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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 2016/2017 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 2016/2017 smo 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 19. septembra 2016 in 27. marca 2017.  

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

predstavnica 4. a FT, Za namestnico predsednice je bila soglasno izvoljena Zdenka Cvelbar, 

predstavnica 2. a KT. Ker je 8. decembra 2016 potekel mandat sveta šolskega centra, so 

sledile volitve novega predstavnika staršev naše šole. Za predstavnico sveta staršev v svetu 

zavoda je bila izvoljena  Mateja Šašek. Člani sveta so bili seznanjeni s poročilom o delu za 

šolsko leto 2015/2016 (Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta) ter smernicami za delo v 

šolskem letu 2016/2017 (Letni delovni načrt). Starši so oba dokumenta soglasno potrdili. 

Starši so razpravljali še o drugih aktualnih temah (malica, učni pripomočki, garderobne 

omarice, storitve programa eAsistent in drugo). 
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Na drugem sestanku smo analizirali uspeh in izvedbo letnega delovnega načrta ob polletju. 

Ravnateljica je predstavila uspešno realizirane interesne dejavnosti in druge aktivnosti, ki smo 

jih izvedli v prvem polletju. Posebej je izpostavila dejavnosti za promocijo šole, uspehe na 

tekmovanjih iz znanja ter športnih tekmovanjih, projekte in preventivne dejavnosti. 

Za vse sestanke je bilo za starše pripravljeno pisno gradivo. 

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 

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

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

Nadaljnje so posamezni učitelji pripravili letne delovne načrte, gradiva in učne pripomočke. 

Skozi celo šolsko leto so po potrebi  nudili dodatno učno pomoč vsem dijakom, še posebej pa 

dijakom z odločbami o usmeritvi, dijakom športnikom in nadarjenim dijakom. Poleg 

naštetega so posamezni aktivi opravili še naslednje aktivnosti: 

 

Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

aktiv 

matematike, 

fizike, 

informatike 

Mateja 

Brudar 

Pouk so izvajali po veljavnih učnih načrtih, se medpredmetno povezovali in 

izvajali medsebojne hospitacije. Sodelovali so v izpitnih odborih in komisijah. 

Dijake so pripravljali na poklicno maturo, popravne in druge izpite, pripravili 

izpitne naloge in vprašanja ter izpite izvedli. Člani aktiva so bili mentorji dijakom 

na tekmovanju iz matematike, fizike in logike ter sodelovali pri organizaciji in 

izvedbi šolskih in regijskih tekmovanj iz matematike in fizike. Člani aktiva so 

izvajali prostoizbirne interesne dejavnosti ter sodelovali pri promociji šole. 

Članica aktiva Svjetlana Ćirković je sodelovala v mednarodnem projektu 

partnerstva šol eMedica, članica aktiva Mateja Brudar pa je skrbela za tehnično 

podporo pri izvedbi javnih dogodkov, videokonferenc in delovanju spletne strani. 

Člani aktiva so skrbeli za urejenost in opremljenost učilnic in učnih pripomočkov 

ter spremljali novosti med izdano strokovno literaturo, se  samoizobraževali ter se 

udeleževali seminarjev in konferenc s svojega strokovnega področja.  

družboslovni 

aktiv 

Goran 

Matešić 

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 ter kot mentorji dijake 

pripravljali na tekmovanja iz zgodovine in geografije, kjer so dijaki dosegli 

odlične rezultate. Vsi člani aktiva so kot mentorji sodelovali na različnih likovnih 

natečajih.. Skrbeli so za ustrezne materialne pogoje (oprema, učbeniški sklad, 

skrbništvo učilnic ...). Redno so spremljali novosti v stroki, sodelovali na 

seminarjih, študijskih skupinah  ter se samoizobraževali. Člani aktiva so 

sodelovali pri promociji šole, pripravljali prispevke za spletno stran, Facebook ter 

in šolski časopis Di(v)jak. Član aktiva Goran Matešić je urejal šolsko kroniko.  
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

aktiv farmacije 
Matej 

Pegam 

Izvedli so 2. in 4. predmet poklicne mature, na kar so dijake zaključnih letnikov 

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. Sodelovali so pri 

izvedbi tehniških dni za osnovnošolce. Dijakom so nudili dodatno strokovno 

pomoč in si nenehno prizadevali za kvaliteten pouk, dobre medsebojne odnose ter 

konstruktivno medpredmetno sodelovanje. Spremljali so novosti stroke. 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 ter organizirali strokovne interesne dejavnosti ter projektne dneve za 

vse letnike programa farmacevtski tehnik. Aktivno smo sodelovali pri urejanju 

šolskega časopisa Di(v)jak.  

aktiv tujih 

jezikov 

Maruša 

Pogačnik 

Članice aktiva tujih jezikov so poleg rednega poučevanja ter izvedbe poklicne 

mature in drugih izpitov izvedle tudi šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 

dijake 3. letnikov in jih pripravljale ter spremljale na regijsko in državno 

tekmovanje. Izvedle so angleško bralno značko EPI Reading Badge ter nemško 

bralno tekmovanje Pfiffikus. Kot mentorice dijakom so sodelovale  na literarnih 

ter fotografskih in likovnih natečajih. Izvajale so različne prostoizbirne interesne 

dejavnosti. S prispevki dijakov so sodelovale pri spletnem šolskem časopisu 

Di(v)jak. Članice aktiva so med letom sodelovale z Noelom Fitzpatrickom in 

Danom Canavanom, naravnima govorcema angleščine, ki sta imela pedagoške ure 

ob torkih v vseh letnikih. Članice aktiva so sodelovale tudi na informativnem 

dnevu in bile skrbnice treh učilnic. Redno so se strokovno izobraževale ter 

samoizobraževale.   

aktiv kozmetike 
Tina 

Benkovič 

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,  izvajale 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. Članice 

aktiva so skupaj z dijakinjami  izvedle predstavitve za dan odprtih vrat šolskega 

centra 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. Članice aktiva smo bile skrbnice specialnih učilnic.  

biološki aktiv Maša Zajc 

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 in urejali zeliščni vrt. 

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. Stalno so analizirali uspeh dijakov ter 

posebno pozornost namenili delu s posebnimi skupinami dijakov. Članica aktiva 

Tanja Kulovec je sodelovala v projektu šolskega centra Malica:  kakovost šolske 

malice, zavržena hrana v sodelovanju z Dijaškim domom NM. Organizirali so 

naravoslovno-ekološke dneve v okviru interesnih dejavnosti in izvajali 
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

prostoizbirne interesne dejavnosti. Pripravljenih je bilo več tematskih stojnic in 

razstav (ob svetovnem dnevu hrane, dan zdravja, svetovni dan varstva živali, 

svetovni dan sladkorne bolezni …). Člani aktiva so se nenehno strokovno 

izobraževali, sledili novostim stroke ter izvajali medsebojne hospitacije. Aktivno 

so sooblikovali spletno stran šole in Facebook ter šolski časopis Di(v)jak. 

aktiv kemije 
Mojca 

Višček 

Člani aktiva so z delom v preteklem letu zadovoljni.  Uspešno so izvedli 2. in 4. 

predmet poklicne mature v programu kemijski tehnik ter sodelovali v vseh 

komisijah in ostalih izpitih na šoli.. Skrbeli so za ustrezne materialne pogoje 

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

pripravo učil. Kot mentorji so pripravljali dijake na tekmovanja s področja kemije. 

Člani aktiva so aktivno  sodelovali pri promociji šole (informativna dneva, dan 

odprtih vrat, promocija na osnovnih šolah, izvedba tehniških dni za osnovnošolce) 

in pripravljali so promocijski material za predstavitev šole (mila, kopalna  sol …). 

Organizirali so strokovne ekskurzije za program kemijski tehnik. Stalno so se 

strokovno izobraževali ter se medpredmetno povezovali. Izvajali so prostoizbirne 

interesne dejavnosti. 

aktiv športne 

vzgoje 

Stanislav 

Matjaž 

Ferkolj 

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. 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 šolo. Redno so pripravljali 

prispevke za šolsko spletno stran.  

aktiv 

zdravstvene 

nege 

Mateja 

Kržičnik 

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. Članice aktiva so sodelovale v 

izpitnih odborih in komisijah, na poklicni maturi, zaključnem izpitu, popravnih ter 

drugih izpitih. Aktivno so pripravljale dijake programov zdravstvena nega in 

bolničar-negovalec na šolsko in državno tekmovanje iz zdravstvene nege in 

pomoči in oskrbe. 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 ter Facebook 

in šolski časopis in bile aktivno vključene v promocijo šole (informativni dan, dan 

odprtih vrat,  tehniški dnevi za osnovne šole). V okviru projekta Skrb za 

profesionalni razvoj poučevanja so članice aktiva izvedle 29 medsebojnih 

hospitacij. Bile so mentorice različnim prostoizbirnim interesnim dejavnostim in 

sodelovale pri šolskih projektih. Uspešno so organizirale in izvedle strokovne 

interesne dejavnosti za zdravstvene in druge programe na naši šoli ter na Srednji 

gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli in Srednji strojni šoli na šolskem centru. 

Članica aktiva J. Vovko je v sodelovanju z aktivom kemije  izvedla sprejem za 
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

otroke zaposlenih z naslovom Kaj moja mamica/očka dela v službi.  

slavistični aktiv 
Nada 

Fortuna 

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

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

strokovno pomoč dijakom. Članice aktiva so bile mentorice dijakom na 

tekmovanjih in literarnih natečajih. Sodelovale so v projektih. Vodile so interesne 

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

kulturne prireditve na šoli ter organizirale interesne dejavnosti s kulturnega 

področja(Gledališki abonma, Bralni klub). 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,  se 

udeleževale študijskih srečanj in seminarjev in izvedle 12 medsebojnih hospitacij. 

Sodelovale so pri izvedbi poklicne mature, zaključnega izpita in drugih izpitov.   

 

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 predsednice 

Vida Novinec, Mateja Horvat – članici 

Andreja Kmet – tajnica 

 

Šolska komisija za zaključni izpit: 

Damjana Papež – predsednica 

Andreja Kmet – namestnica predsednice 

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

Vovko (namestnica Mateja Kržičnik) – članice 

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 2016/2017 ni obravnavala nobene pritožbe. 
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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. Izvedena je bila elektronska anketa o počutju dijakov na šoli, ki je bila 

predstavljena in analizirana na konferenci celotnega učiteljskega zbora.  

 

2.3.3 Delo razrednikov, učiteljskega zbora in oddelčnih učiteljskih zborov 

Kot vsa leta smo tudi v šolskem letu 2016/2017 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 2016/2017 realizirala vse 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 z dijaki tujci. 

Delo z dijaki 

 pomoč dijakom z učnimi in drugimi problemi, 

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

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

 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 in zaključnem izpitu)  
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  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, 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami pri reševanju problemov,  

 sodelovanje na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, 

 promocija poklicev na osnovnih šolah. 
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2.4. Tekmovanja in natečaji  

Na tekmovanjih in natečajih smo dosegli odlične rezultate. 

Tekmovanje/natečaj 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 

6. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 5. 2017 

Na šolskem tekmovanju se je pomerilo 15 dijakov prvega, 14 dijakov 

drugega, 4 dijaki tretjega in 6 dijakov četrtega letnika. V prvem letniku je 

bil najuspešnejši Andraž Kobler, 1. b KT, ki je dosegel 90% točk. Drugo 

mesto je zasedel Aleš Druškovič, 1. c FT, in tretje Nina Rogina, 1. b FT. V 

2. letniku je prvo mesto zasegla Karin Boltes, 2. a KT, ki je dosegla 75% 

točk, drugo mesto je zasedel Franci Mervar, 2. a KT, in tretje mesto 

Svetlana Gotovac, 2. c FT. V 3. letniku je prvo mesto pripadlo Janu Šilerju 

Hudoklinu, 3. b KT, z osvojenimi 80 % točk, drugo mesto Marku Bavdku, 

3. b KT , in tretje Maji Marinčič, 3. a KT. V četrtem letniku je Jan Šegina, 

4. a KT, s 84 % točk osvojil prvo mesto, sledita Mateja Brkovič, 4. b KT, na 

drugem in Jakob Muhič, 4. a KT, na tretjem mestu.  

Bronasto Preglove plakete so prejeli: Andraž Kobler, Karin Boltes, Franci 

Mervar, Jan Šiler Hudoklin, Marko Bavdek in Jan Šegina  

 

Našo šolo so zastopali: 

Andraž Kobler, 1. b KT,  Karin Boltes, 2. a KT, Jan  Šiler Hudoklin, 3. b 

KT, in Jan Šegina, 4. a KT. 

Dijak Jan Šiler Hudoklin je na tekmovanju osvojil zlato Preglovo plaketo. 

 

22. državno tekmovanje 

kemijskih tehnikov in 

srečanje mladih kemikov 

Državno 
Melita 

Miklavčič 

Gimnazija in 

srednja 

kemijska šola 

Ruše  

12.4. 2017 

Našo šolo so med tekmovalci zastopali Jan Šegina, 4. a KT, Lars Lenarčič 

Vidic, 3. b KT, in Jan Šiler Hudoklin, 3. b KT. Vsi trije dijaki so se v 

laboratoriju odlično odrezali. Jan Šegina in Lars Lenarčič Vidic sta prejela 

priznanje,  Jan Šiler Hudoklin je osvojil prvo mesto in tako postal državni 

prvak. S tem dosežkom si je pridobil možnost udeležbe na mednarodnem 

tekmovanju Grand Prix Chemiqu, ki bo oktobra 2017 v Srbiji.  

Izbirno tekmovanje za 

udeležbo na 

mednarodnem kemijskem 

Državno 
Melita 

Miklavčič 

Šolski center 

Celje, Srednja 

šola za kemijo, 

8.5.2017 

Izbirnega tekmovanja so se udeležili najboljši trije tekmovalci z Državnega 

tekmovanja kemijskih tehnikov zadnjih dveh let. Našo šolo je zastopal 

letošnji državni prvak Jan Šiler Hudoklin, 3. b KT, ki je znova dokazal, da 
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Tekmovanje/natečaj Nivo tekmovanja 
Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

tekmovanju Grand Prix 

Chemique 

elektrotehniko 

in računalništvo  

je najboljši. Osvojil je prvo mesto.  

Z znanjem do lepote – 

tekmovanje s  

področja kozmetike 

 

 

 

 

 

Državno 

Tina Benkovič 

(naravna 

manikira, 

permanentno 

lakiranje, Nail 

Art iz škatlice) 

Sabina Špoljar 

(ličenje), 

Monika Sadar 

(celostna 

podoba) 

Srednja 

zdravstvena šola 

Celje  

1. 4. 2017 

Tekmovanje po potekalo v naslednjih kategorijah: celostna podoba na temo 

Grajska dama iz 18. stoletja, ličenje v stilu Barbare Celjske, naravna 

manikira in permanentno lakiranje  ter Nail art iz škatlice na temo Sprehod 

po grajskih sobanah. 

Dijakinja Janja Pavlin, 4. a KZ, je dosegla 2. mesto v kategoriji Nail Art iz 

škatlice na temo Grajska Rozamunda.  

Tekmovanje iz znanja 

logike 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Aleš Absec 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Ljubljana 

29. 9. 2016 

 

 

 

 

 

12. 11. 2016 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 30 dijakov.  

 

 

 

 

 

Na državno tekmovanje se je uvrstilo 6 dijakov, ki pa vidnejših rezultatov 

niso dosegli.  

Tekmovanje dijakov 

srednjih tehniških in 

strokovnih šol v znanju 

matematike 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Marjanca 

Velkavrh 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

16. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 4. 2017 

Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah: 

 Skupina B – dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol      

 Skupina C – dijaki poklicnih šol.  

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 75 dijakov kategorije B in 11 dijakov 

kategorije C. 28 tekmovalcev je osvojilo bronasta priznanja.  

Državnega tekmovanja se je udeležilo enajst dijakov naše šole, ki so na 

državnem tekmovanju prejeli 3 zlata in 5 srebrnih priznanj. Zlata priznanja 

so dosegli: Maja Koretič Urbanč, 1. a KT, Nejc Požun, 2. a FT, in Jan 
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Tekmovanje/natečaj Nivo tekmovanja 
Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Srednja elektro 

šola in tehniška 

gimnazija 

Šegina. 4. a KT. Srebrna priznanja so osvojili: Manuela Petrač, 2. a BN, 

Katja Vranešič, 2. a FT, Jan Šiler Hudoklin, 3 .b KT, Dženana Smajlović, 4. 

a KT, in Jakob Muhič, 4. a KT. 

Tekmovanje iz znanja 

angleščine za dijake 3. 

letnikov (IATEFL 

Slovenija) 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regijsko 

 

 

Državno 

Barbara Cesar 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

Grm – Center 

biotehnike in 

turizma 

 

Gimnazija 

Bežigrad 

9.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.2017 

 

 

20.3.2017 

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.  

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 28 dijakov. Najboljši štirje, in sicer 

Tina Jazbec, 3. b KT, Vanja Barle, 3. b FT, Špela Šušteršič, 3. b ZN, in 

Miha Blažič, 3. b KT, so se uvrstili na regijsko tekmovanje. Vanja Barle se 

je nadaljnje uvrstila na državno tekmovanje, kjer je dosegla bronasto 

priznanje. 

Tekmovanje iz angleške 

bralne značke EPI 

Reading Badge 

Šolsko 
Maruša 

Pogačnik 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

6. 3. 2017 

Tekmovanja se je udeležilo 64 dijakov. Osvojili so 3 zlata priznanja in 25 

srebrnih priznanj. Ostali dijaki so prejeli priznanja za sodelovanje. 

Dobitnikih zlatih priznanj so Val Klopčič Vukšinič, 1. c FT, Sara Pacek, 1. 

b KT, Zoran Džon Ivanić, 3. a ZN. Tekmovanje je bilo organizirano v 

sodelovanju z DZS, Šolskim epicentrom iz Ljubljane. 

Bralno tekmovanje iz 

nemškega jezika Pfiffikus 
Šolsko Marjeta Ban 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

31. 3. 2017 

Letošnjega bralnega tekmovanja v nemščini za srednješolce, ki ga pripravlja 

Center Oxford, so se udeležili 4 dijaki z naše šole. Prenovljeno tekmovanje 

je bilo še posebej atraktivno za dijake, saj je v celoti potekalo preko spleta.  

Dijakinja Ida Vukmirović, 2. a KT, je prejela zlato priznanje 

22. državno tekmovanje 

srednjih zdravstvenih šol 

Slovenije za priznanja 

Angele Boškin – program 

zdravstvena nega (pti) 

Državno Blažena Berus 

Srednja 

zdravstvena šola 

Murska Sobota 

7. 4. 2017 

Šolsko tekmovanje dijakov za uvrstitev na državno tekmovanje je bilo 

izvedeno v začetku marca 2017.  

Državnega tekmovanja so se udeležili Anja Berk, 3. b ZN, Larissa Klaudija 

Muhič, 2. a ZN, Kristijan Kavšek, 2. c ZN, Jana Tisovic, 2. a ZN, in Urška 

Papež, 2. a ZN.  
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Tekmovanje/natečaj Nivo tekmovanja 
Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Dijaki niso posegli po prvih treh mestih, so pa izpopolnili znanje iz etike in 

komunikacije v zdravstvu, kar je bila tema letošnjega tekmovanja. 

22. državno tekmovanje 

srednjih zdravstvenih šol 

Slovenije za priznanje 

Angele Boškin – program 

bolničar-negovalec 

 

Državno 
Mojca 

Simončič 

Srednja 

zdravstvena šola 

Murska Sobota 

7. 4. 2017 

Tekmovanje dijakov programa bolničar-negovalec je potekalo na temo 

Etika in komunikacija v zdravstvu. Na šolskem tekmovanju so bile 

najuspešnejše dijakinje Elma Huseinović, 1. a BN, Maja Šutej in Lara 

Simonič, obe 2. a BN. Udeležili smo se državnega tekmovanja, kjer je Elma  

Huseinović dosegla zlato priznanje, Lara Simonič pa srebrno priznanje. 

Literarni natečaj na 

državnem tekmovanju 

srednjih zdravstvenih šol 

Slovenije za priznanje 

Angele Boškin 

Državno Janja Florjančič 

Srednja 

zdravstvena šola 

Murska Sobota 

7. 4. 2017 

Na literarnem natečaju smo sodelovali s prispevki treh dijakinj naše šole. 

Srebrno priznanje je osvojila dijakinja Anja Kavčič, 2. a FT, ki je napisala 

besedilo z naslovom Črni delci duše. 

Tekmovanje v poznavanju 

flore 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Maša Zajc 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Biološko 

središče 

Ljubljana  

9. 11. 2016 

 

 

 

 

 

13. 5. 2017 

 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 6 dijakov. Dve dijakinji sta se uvrstili 

na državno tekmovanje, in sicer  Maja Pene in Mehridžana Dizdarević, obe 

3. b FT, ki sta osvojili srebrni priznanji. 

 

 

Tekmovanje iz znanja 

biologije za Proteusovo 

priznanje 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Maša Zajc 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Pedagoška 

fakulteta 

Ljubljana  

26. 1. 2017 

 

 

 

 

 

18. 3. 2017 

 

 

Na šolskem tekmovanju so trije dijaki prejeli bronasto priznanje, od tega sta 

se dva dijaka uvrstila na državno tekmovanje, in sicer Luka Špec, 1. b KT, 

in Ines Saje, 2. b FT. Na državnem tekmovanju je Luka osvojil zlato 

priznanje, Ines pa je bila dobitnica srebrnega priznanja. 
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Tekmovanje/natečaj Nivo tekmovanja 
Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

18. tekmovanje iz znanja 

o sladkorni bolezni 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Srečko Ožek 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

OŠ zbora 

odposlancev 

Kočevje  

14. 10. 2016 

 

 

 

 

 

19. 11. 2016 

Na šolskem tekmovanju je tekmovalo 122 dijakov. Bronasta priznanja je 

prejelo 15 dijakov, najboljše 3 dijakinje so se uvrstile na državno 

tekmovanje, in sicer Lucija Mohar, 1. .a ZN, Nina Imperl, 2. c ZN, in 

Arijeta Murseli, 4. b ZN, kjer so dosegle srebrna priznanja.  

 

 

 

Tekmovanje iz zgodovine 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Goran Matešić 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Gimnazija 

Celje-center 

19. 1. 2017 

 

 

 

 

 

1. 4. 2017 

Tema letošnjega tekmovanja je bila Industrializacija v prvi polovici 19. 

stoletja. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 17 dijakov. Dobitniki 

bronastega priznanja so bili Rok Panjan, 1. b FT, Tadej Žagar, 4. a KT, in 

Jan Šegina, 4. a KT, ki so se tako vrstili na državno tekmovanje.  

Državno tekmovanje je pa bilo sestavljeno iz dveh delov; posamičnega in 

skupinskega oziroma terenskega. Jan, Rok in Tadej so dosegli izjemen 

rezultat saj je, v posamični kategoriji Jan osvojil prvo mesto in tako postal 

državni prvak, Rok in Tadej sta si prislužila srebrni priznanji. Prav tako so 

se fantje izkazali v skupinskem oziroma terenskem delu, saj so osvojili 2. 

mesto. 

Tekmovanje iz geografije 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Območno 

 

 

Državno 

Matej Cizelj 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Srednja šola 

Črnomelj 

 

OŠ Gornja 

Radgona  

17. 1. 2017 

 

 

 

 

 

9. 3. 2017 

 

 

7. 4. 2017 

 

 

Tema letošnjega tekmovanja je bila Naravne danosti sopogojujejo 

gospodarstvo pokrajine. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 43 dijakov. 17 dijakov je prejelo 

bronasto priznanje. Območnega tekmovanja so se udeležili 3 dijaki. Dva sta 

se uvrstila na državno tekmovanje, kjer je Tadej Žagar, 4. a KT, prejel zlato 

priznanje, Jan Šegina, 4. a KT. pa srebrno priznanje. 

 

Tekmovanje v znanju 

slovenščine za 

Šolsko 

 
Katja Jović 

Šolski center 

Novo mesto, 

9. 12. 2016 

 Na šolskem tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo tekmovanje je 
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Tekmovanje/natečaj Nivo tekmovanja 
Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Cankarjevo priznanje  

 

 

 

Področno 

 

 

Državno 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Ekonomska šola 

Novo mesto 

 

OŠ Spodnja 

Šiška 

 

 

 

 

25. 1. 2017 

 

 

11. 3. 2017 

sodelovalo 13  dijakov v dveh različnih kategorijah. V kategoriji 1., 2. letnik 

SSI so bronasto priznanje osvojili Svetlana Gotovac, 2. c FT, Julija Košir, 2. 

a ZN, in Zala Kržičnik, 2. b KT. V kategoriji 3., 4. letnik SSI pa sta 

bronasto priznanje osvojila Tina Jurejevčič, 4. b ZN, in Dino Subašić, 3. a 

KT. 

Področnega tekmovanja sta se udeležili po 2 najboljši dijakinji iz vsake 

kategorije, in sicer Svetlana Gotovac ter Tina Jurejevčič. Slednja se je 

uvrstila na državno tekmovanje, kjer je dosegla srebrno priznanje. Na žalost 

je za 1 točko zgrešila zlato priznanje.  

Evrošola Državno Matej Cizelj, 

Tadeja Lamut  

Ivančna Gorica  23.9.2016 Sedem dijakov naše šole se je udeležilo tekmovanja Evrošola, Dijaki so 

pokazali svoje znanje o Evropski uniji. Predstavili so se tudi s svojim video 

posnetkom na temo »Begunci in jaz«. 

      

Natečaj Šolska pravila mi 

dajejo krila  

 

 

Šolsko Andreja Kmet  
Šolski center 

Novo mesto 
 

Natečaj je bil razpisan za dijake šolskega centra. Za likovne prispevke so 

bile nagrajene naslednje dijakinje: 1. mesto Kristina Jeralič (SZKŠ), 2. 

mesto Lucija Luna Cvelbar Zorko (SGLVŠ), 3. mesto Jovana Miladinović 

(SGLVŠ). Za literarni prispevek je bila nagrajena Nina Eršte (SZKŠ). Za 

fotografski prispevek je bila nagrajena Sara Mravlja Stegenšek (SGLVŠ).  

4. natečaj 

Srednje elektro šole in 

tehniške gimnazije, 

Šolski center Novo mesto 

 

Aktiv tujih 

jezikov 

Šolski center 

Novo mesto 
21. 4. 2017 

Letos je natečaj potekal na temo Svet znanosti in tehnike. Sara Krnc, 3. c 

ZN, je prejela nagrado za pesem v nemščini, Katja Jakša, 4. a ZN, je s 

pesmijo v angleščini osvojila 2. mesto, Julija Košir, 2. a ZN, pa 3. nagrado 

za sestavek v angleščini. 

Mednarodni natečaj 

Predstavljaj si svet brez 

korupcije 

Mednarodno Tadeja Lamut Ljubljana 1. 3. 2016 

Dijaki Kaja Metež, Luka Gorenčič in Dino Subašić, vsi 3. a KT, so se s 

svojim scenarijem uvrstili med prve tri na mednarodnem natečaju za dijake 

Predstavljaj si svet brez korupcije. V mesecu februarju 2017 so posneli 5-

minutni film, ki je bil avgusta 2017 premierno predstavljen na konferenci 

Dijaki z (a) integriteto. Vse tri nagrajene scenarije, po katerih so bili posneti 

kratki filmi, so ocenili projektni partnerji iz Slovenije, Madžarske in Italije. 

Glavno nagrado in najvišje število točk so dobili dijaki naše šole. Ti so se 

avgusta udeležili filmskega festivala 16th Concorto Film Festival v 

Piacenzi, Italija. 

Likovni natečaj za  Aleksandra  Oktober 2016 –  Žal dijaki niso dosegli vidnejših rezultatov, so pa pokazali veliko mero 
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Tekmovanje/natečaj Nivo tekmovanja 
Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

ilustracijo: Andrej 

Rozman – Roza: Vabilo 

na gravžev dan 

 

Likovni natečaj na temo 

»Depresija: 

spregovorimo«. 

 

Natečaj DPABS »Kajenje 

tobaka in vpliv 

na dihala ter 

onesnaževanje zraka in 

 

 

 

 

Državno 

Matjašič Maj 2017 kreativnosti in entuziazma.  

Literarni natečaj Ženske – 

še vedno prezrta polovica 

 

Državno 
Slavistični 

aktiv  
 April 2017 

Vsa tri prva mesta so osvojile dijakinje naše šole, in sicer 1. mesto: Boni 

Peterle, 4. c ZN, 2. mesto: Nina Suljić, 1. a FT, 3. mesto: Sara Krnc, 3. c 

ZN. 

      

Atletika – ekipno dijaki Področno Urška Korasa Novo mesto 20. 9. 2016 Dijaki so osvojili 6. mesto. 

Atletika – posamično 

dijaki 

Področno 
Urška Korasa Novo mesto 9. 5. 2017 Sodelovalo se 5 dijakov naše šole. Nihče ni dosegel vidnejšega rezultata. 

Atletika – 

ekipno dijakinje 
Področno Mirjam Bauer Novo mesto 20. 9. 2016 

Šolsko ekipo je zastopalo 12 dijakinj, ki so zasedle 3. mesto. Žal pa je bilo 

osvojeno število točk premajhno za udeležbo šolske ekipe na državnem 

tekmovanju. 

Atletika – posamično 

dijakinje 

Področno 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Mirjam Bauer 

Novo mesto 

 

 

 

 

 

 

Maribor 

9. 5. 2017 

 

 

 

 

 

 

17. 5. 2017 

Šolo je zastopalo 9 dijakinj, ki so dosegle naslednje rezultate: tek na 100m: 

Tinkara Zalokar, 4. c ZN –  1. mesto,  Zala Kržičnik, 2. b KT – 2. mesto, 

Kim Hrovat, 2. a ZN – 4. mesto, Eva Mehak, 1. c ZN – 12. mesto; tek na 

400m: Lea Jeriček, 3. a KT – 2. mesto; tek na 1000 m: Bernarda Gorjanc, 2. 

a KZ – 11. mesto; skok v daljavo: Julija Košir, 2. a ZN – 10. mesto; suvanje 

krogle: Svetlana Gotovac, 2. c FT – 1. mesto, Klara Kosec, 3.  a KT – 7. 

mesto. Štafeta 4x100m je zasedla 1. mesto. 

S svojimi rezultati so se Tinkara Zalokar, Zala Kržičnik, Kim Hrovat, 

Svetlana Gotovac ter Julija Košir udeležile državnega tekmovanja. V teku 

na 100m je Tinkara Zalokar zasedla 7. mesto, Zala Kržičnik 10. mesto in 
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Tekmovanje/natečaj Nivo tekmovanja 
Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Kim Hrovat 18. mesto. V suvanju krogle je Svetlana Gotovac zasedla 5. 

mesto, štafeta 4x100 pa se je uvrstila na 6. mesto. 

Jesenski kros – dijakinje Občinsko Mirjam Bauer Novo mesto 27. 9. 2016 

Lea Jeriček, 3. a KT, je zasedla 7. mesto, Bernarda Gorjanc, 2. a KZ, 8. 

mesto in Urška Papež, 2. a ZN, 9. mesto, kar pa ni zadostovalo za uvrstitev 

na državno tekmovanje. 

Jesenski kros – dijaki Občinsko Urška Korasa Novo mesto 27. 9. 2016 Dijaki niso dosegli vidnejših rezultatov. 

Ljubljanski maraton  Državno Mirjam Bauer  Ljubljana  29.10.2016 

Uličnega teka za dijake se je udeležilo 40 dijakov in dijakinj. Vsi dijaki so 

pretekli razdaljo na maratonu in dosegli zelo dobre čase. Dijaki Šolskega 

centra Novo mesto so dosegli ekipno tretje mesto. 

Spomladanski kros – 

dijakinje 
Občinsko Mirjam Bauer Novo mesto 13.4.2017 

Med starejšimi deklicami je Lea Jeriček, 3. a KT, zasedla 2. mesto, 

Bernarda Gorjanc, 2. a KZ, pa je bila med mlajšimi deklicami 5. Žal 

uvrstitve niso bile dovolj dobre za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje.  

Rokomet – dijaki 

Občinsko 

 

Področno 

 

Državno  

 

 

Državno 

 

 

Državno  

Stanislav 

Matjaž Ferkolj 

Novo mesto 

 

Novo mesto 

 

Novo mesto 

 

 

Ljubljana  

 

 

Novo mesto 

12. 10. 2016 

 

25.10.2016 

 

13.12.2016 

(četrtfinale) 

 

9.2.2017 

(polfinale) 

 

4.4.2017(finale) 

Dijaki so dosegli 1. mesto na občinskem prvenstvu, 1. mesto na področnem 

prvenstvu, 1-2. mesto na četrtfinalu državnega, 2. mesto na polfinalu 

državnega prvenstva in 3. mesto na finalu državnega prvenstva. 

Rokomet – dijakinje 

Občinsko 

 

Področno 

 

Državno  

 

 

Državno  

Stanislav 

Matjaž Ferkolj 

 

 

 

 

Novo mesto 

 

 

5. 10. 2016 

 

19.10.2016 

 

10. 1. 2017 

(četrtfinale) 

 

22. 3. 2017 

 

 

Dijakinje so dosegle 1. mesto na občinskem prvenstvu, 1. mesto na 

področnem prvenstvu, 1-2. mesto na četrtfinalu državnega prvenstva  in 3. 

mesto na polfinalu državnega prvenstva. 
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Tekmovanje/natečaj Nivo tekmovanja 
Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

(polfinale) 

Košarka – dijakinje 

Občinsko 

 

 

 

Področno 

 

 

Državno  

Simon 

Šlajkovec 

Novo mesto 

 

 

 

Novo mesto  

 

 

Ajdovščina  

30.11. 2016 

 

 

 

19. 12.2016 

 

 

17.1.2017 

Dijakinje so na občinskem prvenstvu zasedle 2. mesto in se uvrstile na 

področno prvenstvo. 

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

nadaljnje tekmovanje – četrtfinale državnega tekmovanja, kjer so zasedle 3. 

mesto . 

Košarka – dijaki Občinsko 
Simon 

Šlajkovec 
Novo mesto 30. 11. 2016 

Dijaki naše šole so zasedli 5.-6. mesto in se niso uvrstili v nadaljnje 

tekmovanje. 

Nogomet –dijaki 

Občinsko 

 

Področno 

Simon 

Šlajkovec 
Novo mesto 

4. 1. 2017 

 

18. 1. 2017 

Dijaki so na občinskem prvenstvu zasedli 2. mesto in se uvrstili na 

področno tekmovanje, kjer so zasedli 3. mesto, vendar se niso uvrstili v 

nadaljnje tekmovanje. 

Nogomet – dijakinje 

Občinsko 

 

Področno 

 

Državno  

Stanislav 

Matjaž Ferkolj 

 

 

 

Novo mesto 

 

 

12. 1. 2017 

 

25. 1. 2017 

 

3. 4. 2017 

(četrtfinale) 

Dijakinje so dosegle 3. mesto na občinskem prvenstvu, 1. mesto na 

področnem prvenstvu in 3. mesto na četrtfinalu državnega prvenstva. 

 

Odbojka – dijaki Občinsko 
Simon 

Šlajkovec 
Novo mesto 11. 11. 2016 

Ekipa naših dijakov je osvojila 4. mesto in se ni uvrstila v nadaljnje 

tekmovanje. 

Odbojka – dijakinje 

Občinsko 

 

Področno 

 

Državno  

Urška Korasa 

Novo mesto 

 

Brežice 

 

Novo mesto 

16. 11. 2016 

 

24. 11. 2016 

 

19. 1. 2017 

Na občinskem prvenstvu so dijakinje osvojile 1. mesto. Enak uspeh so 

ponovile na področnem prvenstvu in se tako uvrstile v 1/4 državnega 

prvenstva, kjer so dijakinje  osvojile 3. mesto. 

Badminton – posamično 

dijaki in dijakinje 

Področno 

 

 

Mirjam Bauer 

Metlika 

 

 

22. 12. 2016 

 

 

Med nekategoriziranimi dijakinjami je Veronika Žunič, 3. a FT, zasedla 8. 

mesto in Marina Đurič, 1. c ZN, 10. mesto. Med nekategoriziranimi dijaki 

je Tim Jarc, 2. a ZN, zasedel 12. mesto, Aljaž Pavlin, 3. a KT, 19. in Nejc 
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Tekmovanje/natečaj Nivo tekmovanja 
Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

 

 

Državno 

 

 

Ljubljana 

 

 

24. 1. 2017 

Kerin, 2. a FT, 20. mesto. Med kategoriziranimi dijaki je Domen Laznik, 

3. b KT, zasedel 3 mesto in se tako uvrstil na državno tekmovanje, kjer je 

zasedel 3. mesto. 

Badminton – ekipno 

dijaki in dijakinje 
Področno Mirjam Bauer Metlika 22. 12. 2016 Šolska ekipa je zasedla 4. mesto. Na državno prvenstvo se niso uvrstili.. 

Odbojka na pesku – dijaki Občinsko 
Simon 

Šlajkovec 
Novo mesto 5. 6. 2017 Dijaki so zasedli 3. mesto in se niso uvrstili na področno tekmovanje. 

Odbojka na pesku – 

dijakinje 

Občinsko 

 

 

 

Državno 

 

Državno 

 

Urška Korasa Novo mesto 

6. 6. 2016 

 

 

8.9.2016 

(polfinale) 

 

3.10.2016 

(finale) 

Dijakinje so na občinskem tekmovanju, ki je bilo izvedeno junija 2016, 

osvojile 1. mesto in se tako uvrstile v polfinale državnega prvenstva. Po 

osvojenem 1. mestu na polfinalu državnega prvenstva smo se uvrstile v 

finale državnega prvenstva, kjer so zasedle 4. mesto. 

Streljanje z zračnim 

orožjem 
Državno Urška Korasa 

 

Ljubljana 

 

 

20. 3. 2017 

Šolo so zastopale tri dijakinje. Klara Smolič in Klara Smrekar, obe 4. a KT, 

ter Urška Gmajnič, 2. a KZ. V streljanju z zračno pištolo je Klara Smolič 

zasedla 2. mesto, Urška Gmajnič pa 3. mesto 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se potegovali za naziv Najbolj športna srednja šola. Pri natečaju se točkuje organizacija tekmovanj na vseh nivojih tekmovanja, udeležba 

dijakov na vseh nivojih tekmovanja, in sicer v konkurenci ekip in posameznikov, ter udeležba dijakov na množičnih prireditvah. V šolskem letu 2016/17 smo zbrali 50 točk, 

kar  je zadostovalo za bronasto priznanje. To priznanje smo dosegli že tretje leto zapored. 
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2.5 Projekti, raziskovalna dejavnost in šolske prireditve 

Odgovorni Projekt/prireditev Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Uroš Ocepek Raziskovalni nalogi za 

Krkine nagrade 
V šolskem letu 2016/2017 so dijaki z mentorjem načrtovali dve raziskovalni nalogi. 

V prvi raziskovalni nalogi trije dijaki 3. letnika programa kemijski tehnik raziskujejo vpliv parametrov na ekstrakcijo posušenih listov 

ozkolistnega trpotca. V podjetju Krka d.d. so zaprosili za kvalitetni vzorec surovine ter ga tudi prejeli. V tem šolskem letu so uspeli 

izvesti prvi del, praktični del pa bodo izvedli v jeseni 2017. 

Drugo nalogo izdelujeta dva dijaka 2. letnika KT, in sicer je naloga osnovana na industrijski konoplji. Naloga je povzetek informacij o 

gojenju industrijske konoplje ter  možnostih njene uporabe. Ob tem smo pripravili tudi enostavno 3- komponentno mazilo iz usedlin 

olja iz konopljinih semen. Zasnova naloge je že narejena, naloga bo dokončana v šolkem letu 2017/2018. 

Mirjam 

Bauer 
Znanje-delo-vadba-zdravje 

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

učiteljskega zbora smo redno izvajali raztezne ali sprostilne vaje. V letošnjem šolske letu smo vadbo prenesli tudi med dijake. Dijaki 

promotorji so na rednih urah izvajali sprostilne raztezne vaje. 

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, 

posvečeno plesni umetnosti. Upokojenci so lahko poklepetali z zaposlenimi in dijaki. 

Mojca 

Simončič 
eMedica 

V šolskem letu 2016/17 smo izvedli projekta Zdravje ledvic – odločitev je v tvojih rokah pod mentorstvom Maše Zajc, in Ergonomija 

pod mentorstvom Barbare Stopar. V projektu je sodelovalo šest dijakov programa zdravstvena nega, in sicer Nika Staniša in Simona 

Petretič , obe 4. b ZN, Marija Marguš, 4. a ZN, Eva Kralj, 4. c ZN, Timotej Bučar in Anja Berk, oba 3. b ZN. Pri izvedbi projektov 

smo sodelovali z lokalnimi ustanovami na področju zdravstva in sociale. Poudarek je bil na promociji zdravja za vse starostne skupine. 

Udeležili smo se enodnevne izmenjave dijakov v Zagrebu in organizirali dvodnevno izmenjavo v Novem mestu. Zaključna 

predstavitev ob 10. obletnici eMedica je potekala v Termah Tuhelj, kjer smo uspešno predstavili oba projekta.  

Andreja 

Kmet 

Inovacijski projekt 

Alternativni ukrepi 

V okviru inovacijskega projekta smo v letu 2016/2017 izvedli anketo v  dijaški skupnosti, rezultate ankete predstavili učiteljskemu 

zboru in dijaški skupnosti, pridobili smo informacije o najpogostejših kršitvah šolskih pravil (vse aktivnosti v okviru projekta so bile 

usmerjene k preprečevanju treh najpogostejših kršitev: neopravičen izostanek, nedovoljena uporaba mobilnih telefonov med poukom, 

neprimeren odnos), izvedli smo pet delavnic oziroma srečanj za učitelje z naslovom Pomagajmo si, pripravili smo »humane« namige 

(spodbude za izboljšanje upoštevanja vedenja, šolskih pravil, higiena na WC-jih…) in v akcijo aktivno vključili dijake (natečaj z 

naslednjimi kategorijami: likovna, literarna, fotografska, filmska), pripravili smo razstavo Polepšaj mi dan, ki je aktivno vključevala 

mimoidoče dijake  in učitelje. 

Janja 

Florjančič 
Rastem s knjigo Vsi dijaki 1. letnika so bili tudi v tem šolskem letu vključeni v projekt Rastem s knjigo, v okviru katerega so si v novembru 2016 

ogledali in spoznali frančiškansko knjižnico, knjižnico Kapitlja in Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto ter v dar dobili knjigo M. 
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Odgovorni Projekt/prireditev Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Moškrič: Sanje o belem štrpedu. 

Barbara 

Stopar 
Zdrava šola 

Za dijake 1. letnikov smo izvedli delavnice »Odvisnost bolezen ali zasvojenost« s Tonijem Kočevarjem. 

Ob svetovnem dnevu zdravja smo izvedli športne aktivnosti (nordijska hoja, test hoje, meritve telesne sestave), predavanje o depresiji, 

priprava stojnice z zdravo prehrano ter meritvami krvnega tlaka in sladkorja, poudarek na malici »jejmo zdravo – jejmo lokalno«. 

Vida Novinec je za dijake zaključnih letnikov v mesecu novembru organizirala predavanje o krvodajalstvu. Na krvodajalsko akcijo se 

je prijavilo 40 dijakov, ki so bili razporejeni v več skupin za darovanje krvi. V mesecu februarju je bila organizirana krvodajalska 

akcija za zaposlene. 

Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali z Društvom za zdravje srca in ožilja. Dve dijakinji sta se usposobili za meritve gleženjskega 

indeksa. Izvedenih meritev je bilo manj kot v preteklih letih, ker je bilo manj prijav s strani članov društva. Mentorica je bila Vida 

Novinec. 

Vodja humanitarno-ekološke akcije je bil Srečko Ožek.  Z zbiranjem zamaškov smo zbrali sredstva za tetraplegika za ureditev 

avtomobila. 

Vodja humanitarne dejavnosti je bila Andreja Kmet. Izvedli smo humanitarno akcijo med učitelji šole za pomoč socialno šibkim 

družinam naših dijakov. Družinam smo odnesli pakete v mesecu decembru. Dijaki ter učitelji so bili povabljeni k zbiranju odsluženih 

odej za živali v zavetišču. 

Janja 

Florjančič 

Novoletni koncert 

(22.12.2016) 

Praznične decembrske dni smo zaključili s koncertom, ki smo ga v letošnjem šolskem letu prvič organizirali samostojno. Po voščilu 

direktorja Šolskega centra Novo  mesto Štefana Davida in ravnateljice srednje zdravstvene in kemijske šole Damjane Papež so se 

predstavile glasbene skupine naših dijakov, posamezniki in plesalci Plesnega studia Novo mesto. Na koncertu je sodelovalo več kot 50 

nastopajočih. 

Petra Krulc 

Prireditev ob kulturnem 

prazniku  

(7.2.2017) 

Letos smo na naši šoli v sodelovanju s strojno šolo kulturni praznik obeležili s plesno predstavo Junaki z odpada, ki jo je pripravil 

Plesni studio Novo mesto.  

Janja 

Florjančič 

Zaključna prireditev ob 

koncu šolskega leta in 

predaja ključa  

(19.5.2017) 

Z zaključno prireditvijo in predajo ključa smo se simbolično poslovili od letošnjih maturantov ter ob zabavnih igrah dobili novega 

skrbnika ključa. To bodo v naslednjem šolskem letu dijaki 3. b KT. Posebna priznanja so prejeli še dijaki, ki so dosegli najboljše 

rezultate iz znanja, športa in stroke v državnem merilu. Najboljši dijak je postal Jan Šiler Hudoklin, 3. b KT. 

 

2.6 Prostoizbirne in fakultativne interesne dejavnosti  

Prostoizbirna 

interesna dejavnost 
Mentor Poročilo mentorja o izvedbi 

Farmacevtski krožek Marica Kralj Z manjšo skupino dijakov (do 10) smo izdelovali različne farmacevtske izdelke (čajne mešanice, kreme, balzame, gele) za namene 
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Prostoizbirna 

interesna dejavnost 
Mentor Poročilo mentorja o izvedbi 

promocije šole. V okviru krožka smo se z dijaki srečevali po dogovoru. 

Zdravilne rastline 
Andreja 

Špendal 

Dijaki so spoznavali uporabnost in zanimivosti zdravilnih rastlin. Izdelali smo tudi nekaj zdravilnih pripravkov za blaženje različnih 

zdravstvenih težav. 

Kemijski krožek  Ema Novinec Krožek je potekal enkrat tedensko. Dijaki so aktivno sodelovali in tudi sami predlagali različne kemijske poskuse, ki smo jih nato izvedli. 

Raziskujem kemijo  Mateja Vidmar  
Priprave na peti predmet iz KEM se redno udeleževalo pet dijakinj. Priprave so bile organizirane enkrat tedensko. Na pripravah smo 

obdelali težje razumljive snovi, reševali naloge iz priporočene literature in naloge iz preteklih izpitnih rokov. 

Pevski zbor Matejka Kure 

V šolskem letu 2016/17 se je v pevski zbor vključilo 20 dijakinj iz vseh programov naše šole. Opravili so 19 vaj in nastopov. Sodelovali 

smo na naslednjih prireditvah v okviru šolskega centra in izven: Regijska gazela 2016, Gazela v Cankarjevem domu v Ljubljani, obisk 

vlade na ŠC NM, otvoritev razstave ob praznovanju 40. letnice Srednje strojne šole, Slavnostna akademija ob 40-letnici Srednje strojne 

šole in prireditev ob 50-letnici oddelka ORL v SB NM.  

Ustvarjalne 

delavnice 

Marjanca 

Velkavrh 

Krožek ustvarjalne delavnice je potekal ob ponedeljkih ali torkih dve šolski uri. Dijakinje so izdelovale nakit iz fimo mase in lesenih 

kroglic ter žice. Izdelale smo tudi voščilnice, vabila za maturantski ples ter izvedle novoletni bazar na hodniku šolskega centra. 

Nogomet –dijakinje 
Stanislav 

Matjaž Ferkolj 

V letošnjem šolskem letu je interesno dejavnost redno obiskovalo 14 dijakinj. Vadba je potekala enkrat tedensko, deveto šolsko uro. Na 

treningih smo izboljševali tehnične in taktične elemente igre ter se pripravljali na tekmovanja. 

Nogomet – dijaki 
Simon 

Šlajkovec 

Zaradi vremenskih razmer, zasedenosti šolske športne dvorane ter obveznosti dijakov, smo krožek izvajali v jesenskem in zimskem času, 

ko smo se pripravljali na šolska tekmovanja.  

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

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

Rokomet – dijaki, 

dijakinje 

Stanislav 

Matjaž Ferkolj 

V letošnjem šolskem letu je interesno dejavnost redno obiskovalo 10 dijakov in 22 dijakinj. Vadba je potekala enkrat tedensko , deveto 

šolsko uro. Na treningu smo vadili tehnične in taktične elemente igre ter se pripravljali na tekmovanja. 

Košarka – dijaki, 

dijakinje 

Simon 

Šlajkovec 

Dejavnost smo izvajali v jesenskem in zimskem času, ko smo se pripravljali na šolska tekmovanja.  

Odbojka – dijaki 
Simon 

Šlajkovec 

Realizirali smo vadbo po planu. Dejavnost smo izvajali v jesenskem in zimskem času, ko smo se pripravljali na šolska tekmovanja. 

Odbojka – dijakinje Urška Korasa 
Z dijakinjami smo vadbo izvajale enkrat do dvakrat tedensko od septembra do meseca marca, in sicer v različnih obdobjih glede na proste 

termine v športni dvorani. V času pred tekmovanji smo imele več treningov. Vsebina je bila realizirana po planu. 

Badminton – dijaki, 

dijakinje 
Mirjam Bauer 

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

zasedenosti šolske športne dvorane ter obveznostim dijakov. 

Avdiovizualno 

ustvarjanje 
Tadeja Lamut 

Z dijaki (Luka Gorenčič, 3. a KT, Julija Košir 2. a ZN, in Gea Papež, 2.a FT) smo aktivno sodelovali na natečajih in fotografirali na vseh 

šolskih dejavnostih, prireditvah in  ostalih dogodkih v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti. 

Francoščina 
Maruša 

Pogačnik 

Krožek francoščine je potekal ob torkih, 9. šolsko uro v učilnici 337. Prvega srečanja se je udeležilo 5 dijakinj, potem pa sta redno hodili 2 

dijakinji. Naučile so se osnovne jezika - kako se predstaviti (ime, starost, narodnost, jeziki) ter kako predstaviti svoje hobije in interese. 

Povedala sem tudi nekaj o posebnostih in zanimivostih francoske kulture (hrana, prazniki, popularna glasba in filmi). 

Španščina Tadeja Lamut 
Krožka se je udeležilo 7 dijakov prvih 5 srečanj, žal se je število  zmanjšalo na le eno dijakinjo. Vseeno smo usvojili osnove španskega 

jezika in ob tem tudi sproščeno spoznavali njihovo kulturo. 

Nemščina za 

zdravstvene delavce 

Ajda 

Plauštajner 

Krožka se je  redno udeleževalo 7 dijakov. Na prvih urah smo se naučili osnovnih izrazov pozdravljanja, predstavljanja, (polovica dijakov 

je prišla s predznanjem - tem sem dodelila zahtevnejše naloge), na nadaljevalnih pa smo se ukvarjali z besediščem stroke; deli telesa, 
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Prostoizbirna 

interesna dejavnost 
Mentor Poročilo mentorja o izvedbi 

bolezni, zdravila, zdravljenje, dialog zdravnik-pacient, izrazi, ki jih uporablja medicinska sestra. Dijaki so bili vestni. 

Prostovoljno delo Gloria Šepec 

Na vseh lokacijah so dijaki hodili na redne mesečne sestanke k mentoricam v šoli in vsaj dvakrat mesečno k pacientom ali stanovalcem. 

Obeležili smo vse večje praznike, mednarodne dneve, na začetku šolskega leta smo imeli uvodne seminarje za nove prostovoljce v 

bolnišnici preko Slovenske Filantropije v DSO-jih znotraj enot. Spomnili smo se tudi Mednarodnega dneva prostovoljstva, ki smo ga v 

bolnišnici povezali s 7. aprilom – Svetovnim dnevom zdravja. Pet dijakinj, ki so vsa štiri leta srednješolskega izobraževanja obiskovala 

prostovoljno delo, smo prijavili na natečaj Naj prostovoljec 2016. To so bile dijakinje Kaja Povše, Nika Staniša, Arijeta Murseli, Ana 

Smolič, in Viktorija Majer. 

Merjenje RR Marija Račič 

Krožek Varujmo zdravje - preverimo RR Krožek RR je potekal redno v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov v popoldanskem času. 

Sodelovali so dijaki 2., 3. in 4. letnikov programa zdravstvena nega. Sodelovali smo tudi na naslednjih prireditvah: SB NM – Svetovni dan 

hipertenzije, ZD NM – PHE - predstavitev RR in glukoze s telefonom,  Gazela  –  nastop za javnost v dvorani Leona Štuklja, POK 

Brežice, Dan zdravja – ŠC NM, Poklicni bazar OŠ Cerklje ob Krki, Dan odprtih vrat ŠC NM, mednarodni projekt eMedica, informativni 

dan ŠC NM, Medgeneracijsko srečanje v Novem mestu (predstavitev meritev s telefonom), Dan odprtih vrat farmacevtskega podjetja 

Krka. Dijaki 2. c ZN so pripravili akcijo Posadimo sončnico za starše, dijake in učitelje.  

Raziskujem biologijo Mojca Fišter  

Tudi letos je bil organiziran krožek za tretje in četrte letnike naše šole za pripravo na 5. predmet biologija v okviru splošne mature. 

Izkazalo se je, da imajo primanjkljaj znanja zaradi manjšega števila ur biologije v rednem šolanju. Od začetnih pet dijakinj so na koncu 

ostale le tri. Ena se je pripravljala sama. Obravnavali smo teme iz kataloga znanj za maturo. Na začetku smo se srečevali enkrat, kasneje 

dvakrat tedensko. Delali smo tudi preko konzultacij in elektronske pošte.  

Biološki krožek  Maša Zajc 
Na biološki krožek se je prijavilo 13 dijakov. Zaradi obveznosti dijakov in obeh mentoric se je krožek izvajal predvsem preko elektronske 

pošte. Skupaj smo predelali gradivo o flori in favni presihajočih jezer ter se tako pripravljali na tekmovanje. 

Botanični krožek Maša Zajc 
Botanični krožek je obiskovalo 8 dijakinj. Srečanja so potekala v dogovoru z dijaki glede na proste ure. Spoznavali smo značilnosti 

posameznih družin in njihovih predstavnikov ter se pripravljali na tekmovanje. 

Šolski orkester Gregor Zagorc 

V tem šolskem letu je šolski Big Band deloval zelo uspešno. Vaje so potekale od septembra do junija, ob četrtkih, 9. in 10. šolsko uro. Po 

potrebi, pred nastopi, smo intenzivno vadili večkrat na teden. Orkester je v tem šolskem letu imel 10 nastopov na različnih prireditvah in 

dogodkih: Območna Gazela v Novem mestu, Gazela v Cankarjevem domu v Ljubljani, podelitev diplom VSŠ, obisk vlade RS na ŠC NM, 

Dijaški koncertu šol na šolskem centru (SZKŠ, SSŠ, SEŠTG in SGLVŠ), prireditev ob 40-letnici strojnega tehnika na SSŠ, prireditev ob 

15.-letnici predšolske vzgoje na ŠC NM, nastop na posvetu predsednika vlade RS z gospodarstveniki na Brdu pri Kranju. 

To sem jaz Polona Kramar  
Delavnica To sem jaz se je izvajala v obliki individualnih delavnic z dijaki naše šole. Dijaki, ki so želeli izboljšati svojo samopodobo, so 

dobili naloge, ki so jih rešili in o katerih smo se nato pogovarjali na naslednjem individualnem srečanju. 

Geografski krožek  Matej Cizelj  
Z dijaki smo se srečevali v februarju, marcu in aprilu. Pripravljali smo se na geografsko tekmovanje, na pisni in terenski del. Izvedbo 

ekskurzije smo prestavili v naslednje šolsko leto 

Bralni klub 
Janja 

Florjančič 

Bralni klub je v šol. letu 2016/17 redno obiskovalo 49 dijakov, s katerimi smo 25. novembra 2016 obiskali knjižni sejem in Muzej iluzij v 

Ljubljani. Prebirali smo knjige z mladostniško tematiko ter se o njih pogovorili na srečanjih, in sicer je pogovor o delu J. Green: Krive so 

zvezde za 1. in 2. letnik potekal 14. decembra 2016, pogovor o delu S. Tratnik: Ime mi je Damjan za 3. in 4. letnik pa 15. decembra 2016. 

Dijaki 1. in 2. letnika so prebrali tudi delo J. Frey: Velike zelene oči ter se 25. aprila 2017 udeležili predstavitve Društva za slepe in 

slabovidne Novo mesto, dijaki 3. in 4. letnika pa so prebirali delo A. Kuipers: Življenje na vratih hladilnika in 5. aprila 2017 obiskali 

Tiskarno Novo mesto. Dijaki Bralnega kluba so obiskovali Knjižne POPslastice v Knjižnici Mirana Jarca. Udeležili so se štirih srečanj: v 

februarju s pisateljico Deso Muck, v marcu s filmskim režiserjem Rokom Bičkom, z dramaturgom in režiserjem Markom Bratušem ter s 

stand-up komikom Perico Jerkovićem. 
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Prostoizbirna 

interesna dejavnost 
Mentor Poročilo mentorja o izvedbi 

Spletni dijaški 

časopis Di(v)jak 
Monja Pust 

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

obsežni, saj ponujata različno branje tako dijakom kot učiteljem in ostalim obiskovalcem spletnih strani. Kot vsako leto so se v prvi 

številki predstavili dijaki prvih letnikov. Poleg zanimivih fotografij je ponujen širok izbor tem, ki so mladim blizu. Vsaka številka vsebuje 

tako literarne prispevke kot utrinke počutja in dogajanja na šoli. Na novo so dodana njihova razmišljanja o počutju in spoznanjih, ko so 

stopili v delovni proces - na praksi ali pri praktičnem izobraževanju pri delodajalcih. Ponujenih je kar nekaj intervjujev, kjer so sodelovali 

tako bivši kot zdajšnji učitelji. Predstavljene so slike dijakov, ki radi likovno ustvarjajo, njihov pogled na glasbo, šport, naravo in družbeno 

dogajanje. 

Fakultativna interesna dejavnost 

Nadstandardna 

ekskurzija v tujino –  

Toskana, Cinque 

Terre  

Barbara 

Cesar 

Letošnje nadstandardne ekskurzije v Toskano in Cinque Terre se je udeležilo 69 dijakov naše šole ter šest spremljevalnih učiteljev. 

Dejavnost je potekala od 26. do 30. aprila 2017.  

Smučarski vikend 

 

Mirjam 

Bauer 

Smučarskega vikenda, ki je potekal od 13. do 15. februarja 2017, se je udeležilo 43 dijakov ŠC Novo mesto ter 4 učitelji spremljevalci. 

Smučali smo na koroških smučiščih Višarje, Nassfeld in Gerlitzen, kjer smo obnovili znanje smučanja po različnih konfiguracijah terena.  

Filmski abonma  

 

Matejka 

Kure  

Na filmski abonma se je prijavilo 118 dijakov. Glede na aktualnost in ponudbo smo si ogledali 8 filmskih predstav različnih žanrov in v 

različnih tehnikah. 

Večerni abonma  

 

Nada 

Fortuna 

Gledališki abonma si je izbralo 33 dijakov. Predstave so potekla na dveh lokacijah, in sicer v KC Janez Trdina in Kulturnem domu Krško. 

Ogledali smo si dramske uprizoritve različnih zvrsti, skupaj 10 predstav. Udeležba dijakov je bila redna. 
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3 DIJAKI  

3.1 Analiza realizacije pouka 

Skupna realizacija ur vseh oddelkov: 99,1 % 

 

 

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 28 27 96,4% 1 3,6% 0 0,0% 

B2. a 28 23 82,1% 4 14,3% 1 3,6% 

B3. a 19 19 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

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

F1. b 27 25 92,6% 2 7,4% 0 0,0% 

F1. c 28 27 96,4% 1 3,6% 0 0,0% 

F2. a 27 26 96,3% 1 3,7% 0 0,0% 

F2. b 24 23 95,8% 1 4,2% 0 0,0% 

F2. c 25 25 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

F3. a 30 30 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

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

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

F4. b 28 28 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

K1. a 30 30 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

K1. b 30 30 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

K2. a 28 26 92,9% 2 7,1% 0 0,0% 

K2. b 24 24 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

K3. a 26 25 96,2% 1 3,8% 0 0,0% 

K3. b 25 25 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

K4. a 26 25 96,2% 1 3,8% 0 0,0% 

K4. b 26 26 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

KZ1. a 28 28 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

KZ2. a 30 28 93,3% 2 6,7% 0 0,0% 

KZ3. a 23 20 87,0% 3 13,0% 0 0,0% 

KZ3. b 15 14 93,3% 1 6,7% 0 0,0% 

KZ4. a 21 21 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

KZ4. b 26 26 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Z1. a 29 28 96,6% 1 3,4% 0 0,0% 

Z1. b 29 27 93,1% 2 6,9% 0 0,0% 

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

Program Odstotek realizacije: 

Zdravstvena nega  99, 2 % 

Zdravstvena nega – pti 100, 2 % 

Kemijski  tehnik  98, 6 % 

Bolničar-negovalec 99, 0 % 

Farmacevtski tehnik 99, 5 % 

Kozmetični tehnik 98, 6 % 



Poročilo o delu 2016/2017 

26 

Z1. d-p 30 21 70,0% 9 30,0% 0 0,0% 

Z2. a 31 31 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Z2. b 30 30 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Z2. c 31 31 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Z2. d-p 19 16 84,2% 3 15,8% 0 0,0% 

Z3. a 29 28 96,6% 1 3,4% 0 0,0% 

Z3. b 28 27 96,4% 1 3,6% 0 0,0% 

Z3. c 27 24 88,9% 2 7,4% 1 3,7% 

Z4. a 30 30 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Z4. b 28 28 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Z4. c 30 30 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2016/17 1109 1065 96,0% 42 3,8% 2 0,2% 

 

3.3 Odlični dijaki 

 Zap. št. Ime in priimek dijaka Oddelek Razrednik 

1 Elma Huseinović B1.a Gloria Šepec 

2 Manuela Petrač B2a Janja Vovko 

3 Lara Simonič  B2a Janja Vovko 

4 Anja Habinc F1a S. M. Ferkolj 

5 Barbara Martič F1a S. M. Ferkolj 

6 Lea Bizjak F1b Maša Zajc 

7 Nikita Požgaj F1b Maša Zajc 

8 Nina Rogina F1b Maša Zajc 

9 Nika Volk F1b Maša Zajc 

10 Aleš Druškovič  F1c Tanja Kulovec 

11 Tjaša Granda  F1c Tanja Kulovec 

12 Stella Krkovič  F1c Tanja Kulovec 

13 Petra Ogulin  F1c Tanja Kulovec 

14 Urška Saje  F1c Tanja Kulovec 

15 Robin Sotošek  F1c Tanja Kulovec 

16 Nika Bobnarič F2a Andreja Špendal 

17 Lina Gorenc F2a Andreja Špendal 

18 Anja Kavčič F2a Andreja Špendal 

19 Tjaša Pacek Glinšek F2a Andreja Špendal 

20 Gea Papež F2a Andreja Špendal 

21 Nejc Požun F2a Andreja Špendal 

22 Ines Saje F2b Marica Kralj 

23 Svetlana Gotovac F2c Urška Korasa 

24 Robert Kobe F2c Urška Korasa 

25 Anamari Krevel F2c Urška Korasa 

26 Nika Škof F2c Urška Korasa 

27 Eva Špringer F2c Urška Korasa 

28 Erika Kofalt F3a Mojca Fišter 

29 Maja Lazar F3a Mojca Fišter 

30 Nina Pavlovič F3a Mojca Fišter 
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31 Ana Pezdirec F3a Mojca Fišter 

32 Jasmina Stopar F3a Mojca Fišter 

33 Nika Stuhne F3a Mojca Fišter 

34 Sara Šoštarič F3a Mojca Fišter 

35 Petra Vardijan F3a Mojca Fišter 

36 Veronika Žunič F3a Mojca Fišter 

37 Manca Jurajevčič F3a Mojca Fišter 

38 Vanja Barle F3b Svjetlana Ćirković 

39 Manca Bavčar F3b Svjetlana Ćirković 

40 Lara Berce F3b Svjetlana Ćirković 

41 Mateja Davidović F3b Svjetlana Ćirković 

42 Helena Kastelic F3b Svjetlana Ćirković 

43 Lucija Kosmač F3b Svjetlana Ćirković 

44 Viktorija Kužnik F3b Svjetlana Ćirković 

45 Ana Lopatič F3b Svjetlana Ćirković 

46 Maruša Medvešek F3b Svjetlana Ćirković 

47 Iva Mervar F3b Svjetlana Ćirković 

48 Maja Pene F3b Svjetlana Ćirković 

49 Natalija Sebanc F3b Svjetlana Ćirković 

50 Lara Stipanović F3b Svjetlana Ćirković 

51 Klara Turk F3b Svjetlana Ćirković 

52 Tina Papež F4a Maruša Pogačnik 

53 Katarina Rojc F4a Maruša Pogačnik 

54 Urša Skube F4a Maruša Pogačnik 

55 Ana Zagorc F4a Maruša Pogačnik 

56 Katja Žlajpah F4a Maruša Pogačnik 

57 Jasmina Kuplenk F4b Tadeja Lamut 

58 Neja Knez F4b Tadeja Lamut 

59 Kristina Jeralič F4b Tadeja Lamut 

60 Nika Kastelec F4b Tadeja Lamut 

61 Jasmina Koretič F4b Tadeja Lamut 

62 Tadeja Žarn F4b Tadeja Lamut 

63 Boštjan Janežič K1a Matej Cizelj 

64 Karmen Rabzelj K1a Matej Cizelj 

65 Leja Bele K1b Barbara Špiler 

66 Karin Godnjavec K1b Barbara Špiler 

67 Tajda Gorše K1b Barbara Špiler 

68 Sara Gril K1b Barbara Špiler 

69 Jan Grošelj K1b Barbara Špiler 

70 Lara Vraničar K1b Barbara Špiler 

71 Nika Zver Račič K1b Barbara Špiler 

72 Maja Koretič Urbanč K1b Barbara Špiler 

73 Karin Boltes K2a Barbara Cesar 

74 Maja Kurent K2a Barbara Cesar 

75 Jakob Povšič K2a Barbara Cesar 

76 Ida Vukmirović K2a Barbara Cesar 
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77 Blaž Kos K2b Sanja Balagović 

78 Zala Kržičnik K2b Sanja Balagović 

79 Nika Strajnar K2b Sanja Balagović 

80 Filip Turk K2b Sanja Balagović 

81 Matic Delak K3a Monja Pust 

82 Luka Gorenčič K3a Monja Pust 

83 Maša Kužnik K3a Monja Pust 

84 Maja Marinčič K3a Monja Pust 

85 Dino Subašić K3a Monja Pust 

86 Lana Kužnik K3a Monja Pust 

87 Kaja Metež K3a Monja Pust 

88 Miha Blažič K3b Ema Novinec 

89 Tina Jazbec K3b Ema Novinec 

90 Kaja Jug K3b Ema Novinec 

91 Lars Lenarčič Vidic K3b Ema Novinec 

92 Jan Šiler Hudoklin K3b Ema Novinec 

93 Karmen Zorič K3b Ema Novinec 

94 Tjaša Žagar K3b Ema Novinec 

95 Sabina Hasanagić K4a Melita Miklavčič 

96 Nataša Hudoklin K4a Melita Miklavčič 

97 Jakob Muhič K4a Melita Miklavčič 

98 Džanana Smajlović K4a Melita Miklavčič 

99 Klara Smolič K4a Melita Miklavčič 

100 Klara Smrekar K4a Melita Miklavčič 

101 Jan Šegina  K4a Melita Miklavčič 

102 Nina Špilar  K4a Melita Miklavčič 

103 Mateja Brkovič K4b Mateja Vidmar 

104 Anže Devjak K4b Mateja Vidmar 

105 Klavdija Grandljič K4b Mateja Vidmar 

106 Tjaša Oštir KZ1a Mihaela Kovačič 

107 Jasmina Saje KZ1a Mihaela Kovačič 

108 Urška Gmajnič KZ2a Monika Sadar 

109 Nastja Kastelic KZ3a Sabina Špoljar 

110 Anja Brezar KZ3b Simon Šlajkovec 

111 Vesna Mikec KZ3b Simon Šlajkovec 

112 Klementina Stopar KZ4a Mateja Vidmar 

113 Nika Rudolf KZ4a Tina Benkovič 

114 Veronika Ratnik KZ4a Tina Benkovič 

115 Sara Kambič  Z1a Mojca Gajič 

116 Samo Kokotec  Z1a Mojca Gajič 

117 Ema Sever  Z1a Mojca Gajič 

118 Lucija Mohar Z1a Mojca Gajič 

119 Lea Kolenc Z1b Goran Matešič 

120 Jona Miletić Z1b Goran Matešič 

121 Anja Pirc Z1b Goran Matešič 

122 Nuša Prijanovič Z1b Goran Matešič 
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123 Anja Grden Z1c Anja Miklič 

124 Matic Žnidaršič Z1c Anja Miklič 

125 Kim Hrovat Z2a Slađana Sladojević 

126 Julija Košir Z2a Slađana Sladojević 

127 Mateja Martinčević Z2a Slađana Sladojević 

128 Anja Ruperčič Z2a Slađana Sladojević 

129 Lucija Cemič Z2b Janja Florjančič 

130 Tea Peršič Z2b Janja Florjančič 

131 Anja Sušin Z2b Janja Florjančič 

132 Nika Šercer Z2b Janja Florjančič 

133 Ajda Španring Z2b Janja Florjančič 

134 Lucija Kolenc Z2c Nada Fortuna 

135 Nina Imperl Z2c Nada Fortuna 

136 Sara Cizelj Z2c Nada Fortuna 

137 Lea Hotujec Z2c Nada Fortuna 

138 Vjose Shala Z2c Nada Fortuna 

139 Džon Ivanić Zoran  Z3a Srečko Ožek 

140 Simon Kobe  Z3a Srečko Ožek 

141 Katja Lenarčič  Z3a Srečko Ožek 

142 Sara Turk  Z3a Srečko Ožek 

143 Džejlana Bećić  Z3a Srečko Ožek 

144 Špela Šušteršič Z3b Marija Račič 

145 Daniela Stojanovska Z3b Marija Račič 

146 Sara Krnc Z3c Mirjam Bauer 

147 Karmen Plut Z4a Petra Krulc 

148 Tea Žura Z4a Petra Krulc 

149 Adelina Fetaj Z4a Petra Krulc 

150 Tina Jurejevčič Z4b Marjanca Velkavrh 

151 Tamara Lekše Z4b Marjanca Velkavrh 

152 Arijeta Murseli Z4b Marjanca Velkavrh 

153 Ana Smolič Z4b Marjanca Velkavrh 

154 Irena Korelc  Z4c Natalia Zver Zupančič 

155 Aleksandra Makovec Z4c Natalia Zver Zupančič 

156 Boni Peterle Z4c Natalia Zver Zupančič 

157 Tamara Ramovš  Z4c Natalia Zver Zupančič 

158 Špela Smolič  Z4c Natalia Zver Zupančič 

159 Tea Stušek  Z4c Natalia Zver Zupančič 

160 Tjaša Ulčnik  Z4c Natalia Zver Zupančič 

161 Tinkara Zalokar  Z4c Natalia Zver Zupančič 

162 Kristina Kusić  Z 2. dpti Marinka Cerovšek 

163 Fran Stopar Z 2. dpti Marinka Cerovšek 
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Odlični dijaki vsa 4 leta 
 

Zap. št.  Ime in priimek dijaka Oddelek Razrednik 

1 Tina Papež F4a Maruša Pogačnik 

2 Katarina Rojc F4a Maruša Pogačnik 

3 Urša Skube F4a Maruša Pogačnik 

4 Ana Zagorc F4a Maruša Pogačnik 

5 Katja Žlajpah F4a Maruša Pogačnik 

6 Neja Knez F4b Tadeja Lamut 

7 Kristina Jeralič F4b Tadeja Lamut 

8 Nika Kastelec F4b Tadeja Lamut 

9 Jasmina Koretič F4b Tadeja Lamut 

10 Tadeja Žarn F4b Tadeja Lamut 

11 Sabina Hasanagić K4a Melita Miklavčič 

12 Nataša Hudoklin K4a Melita Miklavčič 

13 Klara Smrekar K4a Melita Miklavčič 

14 Jan Šegina  K4a Melita Miklavčič 

15 Nina Špilar  K4a Melita Miklavčič 

16 Nika Rudolf KZ4a Tina Benkovič 

17 Tina Jurejevčič Z4b Marjanca Velkavrh 

18 Tamara Lekše Z4b Marjanca Velkavrh 

19 Arijeta Murseli Z4b Marjanca Velkavrh 

20 Irena Korelc  Z4c Natalia Zver Zupančič 

21 Boni Peterle Z4c Natalia Zver Zupančič 

22 Špela Smolič  Z4c Natalia Zver Zupančič 

23 Tea Stušek  Z4c Natalia Zver Zupančič 

24 Tjaša Ulčnik  Z4c Natalia Zver Zupančič 

25 Tinkara Zalokar  Z4c Natalia Zver Zupančič 

 

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 2016/2017 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 težav 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 

S pomočjo individualnega in skupinskega dela smo dijakom tujcem ponudili 

pomoč pri učenju slovenskega jezika. Vsakega dijaka smo na njemu 
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Skupina Cilji Poročilo 

jezika, uspešno zaključeno 

šolanje 

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

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

samozavest in iskali mesto v naši družbi.  

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 2017/2018 

Za šolsko leto 2017/2018 smo realizirali načrtovan vpis v 1. letnik: v program srednjega 

strokovnega izobraževanja zdravstvene nege tri oddelke, v program poklicno-tehniškega 

izobraževanja zdravstvene nege en oddelek, v program bolničar-negovalec en oddelek, v programa 

kemijski in farmacevtski tehnik dva oddelka in v program kozmetični tehnik en oddelek. Omejitev 

vpisa je bila v programu kozmetični tehnik. 

 

3.6 Dijaška skupnost 

Mentorica dijaške skupnosti je bila Mirjam Bauer.  

V  Dijaški 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 projektu 

Alternativne kazni in pohvale.  

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. Na osnovi 

točkovanja medoddelčnega tekmovanja ter rezultatov zabavnih iger, ki so bile izvedene na zaključni 

prireditvi, je zmagal oddelek 3. b KT, ki je tako postal skrbnik ključa. Drugo mesto je zasedel 4. b 

ZN.  

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 šolskem letu 2016/2017 so bili dijaki razporejeni v 41 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):  8 oddelkov; 

- program farmacevtski tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 10 oddelkov; 
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- program kozmetični tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 6 oddelkov. 

 

4.1 Praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD) 

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

FT).  

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. Izobraževanje je izvajala mag. Monja Pust.  

Dijake smo pred odhodom na PUD seznanili z osnovami varstva pri delu in požarnega varstva. Z 

vsemi delodajalci so bile sklenjene kolektivne učne pogodbe.  

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 (15 

delodajalcev), in sicer dijaki četrtega letnika 76 ur. Dijaki v programu kozmetični tehnik so 

opravljali PUD v kozmetičnih salonih in zdraviliščih (43 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 (23 delodajalcev), in sicer tretji letniki 76 ur, četrti pa 114 ur.  

Za mentorje PUD-a je bilo v okviru projekta Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev PUD, 

v katerega je vključen ŠC NM izvedeno izobraževanje v treh terminih, v katere je bilo vključenih 

57 mentorjev za program bolničar-negovalec in zdravstvena nega (pti).  

Program Oddelek Termin PUD 

Zdravstvena nega 3. a 30. 1. 2017 – 6. 3. 2017 

Zdravstvena nega 3. b 6. 3. 2017 – 31. 3. 2017 

Zdravstvena nega 3. c 3. 4- 2017 – 5.5. 2017 

Zdravstvena nega 4. a 12. 9. 2016 – 7. 10. 2016 

Zdravstvena nega 4. b 24. 10. 2016 – 25. 11. 2016 

Zdravstvena nega 4. c 28. 11. 2016 – 23. 12. 2016 

Zdravstvena nega – pti 2. d 3. 1. 2017 – 28. 1. 2017 

Bolničar - negovalec 2. a 15. 5. 2017 – 16. 6. 2017 

Bolničar - negovalec 3. a 12. 9. 2016  - 7. 2. 2017 

Kemijski tehnik 4. a 17. 10 2016 – 28. 10. 2016 

Kemijski tehnik 4. b 7. 11. 2016 – 18. 11. 2016 

Kozmetični tehnik 3. a, b 5. 12. 2016– 6. 1. 2017 
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Program Oddelek Termin PUD 

Kozmetični tehnik 4. a 3. 10. 2016 – 28. 10. 2016 

Kozmetični tehnik 4. b 7. 11. 2016 – 2. 12. 2016 

Farmacevtski tehnik 3. a 3. 4. 2017 – 14. 4. 2017 

Farmacevtski tehnik 3. b 8. 5. 2017 – 19. 5. 2017 

Farmacevtski tehnik 4. a 5. 12. 2016 – 23. 12. 2016 

Farmacevtski tehnik 4. b 9. 1. 2017 – 27. 1. 2017 

 

4.2 Interesne in preventivne dejavnosti  

Vse interesne in preventivne dejavnosti so bile v šolskem letu 2016/2017 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 

Interesne dejavnosti 

1. letnik BN, 

ZN – pti 
Športni dan  

Za dijake ZN 1. d-pti smo športni dan uspešno  izvedli 16.9.2017, za BN 1. a pa 

7.6.2017. 

1. letnik FT 

Sitik Stična, muzej 

krščanstva in 

samostan 

Dijaki so si ogledali samostan v Stični ter spoznali  tradicijo izdelave zdravilnih 

pripravkov. Nato so si ogledali še muzej. 

1. letnik KT Naravoslovni dan 

Dijaki 1. letnikov programa kemijski tehnik so si ogledali film Ne mečmo hrane 

stran, ki raziskuje stanje in možnosti preprečevanja zavržene hrane ter ozavešča o 

problematiki zavržene hrane. Po ogledu je sledil še pogovor  in delavnice. 

1. letnik KT 

Pivovarna Laško in 

GEN-i ter Celjski 

grad 

Dijaki 1. letnikov programa kemijski tehnik so si ogledali proizvodnjo v Pivovarni 

Laško in muzej pivovarstva. V GEN-i, svet energije, so si dijaki ogledali njihov 

center, predstavili so jim tudi nekaj eksperimentov na temo električna energija. 

1. letnik ZN 

– pti 

Zavod za slepo in 

slabovidno mladino 

Ljubljana in ogled 

Ljubljane 

Dijaki 1. d ZN – pti so obiskali Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani in 

se udeležili delavnic, ki so jih v zavodu pripravili. Po obisku zavoda je sledil še 

ogled  znamenitosti Ljubljane. 

1. letnik ZN 

Zdravilišča 

Dolenjske in 

Posavja 

Dijaki so spoznali različne vrste terapij (fizioterapij, krioterapijo, hidroterapijo), 

različne vaje po poškodbah in obolenjih (aktivne, pasivne, statične, dinamične), 

povežejo teoretično znanje iz šole z rehabilitacijsko terapijo v praksi, spoznajo faze 

rehabilitacije in prognoze po poškodbah in obolenjih. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

Balet Romeo in 

Julija 

Vsi dijaki 1. letnika so si v SNG Opera in balet Ljubljana 17. novembra 2016 

ogledali baletno predstavo Romeo in Julija. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

in BN 

Delavnice o učenju 
V času med 8. in 15. junijem 2017 sem izvedla delavnice Učenje učenja za vse 

dijake 1. letnikov srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Stalne zbirke 

Dolenjskega muzeja 

in delavnica 

Od 24. novembra do 7. decembra 2016 so vsi dijaki 1. letnikov obiskali Dolenjski 

muzej, kjer so imeli tematski ogled stalnih zbirk Dolenjskega muzeja, delavnico, na 

koncu pa so si ogledali film Po dolini reke Krke. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Atletski peteroboj 
Športni dan smo izvedli v različnih terminih, in sicer za dijake KT in ZN 12.6.2017 

in za dijake FT, KZ in BN 13.6.2017. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Pohod na Trško 

goro 

Športni dan smo izvedli v različnih terminih, in sicer za dijake  KZ 1. a in BN 1. a 

30.9.2016, za dijake KT 1. a, b 29.9.2016, za dijake FT 1. a,b,c 28.9.2016 in za 

dijake  ZN 1. a, b, c 27.9.2016. Vsi športni dnevi so bili uspešno izvedeni. 

1. letnik ZN, 

KT, FT, KZ, 

BN 

Pustolovski park in 

golf 

Športni dan smo izvedli v različnih terminih, in sicer za dijake ZN 26.4.2017, za 

dijake FT 25.4.2017, za dijake KZ in BN 30.5.2017 in za dijake KT 16.6.2017 . Vsi 

športni dnevi so bili uspešno izvedeni. 
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1. letnik ZN, 

ZN – pti, 

KZ, FT,  

Naravoslovni dan 

V okviru naravoslovnega dne so si dijaki prvih letnikov s profesorji na hodniku 

Šolskega centra Novo mesto ogledali razstavo z naslovom Zdrava prehrana za 

zdravo mladost. V torek, 20. 9. 2016, pa so poslušali še predavanje prim. mag. 

Branislave Belović, dr. med. z istim naslovom. Dijaki so se naučili, da naj bo 

prehrana pestra in uravnotežena, obroki naj bodo redni in primerno veliki, telesna 

aktivnost pa naj bo redno na urniku.  

2. letnik BN Bowling in pohod Športni dan smo uspešno izvedli 21.4.2017. 

2. letnik BN 

Zavod za slepo in 

slabovidno mladino 

Ljubljana in ogled 

Ljubljane  

Dijaki so 30. marca 2017 obiskali Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. 

Aktivno so sodelovali  na delavnicah, ki so jih v zavodu pripravili. Po obisku zavoda 

je sledil še ogled znamenitosti Ljubljane. 

2. letnik BN Dolenjski muzej 
Dijaki so 7. decembra 2016 obiskali Dolenjski muzej, kjer so si ogledali stalne 

zbirke muzeja in film Po dolini reke Krke ter imeli tematsko delavnico. 

2. letnik FT 

Botanični vrt in 

ogled Ljubljane in 

gradu 

Dijaki so si ogledali kulturne znamenitosti Ljubljane, nato pa so odšli v Botanični 

vrt Ljubljana, kjer so se udeležili praktične delavnice na temo zdravilnih rastlin.  

2. letnik FT Eko dan 

Dijaki drugih letnikov farmacije so pod vodstvom mentorice Maše Zajc spoznavali 

floro šolskega okoliša in dobili navodila za začetek izdelave herbarija, ki ga morajo 

izdelati med počitnicami. Delo je potekalo v obliki terenskih vaj. Dijaki so si 

ogledali tudi film Ne mečmo hrane stran. 

2. letnik KT 

CŠOD Burja – 

Morje, ali te 

poznam? 

Dijaki 2. letnikov programa kemijski tehnik so se udeležili projektnih dni v CŠOD 

Burja, kjer so se udeležili različnih delavnic na temo Morje, ali  te poznam 

(gospodarski pomen morja, soline) in različnih športnih aktivnosti.  

2. letnik KT, 

FT, KZ 
Zdravstvena vzgoja 

Dijaki 2. letnikov KT, FT in KZ so se udeležili predavanja in delavnic na temo 

Temeljni postopki oživljanja, ogledali so si film Valovi v duši ter izdelali 

seminarske naloge iz različnih zdravstvenih vsebin.  

2. letnik KZ 

Kozmetika Afrodita 

in Muzej na prostem 

Rogatec 

Dijaki so v mesecu maju obiskali kozmetično hišo Afrodito v Rogaški Slatini in se 

seznanili z dejavnostjo ustanove ter predstavitvijo specialne nege obraza za 

posamezni tip kože. Ogledali so si tudi Rogaško Slatino (zdraviliški trg), vrelec 

Donat ter Muzej na prostem Rogatec. 

2. letnik KZ Eko dan 

Dijakinje drugih letnikov kozmetike so pod vodstvom mentorjev Maše Zajc in 

Jerneja Uhana spoznavale floro in favno šolskega okoliša. Delo je potekalo kot 

terenske vaje v skupinah. Dijakinje so spoznale rastlinstvo travnika in gozda ter 

živali v prsti in na travniku. Dijakinje so si ogledale tudi film Ne mečmo hrane stran.  

2. letnik KZ 
Delavnica o ličenju, 

manikiri in masaži 

Dijaki KZ 2. a so v mesecu juniju imeli delavnice na temo havajska masaža, ličenje 

in naravna manikira in permanentno ličenje. Seznanili so se z različnimi tehnikami 

dela in prejeli osnovna navodila za delo vnaprej. Naučili so se osnov izvedbe dela na 

tem področju.  

2. letnik ZN 
UKC Ljubljana z 

ogledom Ljubljane  

Dijaki spoznajo zdravstveno varstvo UKC Ljubljana, njihovo dejavnosti in področja 

dela. Podrobneje si ogledajo tri področja dela: urgenco, pediatrijo, infekcijsko 

kliniko. Sledi ogledi kulturnih znamenitosti mesta Ljubljane. 

2. letnik ZN 

Rudnik živega 

srebra in TIK 

Kobarid 

Dijaki si ogledajo Rudnik živega srebra in podjetje TIK Kobarid – proizvodnja 

medicinske opreme, kar je povezano z učno snovjo 2. letnika. 

2. letnik ZN, 

FT, KZ, BN 

Pohod na Mirno 

goro 

Športni dan smo izvedli v različnih terminih, in sicer za dijake ZN 2. a, b, c 17.3. 

2017, za dijake KZ 2. a in BN 2. a 22.3.2017 in za dijake FT 2. a, b, c 29.3.2017. 

Vsi športni dnevi so bili uspešno izvedeni.  

2. letnik ZN, 

FT, KZ, BN 

Zimski športni dan: 

Rateče, Kranjska 

Gora, Tamar 

Športni dan smo izvedli v različnih terminih, in sicer za dijake ZN 2. b, c, BN 2. a 

17.2.2017, za dijake ZN 2. a in FT 2. b, c 15.2.2017 in za dijake FT 2. a in KZ 2. a 

14.2.2017. Vsi športni dnevi so bili uspešno izvedeni 

2. letnik ZN, 

FT, KZ, BN 
Igre z žogo Športni dan smo uspešno  izvedli 8.5.2017. 

2. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

Gledališka 

predstava Neli ni 

več 

V sredo, 31. maja, in četrtek, 1. junija 2017, si je 255 dijakov z 18 spremljevalnimi 

učitelji v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledalo mladinsko glasbeno-dramsko 

predstavo Neli ni več v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana. 
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3. letnik BN 

Pustolovski park z 

golfom oz. športne 

igrami v športnem 

parku Šmarješke 

Toplice 

Športni dan smo uspešno  izvedli 16.5. 2017. 

3. letnik FT 

CŠOD Gorenje –  

Uporabnost in 

zdravilnost rastlin 

Dijaki so obiskali CŠOD Gorenje, kjer so v naravnem okolju spoznavali zdravilne 

rastline ter izdelovali njihove pripravke.  

3. letnik FT 
Dolenjske lekarne, 

Krka, Notol 

Dijaki so obiskali proizvodne obrate Krke in galenski laboratorij Dolenjskih lekarn. 

Tako so si lahko v praksi ogledali izdelavo zdravil v manjših serijah in tudi masovno 

industrijsko proizvodnjo. 

3. letnik KT 

CŠOD Lipa –  

Obnovljivi viri 

energije 

Dijaki tretjih letnikov programa KT so se udeležili projektih dnevov na temo 

obnovljivi viri energije. Poleg strokovnih vsebin so imeli tudi razne športne 

aktivnosti. 

3. letnik KT, 

FT, KZ, ZN, 

BN 

Pustolovski park in 

golf 

Športni dan smo izvedli v različnih terminih, in sicer za dijake ZN 3. a, b in BN 3. a 

16.5.2017, za dijake KT 3. a, b in KZ 3. a, b 6.6.2017 in za dijake FT 3. a, b in ZN 3. 

c 14.6.2017. Vsi športni dnevi so bili uspešno izvedeni.  

3. letnik KZ 
Šmarješke toplice - 

velnes program 

V drugem tednu oktobra so dijaki obiskali terme Šmarješke toplice in se seznanili z 

Vitarium Aqua ter Spa Clinique. Predstavljena sta bila programa Vita Detox in 

Slim-Fit, po katerih izvajajo razstrupljanje telesa in zdravo hujšanje. Sledil je ogled 

savn, kopeli in masažnih prostorov. 

3. letnik KZ 
Pohod na Mirno 

goro 
Športni dan smo uspešno izvedli 14.3.2017. 

3. letnik KZ Orientacijski pohod Športni dan smo uspešno izvedli 29.5.2017. 

3. letnik ZN 

Ogled zdravstvenih 

ustanov v tujini – 

avstrijska Koroška  

Dijaki 3. letnika ZN so 11. 5. udeležili strokovne ekskurzije na avstrijsko Koroško. 

Sprva so potekali strokovni ogledi v dveh domovih za ostarele, kasneje pa so 

spoznali še nekaj znamenitosti avstrijske Koroške (Gosposvetsko polje, cerkev 

Gospe Svete, center Celovca in Pyramidenkogel).  

3. letnik ZN 
Projektni dnevi –  

Gorjanci 

Na Gorjancih smo z Z 3. a, b in c izvedli projektne dneve. Glavne dejavnosti so bile 

pohodništvo, prva pomoč in preživetje v naravi. Vse smo realizirali, kot je bilo 

načrtovano..  

3. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

in 1. letnik 

ZN – pti 

Gledališka 

predstava 

Samorastniki 

265 dijakov in 20 spremljevalnih učiteljev si je v torek, 30. maja 2017, v Kulturnem 

centru Janeza Trdine ogledalo dramsko predstavo Samorastniki v produkciji 

Mestnega gledališča Ljubljanskega.  

4. letnik KT, 

FT 

Strokovna 

ekskurzija v 

Salzburg in 

Munchen 

Strokovna ekskurzija v Munchen in Salzburg je potekala 7. in 8. oktobra 2016. 

Udeležilo se je je 107 dijakov zaključnih letnikov programa KT in FT z 8 

spremljevalnimi učitelji. Ogledali so si Munchen, obiskali Tehnični muzej, BMW 

Welt, koncentracijsko taborišče Dachau, solni rudnik ter mesto Salzburg. 

4. letnik KZ 
Dolenjske toplice – 

velnes program 

V oktobru so dijakinje obiskale Terme Dolenjske Toplice in si ogledale velnes 

center Balnea. Predstavili so jim novosti v estetskem programu, po katerem uspešno 

izvajajo terapije pri negi obraza in telesa. Ogledali so si kompleks Laguna, Oaza 

savne in prostore, kjer potekajo masaže in kopeli. 

4. letnik KZ 
Fitnes in vodena 

vadba 

Športni dan smo izvedli v različnih terminih, in sicer za dijake KZ 4. b 6.2.2017 in 

za KZ 4. a 13.2.2017. Obe izvedbi sta potekali brez posebnosti.  

4. letnik ZN 

in 2. d ZN – 

pti 

Strokovna 

ekskurzija v Rim 

Dijaki zaključnih letnikov programa ZN in ZN – pti so se od 19. do 21. oktobra 

2016 udeležili strokovne ekskurzije v Rim. 96 dijakov s 7 spremljevalnimi učitelji si 

je ogledalo Rim in njegove znamenitosti ter spoznalo eno izmed največjih bolnišnic 

Santo Lucio. 

4. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

Pohod na Ruperč 

vrh 

Športni dan smo uspešno izvedli v različnih terminih, in sicer za dijake FT 4. a, b in 

KZ 4. b 9.9.2016, za dijake ZN 4. b ,c 13.9.2016, za dijake KT 4. a, b in ZN 1. d – 

pti 16.9.2016 in za dijake KZ 4. a 7.9.2016. Športni dnevi so bili realizirani brez 

posebnosti. 

4. letnik ZN, 

KT, FT, KZ 

Spust s kajakom po 

reki Krki 

Športni dan smo uspešno izvedli v različnih terminih, in sicer za dijake ZN 4. a 

8.9.2016, za dijake KZ 4. b 12.9.2016, za dijake FT 4. a 14.9.2016, za dijake ZN 4. c 
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Oddelek Aktivnost Poročilo 

in 1. d ZN –  

pti 

15.9.2016, za dijake KT 4. a 21.9.2016 IN za dijake KZ 4. a 22.9.2016. 

vsi oddelki Novoletni koncert 

Vsi dijaki šole so si ob zaključku koledarskega leta 22. decembra 2016 ogledali 

tradicionalni dijaški koncert, ki smo ga prvič pripravili samostojno in na katerem je 

nastopilo več kot 50 nastopajočih dijakov v glasbenih in plesnih točkah. 

vsi oddelki 
Prireditev ob 

kulturnem prazniku 

Letos smo na Šolskem centru Novo mesto na naši šoli v sodelovanju s strojno šolo 

kulturni praznik obeležili s plesno predstavo Junaki z odpada, ki jo je pripravil 

Plesni studio Novo mesto. V okviru projekta Medgeneracijsko sodelovanje pa so nas 

s svojim obiskom počastili upokojeni sodelavci. 

vsi oddelki Zaključna prireditev 

V petek, 19. maja, so si vsi dijaki šole ogledali zaključno prireditev in predajo 

ključa, ki je potekala v Športni dvorani Leona Štuklja. Predstavili so se dijaki 

zaključnih letnikov, podelili smo priznanja najboljšim dijakom v iztekajočem se 

šolskem letu, v zabavnih igrah pa so se za ključ šole pomerili dijaki 3. letnika.  

Preventivne dejavnosti 

Vsi 1. letniki  Rdeča luč alkoholu  Policist Aleš Piberčnik je dijakom predstavil pasti in posledice zlorabe alkohola.  

Vsi 1. letniki   Zasvojenost  Toni Kočevar je izvedel delavnice o različnih oblikah zasvojenosti. 

Vsi 1. in 2. 

letniki  
Zdrava prehrana  Dijaki so izvedeli več o pomembnosti zdrave prehrane in gibanja. 

Vsi dijaki  Varna raba interneta  Zavod Arnes je izvedel predavanje o pasteh svetovnega spleta in varni rabi interneta.  

1. in 2. 

letniki  

Odgovornost 

mladoletnika  

Predavateljica pravna strokovnjakinja in mediatorka Nina Ana Jäger je dijake 

opozorila na njihove pravice in dolžnosti, gledano s pravnega vidika in njihove 

starosti.   

3. letniki  
Še vedno vozim – 

vendar ne hodim 

Predstavnik Zavoda Vozim, tudi sam udeleženec težke prometne nesreče in 

posledično tetraplegik, je dijakom spregovoril o varni vožnji.  

3. in 4. 

letniki, 1. in 

2. letnik ZN 

– pti 

Premagajmo 

depresijo, strah … 

osvobodi svoj 

potencial 

Predavatelj Andrej Pešec je dijakom spregovoril, kako postati in ostati srečen in 

uspešen ter kako v največji meri izkoristiti svoj potencial. 

2. letniki 

programov 

KT, FT, KZ 

Temeljni postopki 

oživljanja, prva 

pomoč 

V okviru interesnih dejavnosti – zdravstvene vzgoje  so dijaki nezdravstvenih 

programov na šoli spoznali zdravstvene vsebine, ki so koristne v vsakdanjem 

življenju. 

 

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. 

 

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 storitev in zagovor izdelek oz. storitev in 

zagovor 

storitev in zagovor 

 

Predmeti zaključnega izpita: 

Program Bolničar-negovalec 

1. predmet slovenščina  
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2. predmet storitev in zagovor 

4.3.1 Zaključni izpit 

V šolskem letu 2016/2017 je zaključni izpit že v spomladanskem roku uspešno opravilo vseh 19 

dijakov 3. letnika programa bolničar-negovalec. 

Dijakinja Laura Pirš je zaključni izpit opravila s pohvalo (oba predmeta na zaključnem izpitu sta 

bila ocenjena odlično (5)). Od 19 dijakov, ki so uspešno opravili zaključni izpit, jih 17 nadaljuje 

izobraževanje v poklicno-tehniškem programu zdravstvena nega. 

Izvedba zaključnega izpita je minila brez posebnosti. Jesenskega roka zaključnega izpita nismo 

izvajali.  

 

4.3.2 Poklicna matura (PM) – spomladanski izpitni rok 2017 

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

Zdravstvena nega 84/88 83 98,8 

Zdravstvena nega – pti 14/19 13 92,9 

Kemijski tehnik  47/51 46 97,9 

Farmacevtski tehnik  57/57 55 96,5 

Kozmetični tehnik  43/47 33 93,9 

Skupaj 245/262 230 93,9 

V šolskem letu 2016/2017 smo med šolskim letom izvajali redne priprave na poklicno maturo. Na 

koncu šolskega leta smo imeli organizirane dodatne priprave. Učni uspeh na poklicni maturi je 

glede na prejšnje leto za 0,9 % boljši. 

Prijavljeni na poklicno maturo: 262 kandidatov  

Odjave od PM: 17 (6,5 %) 

PM opravljalo: 245 kandidatov 

Uspešni: 230 (93,9 %) 

Neuspešni: 15 (6,1 %) 

Zlati maturanti: 19 (7,8 %) 

Odlični maturanti: 53 (21,6%) 

Zlati in odlični maturanti skupaj: 72 (29,4%) 

Certifikat iz znanja angleščine (evropska raven B1): 94/115 (81,7%) 

 

Zlati maturanti z doseženimi 22 točkami so: 

1. Anže Devjak           4. b KT 

2. Jakob Muhič           4. a KT 

3. Jan Šegina               4. a KT 

4. Jasmina Koretič      4. b FT 

5. Katarina Rojc         4. a FT  

6. Klara Smrekar        4. a KT 

7. Nataša Hudoklin     4. a KT  

8. Nika Gornik            4. b FT  

9. Nika Kastelec         4. b FT 

10. Sara Djukić             4. a FT  

11. Špela Smolič           4. c ZN  
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12. Tadeja Žarn   4. b FT 

13. Tara Adamčič   4. a KT  

14. Tina Jurejevčič        4. b ZN  

 

Zlate maturantke z doseženimi 23 točkami so: 

1. Kristina Jeralič         4. b FT 

2. Neja Knez                4. b FT 

3. Tina Papež               4. a FT 

4. Tjaša Ulčnik            4. c ZN 

5. Urša Skube              4. a FT 

 

Izvedba poklicne mature je minila brez posebnosti. 

4.3.3 Dodatni maturitetni predmet 

32 dijakov je opravljalo dodatni maturitetni predmet, in sicer iz angleščine (8 dijakov), matematike 

(2 dijaka), biotehnologije (8 dijakov), biologije (4 dijaki), zgodovine (1 dijak), kemije (5 dijakov), 

fizike (1 dijak), psihologije (1 dijak), umetnostne zgodovine (1 dijak) in geografije (1 dijak). 

Dodatni maturitetni predmet so opravljali na Srednji elektro šoli in tehniški gimaziji na šolskem 

centru, Gimnaziji Novo mesto, Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana in Kmetijski šoli 

Grm in biotehniški gimnaziji. Uspešnih je bilo 27 ali 84,4% dijakov, kar je za 6,6% bolje od 

državnega povprečja.  
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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 izvedena naslednji strokovni predavanji zunanjih predavateljev: 

 Pravna zaščita učitelja, predavateljica pravna strokovnjakinja in mediatorka Nina Ana Jäger 

(21.3.2017) 

 Internet – ulica v otroškem žepu, predavateljica Maja Vreča, dolgoletna sodelavka Arnes in 

projekta SAFE-SI (16.1.2017) 

Za celoten učiteljski  zbor sta bili izvedene tudi predavanji s strani učiteljev-sodelavcev, in sicer  

 Vrednote za poklic in življenje, predavateljica Marija Račič, učiteljica zdravstvenih 

strokovnih predmetov, 

 Depresija med dijaki, predavateljica Monika Sadar, učiteljica kozmetičnih strokovnih 

predmetov.  

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 9. in 10. junija 2017 izvedli dvodnevno strokovno ekskurzijo za 

učiteljski zbor, kjer smo obiskali Bratislavo in Dunaj. V torek, 22. avgusta 2017, smo v enodnevni 

strokovni ekskurziji spoznavali lepote Goričkega. 

Na šolskem centru smo izvedli tudi pripravo na strokovni izpit, ki so se jo z naše šole udeležili Ema 

Novinec, Vika Kobola, Matej Pegam, Andreja Špendal, Sanja Balagović, Ajda Plauštajner, Slađana 

Sladojević, Natalia Zver Zupančič in Srečko Ožek.  

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja so uspešno opravili Andreja Špendal, Tina 

Krošelj in Ajda Plauštajner. 

Pedagoško-andragoško izobraževanje so na Filozofski fakulteti, UL v Ljubljani, opravljali Natalia 

Zver Zupančič, Slađana Sladojević in Vika Kobola. Tina Krošelj, Andreja Špendal in Matej Pegam 

so pedagoško-andragoško izobraževanje uspešno zaključili.  

Katja Hrovat in Jožica Hrovat sta uspešno opravili ravnateljski izpit na Šoli za ravnatelje.  

Damjana Papež in Polona Kramar sta uspešno opravili strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP).  

5.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

Učitelj  Naziv izobraževanja Izvajalec izobraževanja Kraj 

Ajda Plauštajner 
Novosti stroke za profesorje 

angleščine 

Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta 
Ljubljana 

Ajda Plauštajner Konferenca SDUNJ  SDUNJ Rimske Toplice 

Aktiv kozmetike  
Interna izobraževanja 

kozmetičnih hiš 

Različne kozmetične 

hiše/zastopniki/proizvajalci 
Novo mesto 

Aktiva učiteljev 

kemije in 

farmacije  

Strokovna ekskurzija GEN-i energija Krško 

Andreja Kmet 
Izobraževanje in usposabljanje za 

akcijsko raziskovanje 
ZRSŠ Ljubljana 
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Učitelj  Naziv izobraževanja Izvajalec izobraževanja Kraj 

Andreja Kmet 
Inovacijski  projekt Alternativni 

vzgojni ukrepi in pohvaal 
ZRSŠ Ljubljana 

Andreja Kmet 
Posvet predsednikov in tajnikov 

šolskih maturitetnih komisij 
RIC Ljubljana 

Andreja Špendal 
Učno in vedenjsko zahtevni 

otroci – naš izziv 
EDUvision Ljubljana 

Anja Miklič SIRIKT Arnes Kranjska Gora 

Barbara Špiler 
Matematika: temelji, izkušnje, 

novosti 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za 

naravoslovje in matematiko 
Maribor 

Blaženka Berus Študijska skupina ZN Srednja zdravstvena šola Ljubljana Ljubljana 

Ema Novinec 
Biomolekularec – dan 

biomolekularnih znanosti 

Univerza v Ljubljani, Medicinska 

fakulteta 
Ljubljana 

Gloria Šepec 
Spoštljiva komunikacija in 

reševanje konflikta 
CPI Novo mesto 

Gloria Šepec Predstavitev transfuzije DMSBZT NM Novo mesto 

Gloria Šepec Urgentna dejavnost DMSBZT NM Novo mesto 

Gloria Šepec 

Kakovostna izvedba 

zaključevanja v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju – 

zdravstvena nega, moduli 1-4 

CPI 
Ljubljana, Grosuplje, 

Ivančna Gorica  

Gloria Šepec Tanka črta odgovornosti DMSBZT NM Novo mesto 

Gloria Šepec Antikoagulantna terapija  DMSBZT NM Novo mesto 

Gloria Šepec Slovenija transplant DMSBZT NM Novo mesto 

Goran Matešič 
Otroštvo v izgnanstvu – iz 

zgodovine slovenskih izgnancev 
ZRSŠ Ljubljana 

Katja Jović Novejši tokovi v slovenistiki 
Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta 
Ljubljana 

Marica Kralj Komunikacija s starši CPI Ljubljana  

Marija Račič 
Skrb za zdravje – od teorije k 

praksi 
Zbornica- zveza Olimje 

Marjanca 

Velkavrh 

Seminar za učitelje matematike v 

srednji šoli 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

matematiko in fiziko 
Ljubljana 

Marjeta Ban Digital geht viral Založba Rokus-Klett Brdo pri Kranju 

Maruša Pogačnik OUP Konferenca Center Oxford, Ljubljana 

Maruša Pogačnik 
MOOC – Varna raba interneta in 

naprav 
Arnes 

spletni tečaj / ŠC Novo 

mesto 

Maša Zajc 
Učno in vedenjsko zahtevni 

otroci – naš izziv  
EDUvision Ljubljana 

Matej Cizelj 
Otroštvo v izgnanstvu–iz 

zgodovine slovenskih izgnancev 
ZRSŠ Ljubljana 

Mateja Brudar SIRikt Arnes Kranjska Gora 

Mateja Kržičnik Srečanje študijske skupine za BN CPI Celje 

Mateja Kržičnik 
Razum, srce in roke. Prednosti 

celostne pedagogike 
Zavod sv. Stanislava Ljubljana 

Mateja Kržičnik Celiakija – življenje brez glutena Društvo Celiac Novo mesto 

Mateja Kržičnik 
Predstavitev dejavnosti CTD, SB 

NM 
DMSBZT NM Novo mesto 

Mateja Kržičnik 

Kakovostna izvedba 

zaključevanja v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju – 

zdravstvena nega, moduli 1-4 

CPI 
Ljubljana, Grosuplje, 

Ivančna Gorica 
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Učitelj  Naziv izobraževanja Izvajalec izobraževanja Kraj 

Mateja Kržičnik 
Slovenija transplant: Skrivnosti, 

dejavnosti, vizi 
DMSBZT NM Novo mesto 

Mateja Kržičnik Dnevi Marije Tomšič DMSBZT NM Dolenjske Toplice 

Mateja Vodnik 

Grafologija ali analiza pisave kot 

psihodiagnostično sredstvo v šoli 

(osnovni in nadaljevalni 

program) 

CPI Ljubljana 

Mihaela Kovačič 
Sodobni pristopi poučevanja 

prihajajočih generacij 
EDUvision Ljubljana 

Mojca Fišter 
Biomolekularec - dan 

biomolekularnih znanosti 

Univerza v Ljubljani, Medicinska 

fakulteta 
Ljubljana 

Natalia Zver 

Zupančič 

Temeljni postopki oživljanja z 

uporabo AED 
Zbornica – zveza Ljubljana 

Slađana 

Sladojević 

Temeljni postopki oživljanja z 

uporabo AED 
Zbornica zdravstvene nege  Ljubljana 

Srečko Ožek 

Seminar o sladkorni bolezni za 

mentorje tekmovanja o sladkorni 

bolezni 

Zveza društev diabetikov Slovenije Ljubljana 

Tadeja Lamut Dijaki z(a)integriteto Transperency International Ljubljana 

Valentina Madjar 

Sitar 

Novejši tokovi v slovenistiki-

književnost 

Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta 
Ljubljana 

Vanja Košmerl 
Javno nastopanje in uspešna 

komunikacija 

Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta 
Ljubljana 

Vida Novinec Dnevi Marije Tomšič DMSBZT NM Dolenjske Toplice 
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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, 23. novembra 2016, v Športni dvorani Leona 

Štuklja, in sicer od 11. do 16. 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, 10. 

februarja 2017, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 11. februarja 2017, ob 9. uri. 

Bodočim dijakom ter ostalim gostom smo prikazali naše delo ter 

predstavili programe, za katere izobražujemo.  

Promocija po osnovnih 

šolah 

Svetovalni delavki, 

učitelji,dijaki 

V šolskem letu 2016/2017 smo obiskali 20 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. 

Tehniški dnevi 

Vodstvo šole (Katja 

Hrovat), svetovalni 

delavki, strokovni 

aktivi 

V šolskem letu 2016/2017 smo pripravili štiri tehniške dneve za učence 

8. in 9. razredov osnovnih šol, in sicer: 9. decembra 2016 za učence OŠ 

Mirna, 26. januarja 2017 za učence OŠ Otočec, 30. januarja 2017 za 

učence Osnovne šole Leskovec pri Krškem in 9. marca 2017 za učence 

OŠ Stična.   

Naravoslovni dan 

Vodstvo šole (Petra 

Žibert), svetovalni 

delavki, strokovni 

aktivi 

1. in 2. junija 2017 smo pripravili naravoslovni dan za 160 otrok iz Vrtca 

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

biologije, kemije in fizike. 

Izbor najboljšega hitro 

rastočega podjetja 

Gazela 2016 

Vodstvo šole, 

strokovni aktivi 

29. 9. 2016 je v Športni dvorani Leona Štuklja potekal regijski izbor za 

dolenjsko-posavsko Gazelo 2016. Na prireditvi sta se predstavila Big 

band šolskega centra ter združeni pevski zbor šolskega centra. V obeh 

zasedbah so sodelovali tudi naši dijaki. Kot sovoditelj je nastopil dijak 

Dino Subašić, 3. a KT. Po prireditvi smo pripravili praktične delavnice in 

stojnice, kjer so dijaki predstavili šolo in programe ter poklice, za katere 

izobražujemo na šoli.  

19. 10. 2016 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal finalni izbor  

Slovenska gazela 2016. Zaradi svojega izvrstnega nastopa na regijskem 

izboru so bili kot nastopajoči povabljeni Big band šolskega centra in  

združeni pevski zbor šolskega centra, kjer so sodelovali tudi dijaki naše 

šole. Kot sovoditelj se je ponovno izkazal Dino Subašić, dijak 3. a KT. 

 

6.2 Sodelovanje z drugimi šolami 

Z enotami Šolskega centra Novo mesto smo sodelovali v različnih projektih (natečaji, tehniški 

dnevi za osnovne šole…) ter pri izmenjavi učilnic in drugih prostorov. Sodelovali smo z osnovnimi 

šolami (tehniški dnevi) in vrtci (naravoslovni dan). Na osnovnih šolah smo izvajali tudi promocijo 

ter jih povabili na dan odprtih vrat ter informativni dan.  
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Udeležili smo se državnih tekmovanj iz zdravstvene nege, pomoči in oskrbe, kozmetike in kemije, 

kjer smo na okroglih mizah in srečanjih, ki so potekali ob tekmovanjih, srečevali s kolegi iz drugih 

šol iz cele Slovenije, navezovali stike ter analizirali tekočo problematiko.  

Vsako leto se udeležimo tudi športnega srečanja zdravstvenih šol, ki je bilo v tem šolskem letu v 

petek, 23. septembra 2016, v Postojni. Dijaki in učitelji so na srečanju igrali odbojko na mivki in fill 

hole ter preživeli prijetno športno dopoldne. 

Pri izvedbi interesnih dejavnosti smo sodelovali s Fakulteto za tehnologijo polimerov iz Slovenj 

Gradca in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto.  

6.3 Sodelovanje z drugimi institucijami 

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

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

Novo mesto, Dom starejših občanov Trebnje, Dom starejših občanov Črnomelj, Dom starejših 

občanov Metlika, VDC NM, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Območno združenje 

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

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske (DMSBZT NM), Društvo matematikov, fizikov in 

astronomov Slovenije (DMFA), Združenje za promocijo prostovoljstva, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, sindikat SVIZ, Slovensko društvo za celiakijo, Krka, d. d., Terme Krka, Slovenska 

filantropija, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Centri za šolske in obšolske dejavnosti Gorenje 

in Lipa, Dolenjske lekarne, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Turistični agenciji 

Palma in Sonček, Slovenska vojska, prevozno podjetje FS, Dijaški in študentski dom Novo mesto, 

Mestna 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 in Zavod RS za šolstvo.  

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

pripravi izpitnih pol za 2. predmet poklicne mature. Mateja Kržičnik je bila članica državne 

predmetne komisije za poklicno maturo za zdravstveno nego.  

S Centrom za poklicno izobraževanje sodelujemo v projektu Kakovostna izvedba zaključevanja v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju v programu zdravstvena nega. 

Aleš Absec je bil član komisije za tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju 

matematike v okviru Društva matematikov, fiziko in astronomov Slovenije (DMFA). 

V četrtek, 2. marca 2017, se je 44 dijakov naše šole s spremljevalnimi učitelji udeležilo razprave o 

prihodnosti EU s slovenskim premierjem Mirom Cerarjem, predsednikom Evropske komisije Jean 

Claudom Junckerjem ter evropsko komisarko za promet Violeto Bulc. Prisluhnili so debati in 

kritičnim stališčem, ki zadevajo prihodnost mladih v EU, pa tudi skrbi mladih, kako dobiti 

zanesljiva in trajna delovna mesta.  
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Nadaljnje aktivnosti sodelovanja so navedene v tabeli. 

Dejavnost Izvajalec 
Zunanja 

ustanova/partner 
Poročilo 

Razstave in stojnice v 

SBNM 

Aktiv 

zdravstvene 

nege 

 

SB NM, DSO NM 

B. Berus: 

 priprava razstave v SB NM ob tednu otroka: Svet, v 

katerem želim živeti  

G. Šepec: 

 priprava razstav v SB NM: 

o Svetovni dan AIDS-a 

o Novo leto 

M. Račič: 

 priprava razstav v SB NM: 

o Božič 

o 8. 3. – Dan žena 

o 25. 3. – Materinski dan 

o 7. 4. – Dan zdravja 

o 12. 5. – Mednarodni dan medicinskih sester 

 stalna razstava – zgodovinski kotiček na ŠC 

 priprava razstave na ŠC NM: Dajmo življenju moč 

S. Sladojević: 

V okviru tedna dojenja smo z dijaki  4. b ZN pripravili 

promocijski material (plakate, risbe ter druge izdelke) za 

razstavo v avli SB NM. 

M. Simončič: 

 priprava razstave ob svetovnem dnevu ledvic 

M. Kržičnik: 

 priprava razstav v SB NM: 

evvetovni dan duševnega zdravja – Psihološka prva 

pomoč 

o Epilepsija 

Z dijaki smo izvedli stojnico ob mednarodnem dnevu 

prostovoljstva in mednarodnem dnevu medicinskih sester 

in ob dnevu za spremembe. 

Krvodajalstvo Vida Novinec 

Zavod za 

transfuzijsko 

dejavnost Slovenije  

– izpostava Novo 

mesto 

V mesecu novembru in decembru 2016 je bilo 

organizirano predavanje o krvodajalstvu za dijake. 

Krvodajalske akcije se je udeležilo 36 dijakov, ki so 

darovali kri na treh organiziranih krvodajalskih akcijah 

v  decembru in januarju. V februarju 2017 je bila 

organizirana krvodajalska akcija za zaposlene, ki se jo je 

udeležilo deset delavcev. Dejavnost je bila organizirana v 

okviru projekta Zdrava šola. 

Sodelovanje z otroškim 

oddelkom SB NM 

Mojca 

Simončič, 

dijaki ZN – 

Pikapolonice 

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. Ta oblika 

prostovoljnega dela in sodelovanja z otroškim oddelkom 

poteka že deseto leto. 

Sodelovanje z 

DMSBZT 

Aktiv 

zdravstvene 

nege  

DMSBZT NM 

Predstavnica šole v DMSBZT NM je Gloria Šepec. V 

prostorih šolskega centra je skoraj vsak mesec potekal 

seminar DMSBZT NM, pri organizaciji je sodelovala 

Gloria Šepec, kolegice aktiva ZN so se seminarjev 

udeleževale kot del strokovnega izobraževanja.  

Vida Novinec je na Dnevih Marije Tomšič izvedla 

strokovno predavanje z naslovom Vi delate to po šolsko. 

Sodelovanje z Zbornico 

– zvezo, s Sekcijo MS 

v vzgoji in 

Aktiv 

zdravstvene 

nege  

Zbornica – zveza, 

Sekcija medicinskih 

sester v vzgoji in 

M. Simončič, M. Račič in V. Novinec so se udeležile 

volitev v IO Sekcije MS v vzgoji in izobraževanju 

Zbornice – zveze v Olimju.  Nastopila je tudi dijakinja M. 
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Dejavnost Izvajalec 
Zunanja 

ustanova/partner 
Poročilo 

izobraževanju izobraževanju Kerin v obleki Florence Nightingale. 

Marija Račič je aktivno sodelovala s predavanjem za ORL 

sekcijo v Šmarjeških Toplicah: Vrednote kot pogoj za 

prevzem aktivne vloge v zdravstvenem timu. 

V jati z drugačnimi Tina Benkovič  VDC NM 

Gostili in kozmetično razvajali smo gojence varstveno-

delovnih centrov iz Slovenije in tujine v okviru projekta 

V jati z drugačnimi. 

Posvet učiteljev 

farmacije in mentorjev 

PUD 

Aktiv 

farmacije 
Dolenjske lekarne 

Na šoli smo 6. aprila 2017 pripravili posvet učiteljev 

farmacije in mentorjev PUD-a iz Dolenjskih lekarn, kjer 

smo si izmenjali izkušnje pri delu z dijaki in izpostavili 

znanja, ki jih dijaki še posebej potrebujejo pri delu v 

lekarni.  

Radi pišemo z roko – 

teden vseživljenjskega 

učenja  

Nataša 

Sikošek  

Andragoški center 

Slovenije 

Na šoli je bilo izvedeno predavanje in delavnice na temo 

Grafologija. Pripravljena je bila razstava rokopisov 

znanih Novomeščanov. 

Matematika in 

gledališče,  

 

IKT za vsako ceno 

Mihaela 

Kovačič 

Taka tuko  

 

EDUvision 

Mihaela Kovačič je izvedla strokovni predavanji na 

mednarodnih konferencah za širšo javnost.  

3. Rudolfovanje  

Sabina 

Špoljar, Petra 

Žibert,  in 

dijakinja 

zdravstvene 

nege 

Pohodniško društvo 

Novo mesto 

V soboto, 8. aprila 2017, je potekala pohodniško-

kolesarsko dejavnost po mejah bivšega mestnega 

pomerija Rudolfswertha, kakor ga je določil Rudolf 

IV. Pohoda na 15 km poti se je udeležila tudi dijakinja 

Srednje zdravstvene in kemijske šole Denisa Softić, ki je 

na dogodku sodelovala kot članica za prvo pomoč. 

Gospod Markovič se je zahvalil naši šoli, ki se je 

udeležila vseh dosedanjih pohodov in skrbela prvo 

pomoč. 

6.4 Sodelovanje s starši  

V ponedeljek, 19. septembra 2016, 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, 16. januarja 2017, smo v okviru 2. roditeljskega sestanka organizirali strokovno 

predavanje za starše 1. in 2. letnikov z naslovom Internet – ulica v otroškem žepu, ki ga je izvedla 

Maja Vreča, dolgoletna sodelavka Arnes in projekta SAFE-SI. Predavanje starše opozarja na pasti 

interneta ter daje napotke za varno rabo interneta  za starše in dijake.  

Za dijake 3. in 4. letnikov ter 2. letnika ZN – pti je bilo izvedeno predavanje Kam po opravljeni 

poklicni maturi?, ki sta ga izvedli svetovalna delavka Polona Kramar in tajnica poklicne mature na 

šoli Andreja Kmet.  

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 Šolski sklad 

V letošnjem šolskem letu se je upravni odbor šolskega sklada v sestavi Polona Kramar, Mirjam 

Bauer in Marjanca Velkavrh kot predstavnice zaposlenih, Miloš Topić, 2. d ZN-pti, kot predstavnik 
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dijakov in Franc Škufca, Darja Glavan in Alfonz Oštir kot predstavniki staršev sestal na enem 

sestanku. Dogovorili so se, da se bodo sredstva za šolski sklad zbirala na novoletnem bazarju 

Sredstva niso bila podeljena in bodo prenesena v naslednje šolsko leto.  

6.6 Mednarodno sodelovanje 

V šolskem letu 2016/2017 smo uspešno začeli z izvajanjem EU projekt, Erasmus+ z naslovom 

Koraki do uspeha, št. projekta: KA1-VET 39/16. Nosilec projekta je Šolski center Novo mesto. 

Koordinatorica projekta na šolskem centru je Alexia Rossi, koordinatorica na šoli pa Katja Hrovat.  

Vrednost projekta je 58.001,00 €.  

Projekt sledi sloganu "Erasmus + ni mus, pomaga pa!", saj nudi odskočno desko za boljšo 

zaposljivost v Sloveniji in na EU trgu. Današnji delodajalci namreč iščejo prilagodljiv kader, odprt 

za novosti, motiviran za spremembe in inovativnost, zato raje zaposlijo kader z EU izkušnjami. S 

pomočjo EU programa Erasmus + vzpodbujamo podjetniško učenje in karierno vodenje med dijaki. 

Projekt je nastal na pobudo dijakov, ki so že sodelovali v prejšnjem projektu Evropraksa in v njem 

pridobili izkušnje, ki so jih prenesli na svoje sošolce in mentorje ter svojo nadaljnjo poklicno pot. 

V okviru projekta je tritedensko izobraževanje (PUD) v tujini opravljalo pet dijakov, in sicer 

Kristina Doneva, 4. a FT, Matic Delak, Luka Gorenčič in Dino Subašić, vsi 3. a KT, ter Sara Krnc, 

3. c ZN.  

V šolskem letu 2017/2018 se bo projekt nadaljeval z nadaljnjimi izobraževanji v tujini. Predvideno 

je, da bodo vsaj še 4 dijaki naše šole opravljali PUD v tujini. 


