Selan KT4. a Mojca Višček 

11.  Eva Bukove FT4. a Aleš Absec 

12.  Anja Miklavc FT4. a Aleš Absec 

13.  Špela Pust FT4. a Aleš Absec 

14.  Kristina Starešinič FT4. a Aleš Absec 

15.  Lidija Strniša FT4. a Aleš Absec 

16.  Mateja Klemenič FT4. b Matej Pegam 

17.  Lucijan Kolenc FT4. b Matej Pegam 

18.  Viktorija Slovenc FT4. b Matej Pegam 

19.  Leja Šenica FT4. b Matej Pegam 

20.  Suzana Švajger FT4. b Matej Pegam 

21.  Monika Vidmar FT4. b Matej Pegam 
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Delo sta na šoli koordinirali svetovalni delavki Polona Kramar in Jožica Hrovat v sodelovanju z 

Mirjam Žnidarčič, svetovalno delavko Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole. 

 

3.5 Načrt vpisa za šolsko leto 2016/2017 

Za šolsko leto 2016/2017 smo realizirali načrtovan vpis v 1. letnik: v program zdravstvena nega tri 

oddelke prvih letnikov, v program bolničar-negovalec en oddelek, v program poklicno-tehniškega 

izobraževanja en oddelek, v program kemijski tehnik dva oddelka prvih letnikov in v program 

kozmetični tehnik en oddelek. V program farmacevtski tehnik smo zaradi povečanega zanimanja 

učencev 9. razreda vpisali tri  oddelke namesto dveh. Omejitev vpisa je bila v programu kozmetični 

tehnik. 

 

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 šolskega 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. Dopolnili ter posodobili smo pravilnik za 

medoddelčno tekmovanje. 

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

morebitnih težavah v posameznih oddelkih. Spremljali smo medsebojne odnose na šoli, zelo 

uspešno smo sodelovali na različnih tekmovanjih in  s predlogi in pobudami skrbeli za kvalitetno 

prehrano na šoli. 

Organizirali smo novoletni bazar, kjer smo predstavili izdelke, ki so jih izdelali dijaki ter zbrani 

denar namenili v šolski sklad. Izvedli smo medoddelčno tekmovanje za 1., 2. in 3. letnike ter 

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 39 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): 7 oddelkov; 

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

- program kozmetični tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 6 oddelkov. 
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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). Izobraževanje Kultura obnašanja na PUD-u je izvajala Monja Pust. 

Z vsemi delodajalci so bile sklenjene kolektivne učne pogodbe.  

Dijaki so pred odhodom na PUD imeli predavanja o kulturi obnašanja in poslovnem 

sporazumevanju v delovni organizaciji. Poznavanje osnov poslovnega sporazumevanja in 

upoštevanje bontona olajša opravljanje delovnega procesa in pripomore 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 in zdravstvena nega pti 

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 in 

zdravstvena nega – pti pa v zdravstvenih ustanovah. 

Dijaki v programu kemijski tehnik so opravljali PUD v laboratorijih, kemijski industriji (22 

delodajalcev), in sicer tretji in četrti letnik po 76 ur. Dijakinje v programu kozmetični tehnik so 

opravljale PUD v kozmetičnih salonih in zdraviliščih (35 delodajalcev), 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 

pripomočki (22 delodajalcev), in sicer tretji letniki 76 ur, četrti pa 114 ur. Vsi dijaki so PUD 

uspešno opravili.  

Program Oddelek Termin PUD 

Zdravstvena nega 3. a 5. 4. 2016–6. 5. 2016 

Zdravstvena nega 3. b 1. 2. 2016–4. 3. 2016 

Zdravstvena nega 3. c 7. 3. 2016–4. 4. 2016 

Zdravstvena nega 4. a 12.10.2015–13. 11. 2015 

Zdravstvena nega 4. b 16. 11. 2015–11.12. 2015 

Zdravstvena nega 4. c 7. 9. 2015–2. 10. 2015 

Zdravstvena nega – pti 2. d 4. 1. 2016–29. 1. 2016 

Bolničar - negovalec 2. a 16. 5. 2016–17. 6. 2016 

Bolničar - negovalec 3. a 7. 9. 2015–3. 2. 2016 

Kemijski tehnik 3. a 14. 3. 2016–25. 3. 2016 

Kemijski tehnik 3. b 11. 4. 2016–22. 4. 2016 

Kemijski tehnik 4. a 12. 10. 2015–23. 10. 2015 

Kozmetični tehnik 3. a 30. 11. 2015–24. 12. 2015 

Kozmetični tehnik 3. b 1. 1. 2016–1. 2. 2016 

Kozmetični tehnik 4. a 2. 11. 2015–27. 11. 2015 

Farmacevtski tehnik 3. a 9. 5. 2016–20. 5. 2016 

Farmacevtski tehnik 3. b 30. 5. 2016–10. 6. 2016 

Farmacevtski tehnik 4. a 30. 11. 2015–18. 12. 2015 

Farmacevtski tehnik 4. b 11. 1. 2016–29. 1. 2016 
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4.2 Interesne dejavnosti 

Vse interesne dejavnosti so bile v šolskem letu 2015/2016 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 

Športni dan – 

Pohod na Ruperč 

vrh 

Športni dan smo uspešno realizirali 12. 2. 2016.  

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Športni dan – 

Atletski peteroboj 

Športni dan smo izvedli v dveh dneh. Za oddelke 1. a, b, c ZN in 1. a, b KT smo ga 

izvedli 15. 9. 2016, za 1. a KZ, 1. a, b, c FT, 1. a BN pa 16. 9. 2016. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Športni dan – 

Pohod na Trško 

goro 

Športni dan smo izvedli v treh dneh, in sicer za 1. a, b ZN ter 1. a KZ 20. 10. 2016, za 

1. c ZN ter 1. a, b KT 21. 10. 2016 in za 1. a, b, c FT 23. 10. 2016. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Športni dan – 

Pustolovski park 

in športne igre 

Za oddelke 1. a, b, c ZN smo izvedli športni dan 1. 6. 2016, za 1. a BN 8. 6. 2016, za 1. 

a, b, c FT 15. 6. 2016 in za 1. a, b KT 16. 6. 2016.  

2. letnik BN 

Športni dan – 

Kegljanje in 

pohod 

Za dijake 2. a BN smo športni dan realizirali 21. 6. 2016. 

2. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Športni dan – 

Kranjska Gora, 

Rateče, Tamar 

Športni dan smo realizirali v treh dneh, in sicer 2. a, b, c ZN 9. 3. 2016, 2. a, b FT,  2. a 

BN 11. 3. 2016 in za 2. a, b KZ in 2. a, b KT 15. 3. 2016 

2. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Športni dan – 

Igre z žogo 

Športni dan smo realizirali v dveh dneh. Za 2. a, b, c ZN 10. 6. 2016, za 2. a, b FT in 2. 

a, b KT ter 2. a, b KZ pa 14. 6. 2016. 

2. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Športni dan – 

Pohod na Trdinov 

vrh 

Športni dan smo izvedli v treh dneh, in sicer za 2. a, b, c ZN 22. 9. 2016, za 2. a, b KZ, 

2. a, b KT 23. 9. 2016 ter 2. a, b FT in 2. a BN 2. 10. 2016. 

3. letnik KT, 

FT, KZ 

Športni dan – 

Pustolovski park 

in športne igre 

Športni dan smo realizirali v treh dneh. 3. a, c ZN in 3. b KT so imeli športni dan 

8.9.2015, 3. b KZ, 3. a KT in 3. b ZN so imeli športni dan 9. 9. 2015, 3. a, b FT ter 3. a 

KZ pa so imeli športni dan 18.9.2015. 

3. letnik ZN 

Športni dan – 

Pustolovski park 

in športne 

dejavnosti 

Dejavnost za 3. a, c ZN smo izvedli 8. 9. 2015, za 3. b ZN pa 9. 9. 2015. 

3. letnik ZN 

Športni dan – 

Pohod na Trdinov 

vrh 

Za oddelke 2. a, b, c ZN smo športni dan izpeljali 22. 9. 2015, za 2. a, b KZ in 2. a, b 

KT 23. 9. 2015, za 2. a, b FT ter 2. a BN pa 2. 10. 2016. Športne dneve smo uspešno 

realizirali. 

3. letnik ZN 
Športni dan – 

Igre z žogo 
Športni dan smo realizirali 10. 6. 2016, in sicer za 3. a, b, c ZN in 3. a, b KZ. 

4. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

in 1. d ZN – 

pti 

Športni dan – 

Pohod na Ruperč 

vrh 

4. a, b FT 4. a KT in 4. a KZ so šli na pohod 13. 4. 2016, 4. a, b, c ZN; 1. d ZN – pti pa 

15. 4. 2016. Športne dneve smo uspešno realizirali. 

3. letnik BN 

Športni dan – 

Pustolovski park 

in golf 

Dijaki so se preizkusili v pustolovskem parku ter v igri golfa na Otočcu. 

4. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

in 1. d ZN – 

pti 

Športni dan – 

Vojašnica Novo 

mesto, športne 

raznoterosti 

4. a, b FT; 4. a KZ in  1. d ZN – pti so imeli športni dan v Vojašnici Novo mesto, in 

sicer 25. 4. 2016. Za 4. a, b, c ZN pa smo organizirali športne raznoterosti dne 4. 5. 

2016. 
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1. letnik FT 
Naravoslovno-

ekološki dan 

Prvi letniki programa farmacevtski tehnik so se udeležili predavanj in delavnic na temo 

mobilne telefonije, botanike, KME, HPV, mutacij pri človeku. Izvedli so jih 

predavatelji Univerze v Novi Gorici.  

1. letnik KT 
Naravoslovno-

ekološki dan 

Dijaki so imeli predavanja in delavnice na temo Rak dojk, Samopregledovanje dojk, 

Rak na modih. Izvedla jih je ga. Tinka Mohor Hajnšek, dr. med. G. Emilio Murtič, 

zaposlen na Komunali Novo mesto, pa jim je predaval o ločevanju odpadkov. 

1. letnik KT 
Naravoslovno-

ekološki dan 

Dijaki so si v okviru naravoslovno ekološkega dneva ogledali film Smeti. Po ogledu je 

sledila razprava o problematiki odpadkov. Dijaki so pripravili tudi seminarske naloge 

na temo zmanjšanje količine odpadkov. 

1. letnik ZN - 

pti 
Eko dan 

Dijaki so najprej teoretično spoznali lišaje kot bioindikatorje; nato so na terenu nabrali 

lišaje in analizirali onesnaženost zraka v domačem okolju. 

2. letnik FT, 

KZ 
Eko dan 

Dijaki so poslušali predavanje o Zbirnem centru odpadkov in delovanju Komunale 

Novo mesto. Predaval je gospod Emilio Murtič, predstavnik Komunale.  

2. letnik KT 
Naravoslovno-

ekološki dan 

Dijaki so si 11. 11. 2015 v okviru naravoslovnega ekološkega dneva ogledali film 

Smeti. Po ogledu je sledila razprava o problematiki odpadkov. Dijaki so pripravili tudi 

seminarske naloge na temo zmanjšanje količine odpadkov.  

2. letnik FT 
Naravoslovno-

ekološki dan 

Dijaki so obiskali Botanični vrt Ljubljana, kjer so spoznavali različne vrste zdravilnih 

rastlin in se seznanili z načinom priprave rastlinskih drog. Pripravljali so tudi enostavne 

farmacevtske pripravke, kot so poparki in infuzi. 

3. letnik ZN Eko dan 
Dijaki so obiskali vojašnico Novo mesto v Bršljinu, kjer so spoznali strupene snovi, ki 

jih uporablja vojska, in kako ravnati z njimi. 

ZN 1. a, b, c 

in KZ 1. a 
Naravoslovni dan 

Naravoslovni dan z naslovom Vpliv fizikalnih dejavnikov okolja na življenje človeka je 

je potekal 11. 2. 2016. Predavanje in delavnice sta vodila dr. Vladimir Grubelnik in dr. 

Robert Repnik s Fakultete za naravoslovje in matematiko Maribor. Dijaki so uživali ob 

izvajanju eksperimentov.  

1. letnik FT Eko dan 
Dijaki so se udeležili predavanj na temo mobilne telefonije, botanike, mutacij pri 

človeku, KME in HPV. Izvedli so jih predavatelji z Univerze Nova Gorica.  

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

Kulturna 

dejavnost 

Dijaki 1. letnika so si 25. 3. 2016 v SNG Opera in balet Ljubljana ogledali operno 

predstavo Figarova svatba. 

3. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

in 1. letnik 

ZN – pti 

Kulturna 

dejavnost 

Dijaki so si 29. 3. 2016 v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali predstavo Tak si, ki 

sta jo izvedla Tadej Toš in Klemen Slakonja. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

ZN – pti 

 

Kulturna 

dejavnost 

Dijaki so si v oktobru v okviru projekta Rastem s knjigo ogledali knjižnice Novega 

mesta – frančiškansko knjižnico, knjižnico na Kapitlju in Študijsko knjižnico Mirana 

Jarca. V dar so dobili knjigo v obliki stripa Živalska kmetija avtorja Andreja Rozmana 

Roze. 

2. letnik BN 
Kulturna 

dejavnost 

Dijaki so si v sklopu kulturnih dejavnosti in dejavnosti v počastitev 650 let Novega 

mesta ogledali sanitetni vagon iz 1. svetovne vojne na Železniški postaji Kandija, v 

Dolenjskem muzeju pa razstavo Bolnišnice in pokopališča v Novem mestu med 1. 

svetovno vojno ter film Novo mesto glasbe. 

2. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

Kulturna 

dejavnost 

Dijaki 2. letnika vseh programov so si v januarju in februarju v Dolenjskem muzeju 

vodeno ogledali arheološko zbirko in razstavo o 2. svetovni vojni s poudarkom na 

migracijah. 

2. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

Kulturna 

dejavnost 

V ponedeljek, 15. 2. 2016, so si dijaki v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali 

predstavo Tartuffe v izvedbi SNG Nova Gorica. Predstavo so pozorno spremljali in jo 

ocenili zelo pozitivno. 

3. letnik BN 
Kulturna 

dejavnost 

Dijaki so si februarja 2016 v Dolenjskem muzeju vodeno ogledali arheološko zbirko in 

razstavo o 2. svetovni vojni s poudarkom na migracijah. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Kulturna 

dejavnost 

V zadnjih dneh novembra 2015 so si dijaki 1. letnikov ogledali sanitetni vagon iz časa 

1. svetovne vojne na postajališču Kandija, v prostorih Dolenjskega muzeja pa razstavo 

Tisočletja na okljuku Krke in film Novo mesto glasbe. S tem so obeležili 650 let 

Novega mesta. 
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1. letnik FT 

Strokovno-

kulturna 

ekskurzija 

Dijaki so obiskali samostan v Stični, kjer so spoznali bogato kulturno zgodovino 

samostana in se seznanili s tradicijo gojenja zdravilnih rastlin in pripravo čajnih 

mešanic iz rastlinskih drog. Ogledu samostanske lekarne je sledil še ogled muzeja 

krščanstva. 

1. letnik KT 
Strokovna 

ekskurzija 

Dijaki 1. letnika programa KT so si 12. 2. 2016 ogledali proizvodnjo v Pivovarni 

Laško, razstavo o pivovarstvu in imeli degustacijo brezalkoholnih pijač. V Gen energiji 

so spoznavali svet energije in izvajali delavnice na temo energija. 

1. letnik KZ 

Strokovno-

kulturna 

ekskurzija 

Dijaki so si ogledali Dvorec Trebnik in se seznanili z dejavnostjo ustanove ter z izdelki, 

ki jih predstavljajo pod svojo blagovno znamko. Ogledali so si tudi zgodovinsko 

znamenitost Žičko Kartuzijo. 

1. letnik ZN 
Strokovna 

ekskurzija 

Dijaki so si ogledali center za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični, sledil je 

ogled samostana v Stični. 

1. letnik ZN 

– pti, 2. 

letnik BN 

Strokovna 

ekskurzija 

Dijaki so 11. 11. 2015 obiskali Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Na 

zavodu so jim pripravili delavnice, ki so jim omogočile vpogled v življenje in delo 

slepih in slabovidnih. Spoznali so osnovne principe ravnanja s slepimi in slabovidnimi. 

2. letnik BN, 

1. dZN – pti 

Strokovna 

ekskurzija 

Dijaki 2. a BN in 1. d ZN – pti so si ogledali Zavod za slepo in slabovidno mladino v 

Ljubljani. Najprej je bila na programu predstavitev zavoda, nato pa delo v delavnicah, 

na katerih so dijaki so aktivno sodelovali. Sledil je ogled centra Ljubljane. 

2. letnik KT 
Strokovna 

ekskurzija 

Dijaki 2. letnika programa KT so si 8. 6. 2016 na Kemijskem inštitutu ogledali 

posamezne oddelke in izvajali delavnice.  

2. letnik KZ 

Strokovno-

kulturna 

ekskurzija 

Dijaki so obiskali Kozmetiko Afrodito ter se seznanili z delom, ustanovo in 

predstavitvijo izdelkov in kozmetičnih linij. Imeli so praktičen prikaz kozmetičarke na 

modelu, seznanili so se z novimi smernicami dela v kozmetični stroki. Strokovna 

ekskurzija je bila združena z ogledom muzeja na prostem v Rogatcu. 

2. letnik KZ 
Strokovne 

delavnice 

Dijaki so 13. in 15. 6. 2016 imeli delavnice na temo Havajska masaža, Naravna 

manikira, Permanentno lakiranje in Ličenje. Dejavnost je bila izvedena v sklopu 

spoznavanja poklicnih profilov in je odlično uspela. 

4. letnik KZ 
Strokovna 

ekskurzija 

Dijaki so se seznanili z wellnes programom Balnea. Spoznali so ustanovo, dejavnost, 

posebnost pri izvedbah ter tudi praktični prikaz kozmetične nege obraza in učinki 

kemičnega pilinga. 

2. letnik ZN 
Strokovna 

ekskurzija 

Dijaki so v Bolnici Franja spoznali razvoj zdravstvene nege, se v Antonovem rovu v 

Idriji seznanili s pridobivanjem in uporabo živega srebra v medicini in v podjetju TIK 

Kobarid spoznali proizvodni proces medicinske opreme in pripomočkov za zdravljenje 

in zdravstveno nego.  

2. letnik ZN 

Strokovno-

kulturna 

ekskurzija 

Dijaki so si ogledali UKC Ljubljana, kjer so se seznanili z organiziranostjo UKC LJ, si 

ogledali 6 klinik UKC LJ ter utrdili znanje zdravstvene nege, prve pomoči ter nujne 

medicinske pomoči. Sledil je ogled znamenitosti Ljubljane.  

3. letnik FT 
Strokovna 

ekskurzija 

Dijaki so obiskali sedež Dolenjskih lekarn v Novem mestu, kjer so spoznali delo 

farmacevtskega tehnika v lekarni. Dobili so veliko informacij o praktičnem vidiku 

nabave, izdaje in analize zdravil v lekarni, spoznali pa so tudi delo v galenskem 

laboratoriju lekarne. Dijaki so obiskali tudi tovarno zdravil Krka. Tam so se srečali s 

proizvodnjo zdravil in spoznali zahteve in pogoje za izdelavo zdravil v industrijskem 

okolju. 

3. letnik KZ 
Strokovna 

ekskurzija 

Dijaki so se seznanili z dejavnostjo zdraviliške dejavnosti. Predstavili so nam prostore, 

dejavnost, program dela, storitve ter predstavili detox in shujševalni program ter načela 

zdrave varovalne prehrane. 

4. letnik ZN 

in 2. d ZN – 

pti 

Strokovna 

ekskurzija v tujino 

Dijaki zaključnih letnikov zdravstvene nege so 9. in 10. oktobra v okviru strokovne 

ekskurzije spoznavali antični Rim in njegove znamenitosti – Kolosej, Kapitol, Panteon, 

fontano di Trevi, obiskali pa so tudi bolnišnico Policlinico Umberto ter najmanjšo 

državo Vatikan. 

3. letnik ZN 
Strokovna 

ekskurzija v tujino 

Dijaki oddelkov 3. a, b in c ZN so se 19. 5. 2016 udeležili strokovne ekskurzije v 

Celovec. Najprej smo si ogledali dva doma za ostarele, po ogledih pa smo se zapeljali 

do Gosposvetskega polja in cerkve Gospe svete. Kasneje smo si ogledali tudi samo 

mestno središče. Pred odhodom domov smo naredili še kratek postanek v mestecu 

Maria Worth, ki leži ob Vrbskem jezeru.  
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4. letnik KT, 

FT 

Strokovna 

ekskurzija v tujino 

Dijaki zaključnih letnikov farmacije in kemije so imeli 9. in 10. oktobra strokovno 

ekskurzijo v Salzburg in München. V Salzburgu so si ogledali Mozartovo mesto in 

solni rudnik, v Münchnu pa so spoznavali mesto, obiskali  svet BMW, tehnični muzej 

in koncentracijsko taborišče Dachau. 

3. letnik KT Projektni dnevi 

Dijaki so se udeležili projektnih dni, ki so bili v času od 25.1. do 29. 1. 2016. 

Dejavnosti so potekale na Visoki šoli za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu v 

obliki delavnic. Ogledali so si Lek v Prevaljah in spoznali znamenitosti Slovenj Gradca. 

V Velenju so si ogledali muzej premogovništva, velenjska jezera in se udeležili učne 

ure o energiji in ekologiji.  

3. letnik FT Projektni dnevi 

Dijaki so v maju 2016 sodelovali na projektnih dnevih. Aktivnost je trajala tri dni in 

sicer v Centru za šolske in obšolske dejavnosti Gorenje. Dijaki so se seznanili z 

zdravilnimi rastlinami v naravnem okolju in možnostjo uporabe divje rastočih rastlin za 

prehrano. Izdelovali so tudi enostavne farmacevtske pripravke. Strokovne delavnice so 

bile dopolnjene z raznovrstnimi športnimi aktivnostmi na prostem in v športni dvorani. 

2. letnik KT, 

FT, KZ 

Zdravstvena 

vzgoja 

Dijaki so 17. 6. 2016 poslušali predavanja na temo Varna spolnost in prva pomoč, 20. 

6. 2016 pa so imeli delavnice na teme Temeljni postopki oživljanja, Imobilizacija ter 

Rane in oskrba ran. Izdelali so tudi seminarske naloge iz različnih zdravstvenih vsebin.  

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

in BN 

Delavnice o 

učenju 

V mesecu novembru 2015 so bile izvedena delavnice, s katerimi smo razvijali 

sposobnosti in spretnosti učenja. Pogledali smo teoretični vidik učenja in procesov, ki 

pomagajo pri učenju. Nato pa smo teorijo prenesli še v prakso. 

3. letnik KT 

Državno 

tekmovanje 

kemijskih 

tehnikov in 

srečanje mladih 

kemikov 

Dijaki so sodelovali na kemijadi – državnem tekmovanju kemijskih tehnikov in 

srečanju mladih kemikov kot tekmovalci in udeleženci srečanja.  

vsi oddelki 
Zaključna 

prireditev 

V petek, 20. 5. 2016, je v Športni dvorani Leona Štuklja že tretjič potekala prireditev 

Predaja ključa, na kateri so se dijaki zaključnih letnikov simbolično poslovili od srednje 

šole. Za ključ so se v zabavnih igrah potegovali dijaki najboljših treh oddelkov 3. b ZN, 

3. a KT in 3. b FT ponosni lastniki ključa pa so postali dijaki 3. a KT. Na prireditvi smo 

podelili priznanja za najvišje dosežke na državnih tekmovanjih, naj dijak šole pa je 

postal Jan Šegina iz 3. a KT. 

vsi oddelki 

Prireditev ob 

kulturnem 

prazniku 

V torek, 9. februarja 2016, smo na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v sodelovanju s 

Srednjo strojno šolo pripravili kulturno prireditev, s katero smo obeležili slovenski 

kulturni praznik. Dijaki so skupaj s profesorji oživljali ljudsko slovstvo, recitirali 

ljudsko poezijo, pripovedovali pripovedke, predstavili ljudske običaje in izseke iz 

življenja nekoč in danes. Prireditev so popestrili dijaki pevskega zbora Srednje 

zdravstvene in kemijske šole. Posebno vzdušje je na prireditvi ustvarila folklorna 

skupina učencev Osnovne šole Drska pod mentorstvom gospe Mojce Mežik. Z zavestjo 

združiti skupne moči ob medgeneracijskem sožitju za ohranjanje naše kulturne 

dediščine smo medse povabili tudi upokojene delavce Šolskega centra Novo mesto, s 

katerimi smo po končani prireditvi tudi prijetno poklepetali.  

vsi oddelki Novoletni koncert 

V sodelovanju s Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo smo ob zaključku 

koledarskega leta organizirali 11. dijaški novoletni koncert, na katerem je nastopilo 20 

glasbenih skupin z obeh šol, dekliški pevski zbor Srednje zdravstvene in kemijske šole, 

Big band šolskega centra ter plesalci Plesnega studia Novo mesto. Skupaj je bilo več 

kot 140 aktivno udeleženih dijakov, ki so poskrbeli za prijetno vzdušje dva tisoč glave 

množice dijakov. 

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. 
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Predmeti poklicne mature:  

Program Zdravstvena nega  Kemijski tehnik  Farmacevtski tehnik Kozmetični tehnik  

1. predmet slovenščina 

2. predmet zdravstvena nega  kemija  farmacija  kozmetika  

3. predmet matematika ali tuji jezik (angleščina) 

4. predmet storitev in zagovor izdelek oz. storitev 

in zagovor 

izdelek in zagovor storitev in zagovor 

 

Predmeti zaključnega izpita: 

Program Bolničar-negovalec 

1. predmet Slovenščina  

2. predmet Storitev in zagovor 

 

4.3.1 Zaključni izpit 

V šolskem letu 2015/2016 je zaključni izpit uspešno opravilo vseh 28 dijakov 3. letnika programa 

bolničar-negovalec. 

Dijakinja Tina Ikanović je zaključni izpit opravila s pohvalo (oba predmeta na zaključnem izpitu sta 

ocenjena odlično). Od 28 dijakov, ki so uspešno opravili zaključni izpit, jih 24 nadaljuje 

izobraževanje v poklicno-tehniškem programu zdravstvena nega. 

Izvedba zaključnega izpita je minila brez posebnosti.  

 

4.3.2 Poklicna matura  (PM) – spomladanski izpitni rok 2016 

 

 Opravljali PM / št. vpisanih v 4. letnik Opravili % 

Zdravstvena nega 77/86 72 93,5 

Zdravstvena nega – pti 17/20 12 70,6 

Kemijski tehnik  29/31 29 100 

Farmacevtski tehnik  52/57 52 100 

Kozmetični tehnik  24/25 20 83,3 

Skupaj 199/219 185 93 

V šolskem letu 2015/2016 smo med šolskim letom izvajali redne priprave na poklicno maturo. Na 

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

poklicni maturi je glede na prejšnje leto splošno gledano za 1 % slabši, a še vedno primerljiv z 

državnim povprečjem zadnjih nekaj let. 

Prijavljeni na poklicno maturo: 219 kandidatov  

Odjave od PM: 20 (9,1 %) 

PM opravljalo: 199 kandidatov 

Uspešni: 185 (93 %) 

Neuspešni: 14 (7 %) 

Zlati maturanti: 8 (4 %) 

Odlični maturanti: 38 (19,1%) 

Zlati in odlični maturanti skupaj: 46 (23,1%) 
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Zlati maturanti so: 

1. Domen Mravinc   4. a ZN (23 točk) 

2. Eva Bukovec        4. a FT (23 točk) 

3. Anja Miklavc        4. a FT (23 točk) 

4. Špela Pust            4. a FT (23 točk) 

5. Karmen Smolič    4. b ZN (22 točk) 

6. Patricija Smolič    4. b ZN (22 točk) 

7. Pia Kržan           4. a KT (22 točk) 

8. Sandi Selan          4. a KT (22 točk) 

 

Poleg zlatih maturantov imamo še 38 kandidatov, ki so dosegli odličen uspeh z 19, 20 ali 21 

točkami,  

kar predstavlja 19,1 % vseh maturantov, ki so opravljali poklicno maturo. 

Izvedba poklicne mature je minila brez posebnosti. 
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5 PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 

5.1 Izobraževanje in usposabljanje znotraj šole in samoizobraževanje 

Za nove učitelje so bila izvedena izobraževanja za uporabo računalniških programov Herkules in 

eAsistent na začetku šolskega leta. Večkrat so bila izvedena interna usposabljanja za uporabo 

elektronske table. 

Za celoten učiteljski zbor sta bili izvedeni dve strokovni predavanji: 

 Zamolčane resnice v okviru vseslovenskega družbeno odgovornega programa Ne-odvisen.si, 

ki ga je izvedel predavatelj Bojan Kodelja s sodelavci (18. 1. 2016), 

 Tanka črta odgovornosti, ki ga je izvedel predavatelj Jani Prgić (9. 6. 2016). 

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. V okviru ravnateljevega dne smo 13. in 14. maja 2016 izvedli 

dvodnevno strokovno ekskurzijo za učiteljski zbor, kjer smo spoznavali Milano in Boromejske 

otoke. V torek, 23. avgusta 2016, smo v enodnevni strokovni ekskurziji spoznavali lepote slovenske 

Istre ter dobrote iz tartufov. 

5.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

Učitelj Naziv izobraževanja 
Izvajalec 

izobraževanja 
Kraj Termin 

Ana Starešinič 
Pedagoško-andragoško 

izobraževanje 
Filozofska fakulteta Ljubljana Celo šolsko leto 

Ana Starešinič 
Celostna obravnava pacienta: 

starostnik v zdravstvu  
FZV NM Novo mesto 12. 11. 2015 

Andreja Kmet Letna refleksija IP Zavod RS za šolstvo Ljubljana 18. 9. 2015 

Andreja Kmet Posvet o prenovi programa ZN 
Srednja zdravstvena 

šola Ljubljana 
Ljubljana 22. 1. 2016 

Andreja Kmet Seminar IP-polletna refleksija Zavod RS za šolstvo Ljubljana 10. 3. 2016 

Andreja Kmet 
Posvet predsednikov in tajnikov 

ŠMK za PM 
Državni izpitni center Ljubljana 17. 3. 2016 

Barbara Cesar OUP konferenca Založba Oxford Ljubljana 4. 12. 2015 

Blaženka Berus 
Posebnosti pri vzgojno-

izobraževalnem delu z otroki 
Zavod RS za šolstvo Ljubljana 1. 3. 2016 

Ema Novinec Pedagoško- andragoška izobrazba Filozofska fakulteta Ljubljana Celo šolsko leto 

Gloria Šepec Stres na delovnem mestu DMSBZT Novo mesto ŠCNM 24. 9. 2015 

Gloria Šepec VAC terapija DMSBZT Novo mesto ŠCNM 8. 10. 2015 

Gloria Šepec Kaj lahko storimo za svoje zdravje DMSBZT Novo mesto ŠCNM 14. 10. 2015 

Gloria Šepec Seminar za mentorje PUD-a DMSBZT Novo mesto ŠCNM 2. 12. 2015 

Gloria Šepec Dnevi Marije Tomšič DMSBZT Novo mesto Dolenjske Toplice 21. 1. 2016 

Gloria Šepec 
Predstavitev porodnega bloka, 

porod 
DMSBZT Novo mesto ŠCNM 2. 3. 2016 

Gloria Šepec Svetovni dan zdravja – diabetes 
FZV NM in NIJZ 

NOVO MESTO 
FZV NM 7. 4. 2016 

Gloria Šepec Inkontinenca pri ženah DMSBZT Novo mesto ŠCNM 12. 4. 2016 

Goran Matešić Evropa in islam skozi zgodovino Zavod RS za šolstvo Ljubljana 24. 3. 2016 

Janja Vovko Trema in anksioznost Filozofska fakulteta Ljubljana 14. 1. 2016 

Katja Hrovat Usposabljanje ocenjevalcev za PM Center RS za poklicno Ljubljana 18. 3. 2016 
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Učitelj Naziv izobraževanja 
Izvajalec 

izobraževanja 
Kraj Termin 

– ang. izobraževanje 

Marija Račič Akutna možganska kap 
Slovensko zdravniško 

društvo in ZZNS 
Portorož 2. 10. 2015 

Marija Račič 
Atrijska fibrilacija, žensko srce, 

novosti oživlja 

Slovensko kardiološko 

društvo Slovenije 
Šmarješke Toplice 27. 5. 2016 

Marinka 

Cerovšek 

Posebnosti pri vzgojno- 

izobraževalnem delu z otroki 
Zavod RS za šolstvo Ljubljana 18. 3. 2016 

Maruša Pogačnik Angleščina na poklicni maturi Zavod RS za šolstvo Ljubljana 18. 3. 2016 

Maša Zajc Grafologija ali analiza pisave  
Center RS za poklicno 

izobraževanje 
Ljubljana  11.–12. 9. 2015 

Matej Cizelj Evropa in islam skozi zgodovino Zavod RS za šolstvo Ljubljana 24. 3. 2016 

Matej Cizelj History of the Jews in the Balkans  Centropa Skopje 6. 5. 2016 

Matej Cizelj Razumem, kako deluje EU 

Informacijska pisarna 

Evropskega parlamenta 

v Sloveniji 

Maribor 17. 5. 2016 

Matej Pegam Pedagoško-andragoška izobrazba Filozofska fakulteta Ljubljana Celo šolsko leto 

Mateja Kržičnik Izvedba zaključnega izpita 
Center RS za poklicno 

izobraževanje 
Ljubljana 22. 9. 2015 

Mateja Kržičnik 
Stres in izgorelost na delovnem 

mestu 
DMSBZT NM Novo mesto 24. 9. 2015 

Mateja Kržičnik Spletne učilnice Moodle Arnes Ljubljana 19. 10. 2015 

Mateja Kržičnik Planer, FileSender in Mapa Arnes Ljubljana 20. 10. 2015 

Mateja Kržičnik 
Kakovost praktičnega 

izobraževanja dijakov srednje 

DMSBZT NM in ŠC 

NM 
Novo mesto 2. 12. 2015 

Mateja Kržičnik 
Elektronska dokumentacija v 

zdravstveni in babiški negi 

Univerza v Ljubljani, 

Zdravstvena fakulteta 
Ljubljana 20. 1. 2016 

Mateja Kržičnik Zdravstvena nega porodnice DMSBZT NM Novo mesto 2. 3. 2016 

Mirjam Bauer Joga v šoli Fakulteta za šport Ljubljana 3. 3. 2016 

Mojca Simončič eMedica eMedica Terme Tuhelj 3. 3. 2016 

Petra Žibert Pozitivna disciplina v šoli in vrtcu Jani Prgić Celje 15. 10. 2015 

Simon Šlajkovec 
Seminar za pridobitev naziva 

"vaditelj plavanja" 
Fakulteta za šport Ljubljana 14. 3. 2016 

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Seminar za pridobitev licence 

učitelj smučanja II. 
Fakulteta za šport Rogla 7. 3. 2016 

Tadeja Lamut Grafologija ali analiza pisave  
Center RS za poklicno 

izobraževanje 
Ljubljana 11.–12. 9. 2015 

Valentina Madjar 

Sitar 
Grafologija ali analiza pisave  

Center RS za poklicno 

izobraževanje 
Ljubljana 11.–12. 9. 2015 

Vanja Košmerl Strokovna ekskurzija v Bruselj 
Informacijska pisarna 

Evropskega parlamenta 
Bruselj 13. 10. 2015 

Vida Novinec Zdravstvena nega porodnice DMSBZT Novo mesto Novo mesto 2. 3. 2016 

Vida Novinec Celiakija – življenje brez glutena DMSBZT Novo mesto Novo mesto 25. 5. 2016 

Vida Novinec Atrijska fibrilacija DMSBZT Novo mesto Novo mesto 1. 6. 2016 
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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, 18. novembra 2015, v Športni dvorani Leona 

Štuklja, in sicer od 12. do 17. ure. 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, 12. 

februarja 2016, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri. 

Bodočim dijakom ter ostalim gostom smo prikazali naše delo ter 

predstavili programe, za katere izobražujemo.  

Promocija Srednje 

zdravstvene in 

kemijske šole po 

osnovnih šolah 

Svetovalni delavki, 

učitelji 

V šolskem letu 2015/2016 smo obiskali 22 osnovnih šol z namenom 

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

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

delavnic za osnovnošolce in njihove starše. Zanimanje za naše programe 

je bilo veliko in učenci so z veseljem sodelovali pri pripravljenih 

aktivnostih. Sodelovali so tudi dijaki posameznih programov, ki so 

učencem predstavili svoje izkušnje o izobraževanju in vzdušju na šoli. 

Tehniška dneva 

Vodstvo šole, 

svetovalni delavki, 

strokovni aktivi 

V šolskem letu 2015/2016 smo pripravili dva tehniška dneva za učence 

osnovnih šol, in sicer: 25. januarja 2016 za učence 9. razredov Osnovne 

šole Otočec in 24. marca 2016 za učence 8. razreda Osnovne šole 

Brusnice.  

Naravoslovni dan 

Vodstvo šole, 

svetovalni delavki, 

strokovni aktivi 

26. in 27. maja 2016 pa smo pripravili naravoslovni dan za otroke Vrtca 

Ciciban Novo mesto. Otroci so pridobivali znanja in izkušnje s področja 

zdravstva, biologije, kemije in fizike. 

Sodelovanje v TV 

oddaji 

Vodstvo šole, 

svetovalni delavki, 

strokovni aktiv 

farmacije 

Januarja 2016 smo sodelovali v oddaji lokalne televizije Vaš kanal z 

naslovom Smo dobri gospodarji. V sodelovanju z učitelji strokovnega 

aktiva farmacija, dijaki programa farmacevtski tehnik in vodstva šole je 

nastal desetminutni prispevek o programu farmacevtski tehnik v Novem 

mestu. Prispevek je nastal v povezavi z otvoritvijo novega 

farmacevtskega kabineta, ki je najsodobnejši v Sloveniji. 

 

6.2 Sodelovanje z drugimi šolami 

Z enotami Šolskega centra Novo mesto smo sodelovali v različnih projektih (organizacija prireditev 

za javnost ter dijake ob kulturnem dnevu, ob novem letu, natečaj) ter pri izmenjavi učilnic in drugih 

prostorov. Sodelovali smo tudi z drugimi šolami (tehniški dnevi) in vrtci (naravoslovni dan). Na 

osnovnih šolah smo izvajali promocijo ter jih povabili na dan odprtih vrat ter informativni dan.  

V okviru organizacije in izvedbe 21. državnega tekmovanja srednjih zdravstvenih šol za priznanja 

Angele Boškin smo odlično sodelovali z vsemi zdravstvenimi šolami v Sloveniji ter Skupnostjo 

srednjih zdravstvenih šol. Vsako leto se udeležimo tudi športnega srečanja zdravstvenih šol, ki je 

bilo letos v petek, 11. septembra 2015, v Zagorju in Trbovljah. Srečanja se je udeležilo deset šol, 

vsako šolo pa sta zastopali ekipa dijakov in ekipa učiteljev. Dijaki in učitelji so na srečanju igrali 
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odbojko na mivki. Naši dijaki so pokazali odlično igro odbojke in bili nepremagljivi, dosegli so 

prvo mesto med zdravstvenimi šolami Slovenije.  

Pri izvedbi interesnih dejavnosti ter projektnih dni smo uspešno sodelovali z Univerzo v Novi 

Gorici, Fakulteto za naravoslovje in matematiko Maribor in Visoko šolo za tehnologijo polimerov v 

Slovenj Gradcu. 

V torek, 10. novembra 2015, so kozmetične specialne učilnice obiskali dijaki Srednje ekonomske 

šole Novo mesto v okviru njihovega projektnega dne. Ogledali so si delo naših dijakinj, bodočih 

kozmetičark. 

6.3 Sodelovanje z drugimi institucijami 

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

z različnimi institucijami v regiji. To so: 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, Združenje za promocijo prostovoljstva, Uprava 

RS za zaščito in reševanje, Društvo za zdravje srca in ožilja, Društvo za epilepsijo, Slovensko 

društvo za celiakijo, Krka, d. d., Terme Krka, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Center za 

šolske in obšolske dejavnosti Gorenje, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Turistični 

agenciji Palma in Sonček, prevozno podjetje FS, Dijaški in študentski dom Novo mesto, Mesta 

občina Novo mesto, Pohodniško društvo Novo mesto in drugi. 

Sodelujemo tudi z institucijami, ki so na sistemski ravni vključene v izobraževalni sistem, in sicer 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Center RS za poklicno izobraževanje, Državni 

izpitni center, Zavod RS za šolstvo. 

Zelo uspešno je tudi sodelovanje s Slovensko filantropijo, nosilko slovenske mreže prostovoljnih 

organizacij. Za prostovoljno delo naših dijakov prostovoljcev v Splošni bolnišnici Novo mesto so 

drugo leto zapored v kategoriji srednjih šol pridobili priznanje Naj junaki našega časa. 
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Nekaj glavnih aktivnosti je navedenih v tabeli: 

Naloga Vodja Ustanova Poročilo 

Razstave in stojnice v 

SBNM 

Aktiv 

zdravstvene 

nege 

SBNM, DSO NM, 

ŠCNM 

Blažena Berus: 

 Priprava razstave ob tednu otroka v mesecu 

oktobru z naslovom Nekaj ti moram povedati. 

Sodelovali so dijaki 3. b ZN. 

Janja Vovko: 

 Priprava razstave Svetovni dan Alzheimerjeve 

bolezni (21. 9.  2015) 

 Priprava razstave Svetovni dan duševnega 

zdravja (10. 10. 2015) 

Mojca Simončič: 

 Priprava razstave eMedica. 

 Priprava razstave Interesne dejavnosti v aktivu 

(Simončič, Račič, Novinec, Kržičnik, Vovko, 

Šepec). 

 Priprava razstave ob svetovnem dnevu boja proti 

raku in svetovnem dnevu ledvic. 

Barbara Stopar: 

 Izvedba stojnice in plakatov o 

samopregledovanju dojk z dijaki 4. b ZN 

 Priprava razstave ob mesecu preprečevanja 

odvisnosti z dijakinjama iz 3. b ZN 

 Priprava plakatov ob svetovnem dnevu AIDS-a z 

dijaki iz 3. b ZN 

 Priprava plakata ob svetovnem dnevu brez 

cigarete z dijakinjo iz 4. b ZN 

Marija Račič: 

 2. a, b, c ZN – Vrednote za poklic in življenje 

 4. a, b, c ZN – Moje veščine  (podjetništvo, 

predstavitev in uporaba izdelkov ter storitev za 

širšo javnost) 

Marta Lindič: 

 aktivna priprava in razstava stojnice na temo 

Dojenje in delo – naj deluje (29. 9. 2015)  

Mateja Kržičnik: 

Priprava razstav, odprtih za javnost:  

 Paliativna oskrba – V luči dostojanstva 

življenja (9. 10. 2015) 

 Svetovni dan boja proti TBC – Združeni za 

zaustavitev TBC (24. 3. 2016) 

 Svetovni dan žil (25. 3. 2016) 

Mateja Vodnik: 

 priložnostni plakati ob obeležitvi svetovnega 

dne duševnega zdravja (10. 10. 1016) 

Krvodajalstvo Vida Novinec 

Zavod za 

transfuzijsko 

dejavnost 

Slovenije – 

izpostava Novo 

mesto 

Za dijake četrtih letnikov zdravstvene nege je bilo 

organizirano predavanje o krvodajalstvu. Po predavanju 

so se dijaki prijavili na krvodajalsko akcijo. Krvodajalske 

akcije se je udeležilo 48 dijakov četrtih letnikov. 

Sodelovanje z DMSZT 

Novo mesto 

Gloria Šepec, 

aktiv 

zdravstvene 

nege 

DMSZTNM 

Maja 2016 so bile ponovno volitve v izvršni odbor 

DMSZT NM. Predstavnica Srenje zdravstvene in 

kemijske šole je Gloria Šepec. V prostorih ŠCNM so 

mesečno potekali seminarji DMSZT, članice  aktiva 

zdravstvene nege smo se ga redno udeleževale. 

Marija Račič je bila ponovno izvoljena v častno 

razsodišče DMSBZT NM. 
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Naloga Vodja Ustanova Poročilo 

Udeležba na DOV FZV 

NM 

Aktiv 

zdravstvene 

nege 

Fakulteta za 

zdravstvene vede 

NM 

Z dijaki 4. letnikov ZN in 2. letnika ZN – pti smo se 

udeležili DOV na FZV NM. Dijaki so obiskali 4 

delavnice, na koncu pa smo skupaj sodelovali na okrogli 

mizi ob svetovnem dnevu boja proti raku »Celostna 

obravnava pacienta – kako jo doživljajo onkološki 

pacienti.« 

Krkin teden 

humanitarnosti in 

prostovoljstva 

Marija Račič, 

Barbara 

Stopar, dijaki 

Krka, d. d. 

V soboto, 9. aprila 2016, so dijaki 3. b ZN  izvajali 

merjenje arterijskega krvnega tlaka na dnevu odprtih 

vrat  novomeške tovarne zdravil Krka. 

Izvedenih  je bilo 764 meritev. Dijaki in mentorice so se 

potrudili, da so obiskovalcem natančno izmerili arterijski 

krvni tlak in jim posredovali zdravstveno-vzgojni nasvet o 

zdravem načinu življenja. 

Sodelovanje z otroškim 

oddelkom SB NM 

Mojca 

Simončič, 6 

dijakinj – 

Pikapolonic 

Splošna bolnišnica 

Novo mesto 

Delo na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto 

poteka v obliki delavnic za otroke in njihove starše v 

sodelovanju z bolnišnično šolo in vrtcem. V letošnjem 

šolskem letu so delavnice potekale na temo Letni časi, 

letni običaji. Ta oblika sodelovanja z otroškim oddelkom 

poteka že deseto leto. 

Strokovno 

izobraževanje 

mentoric/mentorjev 

PUD 

 

 

 

 

Aktiv 

zdravstvene 

nege 

Zdravstvene 

ustanove v 

dolenjski, posavski 

in belokranjski 

regiji 

V sredo, 2. 12. 2015 so kolegice iz strokovnega aktiva 

zdravstvene nege organizirale strokovno izobraževanje za 

kolegice in kolege, ki poučujejo naše dijake na praktičnem 

usposabljanju v več kot 25 različnih delovnih 

organizacijah. Dijaki, mentorice in vodje PUD-a ter 

praktičnega izobraževanja v šoli so podali svoje mnenje in 

videnje praktičnega izobraževanja. Na koncu smo izvedli 

še dve delavnici na temo Moj odziv – odgovor na to, kako 

si razložim situacijo in vadbo za stabilizacijo trupa. 

6.4 Sodelovanje s starši 

V ponedeljek, 14. septembra 2015, smo v skladu s šolskim koledarjem izvedli roditeljske sestanke 

po posameznih oddelkih ter sestanek sveta staršev. Starši so dobili vse potrebne informacije za 

uspešen začetek šolskega leta.  

V ponedeljek, 18. januarja 2016, smo v okviru 2. roditeljskega sestanka organizirali strokovno 

predavanje za starše vseh oddelkov v Športni dvorani Leona Štuklja z naslovom Zamolčane resnice, 

ki ga je izvedel Bojan Kodelja s sodelavci v okviru vseslovenskega družbeno odgovornega 

programa Ne-odvisen.si. Predavanje starše opozarja na pasti odraščanja in mladostništva v 

sodobnem svetu. V istem terminu je bil izveden tudi drugi sestanek sveta staršev. 

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

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

določenih terminov. 

6.5 Mednarodno sodelovanje 

V šolskem letu 2015/2016 smo v okviru projekta Job Shadowing aktivno sodelovali s srednjo šolo 

za zdravstvo iz Trebiča (Češka), ki izvaja srednješolski program zdravstveni asistent, zato ga lahko 

primerjamo s programom zdravstvena nega v Sloveniji. Od 23. do 27. novembra 2015 smo na šoli 

gostili učitelje omenjene šole, katerim smo predstavili pouk in delovanje šole v obliki ogledov ter 

hospitacij. Od 26. do 29. maja 2016 smo vodstvo šole ter predstavniki strokovnih aktivov vrnili 
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obisk na Češkem. Seznanili smo se z delovanjem šole, češkim izobraževalnim sistemom ter si 

ogledali različne zdravstvene institucije, s katerimi sodeluje šola. V prihodnosti načrtujemo tesnejše 

sodelovanje v obliki izmenjav tako dijakov kot učiteljev. 

V šolskem letu 2015/2016 smo uspešno pridobili projekt v sklopu EU-programa Erasmus+ z 

naslovom Koraki do uspeha. Nosilec projekta je Šolski center Novo mesto, izvajal se bo v 

naslednjem šolskem letu. Načrtovano je tritedensko izobraževanje (opravljanje PUD) v tujini za 12 

dijakov naše šole in 3 spremljevalce.  


