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1. september 2015 

Prvi šolski dan.  

Šolo vodi ravnateljica Damjana Papež in pomočnici ravnateljice Katja Hrovat in Petra Žibert. 

Svetovalni delavki sta Jožica Hrovat in Polona Kramar. Na šoli smo prvi šolski dan sprejeli 293 

dijakov prvih letnikov v programih zdravstvena nega, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, 

kozmetični tehnik in bolničar-negovalec. Na šoli je 1081 dijakov v 39 oddelkih, in sicer: 

 zdravstvena nega (SSI) 12 oddelkov, 

 kemijski tehnik (SSI) 7 oddelkov , 

 farmacevtski tehnik (SSI) 9 oddelkov, 

 kozmetični tehnik (SSI) 6 oddelkov, 

 bolničar-negovalec (SPI) 3 oddelki, 

 zdravstvena nega (PTI) 2 oddelka. 

 

Seznam oddelkov in razrednikov: 

Oddelek Razrednik 

ZN 1. a Marta Lindič 

ZN 1. b Janja Florjančič 

ZN 1. c Nada Fortuna 

ZN 2. a Maša Zajc 

ZN 2. b Marija Račič 

ZN 2 .c Mirjam Bauer 

ZN 3. a Petra Krulc 

ZN 3. b Marjanca Velkavrh 

ZN 3. c Ana Starešinič 

ZN 4. a Valentina Madjar Sitar 

ZN 4. b Matjaž S. Ferkolj 

ZN 4. c Katja Jović 

ZN 1. d – pti Marinka Cerovšek 

ZN 2. d – pti Mateja Brudar 

B 1. a Janja Vovko 

B 2. a Vida Novinec 
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B 3. a Mateja Kržičnik 

KZ 1. a Tanja Kulovec 

KZ 2. a Sabina Špoljar 

KZ 2. b Simon Šlajkovec 

KZ 3. a Matej Cizelj 

KZ 3. b Romana Kraševec 

KZ 4. a Svjetlana Ćirković 

KT 1. a Barbara Cesar 

KT 1. b Darja Urbas 

KT 2. a Goran Matešič 

KT 2. b Ema Novinec 

KT 3. a Melita Miklavčič 

KT 3. b Mateja Vidmar 

KT 4. a Mojca Višček 

FT 1. a Andreja Špendal 

FT 1. b Marica Kralj 

FT 1. c Urška Korasa 

FT 2. a Mojca Fišter 

FT 2. b Nataša Sikošek 

FT 3. a Maruša Pogačnik 

FT 3. b Tadeja Lamut 

FT 4. a Aleš Absec 

FT 4. b Matjaž Brvar 

 

Na šoli uporabljamo programa Herkules ter eAsistent. Program Herkules uporabljamo za 

načrtovanje dela in oblikovanje Letnega delovnega načrta ter, ob koncu šolskega leta, 

Poročila o delu; program eAsistent pa sta elektronsko voden dnevnik in redovalnica.  
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10. september 2015 

V prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je potekala slavnostna podelitev 

priznanj najboljšim športnim šolam in vrtcem. Naša šola je osvojila bronasto priznanje. 

Kulturni program sta popestrili tudi naši dijakinji, telovadki Lara Žibert in Sara Škaler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. september 2015 

V Zagorju in Trbovljah je potekalo 12. športno srečanje zdravstvenih šol Slovenije. Srečanja 

se je udeležilo deset šol, vsako šolo je zastopala ekipa dijakov in ekipa učiteljev. Pomerili so 

se v igranju odbojke na mivki. Naši dijaki so pokazali odlično igro in bili nepremagljivi, dosegli 

so prvo mesto med zdravstvenimi šolami Slovenije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
12. september 2015 
V okviru praznovanja 650-letnice ustanovitve Novega mesta (Rudolfswertha) je Pohodniško 
društvo Novo mesto organiziralo Rudolfovanje, pohodniško-kolesarsko-kulturno-umetniško 
prireditev za obuditev in oživitev Rudolfove poti po mejah bivšega mestnega pomerija 
Rudolfswerth, kakor ga je določil Rudolf IV. Habsburški z ustanovno listino leta 1365. 
Dogodek je sofinancirala Mestna občina Novo mesto, osrednji organizator kulturnega 
programa pa je bila Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Prireditve so se udeležili tudi naši 
dijaki. 
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22. september 2015 
Na Kmetijski šoli Grm na Bajnofu je potekal kros srednješolcev. V kategoriji mlajših mladink si 
je Klara Turk, 2. b FT, pritekla zlato medaljo, Veronika Žunič, 2. a FT, pa drugo mesto.  
 

28. september 2015 
Osem zlatih maturantov se je udeležilo sprejema pri županu Gregorju Macedoniju, in sicer 
Ines Gramec, Ana Staniša, Erika Krivic, Valerija Turk, Tina Smerke, Luka Rajk, Meggi Starašinič 
in Sara Gašperšič.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
29. in 30. september 2015  
V kraju Muttenz v bližini Basla v Švici je potekalo 12. evropsko kemijsko tekmovanje Grand 
Prix Chimique (GPCh). Nastopali so temovalci iz 9 držav, in sicer iz Avstrije, Švice, Nemčije, 
Francije, Češke, Slovaške, Madžarske, Srbije in Slovenije. Tekmovanja se je udeležil tudi dijak 
Lovro Klobučar, ki je lani na državnem tekmovanju dosegel 2. mesto. Zmagala je tekmovalka 
Caitlin Blum iz Švice, naš Lovro pa je v 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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1. in 2. oktober 2015 

V sklopu združenja E-medica so nas obiskale dijakinje in njihove mentorice iz srednjih 
zdravstvenih šol, in sicer iz Mlinarske šole Zagreb in Srednje šole Pregrada. Prvi dan so imele 
strokovni ogled Term Šmarješke Toplice in se preizkusile v nordijski hoji. Nato je sledilo delo 
na skupnem projektu Zdravstveni turizem. Analizirale so dosedanje delo ter načrtovale 
nadaljnje korake. Po končanem delu v šoli je sledil ogled Novega mesta, spremljala jih je 
prof. Svjetlana Ćirković. Naslednji dan so nadaljevale z delom na projektu, si ogledale pouk v 
strokovnih kabinetih zdravstvene nege in kozmetike ter Športno dvorano Leona Štuklja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. in 10. oktober 2015 
Dijaki zaključnih letnikov zdravstvene nege so 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. 
 
9. in 10. oktober 2015 
Dijaki zaključnih letnikov farmacije in kemije so odšli na 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. 
 
15. oktober 2015 
Dijakinje 3. in 4. letnikov programa kozmetični tehnik so se v okviru strokovne ekskurzije 
odpravile v Beograd, kjer so obiskale mednarodni sejem kozmetike nege las, estetike in 
zdravja, največji beauty sejem na področju jugovzhodne Evrope. Ogledale so si predstavitve 
in novosti z različnih področij kozmetologije. Kljub zanimivemu in pestremu dogajanju na 
sejmu so našle čas za ogled turističnih zanimivosti Beograda.  
 
23. oktober 2015 
Dijak Luka Gorenčič, 2. a KT, se je udeležil delavnice animiranega filma v Novem mestu, kjer 
je s skupino še sedmih dijakov ustvaril kratki animirani film z naslovom »Brd run«. Film se je 
uvrstil v uradni program Dubrovnik Film Festivala.  
 
24. oktober 2015 
Dijaki in dijakinje so se udeležili srednješolskega teka na Ljubljanskem maratonu. Pokazali so 
odlično pripravljenost, saj so uspešno pretekli vse kilometre.  
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26. oktober–30. oktober 2015 

Jesenske počitnice. 

 
9. november 2015 
V času govorilnih ur so dijaki 3. b programa 
zdravstvena nega staršem, drugim obiskovalcem in 
profesoricam merili krvni tlak in krvni sladkor. Dijakinji 
4. b ZN pa so predvsem ženam in dekletom 
predstavile pomen samopregledovanja dojk in na 
modelu prikazale spremembe, na katere mora biti 
vsaka ženska pozorna zaradi nevarnosti raka na dojki. 
Odziv pri vseh aktivnostih je bil zelo velik in pozitiven.  
 
11. november 2015 
V Športni dvorani Marof je potekalo občinsko prvenstvo v odbojki za dijakinje. Naše dijakinje 
so pokazale zelo dobro igro in premagale vso konkurenco, kar jim je zagotovilo mesto na 
najvišji stopnički. Postale so občinske prvakinje. 
 
18. november 2015 
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekal Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto. 
Učencem in njihovim spremljevalcem smo predstavili programe in poklice, za katere 
izobražujemo na naši šoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. november 2015 
Dijaki 1. letnikov so si ogledali sanitetni vagon na železniški postaji Kandija, razstavo 
Tisočletja na okljuku Krke v Dolenjskem muzeju in film Novo mesto glasbe. 
Na ta način smo obeležili obeležili 650 let Novega mesta. 
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23.–27. november 2015 
Na Šolskem centru Novo mesto smo gostili učitelje iz Češke, in sicer iz srednje šole za 
zdravstvo Havlickuv Brod. Seznanili so se s slovenskim izobraževalnim sistemom ter 
programi, ki jih izvajamo na šolskem centru. Posebna pozornost je bila namenjena 
programom zdravstvene nege, farmacije in kemije, ki so jih gosti na hospitacijah tudi pobliže 
spoznali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. november 2015 
Dijaki, ki so dejavni v prostoizbirni interesni dejavnosti Bralni klub, so se odpravili v Ljubljano, 
kjer so obiskali operno hišo ter 31. knjižni sejem v Cankarjevem domu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. november 2015 
Na področnem tekmovanju v odbojki v Brežicah so dekleta naše šole po trdem boju v finalu 
klonile proti večnim rivalkam iz novomeške gimnazije. Z odličnim 2. mestom so se uvrstile v 
četrtfinale tekmovanja.  
 
2. december 2015 
Učiteljice strokovnega aktiva zdravstvene nege so organizirale strokovno izobraževanje z 
naslovom »Kakovostno praktično izobraževanje dijakov srednje šole« za kolegice in kolege, ki 
poučujejo naše dijake na praktičnem usposabljanju v več kot 25 različnih delovnih 
organizacijah. Dijaki, mentorice in vodja PUD-a in praktičnega izobraževanja v šoli so podali 
svoja mnenja in videnja o praktičnem izobraževanju pri delodajalcih. Izvedeni sta bili tudi dve 
delavnici, in sicer Moj odziv – odgovor na to, kako si razložim situacijo in Vadba za 
stabilizacijo trupa. 
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4. december 2015 
Dijakinje prostovoljke naše šole so pripravile stojnico v Splošni bolnišnici Novo mesto ob 
prihajajočem 5. decembru, mednarodnem dnevu prostovoljstva. S svojimi izdelki (venčki, 
voščilnicami …) so pacientom in mimoidočim polepšale dan.  
 
9. december 2015 
Na povabilo koordinatorice prostovoljnega dela v Splošni bolnišnici Novo mesto gospe Jožice 
Rešetič so se prostovoljci naše šole udeležili novoletnega srečanja. Srečanja so se udeležile 
tudi mentorice z oddelkov, kjer poteka prostovoljno delo, ravnateljica Damjana Papež ter 
predstavnika Slovenske filantropije Anika Mikuž - Kos in Primož Jamšek. Dijaki so pripravili 
tudi kratek glasbeno-umetniški program.  
 
9. december 2015 
Na OŠ Vojke Šmuc v Izoli je potekalo državno prvenstvo v 
akrobatiki za srednje in osnovne šole. Ekipo naše šole so 
zastopale Petra Purkat, 2. a FT, Sara Škaler, 4. b ZN, in Lara Žibert, 
4. a FT. Sara Škaler je v močni konkurenci posameznic osvojila 
odlično 3. mesto. Ekipno so dekleta osvojila 4. mesto. 
 
15. december 2015 
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo četrtfinale državnega 
prvenstva v rokometu za dijakinje. Poleg naših dijakinj so se za 
uvrstitev v nadaljnji krog tekmovanja borile še gimnazijke iz Šiške 
in Novega mesta. Dijakinje naše šole so na prvenstvu dosegle drugo mesto in se uvrstile v 
polfinale.  
 
24. december 2015 
Družili smo se ob dobri glasbi na že 11. dijaškem koncertu. Nastopilo je 20 skupin z dekliškim 
pevskim zborom naše šole, Big bandom Šolskega centra Novo mesto ter plesalci Plesnega 
studia Novo mesto. Skupaj je bilo več kot 140 aktivno udeleženih dijakov, ki so dvatisočglavo 
množico pospremili v prihajajoče praznične dni z glasbo za vse okuse. Našo šolo so 
predstavljali: Duality, D. N. L., Mladi Belokranjci, Žuta minuta, Kranjski muzikanti, Tjaša z 
Dolenjci, pevski zbor z zborovodkinjo Matejko Kure, veliko pa jih je tudi članov v Big bandu 
pod taktirko profesorja Gregorja Zagorca. Program so povezovali Natalija, Špela in Gašper, ki 
je suvereno zastopal našo šolo 
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24. december 2015 
V zbornici šole smo v decembru zaposleni zbirali hrano z daljšim rokom uporabe, osnovne 
izdelke za higieno, priboljške za praznike. Pripravili smo dva velika paketa, ki smo jih predali 
dvema pomoči potrebnima družinama.  
Z zbiranjem starih brisač, blazin in odej za živali smo pomagali tudi živalim v zavetišču. Zbrani 
material smo, na predlog dijakov, predali Veterinski postaji Sevnica, v okviru katere deluje 
tudi zavetišče za živali.  
 

Ponedeljek, 28. december 2015–četrtek, 31. december 2015 

Božično-novoletni prazniki, počitnice. 

 
5. januar 2016  
Odlično je nastopila ekipa dijakov na občinskem prvenstvu v malem nogometu za dijake. 
Ekipa naših dijakov v sestavi Jani Vraničar, 4. c ZN, Erik Stambulič, 3. a ZN, Miha Fišter, 3. a 
ZN, Adrijan Frančič, 3. a ZN, Uroš Hodjaj, 3. a BN, Alen Žibert, 3. a ZN, Marko Nikolić, 4. a KT, 
Aljaž Pavlin, 2. a KT, Nejc Travnikar, 4. b FT, in Uroš Hrka, 1. b KT, je osvojila 2. mesto in se 
uvrstila na področno prvenstvo. 
 
6. januar 2016 
Dijaki Bralnega kluba so se udeležili POPslastic v Knjižnici Mirana Jarca. Gost je bil dr. Samo 
Rugelj – farmacevt, magister ekonomije, publicist, urednik, založnik in predavatelj na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je doktoriral s temo iz slovenskega založništva. Na zanimiv 
način je dijake in ostale goste popeljal skozi svoje življenje od srednješolskih let in izkušenj v 
šoli, preko služenja vojaškega roka do založništva, uredništva in pisanja. Vseskozi je poudarjal 
pomen knjige in branja ter jim predstavil nekaj zanimivih pogledov na bralce in bralno 
kulturo, ob tem pa ni pozabil nanizati naslovov knjig, ki so vplivale nanj. 
 
7. januar 2016 
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo občinsko prvenstvo v nogometu za dijakinje. Na 
prvenstvu je sodelovalo šest srednjih šol. Dijakinje naše šole so dosegle 2. mesto in se 
uvrstile na področno prvenstvo. 
 
9. januar 2016 
Na šoli je potekalo šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Tema 
letošnjega tekmovanja je bila Domovina med platnicami. Dijaki 1. in 2. letnikov so brali 
roman Gorana Vojnoviča Jugoslavija, moja dežela, dijaki 3. in 4. letnikov pa roman Ljubezen 
Marjana Rožanca in so nato v razlagalnem spisu dokazovali svojo bralno zmožnost. Bronasto 
priznanje so osvojile Sara Božič, 1. a KT, Lucija Cemič, 1. b ZN, Tina Jurejevčič, 3. b ZN. 
Dijakinji Lucija Cemič in Tina Jurejevčič sta na šolskem tekmovanju dosegli največ točk in se 
bosta konec januarja udeležili regijskega tekmovanja na Osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni 
Peči. 
 
13. januar 2016  
Potekalo je področno prvenstvo v malem nogometu za dijake. Ekipe so bile izredno 
izenačene, zato so odločale malenkosti. Naši fantje so se srčno borili in se z osvojenim 2. 
mestom uvrstili v četrtfinale državnega prvenstva. 
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18. januar 2016 
Izšla je prva letošnja številka šolskega časopisa Di(v)jak. 
 
19. januar 2016 
Ulica nastavlja ogromno pasti našim mladostnikom. Družbeno odgovoren program 
Zamolčane resnice in Izzivalec ulice, ki ga izvaja Bojan Kodelja s sodelavci, sta našim dijakom, 
njihovim staršem in učiteljem podala informacije, o katerih se bomo pogovarjali za domačo 
mizo, tako gradili naše odnose in zaupanje. To je najboljša preventiva pred temi pastmi. 
Preventivna predavanja so bila izvedena v okviru 2. roditeljskega sestanka.  
 
20. januar 2016 
TV Vaš Kanal je posnel prispevek o farmacevtski šoli za oddajo Smo dobri gospodarji? 
Prispevek so posneli dijaki 4. a in 3. b programa farmacevtski tehnik ter učitelji 
farmacevtskega aktiva.  
 
20. januar 2016 
Na naši šoli je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja pomoči in oskrbe za dijake programa 
bolničar-negovalec. Tema letošnjega tekmovanja je bila paliativna oskrba oskrbovanca. 
Tekmovalo je deset dijakov 1. letnika in 2. letnika. Pet dijakov se bo udeležilo državnega 
tekmovanja iz znanja pomoči in oskrbe, ki bo potekalo na naši šoli, in sicer: Anja Stojnič, 2. a 
BN, Nives Lamovšek, 1. a BN, Tjaša Ilar, 2. a BN, Tamara Gorišek Skumovec, 1. a BN in Maja 
Pene, 1. a BN. 
 
20. januar 2016 
V Knjižnici Mirana Jarca so se dijaki Bralnega kluba na 2. POPslasticah družili z moderatorko, 
stand up komedijantko, improvizatorko, voditeljico TV oddaj in igralko Ano Mario Mitič, ki je 
poskrbela, da so se dobro nasmejali in zabavali. Ana Maria je obiskovala kar dve srednji šoli – 
gimnazijo in srednjo glasbeno šolo. Kot srednješolka se je začela ukvarjati z improviziranim 
gledališčem in več let sodelovala v Impro ligi in Impro društvu. Študirala je medicino, a jo je 
malo pred specializacijo poklicna pot popeljala v svet gledališča in zabave, ki ni vedno tako 
lep in prijazen, kot se kaže navzven. 
 
21. januar 2016 
Dijakinje Ivana Ris, Nina Bregant, Patricija Smolič, Klavdija Kastigar, Karmen Smolič, Kaja 
Doberdrug so se z mentoricami Mojco Simončič in Glorio Šepec udeležile 8. dnevov Marije 
Tomšič, ki so potekali v Dolenjskih Toplicah. Tema predavanja je bila Kakovost v zdravstveni 
negi.  
 
22. januar 2016 
Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje iz  zdravstvene nege z naslovom Paliativna zdravstvena 
nega oz. zdravstvena nega umirajočega bolnika. Tekmovanja se je udeležilo 13 dijakov. Pet  
najboljših dijakov se bo udeležilo državnega tekmovanja iz zdravstvene nege, ki bo aprila na 
naši šoli. 
 
25. januar 2016 
Na šoli smo gostili učence devetega razreda OŠ Otočec. Ogledali so si specialne učilnice 
zdravstvene nege in kemijske ter farmacevtske laboratorije. Po ogledu so se preizkusili pri 



Kronika SZKŠ 
  

Šolsko leto 2015/2016 

12 

 

delu v laboratorijih. V kemijskem laboratoriju so izvedli vajo Čarobna kemija, v 
farmacevtskem laboratoriju pa vajo Mazilna podlaga z eteričnim oljem 
 

 
 
26. januar 2016 
Tema geografskega šolskega tekmovanja je bila Naravne znamenitosti Slovenije. Tekmovanja 
se je udeležilo 24 dijakov. Rezultati so naslednji: 1.mesto: Jan Šegina, 3.a KT, 2.mesto: 
Jasmina Koretič, 3.b FT, 3. mesto: Nina Špilar, 3.a KT. Ti dijaki se bodo udeležili regijskega 
tekmovanja, ki bo 8. marca 2016 na I. gimnaziji v Celju. Bronasta priznanja so prejeli še: Tadej 
Žagar, Ines Saje, Tea Žura, Nejc Kerin in Jakob Povšič. 
 
27. januar 2016 
Na šoli je bilo izvedeno šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev. Tema je bila Prva svetovna 
vojna. Tekmovanja se je udeležilo 48 dijakov. Rezultati so naslednji: 1. mesto: Jan Šegina, 3. a 
KT, 2. mesto: Svetlana Gotovac , 1. c FT, 3. mesto: Anja Miklavc, 4. a FT. Bronasto priznanje 
so osvojili še: Tadej Žagar, Sara Krnc, Anja Berk, Nika Škof, Eva Bukovec, Franci Mervar, 
Jasmina Stopar, Jan Cimermančič, Tea Žura, Klementina Stopar, Gašper Prah, Ines Saje, 
Larissa Klavdia Muhič, Nina Imperl, Eva Kodrič in Jana Tisovic. Prvi trije se bodo udeležili 
državnega tekmovanja, ki bo 2. aprila 2016 na Gimnaziji Brežice. 
 
27. januar 2016 
V Športni dvorani Marof je potekalo področno prvenstvo v nogometu za dijakinje. Dijakinje 
so na prvenstvu pokazale izjemno igro in dosegle odlično drugo mesto. Ta uvrstitev jim je 
zagotovila nastop v četrtfinalu državnega prvenstva. 
 
25. januar 2016 do 29. januar 2016  
Dijaki tretjih letnikov programa kemijski tehnik smo imeli projektne dneve. 
 
2. februar 2016  
Na regijskem tekmovanju v streljanju z zračnim orožjem je Klara Smrekar, 3. a KT, 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: 1. mesto: Klara Smolič, 3. a KT, 2. 
mesto: Urška Gmajnič, 1. a KZ, in 3. mesto: Špela Centa, 3. b KT. Vse dijakinje so se uvrstile 
na državno tekmovanje.  
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9. februar 2016  
Na šoli smo 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. 

 

 
 
12. februar 2016 in 13. februar 2016 
Na šoli smo organizirali informativna dneva za osnovnošolce, bodoče dijake. 
 
15. februar 2016  
Na Grmu – Centru biotehnike in turizma je potekalo regijsko tekmovanje iz znanja angleščine 
za dijake 3. letnikov. Našo šolo so zastopali štirje dijaki, ki so dosegli odlične rezultate, in 
sicer, Jan Šegina, 3. a KT – 1. mesto, Domen Prašin, 3. b KT – 3. mesto, Jakob Muhič – 5. 
mesto ter Matjaž Vranešič, 3. b FT – 7. mesto. Jan in Domen sta se uvrstila na državno 
tekmovanje, ki bo v ponedeljek, 14. marca 2016, na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani. 
 
3. marec 2016  
Dijakinja naše šole Julija Košir je prejela prvo nagrado za sodelovanje na 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. Fotografija je bila objavljena v časniku Delo.  
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3. marec 2016  
Sredine POPslastice v Knjižnici Mirana Jarca so “pokale po šivih”, saj je bil gost Gojmir 
Lešnjak – Gojc, gledališki, filmski in televizijski igralec, glasbenik, sovoditelj televizijskih oddaj 
ter direktor Kosovelovega doma Sežana. Uživali so tudi naši dijaki, krožkarji Bralnega kluba.  
 
3. marec 2016  
Dijakinje programa zdravstvena nega in 
profesorice mentorice odpravile na 9. srečanje E-
medice v Terme Tuhelj. 
 
11. marec 2016  
Dijaki tretjih letnikov programov kemijski in 
farmacevtski tehnik so bili na predstavitvi poklicev 
v Krki, d. d. Najprej je direktor kadrovskega 
sektorja g. Boris Dular predstavil podjetje in 
možnosti zaposlovanja, nato je sledila 
predstavitev dela farmacevtskega in kemijskega tehnika v proizvodnji zdravil ter v 
laboratorijski kontroli kakovosti. Ogledali so si še film o Krki in proizvodnem obratu Notol. 
Sledila je pogostitev, nato pa voden ogled proizvodnega obrata Notol. 
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12. marec 2016  
Na Osnovni šoli Spodnja Šiška je potekalo državno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo 
priznanje, kamor so se uvrstili vsi učenci osnovnih in srednjih šol, ki so dosegli zahtevano 
število točk na regijskem tekmovanju. Državnega tekmovanja se je udeležila tudi Tina 
Jurejevčič, 3. b ZN, ki je s primerjavo literarnih del Ljubezen Marjana Rožanca in Čarovnikov 
vajenec pisatelja Evalda Flisarja osvojila zlato priznanje. 
 
14. marec 2016  
Na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje iz znanja angleščine za 
dijake 3. letnikov. Tekmovanja sta se udeležila Jan Šegina, 3. a KT, ki je dosegel zlato 
priznanje, in Domen Prašin, 3. b KT, ki je dosegel srebrno priznanje. 
 
16. marec 2016  
Dijaki Bralnega kluba so se udeležili zadnjih POPslastic v letošnjem šolskem letu. Gost je bil 
radijski in televizijski voditelj, moderator ter kolumnist Miha Šalehar. Vsako leto je na 
Knjižnih POPslasticah razpisan natečaj za kratko zgodbo. Letošnjo nagrado za naj POPzgodbo 
mladih ustvarjalcev si je prislužila naša dijakinja – sedemnajstletna Sara Krnc, 2. c ZN. Za 
nagrado je prejela tablični računalnik. 
 
19. marec 2016  
Tekmovanje Z znanjem do lepote.  
Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor je 
potekalo 3. državno tekmovanje iz kozmetike Z 
znanjem do lepote. V naravni manikiri je 2. mesto 
osvojila Špela Primc, 3. a KZ, z modelom Karmen 
Tanko. V kategoriji permanentno lakiranje je 3. 
mesto osvojila Špela Mlakar, 4. a KZ, z modelom 
Janjo Hudoklin. Mentorica je bila Tina Benkovič. 
 
 
 
23. marec 2016  
Na šoli smo gostili učence osmega razreda OŠ Brusnice, ki obiskujejo izbirni predmet Poskusi 
v kemiji. Spremljala jih je učiteljica Darja Fink. Po kratkem ogledu ter predstavitvi šole so se 
preizkusili v kemijskih laboratorijih, kjer so izvedli vaji Čarobna kemija in Materinski dan po 
kemijsko. 
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30. marec 2016 
V Športni dvorani Leona Štuklja potekalo Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za 
dijakinje. Nogometašice naše šole so pokazale odlično igro in veselje do nogometa ter se 
uvrstile v polfinale. 
 
2. april 2016  
Na Gimnaziji Brežice potekalo XV. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev. Našo šolo so 
zastopali trije dijaki: Jan Šegina, Svetlana Gotovac in Anja Miklavc. Vsi so dosegli izvrstne 
rezultate, najboljši pa je bil Jan Šegina, ki je prejel srebrno priznanje. 
 
8. april 2016  

V prostorih Srednje zdravstvene in kemijske šole Šolskega centra 
Novo mesto je potekalo 21. državno tekmovanje srednjih 
zdravstvenih šol Slovenije za priznanje Angele Boškin. Tekmovanje iz 
znanja je potekalo na dveh nivojih. Tekmovalci programa 
zdravstvene nege so se pomerili v znanju na temo Paliativna 
zdravstvena nega in obravnava bolečine, tekmovalci programa 
bolničarja-negovalca pa na temo Paliativne oskrbe starostnika. 
Skupno je tekmovalo 74 dijakov z 11 srednjih zdravstvenih šol 

Slovenije. 
Zlato priznanje iz zdravstvene nege je osvojila Maja Mlakar pod mentorstvom Darinke Babič 
in Anite Bezjak iz Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Podelili smo tudi 6 
srebrnih in 12 bronastih priznanj. 
 
V programu bolničar-negovalec so zlato priznanje osvojili: Petra Šaruga pod mentorstvom 
Tatjane Pernat iz Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, Rok Prašnjak pod mentorstvom 
Cvetke Pangerl iz Srednje zdravstvene šole Celje ter Alma Šljivar pod mentorstvom Karoline 
Jenko iz Srednje zdravstvene šole Ljubljana. Podelili smo tudi 2 srebrni in 2 bronasti priznanji.   
 
Dijaki zdravstvenih šol so tudi literarno in likovno ustvarjali na temo Diabetes. Najuspešnejša 
na literarnem natečaju je bila Anette Kuserbanj pod mentorstvom Darje Skutnik iz ŠC Slovenj 
Gradec – Srednja zdravstvena šola. Najuspešnejša na likovnem natečaju je bila Sara 
Stanković pod mentorstvom Marlene Zorjan iz Srednje šola Izola. 
 
Našo šolo sta zastopali Anja Stojnič in Tamara Gorišek Skumavec za program bolničar-
negovalec. Anja Stojnič je dosegla bronasto priznanje, in sicer pod mentorstvom Marinke 
Cerovšek in Mojce Gajič. Na področju zdravstvene nege so našo šolo zastopali naslednji 
dijaki: Vesna Omerzu, Maja Oplotnik, Arieta Murseli, Erik Stambulić in Tjaša Ulčnik. Mentorici 
sta bili profesorici Marija Račič in Ana Starešinič. Srebrno priznanje je osvojila Arieta Murseli, 
bronasti pa Maja Oplotnik in Tjaša Ulčnik.  
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9. april 2016  
Dijakinje Orijana, Ana, Blažka in Vjose so se s profesoricama Barbaro Cesar in Petro Žibert 
udeležile Rudolfovanja 2016. S pohodniki so se potepale po delu 38 km dolge pohodniško-
kolesarske poti po mejah bivšega mestnega pomerija Rudolfswerth, kakor ga je določil 
Rudolf IV. Habsburški z ustanovno listino leta 1365. Rudolfovanje 2016 je ob občinskem 
prazniku organiziralo Pohodniško društvo Novo mesto, naša dijakinja Orijana je bila na 
dogodku zadolžena za prvo pomoč. 
 
9. april 2016  
Dijaki 3. b zdravstvene nege so izvajali merjenje arterijskega krvnega tlaka na dnevu odprtih 
vrat novomeške tovarne Krka. 
 
15. april 2016  
Na Šolskem centru Novo mesto je potekalo polfinale državnega prvenstva v nogometu za 
dijakinje. Dijakinje naše šole so pokazale odlično igro in si s tem zagotovile mesto na finalu 
državnega šolskega prvenstva. 
 
18. april 2016  
Dijaki 4. letnika programa kemijski tehnik so bili na obisku v Vojašnici Petra Petriča v Kranju. 
Seznanili so se z opremo in delom Čete za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo. 
Ogledali so si mobilni in stacionarni laboratorij. 
 
19. april 2016  
Jan Šegina in Jasmina Koretič sta dosegla izjemen rezultat, in sicer zlati priznanji na državnem 
tekmovanju iz znanja geografije. 21. državno tekmovanje iz znanja 
geografije je potekalo na ŠC Rogaška Slatina. Tekmovalci so se 
najprej podali na teren, kjer so raziskovali značilnosti Rogaške 
Slatine. V drugem delu pa so se spopadli s testnimi nalogami o  
naravnih znamenitostih Slovenije in z njimi povezanimi geografskimi 
procesi. 
 
22. april 2016  
Potekala je svečana podelitev nagrad za 3. natečaj SEŠTG, ki je letos 
potekal na temo Življenje v šoli. Na natečaj je prispelo 61 prispevkov, 
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od tega 29 v tujih jezikih. Na natečaju so sodelovali tudi fotografi in likovniki. Zopet se je 
izkazalo, kako nadarjeni so naši dijaki. Sara Krnc je prejela nagrado za pesem v angleščini, 
Kaja Metež za prispevek v nemščini in angleščini, medtem ko sta bili Kaja Jug in Julija Košir 
nagrajeni v kategoriji fotografskih prispevkov. 
 
24. april 2016 
Izvedena je bila nadstandardna ekskurzija v Benetke, ki je bila kot fakultativna dejavnost 
organizirana namesto ekskurzije v Pariz, ki je bila zaradi družbeno-političnega dogajanja 
odpovedana.  
 
4. maj 2016  
V okviru Bralnega kluba smo izvedli delavnico, ki smo jo poimenovali »Živa knjiga«, saj je bil 
naš gost Toni Kočevar, terapevt, predavatelj in svetovalec pri Lokalni akcijski skupini za 
preprečevanje zasvojenosti Novo mesto (LAS). 
 
7. maj 2016  
Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje za 
zlate in srebrne Preglove plakete. 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. Dijaki 
Karin Boltes, Jan H. Šiler, Pia Kržan in Sandi Selan so osvojili srebne Preglove plakete. 
 

 
 
10. maj 2016  

V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo finale državnega prvenstva v 
nogometu za dijakinje v organizaciji Zavoda za šport RS Planica, Nogometne 
zveze Slovenije in Šolskega centra Novo mesto; Srednje zdravstvene in 
kemijske šole. Dijakinje naše šole so osvojile odlično drugo mesto in v finalu 
klonile le proti odlični ekipi športne Gimnazije Šiška. Končni vrstni red: 1. 
Gimnazija Šiška, 2. Šolski center Novo mesto SZKŠ, 3. Šolski center za pošto, 
ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, 4. Gimnazija Murska Sobota.  
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12. maj 2016 
Klavdija Kastigar, Lara Gramc in Sabina Bobnar – dijakinje 4. 
letnika programa zdravstvena nega so v Splošni bolnišnici 
Novo mesto s stojnico obeležile mednarodni dan 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. 
 
13. maj 2016 
Ravnateljev dan, za dijake pouka prost dan.  
 
14. maj 2016  
Na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani je potekala podelitev nagrad natečaja 17. državnega 
tekmovanja Zdrav dih za navdih. 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, Ognjen Višekruna, oba iz 1. c ZN, ter 
Anja Sušin, Lina Meglič, Miha Rački, Tjaša Plevnik, vse iz 1. b ZN. Bronasto so prejele Lara 
Cesar, Teja Nadrih, Boni Peterle, Špela Simončič, vse iz 3. c ZN. 
 
14. maj 2016  
Na OŠ Jurija Vege v Moravčah je potekalo državno tekmovanje iz poznavanja flore. Udeležile 
so se ga tudi dijakinje naše šole, ki so na šolskem tekmovanju dosegle bronasto priznanje, 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, in Nika Kastelec, 3. b FT. Tekmovalci so najprej na terenu naredili 
popis z latinskimi imeni rastlin, ki rastejo v Moravčah. Nabrati so morali tudi rastline, ki so jih 
nato ustrezno herbarizirali. Dijakinji Maja Pene in Mehridžana Dizdarević iz 2. b FT sta dobili 
srebrno priznanje. 
 
15. maj 2016  
Izšla je druga letošnja številka šolskega časopisa Di(v)jak.  
 
16. maj 2016  
Na stadionu Portovald je potekalo področno posamično prvenstvo v atletiki. Naši atleti so bili 
spet odlični. Dobitniki medalj so bili : Adrian Frančič, 3. a ZN – 2. mesto na 1000 m, Tinkara 
Zalokar, 3. c ZN – 1. mesto na 100 m, Svetlana Gotovac, 1. c FT – 1. mesto v suvanju krogle, 
ter ženska štafeta 4 x 100 m – 3. mesto v postavi T. Zalokar, 3. c ZN, L. Jeriček, 2. a KT, J. 
Košir, 1. a ZN, Z. Kržičnik, 1. b KT. 
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17. maj 2016  
Dijaki 2. in 3. b oddelka zdravstvene nege so merili arterijski krvni tlak mimoidočim v Splošni 
bolnišnici Novo mesto. Projekt poteka že nekaj let v okviru Svetovnega dne hipertenzije.  
 
17. maj 2016  
Na šoli smo obeležili mednarodni dan celiakije. Dijaki programa zdravstvena nega so 
pripravili stojnico o celiakiji na hodniku šolskega centra. 
 
18. maj 2016  
V Domžalah je potekalo Državno posamično prvenstvo v atletiki, kjer so naše atletinje zopet 
dosegle nekaj odličnih rezultatov. Tinkara Zalokar, 3. c ZN, je tako z izboljšanjem svojega 
osebnega rekorda v teku na 100 m zasedla 6. mesto. Prav tako je svoj osebni rekord v 
suvanju krogle izboljšala Svetlana Gotovac, 1. c FT, kar je zadostovalo za odlično 4. mesto, v 
skoku v daljino pa je Zala Kržičnik, 1. b KT, zasedla 16. mesto. V štafeti 4 x 100 m so poleg 
Tinkare Zalokar in Zale Kržičnik tekle še Lea Jeriček, 2. a KT, in Julija Košir, 1. a ZN. Zasedle so 
13. mesto. 
 

 
 
19. maj 2016  
Prostovoljstvu prijazno mesto Slovenske Konjice so gostile prostovoljce iz vse Slovenije v 
okviru Slovesnega dne prostovoljstva, ki ga že tretje leto zapored organizira Slovenska 
filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva. V kategoriji srednjih šol je naša šola z 
skupino prostovoljcev, ki obiskujejo bolnike v Splošni bolnišnici Novo mesto, pridobila naziv 
junaki našega časa, že drugo leto zapovrstjo. 
 
19. maj 2016  
Dijaki 3. letnikov programa zdravstvena nega so v okviru strokovne ekskurzije obiskali 
Celovec. 
 
20. maj 2016  
V Športni dvorani Leona Štuklja je 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. 
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21. maj 2016  
V Ljutomeru je potekalo Lokostrelsko zunanje državno prvenstvo osnovnih in srednjih šol. 
Barve naše šole je zastopala Anja Šimec, 3. b ZN, v streljanju z golim lokom in nas spet 
razveselila z najžlahtnejšo kolajno. 
 
24. maj 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 možnih ter tako prejela priznanje. 
 
25. maj 2016  
Dijaki 3. letnikov programa zdravstvena nega so si ogledali zdravstveno enoto Vojašnice 
Franca Uršiča v Novem mestu. 
 
26. maj 2016 in 27. maj 2016 
Dijaki in učitelji naše šole so izvedli naravoslovni dan za 170 otrok Vrtca Ciciban iz Novega 
mesta. Otroci so pridobivali znanja iz področja kemije, biologije fizike in zdravstva. 
 
27. maj 2016  
V Splošni bolnišnici Novo mesto je potekalo zaključno srečanje prostovoljcev naše šole. 
Zaključnega srečanja so se udeležili vsi prostovoljci, ki so skozi celo leto obiskovali bolnike na 
pljučno–infekcijskem, internem, kirurškem, nevrološkem in otroškem oddelku, ter mentorice 
šole in bolnišnice. Lučka Kosec, strokovna direktorica Splošne bolnišnice, Damjana Papež, 
ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole, ter Jožica Rešetič, koordinatorica 
prostovoljnega dela so se zahvalile vsem prostovoljcem in njihovim mentoricam za svoje 
plemenito delo.  
 
7. junij 2016  
Na igriščih na Loki je potekalo občinsko prvenstvo v odbojki na mivki za srednje šole. 
Dijakinje Manca Kostevc, 3. b KT, Tadeja Žarn, 3. a FT, Mateja Grilc, 2. c ZN, Katja Zagorc, 2. c 
ZN, in Tina Piltaver, 2. a FT, so s suvereno igro postale občinske prvakinje in se tako uvrstile v 
četrtfinale državnega tekmovanja, ki bo v mesecu septembru 2016. Dijaki Matic Zorko, 3. a 
KT, Jan Pasar, 2. a ZN, Sašo Gotenc, 1. a KT, Gašper Klobčar, 3. a FT, Janez Božič, 2. a KT, in 
Luka Kambič, 3. a FT, so osvojili četrto mesto. 
 
7. junij 2016  
Dijakinje Simona Petretič, Nika Staniša in Marija Marguš so pod mentorstvom Mojce 
Simončič in Maše Zajc imele videokonferenco v okviru projekta E-medica. Sodelujemo z 
dvema šolama iz Hrvaške, to sta Škola za medicinske sestre Mlinarska in Ekonomsko 
birotehnička i trgovačka škola Zadar. Namen videokonference je bil določiti način izvajanja 
projekta z naslovom Zdravje ledvic – odločitev je v tvojih rokah. Cilji letošnjega projekta so 
raziskati in definirati bolezni ledvic, razvijati timsko delo, medvrstniško in mednarodno 
povezovanje. 
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7. junij 2016  
Na šoli smo gostili gospoda dr. Miho Japlja, ki 
je starosta kemije na Dolenjskem. Dijakom 
drugega in tretjega letnika programa kemijski 
tehnik je spregovoril o kemiji, kemijski 
tehnologiji, kemijskem inženirstvu, 
biotehnologiji, biokemiji, Krkinih nagradah … 
Predstavil je nekaj utrinkov iz svojih raziskav 
in delil z nami svoje lepe spomine, ki jih je 
popestril s številnimi šaljivimi prigodami. Naši 
dijaki so z zanimanjem prisluhnili njegovim 
besedam in ga nagradili s prisrčnim aplavzom.  
 
23. junij 2016  
Na šoli smo gostili medgeneracijsko srečanje 
medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. 
V sproščenem vzdušju so se učiteljice – medicinske 
sestre družile z upokojenimi učiteljicami – medicinskimi 
sestrami, ki se želijo še vedno izobraževati. Obnovile so 
znanje o uporabi avtomatskega defibrilatorja,  
ponovile znanje oživljanja v PP oz. spregovorile o 
razmerju 30:2 ter poudarile pomen masaže pri 
oživljanju. Seznanile so se z najnovejšim EKG-aparatom, defibrilatorjem in drugo opremo za 
potrebe pouka zdravstvene nege. Spomine so obujale ob ogledu fotoalbuma 50 let 
zdravstvene šole v Novem mestu. Skupaj so se izobraževale in družile tri generacije, saj so se 
jim pridružile tudi dijakinje s kulturnim programom. 
 
23. junij 2016  
Slovesno smo podelili spričevala o zaključnem izpitu. Zaključni izpit, ki je obsegal slovenščino 
ter storitev z zagovorom s praktičnega pouka, je opravljalo 28 dijakov 3. letnika programa 
bolničar-negovalec. Zaključni izpit je uspešno opravilo 27 dijakov, dijakinja Tina Ikanović pa je 
dosegla največje možno število točk in je zaključni izpit opravila z odliko.  
 
4. julij 2016  
Uspešno se je zaključil spomladanski rok poklicne mature, saj je od 199 dijakov zrelostni izpit 
uspešno opravilo 185 dijakov oziroma 93 % maturantov. 46 dijakov je doseglo odličen uspeh, 
od tega pa je bilo 8 zlatih maturantov. Med njimi so štirje dijaki z vsemi 23 točkami. Svečana 
razglasitev rezultatov in podelitev spričeval ter obvestil je potekala v Športni dvorani Leona 
Štuklja. Dijake sta z vzpodbudnimi besedami in lepimi mislimi na nadaljnjo pot pospremila 
direktor Šolskega centra Štefan David in ravnateljica Damjana Papež. Maturantom čestitamo 
ter jim želimo veliko uspeha na nadaljnji življenjski poti. 
Zlati maturanti so:  
1.    Eva Bukovec         FT 4. a    23 točk  
2.    Anja Miklavc         FT 4. a    23 točk  
3.    Špela Pust           FT 4. a    23 točk  
4.    Domen Mravinc     ZN 4. a   23 točk  
5.    Karmen Smolič     ZN 4. b   22 točk  
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6.    Patricija Smolič     ZN 4. b   22 točk  
7.    Pia Kržan              KT 4. a    22 točk  
8.    Sandi Selan           KT  4. a   22 točk 
 

 
 
 
16. avgust 2016  
Začetek popravnih izpitov – jesenski izpitni rok.  
 
22. avgust 2016  
Začetek jesenskega roka zaključnega izpita (slovenščina). 
 
24. avgust 2016  
Začetek jesenskega roka poklicne mature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kroniko zapisala Goran Matešić, profesor zgodovine in sociologije, in Katja Hrovat, 
pomočnica ravnateljice.  


