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1. september 2016 
Prvi šolski dan 
Šolo vodi ravnateljica Damjana Papež ter pomočnici ravnateljice Katja Hrovat in Petra Žibert. 
Svetovalni delavki sta Jožica Hrovat in Polona Kramar. Na šoli smo v četrtek, 1. septembra 
2016, sprejeli 318 dijakov prvih letnikov v programih zdravstvena nega, kemijski tehnik, 
farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in bolničar-negovalec. Na šoli je 1122 dijakov v 41 
oddelkih, in sicer: 

 zdravstvena nega (SSI) 12 oddelkov, 
 kemijski tehnik 8 oddelkov , 
 farmacevtski tehnik 10 oddelkov, 
 kozmetični tehnik 6 oddelkov, 
 bolničar-negovalec (SPI) 3 oddelki, 
 zdravstvena nega – pti 2 oddelka. 

 
Seznam oddelkov in razrednikov: 

Oddelek Razrednik 

ZN 1. a Mojca Gajić 

ZN 1. b Goran Matešić 

ZN 1. c Anja Miklič 

ZN 2. a Marija Lovše 

ZN 2. b Janja Florjančič 

ZN 2 .c Nada Fortuna 

ZN 3. a Srečko Ožek 

ZN 3. b Marija Račič 

ZN 3. c Mirjam Bauer 

ZN 4. a Petra Krulc 

ZN 4. b Marjanca Velkavrh 

ZN 4. c Natalija Zver-Zupančič 

ZN 1. d – pti Mateja Kržičnik 

ZN 2. d – pti Marinka Cerovšek 

B 1. a Gloria Šepec 

B 2. a Janja Vovko 

B 3. a Vida Novinec 

KZ 1. a Mihaela Kovačič 

KZ 2. a Monika Sadar 

KZ 3. a Sabina Špoljar 

KZ 3. b Simon Šlajkovec 

KZ 4. a Tina Benkovič 

KZ 4. b Romana Kraševec 

KT 1. a Matej Cizelj 

KT 1. b Barbara Špiler 

KT 2. a Barbara Cesar 

KT 2. b Sanja Balagovič 

KT 3. a Monja Pust 

KT 3. b Ema Novinec 

KT 4. a Melita Miklavčič 
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KT 4. b Mateja Vidmar 

FT 1. a Matjaž S. Ferkolj 

FT 1. b Maša Zajc 

FT 1. c Tanja Kulovec 

FT 2. a Andreja Špendal 

FT 2. b Marica Kralj 

FT 2. c Urška Korasa 

FT 3. a Mojca Fišter 

FT 3. b Svjetlana Ćirković 

FT 4. a Maruša Pogačnik 

FT 4. b Tadeja Lamut 

Na šoli uporabljamo programa Herkules in eAsistent. Program Herkules uporabljamo za 
načrtovanje dela in oblikovanje Letnega delovnega načrta ter ob koncu šolskega leta Poročila 
o delu; program eAsistent pa je elektronsko voden dnevnik in redovalnica.  
 
8. september 2016 
Zgodovinska uvrstitev odbojkašic 

V Športnem parku Loka v Novem mestu potekalo 
področno prvenstvo, ki je bilo hkrati tudi 
polfinale državnega prvenstva v odbojki na mivki. 
Za našo šolo so igrale Mateja Grilc, Z 3. c, Katja 
Zagorc, Z 3. a, Tadeja Žarn, F 4. b, Manca Kostevc, 
K 4. b, ter Tina Piltaver, F 3. a. S svojo 
borbenostjo in požrtvovalnostjo so nadigrale 
ekipe gimnazij iz Brežic, Krškega, Črnomlja in 
Srednje elektro šole in tehniške gimnazije ter se 
tako uvrstile med štiri najboljše ekipe v Sloveniji.  

 
19. september 2016 
Obisk ameriških vojakov  
Obiskali so nas predstavniki zdravstvene enote 
ameriške vojske, ki se udeležujejo mednarodne 
vojaške akcije Takojšen odgovor 2016, ki je od 9. 
do 22. septembra 2016 potekal v Sloveniji. 
Dijakom programa zdravstvena nega so 
predstavili svoje delo v ameriški vojski.  
 
 
19. september 2016 
Prvi roditeljski sestanek 
 
20. september 2016 
Podelitev priznanj najbolj športnim srednjim 
šolam  
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
je potekala svečana podelitev priznanj najbolj 
športnim šolam v šolskem letu 2015/16. Naša šola 
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je dosegla bronasto priznanje za športno udejstvovanje v konkurenci srednjih šol. Priznanje 
je prevzel profesor Matjaž Ferkolj. Za velik uspeh so zaslužni številni dijaki in dijakinje, 
profesorji in tudi vodstvo, ki jih podpira in spodbuja. 
 
20. september 2016  
Zdrava prehrana za zdravo mladost  
Koliko naj jemo? Kaj in kdaj naj jemo? Kako naj se zdravo prehranjujemo? Mnogo vprašanj, 
na katere povsem točnega odgovora žal ni. Ljudje smo si med seboj različni, imamo različne 
prehrambne potrebe (aktivna – neaktivna oseba), pa vendar lahko pod pojem »zdrava 
prehrana« strnemo nekaj osnovnih načel.  
Dijaki prvih letnikov programa zdravstvene nege so se udeležili predavanja o pomenu zdrave 
prehrane, ki je pomembna tako za našo mladost, kot tudi v poznejših obdobjih. Predavala je 
prim. mag. Branislava Belović, dr. med., ki je članica Pomurskega društva za boj proti raku. 

 
23. september 2016  
Športno srečanje srednjih zdravstvenih šol  
V Postojni je potekalo športno srečanje zdravstvenih šol. Dijaki in profesorji smo se pomerili 
v odbojki in fill hollu. Preživeli so prijetno športno dopoldne. 
 
23. september 2016  

Sedem dijakov naše šole se je pod vodstvom mentorjev Mateja Cizelja 
in Tadeje Lamut udeležilo tekmovanja Evrošola, ki je potekalo v Ivančni 
Gorici. Dijaki so pokazali svoje znanje o Evropski uniji. Predstavili so se 
tudi s svojim video posnetkom. Konkurenca je bila huda in žal se jim ni 
uspelo uvrstiti na simulacijo evropskega parlamenta v Strasbourg, 
vendar upamo, da nam bo naslednje leto uspelo. 
 
 
 

 
27. september 2016 
Ogled Term Dolenjske toplice  
Dijakinje 4. letnikov programa kozmetični tehnik so obiskale Terme Dolenjske toplice, kjer so 
si ogledale Wellnes center Balnea. Gospa Urša Sefran, vodja kozmetike, jim je predstavila 
novosti v estetskem programu, po katerem uspešno izvajajo terapije pri negi obraza in 
telesa. Nato so si ogledale kompleks Laguna, Oaza savne, prostore, v katerih potekajo Aura 
masaže, in masažne kopeli.  
 
28. september 2016  
Zlati maturanti na sprejemu pri županu Mestne občine Novo mesto  
Zlate maturante novomeških srednjih šol je 
v Gostišču Loka v Novem mestu je sprejel 
župan Mestne občine Novo mesto, gospod 
Gregor Macedoni. Sprejema se je udeležilo 
vseh 8 zlatih maturantov naše šole: Eva 
Bukovec, Anja Miklavc, Špela Pust, Domen 
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Mravinc, Pia Kržan, Sandi Selan, Karmen Smolič in Patricija Smolič.  
 
29. september 2016  
Dolenjsko-posavska gazela 2016  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekal izbor najhitreje rastočega podjetja – gazele 
dolenjsko-posavske regije 2016, ki ga organizira časnik Dnevnik. Prireditev s svečano 
razglasitvijo zmagovalca, ki je postal podjetje Rem iz Trebnjega, so sooblikovali tudi dijaki in 
učitelji šolskega centra, združeni v zbor z 202 pevcema, in Big band šolskega centra pod 
vodstvom  Gregorja Zagorca. S  samozavestjo in zgovornostjo se je še posebej izkazal Dino 
Subašić, dijak 3. a KT, ki je ob prekaljeni voditeljici Bernardi Žarn ter novinarju Dnevnika Vitu 
Avguštinu odlično opravil vlogo sovoditelja. V spremljevalnem programu so dijaki z 
mentoricami predstavili izobraževalne programe ter poklice, za katere izobražujemo na naši 
šoli.  
 
5. oktober 2016 
Ogled Term Šmarješke Toplice  
Dijaki in dijakinje 3. letnika programa kozmetični tehnik so obiskali Terme ŠmarješkeToplice, 
kjer smo si ogledali Vitarium Aqua ter Vitarium Spa & Clinique. Gospa Janja Strašek, vodja 
prehrane, nam je predstavila Vita Detox in Slim-Fit program, po katerem uspešno izvajajo 
razstrupljanje telesa in zdravo hujšanje pri njihovih gostih. Nato smo si ogledali savne, 
prostore, v katerih potekajo masaže, in masažne kopeli, kjer se stranke sproščajo. 
 
5. oktober 2016  
Rokometašice postale občinske prvakinje  
V ŠD Marof je potekalo občinsko prvenstvo v rokometu za dijakinje. Na prvenstvu je 
tekmovalo pet srednjih šol. Dijakinje naše šole so pokazale odlično igro in zmagale vse tekme 
na prvenstvu ter postale občinske prvakinje. Doseženo prvo mesto je dijakinjam omogočilo 
uvrstitev na področno prvenstvo.  
 
7. oktober – 8. oktober 2016  
Strokovna ekskurzija München in Salzburg  
Dijaki zaključnih letnikov programov kemijski in farmacevtski tehnik so se 
odpravili na strokovno ekskurzijo v München in Salzburg. Obiskali so 
münchenski tehniški muzej, kjer so si  posebej pozorno ogledali zbirke 
astronomije, rudarstva, glasbe, in farmacije. Sledil je ogled mesta ter 
nekaj prostega časa. Nato so se povzpeli na olimpijski stolp in obiskali 
BMW Welt, kjer so jih navdušili najrazličnejši modeli avtomobilov in 
motorjev. 
Drugi dan so se odpravili na ogled koncentracijskega taborišča Dachau, ki 
je na dijakih putil poseben vtis. Nato je sledil ogled rudnika soli v mestu 
Hallein ter, kjub slabemu vremenu, nepozaben ogled mesta Salzburg.  
 
8. oktober 2016  
Sprejem najboljših maturantov pri predsedniku države  
Predsednik Borut Pahor in dr. Maja Makovec Brenčič, 
ministrica za izobraževanje, znanost in šport, sta na 
Brdu pri Kranju gostila 82 maturantov splošne in 
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poklicne mature, ki so na maturi osvojili vse točke. Sprejema se je udeležilo vseh 10 
diamantnih dijakov Šolskega centra Novo mesto, od teh so bili trije dijaki naše špole, in sicer: 
Eva Bukovec, Anja Miklavc, Špela Pust in Domen Mravinc.  
 
3. oktober – 9. oktober 2016  
Teden otroka – delavnici Pikapolonic na otroškem oddelku  

Izvedli smo dve srečanji na otroškem oddelku SB NM. Skupaj 
smo izdelali plakat na temo Svet, v katerem želim živeti, ter 
izvedli srečanje, v katerem smo spoznavali naš svet s pomočjo 
globusa, znanj otrok in dijakinj. Za popolnejše vzdušje je 
poskrbela Kaja Povše iz 4. c ZN z igranjem na kitaro in seveda 
otroci, ki imajo na tem svetu najprej eno željo – biti zdrav. 
 

 
10. oktober 2016  
Izmenjava dijakov v projektu E-medica v Zagrebu  
Dijaki naše šole, smer zdravstvena nega, so se udeležili prve izmenjave dijakov na Školi za 
medicinske sestre Mlinarska v Zagrebu. Predstavili so dosedanje delo na projektu Ergonomija 
in projektu Zdravje ledvic – odločitev je v tvojih rokah ter se dogovorili za načrt dela v 
naslednjih mesecih. Udeležili so se pouka anatomije in zdravstvene nege, kjer so tudi aktivno 
sodelovali. Spoznali so tudi nove dijake iz Zadra, in sicer iz Pomorske škole in 
Ekonomskobirotehničke škole. Dijaki in njihovi mentorji so se dogovorili za sodelovanje 
preko obstoječih družbenih omrežij.  
 
12. oktober 2016  
Rokometaši postali občinski prvaki 
V ŠD Marof je potekalo občinsko prvenstvo v rokometu za dijake. Na prvenstvu je tekmovalo 
sedem srednjih šol iz Novega mesta. Dijaki na šole so pokazali, da ne poznajo poraza ter na 
občinskem prvenstvu dosegli prvo mesto, kar jim je omogočilo uvrstitev na področno 
prvenstvo skupaj s Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo ter Srednjo strojno šolo iz 
šolskega centra.  
 
14. oktober 2016  
Sprejem športnic pri ravnateljici  
Odbojkašice so na državnem 
tekmovanju v odbojki na mivki zasedle 
4. mesto, atletska ekipa je na 
državnem tekmovanju zasedla 9. 
mesto, mažoretke pa so na evropskem 
prvenstvu zasedle 3. mesto v kategoriji 
seniork. Odbojkašice Matejo Grilc, 
Tadejo Žarn, Katjo Zagorc, Tino 
Piltaver, Manco Kostevc,  predstavnici 
atletske ekipe Tinkaro Zalokar, 
Svetlano Gotovac (ostale članice: 
Klavdija Franko, Karin Volt, Bernarda 
Gorjanc, Lea Jeriček, Julija Košir, Zala Kržičnik, Špela Saje, Sara Pacek, Klara Turk, Mihaela 
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Željko, Anamari Krevel) ter mažoretke Katjo Lenarčič, Petro Krevs in Katjo Mandelj je sprejela 
ravnateljica Damjana Papež, ki jim je za odlične uspehe ter vložen trud čestitala. Njenim 
čestitkam se je pridružil tudi direktor Štefan David. 
 
19. oktober 2016  
Rokometašice tudi področne prvakinje  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo področno 
prvenstvo v rokometu za dijakinje. V konkurenci srednjih 
šol iz Novega mesta, Brežic in Kočevja je ekipa naše šole 
dosegla prvo mesto in se uvrstila na državno prvenstvo.  
 
 
19. oktober 2016  
Slovenska gazela 2016  
Po septembrskem nastopu na izboru najboljše regijske gazele 2016 je bil producent 
Cankarjevega doma navdušen nad združenim pevskim zborom Šolskega centra Novo mesto, 
šolskim združenim orkestrom ter dijakom Dinom Subašićem kot sovoditeljem dogodka. 
Producent je dijake in učitelje zato povabil na zaključno prireditev Slovenske gazele v 
Cankarjev dom kot ene izmed nastopajočih. Med generalko se jim je pridružila Alenka Godec, 
ki je z njimi odpela pesem Pink Floydov Another Brick in the Wall. Srečali so nekaj zanimivih 
nastopajočih, kot so F&B acrobatics. Po zaključeni pesmi so z orkestrom počakali na 
razglasitev in zaključek gazel. Odlično srebrno gazelo si je zaslužilo podjetje REM, ki je bilo 
nominirano za najboljše podjetje v naši regiji. 

 
 
20. oktober 2016  
V jati z drugačnimi  
Pri praktičnem pouku so kozmetičarke obiskali 
varovanci iz Varstveno delovnega centra Novo mesto. 
Predstavili so nam, kaj v Varstveno delovnem centru 
počnejo in izdelujejo. Na koncu so jim dijakinje uredile 
nohte, jim zmasirale roke ter jih naličile za nastop, ki 
so ga imeli popoldne. Najlepši mejkap pa je bil nasmeh 
na licih gostov in dijakinj ob koncu srečanja.  
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20. oktober 2016  
Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem Brežice 2016  

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je organiziral 
sejem, ki je stičišče inovativnih in vedoželjnih ljudi ter omogoča 
celovito predstavitev izdelkov in storitev. Dijaki in zaposleni 
naše šole so se odločili predstaviti in promovirati šolo, poklic 
medicinske sestre in predmet zdravstvene nege. Dijaki 4. 
letnikov programa zdravtvena nega so v okviru predmeta 
kakovost zdravstvene nege imeli nalogo izbrati dobro, boljšo in 
drugačno idejo za podjetništvo, za samozaposlitev in razvijanje 
samoiniciativnosti. Predstavili so novo storitev, in sicer 
merjenje glukoze v krvi s pametnim telefonom. Delo so izvajale 
dijakinje iz Z 3. b – Sabina Tomše in Daniela Stojanovska, in Z 4. 
b – Maja Marija Kerin, Vesna Omerzu in Tjaša Žrlič. Odziv je bil 

velik, saj smo izmerili preko 300 meritev arterijskega krvnega tlaka ter preko 250 meritev 
glukoze v krvi.  
 
20. oktober – 21. oktober 2016  
Strokovna ekskurzija v Rim 
Dijaki zaključnih letnikov programa 
zdravstvene nege in programa zdravstvena 
nega – pti so se odpravili na strokovno 
ekskurzijo v Rim. Najprej so si ogledali 
bolnišnico Santa Lucia, kjer so jim strokovni 
delavci predstavili in razkazali bolnišnico, nato 
pa so odšli v baziliko Sv. Petra, največjo cerkev v krščanskem svetu. Naslednji dan je sledil 
ogled Rima.  
 
25. oktober 2016  
Ogled reševalne postaje  
Tretji letniki programa zdravstvena nega so si v sklopu praktičnega pouka ogledali reševalno 
postajo, ki spada pod okrilje Zdravstvenega doma Novo mesto. Ogledali so si reševalno 
vozilo, imobilizacijo z KED-om in pripomoček za izvajanje oživljanja Lucas. Vsakemu razredu 
se je posebej posvetil g. Peter Černe, dipl. zdravstvenik ter vodja diplomiranih zdravstvenikov 
in zdravstvenih tehnikov Prehospitalne enote (PHE) Zdravstvenega doma Novo mesto, in 
izvedel demonstracijo. 
 
25. oktober 2016  
Rokometaši zmagali na področnem prvenstvu  
Na Šolskem centru Novo mesto je potekalo 
področno prvenstvo v rokometu za dijake. Na 
prvenstvu je sodelovalo sedem najboljših šolskih 
rokometnih ekip z Dolenjske. Dijaki naše šole so na 
prvenstvu dosegli prvo mesto in se, tako kot teden 
dni prej dijakinje, uvrstili na državno šolsko 
prvenstvo v rokometu. To je odličen uspeh, saj so 
dijaki dosegli tak uspeh prvič v zgodovini naše šole. 
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26. oktober 2016  
Uvodno izobraževanja za nove prostovoljce v Splošni bolnišnici Novo mesto  
V prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto je potekalo trinajsto izobraževanje za nove 
prostovoljce. Izobraževanje je potekalo pod okriljem Slovenske filantropije, Splošne 
bolnišnice Novo mesto in Srednje zdravstvene in kemijske šole. V letošnjem šolskem letu se 
je izobraževanja udeležilo 19 dijakov prvega letnika programa zdravstvene nege. Na začetku 
nas je pozdravila koordinatorica prostovoljnega dela v Splošni bolnišnici Novo mesto, ga. 
Jožica Rešetič . Kako se poglobiti vase in na kakšen način pristopiti k bolniku v vlogi 
prostovoljca, nam je skozi zanimive delavnice prikazala predstavnica Slovenske filantropije za 
bolnišnično dejavnost, ga. Nevenka Alja Gladek. Na izobraževanju so se s svojimi prispevki 
predstavile mentorice na oddelkih, kjer poteka prostovoljno delo. Sprehodili smo se tudi čez 
oddelke, kjer poteka prostovoljno delo, saj se nekateri dijaki ravno skozi prostovoljno delo 
seznanijo s samimi bolnišničnimi oddelki. Tako so v višjih letnikih začetki praktičnega pouka 
neprimerno lažji. Sam namen izobraževanja je spoznati prostovoljno delo v bolnišnični 
dejavnosti, spoznati bolnišnico, naloge, pravice in dolžnosti prostovoljca. Novim 
prostovoljcem pa pokazati, da so prav oni sončki za bolnike, ki jim krajšajo dolge dneve v 
bolnišnici. 
 
29. oktober 2016  
21. Ljubljanski maraton za dijake  
Štirideset dijakov naše šole se je udeležilo 21. Ljubljanskega maratona. V čudovitem 
sončnem popoldnevu so vsi dijaki pretekli razdaljo na maratonu in dosegli zelo dobre čase. 
Dijaki Šolskega centra Novo mesto so ob koncu dosegli ekipno tretje mesto.  
 
31. oktober–4. november 2016 
Jesenske počitnice 
 
8. november 2016  
Odbojkarji na občinskem prvenstvu  
Potekalo je občinsko prvenstvo v odbojki za dijake. Ekipa naših dijakov je zasedla 4. mesto in 
se žal ni uspela uvrstiti na področno prvenstvo. Ekipo so setavljali: Matic Zorko, K 3. a; 
Gašper Klobčar, F 3. a; Žan Božič, K 2. a; Jan Pasar, Z 2. a; Sašo Gotenc, K 1. a; Štefan Travnik, 
Z 1.a; Lovro Tilen Lajkovič, K 1.b, in Luka Kambič, F 4.a. 
 
9. november 2016  
Šolsko tekmovanje iz botanike  
Na naši šoli je potekalo šolsko tekmovanje iz poznavanja flore. Tekmovanja so se udeležile:  
Janja Knez, 1. a FT, Neja Šantelj, 1. a FT, Ines Saje, 2. b FT, Doroteja Zakovšek, 2. b FT, Lucija 
Cemič, 2. b ZN, Ajda Španring, 2. b ZN, Maja Pene, 3. b FT, Mehridžana Dizdarević, 3. b FT.   
Dijakinji Maja Pene in Mehridžana Dizdarević iz 3. b FT sta se uvrstili na državno tekmovanje.   
 
9. november 2016  
Obisk Vlade Republike Slovenije  
Dijaki naše šole so sodelovali na svečanosti ob 20-letnici Šolskega centra Novo mesto ter 
otvoritvi novih prostorov – 1. trakta. Slavnostna govornika sta bila predsednik vlade 
Republike Slovenije dr. Miro Cerar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja 
Makovec Brenčič. 
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11. november 2016  
Rastem s knjigo   
Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki 1. letnika vključeni v 
nacionalni projekt Rastem s knjigo, v okviru katerega si poleg 
Knjižnice Mirana Jarca ogledajo še knjižnici na Kapitlju in pri 
frančiškanih. Namen projekta je širjenje bralne kulture med 
mladimi. 
 
14. november 2016  
Govorilne ure 
 
14. november 2016  
Skrb za zdravje ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni  
Na šoli smo poskrbeli za zdravje dijakov, profesorjev, staršev dijakov in drugih obiskovalcev 
Šolskega centra Novo mesto, saj smo želeli obeležiti svetovni dan sladkorne bolezni, ki je 
velik in množičen problem današnjega sveta. 
 
17. november 2016 
Baletna predstava 
Dijaki prvih letnikov so si v ljubljanski operi ogledali baletno predstavo Romeo in Julija. 
 
19. november 2016  
Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni  
Potekalo je 18. državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni na štirih lokacijah, in sicer 
na OŠ zbora odposlancev Kočevje, OŠ ob Rinži Kočevje, Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju 
in na OŠ v Lendavi v organizaciji Zveze društev diabetikov Slovenije, Društva diabetikov 
Kočevje, Kranj in Lendava. Naše dijakinje, Lucija Mohar, Z 1. a, Nina Imperl, Z 2. a, in Arijeta 
Murseli, Z 4. b, so tekmovale na OŠ Zbora odposlancev v Kočevju. Vse tri so dosegle srebrno 
državno priznanje.  
 
23. november 2016  
Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekal Dan odprtih 
vrat Šolskega centra Novo mesto. Učencem in njihovim 
spremljevalcem smo predstavili programe in poklice, za 
katere izobražujemo na naši šoli. 

 
 
 
24. november 2016  
Odbojkašice področne prvakinje 
Dijakinje naše šole so uspele ponoviti uspeh z občinskega 
prvenstva in ponovno zasesti najvišjo stopničko na 
tekmovanju. Do tega uspeha jih je pripeljala izredna želja 
po zmagi nad večnimi rivalkami, dijakinjami novomeške 
gimnazije. Ene in druge so v finalni tekmi pokazale več kot 
odlično igro in borbenost, a se je tokrat tehtnica prevesila 
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na našo stran. Za ekipo naše šole so igrale: Mateja Grilc in Katja Zagorc (Z 3. c), Tadeja Žarn (F 
4. b), Amela Kalabič in Zenaida Huskić (F 4. a), Manca Kostevc (K 4. b), Jasna Češnjevar in Sara 
Pacek (K 1. b), Kristina Beskorvajni (KZ 2. a), Jovana Stanković (Z 1. a) in Ivana Jandrić (Z 1. b). 
 
November 2016  
Zasvojenost – bolezen ali način življenja?  
November vsako leto obeležujemo kot mesec 
preprečevanja odvisnosti. Tu je mišljena zasvojenost, 
ki deluje negativno, saj od nas ves čas nekaj hoče in 
nas dela nezadovoljne. V ta namen smo tudi letos 
pripravili razstavo na hodniku Šolskega centra Novo 
mesto in delavnice. Dijakinja Besarta Brahimaj, 3. b 
ZN, je z razstavo želela ponazoriti, da se vsak 
posameznik lahko odloči, na katero pot bo stopil. Delavnice je izvedel g. Toni Kočevar pri 
dijakih 1. letnikov, da se seznanijo z različnimi oblikami zasvojenosti. 
 
25. november 2016  
Knjižni sejem  
Dijaki Bralnega kluba so obiskali knjižni sejem v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Ogledovanje in 
listanje knjig je marsikoga prepričalo, da so 
knjige tudi kupili ter tako poskrbeli, da jim 
bodo turobni dnevi hitreje minevali. Po ogledu 
knjižnega sejma so se odpravili še v Muzej 
iluzij, kjer so se razživeli kot majhni otroci ter 
uživali v hologramih, optičnih in foto iluzijah, v 
anti-gravity, obrnjeni in neskončni disko sobi, 
še posebno pa so jih navdušili ames soba, glava 
na pladnju in neskončno zabaven vortex 
predor. 
 
28. november 2016  
Delavnica Pikapolonic na otroškem oddelku 

Pikapolonice so organizirale veselo srečanje na 
otroškem oddelku SB Novo mesto. Da bo dan 
kljub težavam z zdravjem lepši, so v goste 
povabili Tjašo Ulčnik in Teo Žarn, dijakinji 4. c ZN, 
drugače prostovoljki v Domu starejših občanov 
Krško. Pričarali sta veselo in sproščeno vzdušje. 
Dijakinja Tamara Ramovš pa je sodelujoče z 
izdelavo voščilnic spomnila na bližajoče se 
praznične dni veselega decembra. 
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2. december 2016 
Študijska tržnica 
Dijaki tretjih in četrtih letnikov naše šole so si ogledali Študijsko tržnico v Športni dvorani 
Leona ja in pridobili veliko potrebnih informacij o možnostih nadaljnjega izobraževanja. 
 
6. december 2016  
Košarkarice 2. na občinskem prvenstvu  
Potekalo je občinsko prvenstvo v košarki za dijakinje. Ekipa naših dijakinj v sestavi Nika 
Strašek iz K 1. a, Tina Boškovič iz K 1. a, Nika Sintič iz F 1. a, Sara Požun iz F 1. a, Tia Renko iz K 
1. b, Živa Horvat iz K 1. b, Iva Mervar iz F 3. b in Maruša Medvešek iz F 3. b je osvojila 2. 
mesto in se uvrstila na področno prvenstvo. 
 
9. december 2016  
Tehniški dan OŠ Mirna  
Na šoli smo gostili učence devetega razreda OŠ Mirna. Po skupni predstavitvi šolskega centra 
so učenci spoznavali delo v laboratorijih in specialnih učilnicah. V kemijskem laboratoriju so 
izvedli vajo Čarobna kemija, v farmacevtskem laboratoriju so ustvarjali v Farmacevtskih 
ustvarjalnicah, v zdravstvenih kabinetih so pridobivali znanja o zdravstveni negi otroka in prvi 
pomoči, kozmetično pa so se razvajali v kozmetičnih specialnih učilnicah.  
 
9. december 2017  
Šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2016/17  
Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki se ga je 
udeležilo 13 dijakov. Krovna tema letošnjega tekmovanja je Na odru domišljije in resničnosti. 
Dijaki so prvič v zgodovini tekmovanja brali dramska dela, in sicer Partljičevo komedijo Ščuke 
pa ni, ščuke pa ne oziroma dramo Samorog Gregorja Strniše. Z izborom dramatike so 
snovalci tekmovanja obeležili 400-letnico smrti angleškega dramatika Williama Shakespearja. 
Dobitniki bronastega priznanja so: Svetlana Gotovac, 2. c FT, Julija Košir, 2. a ZN, Zala 
Kržičnik, 2. b KT, Dino Subašić, 3. a KT, in Tina Jurejevčič, 4. b ZN. Dijakinji Svetlana Gotovac 
in Tina Jurejevčič sta se uvrstili v nadaljnje tekmovanje, ki bo 25. 1. 2017 na Ekonomski šoli 
Novo mesto.  
 
12. december 2016 
Novoletno srečanje prostovoljcev v Splošni bolnišnici Novo mesto 
Na povabilo koordinatorice 
prostovoljnega dela v Splošni bolnišnici 
Novo mesto Jožice Rešetič so se vsi 
prostovoljci naše šole udeležili 
novoletnega druženja. Na srečanju je bilo 
prisotno tudi vodstvo obeh ustanov, in 
sicer naša ravnateljica Damjana Papež, 
Milena Kramar Zupan, direktorica 
Splošne bolnišnice Novo mesto, Simona 
Volf, pomočnica direktorice za 
zdravstveno nego, Milivoj Piletič, strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto, ter 
mentorice oddelkov, na katerih poteka prostovoljno delo.  
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13. december 2016  
Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijake  
Na Šolskem centru Novo mesto je potekalo 
četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za 
dijake. V skupini C četrtfinala so nastopile 
naslednje šole s svojimi ekipami:   
– II. gimnazija Maribor, 
– Gimnazija Šiška Ljubljana, 
– Šolski center Celje – Srednja šola za 
strojništvo, mehatroniko in medije,  
– Šolski center Novo mesto – Srednja 
zdravstvena in kemijska šola.  
Na četrtfinalnem tekmovanju so se ekipe v 
prvem krogu najprej pomerile na podlagi delno dirigiranega žreba. V drugem krogu pa se je 
zmagovalec prvega para pomeril s poražencem drugega para in obratno. 
Vrstni red ekip:  1.–2. mesto: Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska 
šola, 1.–2. mesto: Gimnazija Šiška Ljubljana, 3.–4. mesto: II. gimnazija Maribor, 3.–4. mesto: 
Šolski center Celje – Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije Prvi dve ekipi sta se 
uvrstili v polfinale državnega prvenstva v rokometu za dijake. 
 
19. december 2016  
Košarkarice 2. na področnem prvenstvu  
Potekalo je področno prvenstvo v košarki za dijakinje. Ekipa naših dijakinj v sestavi Nika 
Strašek iz K 1. a, Tina Boškovič iz K 1. a, Nika Sintič  iz F 1. a, Sara Požun iz F 1. a, Tia Renko iz 
K 1. b, Iva Mervar iz F 3. b in Maruša Medvešek iz F 3. b je osvojila 2. mesto in se uvrstila na 
četrtfinalni turnir državnega prvenstva. 
 
22. december 2016  
Novoletni koncert  
Tradicionalno, a prvič samostojno, smo iztekajoče se leto zaključili na Srednji zdravstveni in 
kemijski šoli, kjer smo v četrtek uživali ob glasbi in plesu naših dijakov in njihovih glasbenih 
skupin, ki so ponovno dokazali, da so odlični in da znajo pričarati čarobno vzdušje za 
tisočglavo publiko sošolcev in profesorjev.  
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23. december 2016  
Obdaritev otrok na pediatričnem oddelku  
Dijaki prostovoljci so na stojnici za Mednarodni dan prostovoljstva zbrali denar, katerega so 
namenili za nakup igrač za najmlajše bolnike otroškega oddelka v Splošni Novo mesto. 
 
23. december 2016  
Ogled Urgentnega centra v SB NM  
Zadnji šolski dan v letu 2016 so si dijaki v sklopu praktičnega pouka ogledali Urgentni center 
v Splošni bolnišnici Novo mesto. 
 
26. december–30. december 2016  
Novoletne počitnice 
 
3. januar 2017  
Pomoč zavetišču za živali 
V prazničnem decembru smo na 
Šolskem centru Novo mesto z majhno 
pozornostjo ustvarili veliko dejanje. Na 
naši šoli, ki je bila pobudnica akcije, smo 
zbirali odslužene odeje, brisače, blazine, 
rjuhe in druge stare kose posteljnine, 
igračke, hrano, povodce in ostale stvari 
za živali v zavetišču. Odziv je bil velik. 
Akciji so se pridružili tudi dijaki Srednje 
elektro šole in tehniške gimanzije. Za 
donacije se iskreno zahvaljujejo: 
Veterinarska postaja Sevnica in 
Veterinarska bolnica Brežice, v okviru 
katerih imajo zavetišče za živali, ter 
Animal Angels Trebnje. Posebno so se 
izkazali dijaki ZN 2. d – pti (Barbara, 
Tjaša, Sašo, Kristjan in Miloš), ki so 
pomagali pri razvrščanju, pakiranju in dostavi materiala.  
 
4. januar 2017  
Nogometaši 2. na občinskem prvenstvu  
Potekalo je občinsko prvenstvo v malem nogometu za dijake. Ekipa naših dijakov v sestavi  
Uroš Hodjaj iz Z 1. d – pti, Miha Jančar iz Z 1. d – pti, Jure Ribič iz Z 1. b, Matic Berk iz Z 2. a, 
Uroš Hrka iz K 2. b, Aljaž Pavlin iz K 3. a, Miha Fišter iz Z 4. a, Luka Kambič iz F 4. a, Erik 
Stambulič iz Z 4. a in Adrijan Frančič iz Z 4.a je osvojila 2. mesto in se uvrstila na področno 
prvenstvo. Aljaž Pavlin je bil najboljši strelec tekmovanja. 
 
10. januar 2017  
Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje  
Na Šolskem centru Novo mesto je potekalo četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za 
dijakinje. V skupini C četrtfinala so nastopile naslednje šole s svojimi ekipami: II. gimnazija 
Maribor, Gimnazija Šiška Ljubljana, Srednja zdravstvena šola Celje, Šolski center Novo mesto 
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– Srednja zdravstvena in kemijska šola. Na četrtfinalnem tekmovanju so se v prvem krogu 
ekipe najprej pomerile na podlagi delno dirigiranega žreba. V drugem krogu pa se je 
zmagovalec prvega para pomeril s poražencem drugega para in obratno.  Vrstni red ekip:  1.–
2. mesto: Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola 1.–2. mesto: 
Gimnazija Šiška Ljubljana, 3.–4. mesto: II. gimnazija Maribor, 3.–4. mesto: Srednja 
zdravstvena šola Celje. Prvi dve ekipi sta se uvrstili v Polfinale državnega prvenstva v 
rokometu za dijakinje. 
 
12. januar 2017  
Strokovna ekskurzija v Slovenj Gradec  
Dijaki tretjega letnika programa kemijski tehnik so imeli celodnevno strokovno ekskurzijo v 
Slovenj Gradec, kjer so si ogledali Visoko šolo za tehnologijo polimerov. Najprej so imeli 
predstavitev fakultete in programa, za katerega izobražujejo, ter možnosti zaposlitve po 
končanem študiju. Izvedeli so veliko novega o razvoju polimerov – materialih prihodnosti. 
Nato je sledilo delo v delavnicah, in sicer: spoznavanje analiznega laboratorija in sodobne 
opreme, sinteza najlona in poliuretanske pene, modeliranje v 3D-tehniki in 3D-tisk, 
ekstrudiranje, preizkušanje mehanskih in termičnih  lastnosti polimerov. Strokovna 
ekskurzija je bila zelo zanimiva in poučna. 
 
12. januar 2017  
Občinsko prvenstvo v nogometu za dijakinje  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo občinsko prvenstvo v nogometu za dijakinje. 
Dijakinje so na prvenstvu dosegle tretje mesto. Ta uvrstitev jim je zagotovila nastop na 
področnem prvenstvu.  
 
16. januar 2017  
Poklicni bazar na OŠ Cerklje ob Krki  
V okviru promocijskih aktivnosti se je šola predstavila na Osnovni šoli Cerklje ob Krki, kjer je 
bil organiziran poklicni bazar. Dijakinje 4. b oddelka ZN – Maja-Marija Kerin, Tamara Lekše, 
Amadeja Kelhar, Vesna Omerzu in Simona Petretič – so skupaj z učiteljico zdravstvenih 
strokovnih predmetov Marijo Račič predstavile našo šolo. Praktično so predstavile poklic 
srednje medicinske sestre/srednjega zdravstvenika, saj so za udeležence izvajale kapilarni 
odvzem krvi in merile glukozo v krvi. Meritve so izvajali tudi s pametnim telefonom, ki je bil 
udeležencem še posebej zanimiv. Na ta način so osnovnošolcem pomagale pri poklicni 
odločitvi. 
 
16. januar 2017  
2. roditeljski sestanek 
 
17. januar 2017  
Košarkarice na četrtfinalu državnega prvenstva  
V Ajdovščini je potekalo košarkarsko tekmovanje. Naša dekleta so se pomerila s Srednjo šolo 
Veno Pilon, a se kljub borbeni igri niso mogle izogniti porazu proti domači ekipi. Drugo tekmo 
so igrale proti Gimnaziji Jesenice, ki so jo ob polčasu še vodile, na koncu pa so izgubile.  Ekipo 
so sestavljale:  Nika Strašek (K 1. a), Tina Boškovič (K 1. a), Nika Sintič (F 1. a), Sara Požun (F 1. 
a), Tia Renko (K 1. b), Iva Mervar (F 3. b) in Maruša Medvešek (F 3. b). 
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18. januar 2017  
Nogometaši 3. na področnem prvenstvu  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo področno prvenstvo v malem nogometu za 
dijake. Ekipa naših dijakov v sestavi:  Uroš Hodjaj iz (Z 1. d-pti), Miha Jančar (Z 1. d-pti), Jure 
Ribič (Z 1. b), Matic Berk (Z 2. a), Uroš Hrka (K 2. b), Amar Hodžić (Z 2. c), Aljaž Pavlin (K 3. a), 
Mirel Čović (Z 3. b), Miha Fišter (Z 4. a), Luka Kambič (F 4. a), Erik Stambulič (Z 4. a), Adrijan 
Frančič (Z 4. a), Tim Božič (F 2. a), Luka Letig (F 2. a) in Nejc Požun (F 2. a), je osvojila 3. mesto 
in se ni uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Aljaž Pavlin je bil najboljši strelec tekmovanja. 
 
19. januar 2017  
Dijakinje tretje na Četrfinalu državnega prvenstva v odbojki  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo četrtfinale državnega prvenstva v odbojki za 
dijakinje. Naše odbojkarice so se z dijakinjami Gimnazije Bežigrad ter dijakinjami Srednje 
ekonomske in trgovske šole iz Nove Gorice pomerile za vstop v polfinalno tekmovanje. 
Nasprotnice so bile nepremagljive, tako da je naša ekipa na koncu osvojila 3. mesto. Za ekipo 
naše šole so igrale: Manca Kostevc, Kristina Beskorvajni, Jasna Češnjevar, Zenaida Huskić, 
Ivana Jandrić, Amela Kalabić, Sara Pacek, Lara Henčič, Jovana Stanković, Katja Zagorc in 
Tadeja Žarn. 
 
19. januar 2017  
Šolsko tekmovanja iz znanja zgodovine  
Potekalo je šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine, ki se ga je udeležilo 17 dijakov. Letošnja 
tema je bila Industrializacija v prvi polovici 19. stoletja. Zmagovalci in dobitniki bronastega 
priznanja so: Rok Panjan (1. b FT), Tadej Žagar (4. a KT) Jan Šegina (4. a KT). Rok, Tadej in Jan 
so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 1. 4. 2017 na Gimnaziji Celje Center.  
 
25. januar 2017  
Nogometašice področne prvakinje  
V Športni dvorani Marof je potekalo področno prvenstvo v nogometu za dijakinje. Dijakinje 
so na prvenstvu pokazale izjemno igro in dosegle prvo mesto. Ta uvrstitev jim je zagotovila 
nastop v četrtfinalu državnega prvenstva. Ekipo so sestavljele: Edina Delič, Tina Jurejevčič, 
Sara Šoštarič, Tina Lukšič, Maruša Turk, Lucija Nemanič, Lara Švalj, Mihaela Željko, Bernarda 
Gorjanc, Jona Miletič, Špela Kunič, Klavdija Drenik, Maša Bahor.  
 
26. januar 2017  
Tehniški dan OŠ Otočec  
Na šoli smo gostili učence OŠ Otočec. Po skupni predstavitvi šolskega centra in naše šole so 
učenci spoznavali delo v laboratorijih in specialnih učilnicah. V kemijskem laboratoriju so 
izvedli vajo Čarobna kemija, v farmacevtskem laboratoriju so ustvarjali v Farmacevtskih 
ustvarjalnicah, v zdravstvenih kabinetih so pridobivali znanja  o zdravstveni negi otroka in 
prvi pomoči, kozmetično pa so se razvajali v kozmetičnih specialnih učilnicah 
 
26. januar – 27. januar 2017 
Dvodnevno mednarodno srečanje E-medica v Novem mestu 
Obiskali so nas dijaki in profesorji iz Srednje škole za medicinske sestre Mlinarska iz Zagreba, 
Ekonomsko birotehničke škole Zadar in Pomorske škole Zadar. Po kratkem sprejemu so se 
odpravili na ogled Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer so jim predstavili bolnišnico, 
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zdravljenje bolnikov z odpovedjo ledvic ter ergonomijo. Popoldne smo šole predstavile do 
sedaj opravljeno delo na projektih Zdravje ledvic – odločitev je v tvojih rokah in Ergonomija. 
Da pa srečanje ni minilo samo v delovnem duhu, smo goste popeljali na ogled starega dela 
Novega mesta. Naslednji dan, v petek, smo hiteli z oblikovanjem končne predstavitve 
projektov, ki jih bomo predstavili na desetem jubilejnem srečanju E-medice v Termah Tuhelj. 
Po delu je sledilo nekaj gibanja za zdravje in sprostitev. Goste smo popeljali na ogled naše 
šole in predstavitev pouka. Predstavili smo pripravo jedi za ledvične bolnike, merjenje 
krvnega sladkorja in zdravljenje s hemodializo ter premeščanje pacientov z uporabo 
ergonomije. Skratka, preživeli smo dva prijetna dneva v družbi prijateljev iz sosednje 
republike Hrvaške. 

 
 
30. januar 2017  
Šolsko tekmovanja iz znanja geografije  
Tema je bila Naravne danosti sopogojujejo gospodarstvo pokrajine. Tekmovanja se je 
udeležilo 43 dijakov. Prvo mesto je dosegla Kaja Metež iz 3. a KT, drugo mesto Jan Šegina iz 
4. a KT, tretje mesto Luka Gorenčič iz 3. a KT, četrto mesto Tadej Žagar iz 4. a KT. Zmagovalci 
se bodo udeležili območnega tekmovanja, ki bo 9. marca 2017 na Srednji šoli Črnomelj. 
Bronasta priznanja so prejeli še: Lucija Cemič, Maja Marinčič, Maja Glavan, Jakob Povšič, 
Jasmina Kuplenk, Aljaž Poljanec, Luka Rogelj, Jan Šiler Hudoklin, Dino Subašić, Aljaž Pavlin, 
Andreja Rozman, Katja Vidmar in Tamara Zidar. 
 
30. januar 2017 
Tehniški dan OŠ Leskovec pri Krškem 
Na šoli smo gostili učence OŠ Leskovec pri Krškem. Po skupni predstavitvi šolskega centra in 
naše šole so učenci spoznali delo v laboratorijih, pridobivali znanja o zdravstveni negi otroka 
in prvi pomoči ter se kozmetično razvajali v kozmetičnih specialnih učilnicah. 
 
3. februar 2017 
Predstavljaj si svet brez korupcije 
Naši dijaki Kaja Metež, Luka Gorenčič in Dino Subašić, vsi KT 3. a, so se s 
svojim scenarijem uvrstili med prve tri na mednarodnem natečaju za 
dijake Predstavljaj si svet brez korupcije. S svojo inovativnostjo, odlično 
idejo in dobro sestavljenim scenarijem so se uvrstili na sam vrh 
srednješolskih scenaristov. Februarja bodo posneli video, ki ga bo 
ocenila mednarodna komisija, in bo poleti 2017 predstavljen na 
mednarodni slovesni podelitvi. 
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6. februar 2017 
Področno prvenstvo v veleslalomu v Kranjski Gori 
Potekalo je področno prvenstvo v veleslalomu v Kranjski Gori. Tekmovalo se je v 5 različnih 
kategorijah, zaradi dežja pa so bili pogoji za tekmovanje izjemno težki. Med starejšimi dijaki 
je Anže Dolničar iz F 4. a zmagal, med mlajšimi dijakinjami je Ana Brunskole zasedla 2., Ema 
Sever 3. mesto (obe Z 1. a) in Maša Kostrevc iz K 2. b 4. mesto. 
 
7. februar 2017  
Prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika  
Srednja strojna šola in Srednja zdravstvena in kemijska šola sta pripravili prireditev v 
počastitev slovenskega kulturnega praznika. S svojo prisotnostjo so nas počastili tudi 
upokojeni delavci šolskega centra. Pevski zbor zdravstvene in kemijske šole je kulturno 
dogajanje otvoril z Zdravljico. Voditelja sta s predstavitvijo pomena kulture in plesnega giba 
vsem navzočim približala namen počastitve spomina na pesnika Franceta Prešerna. 
Prireditev je obogatil Plesni studio Novo mesto. Plesalci so se predstavili s plesnim 
spektaklom Junaki z odpada. 
 
9. februar 2017  
Polfinale državnega prvenstva v rokometu za dijake  
V Ljubljani, v Športni dvorani Edvarda Peperke, je potekalo polfinale državnega prvenstva v 
rokometu za dijake. Na prvenstvu so poleg Srednje zdravstvene in kemijske šole tekmovale 
še Srednja elektro šola in tehniška gimnazija iz Šolskega centra Novo mesto, Gimnazija Šiška 
in Gimnazija Škofja Loka. Naša šola je na prvenstvu premagala Gimnazijo Škofja Loka in 
Gimnazijo Šiška ter dosegla drugo mesto na polfinalu, kar je ekipi omogočilo napredovanje v 
finale državnega prvenstva. Dijaki naše šole so na prvenstvu pokazali izjemno igro in ob veliki 
podpori navijačev zabeležili zgodovinski uspeh šole, uvrstitev v finale DP v rokometu za 
dijake. Ekipo Srednje zdravstvene in kemijske šole so zastopali: Amadej Puž, Matic Pacek, Jan 
Horžen, Vid Bačar, Kristjan Horžen, Luka Rogelj, Klemen Matko, Dino Rašo in Miha Jančar.  
 
10. februar – 11. februar 2017  
Informativni dan 2017 
Na šoli smo organizirali informativna dneva. Bodočim dijakom smo prikazali naše delo ter 
predstavili izobraževalne programe ter poklice, za katere izobražujemo. 
 
13. februar 2017  
IATEFL regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnikov   
Na Grmu – centru biotehnike in turizma je potekalo regijsko tekmovanje iz znanja angleščine 
za dijake 3. letnikov. Tekmovanja so se udeležili Vanja Barle (F 3. b), Tina Jazbec, Miha Blažič 
(oba K 3. b) in Špela Šušteršič (Z 3. b). V zelo izenačeni konkurenci so dosegli naslednje 
rezultate: Vanja si deli 3. mesto, Tina si deli 12. in Miha 14. mesto, Špela je dosegla 16. 
mesto. Vanja se je uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki bo 20. marca 2017 na Srednji 
zdravstveni šoli v Ljubljani. 
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20. februar 2017  
Krvodajalstvo  
Krvodajalstvo ima na Srednji zdravstveni in 
kemijski šoli večletno tradicijo. Vsako leto 
organiziramo krvodajalsko akcijo za dijake 
četrtih letnikov. Organizirana je bila tudi 
krvodajalska akcija za zaposlene, ki se je je 
udeležilo deset delavcev. Pri dijakih in 
zaposlenih je bilo čutiti zadovoljstvo ob 
humanitarnem dejanju. 
 
20. februar–24. februar 2017 
Zimske počitnice 
 
26. februar 2017  
Šolsko tekmovanje za Proteusovo priznanje  
Na šoli je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje. Tema 
letošnjega tekmovanja je bila Favna in flora presihajočih jezer. Tekmovanja se je udeležilo 12 
dijakov 1. in 2. letnika. Na državno tekmovanje, ki bo 18. 3. 2017 v Ljubljani, so se uvrstili: 
Rok Panjan iz 1. b FT, Luka Špec iz 1. b KT in Ines Saje iz 2. b FT. 
 
28. februar 2017  
Športnik leta 2016 – prireditev MO Novo Mesto  
Na tradicionalni prireditvi MO Novo mesto »Športnik leta 2016« so tudi letos podelili 
prestižne nazive »Naj športnik leta«. Gre za praznik vseh športnikov, ki tekmujejo v okviru 
športnih društev v MO Novo mesto. Med prejemniki občinskih priznanj je v različnih  
kategorijah tudi kar nekaj naših sedanjih in bivših dijakov, na kar smo izredno ponosni. 
Občinsko priznanje za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju in na evropskem prvenstvu v 
Franciji v kategoriji do 23 let je prejel tudi naš nekdanji dijak David Per. Za naslov državnih 
prvakov sta občinsko priznanje prejela tudi naša nekdanja dijaka, atleta Gregor Kokalovič in 
Matjaž Pregrat. Žiga Gril je prejel priznanje za nastop na evropskem prvenstvu v Splitu in 
naslov  državnega prvaka v tajskem boksu v kategoriji članov do 86 kg. Blaž Toplak, član 
mladinske ekipe KK Krka, je s svojo ekipo prejemnik priznanja za osvojitev naslova državnih 
prvakov. 
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1. marec 2017  
Pustne dogodivščine s Pikapolonicami na otroškem oddelku SB NM  
Pust je vesel, šaljiv in zabaven praznik, ki se ga veseli staro in mlado. Takrat ljudje pozabijo na 
vsakdanje skrbi in težave ter se za nekaj časa prelevijo v neko drugo podobo. Izberejo si svojo 
masko in neprepoznavni ušpičijo marsikatero norost, ki si je brez nje prav gotovo ne bi 
drznili. Otroci komaj čakajo ta čas in prosijo starše, da jim pomagajo pri izbiri maski in 
kostumov. Na otroškem oddelku smo na pustni ponedeljek izdelovali maske, reševali 
križanke, barvali pobarvanke in uživali ob zgodbici Bobi in Piki na pustni zabavi. 
 
2. marec 2017  
Mladi in prihodnost EU  
44 dijakov naše šole se je 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 smo debati in 
kritičnim stališčem, ki zadevajo prihodnost mladih v EU, pa tudi skrbi mladih, kako dobiti 
zanesljiva in trajna delovna mesta. Jean Claude Juncker je poudaril, da mladim ne more 
obljubiti stabilne službe, in povedal, da se morajo mladi danes zavedati, da bodo v svoji 
karieri vsaj desetkrat zamenjali službo, zato sta nujna dobra izobrazba in znanje. Za vse 
udeležence dogodka je bil ta nova izkušnja, za marsikoga pa tudi prvo srečanje s politiko in 
njenimi akterji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. marec 2017  
Podjetništvo na naši šoli  

Dijaki 4. a, b in c oddelka zdravstvene nege imajo pri predmetu 
kakovost zdravstvene nege – modul podjetništvo nalogo izdelati 
izdelek ali storitev z namenom, da razmišljajo in pridobivajo ideje 
glede samozaposlitve. Ideja dijakinje Maje Marije Kerin je nadvse 
zanimiva, saj je izdelala obleko prve medicinske sestre Florence 
Nightingale, vzornice medicinskih sester, po kateri imamo 
medicinske sestre znak »žena z lučko«. Na maturantskem plesu  
Z 4. b je Maja presenetila in se oblekla v obleko, ki jo je sešila 
njena teta, ga. Metka Špiler. Ravnateljica šole Damjana Papež je 
prižgala lučko za svetlo prihodnost poklica medicinske sestre in 
znak znanja ter ustvarjalnega dela srednje zdravstvene šole, 
razredničarka Marjanca Velkavrh in mentorica modula 
podjetništva Marija Račič sta Maji pomagali obleči slavnostno 
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obleko in jo kasneje tudi s ponosom prevzeli. Imela bo častno mesto na Srednji zdravstveni in 
kemijski šoli in z veseljem jo bomo uporabili ob različnih praznovanjih šole, ki jih je veliko, saj 
so dijaki ustvarjalni na mnogih področjih za poklic in življenje. 
 
6. marec 2017  
Šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete  
Na šoli je potekalo šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete. Na 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 iz K 1. b, ki je dosegel 90 % točk. Drugo 
mesto je zasedel Aleš Druškovič iz F 1. c, in tretje Nina Rogina iz F 1. b. V drugem letniku je 
prvo mesto osvojila Karin Boltes iz K 2. a, ki je dosegla 75 % točk, drugo mesto Franci Mervar 
iz K 2. a in tretje mesto Svetlana Gotovac iz F 2. c. V tretjem letniku je prvo mesto pripadlo 
Janu Šilerju Hudoklinu iz K 3. b, z osvojenimi 80 % točk, drugo Marku Bavdku iz K 3. b in tretje 
Maji Marinčič iz K 3. a. V četrtem letniku je Jan Šegina iz K 4. a s 84 % točk osvojil prvo mesto, 
sledita Mateja Brkovič iz K 4. b na drugem in Jakob Muhič iz K 4. a na tretjem mestu.  
Bronasto Preglovo plaketo so dobili: Andraž Kobler, Karin Boltes, Franci Mervar, Jan Šiler 
Hudoklin, Marko Bavdek in Jan Šegina. Na državnem tekmovanju za srebrne in zlate Preglove 
plakete, ki bo potekalo 6. 5. 2017 v Ljubljani, bodo našo šolo zastopali vsi prvouvrščeni iz 
vsakega letnika. 
 
6. marec 2017  
Tekmovanje iz angleške bralne značke EPI  
Potekalo je tekmovanje iz angleške bralne značke EPI, ki so se ga udeležili dijaki 1., 2. in 3. 
letnika. Sodelovalo je 64 dijakov. Osvojili so 3 zlata priznanja in 25 srebrnih priznanj. 
Dobitniki zlatih priznanj so: Val Klopčič Vukšinič iz FT 1. c, Sara Pacek iz KT 1. b in Zoran Džon 
Ivanić iz ZN 3. a. 
 
7. marec 2017  
Še vedno vozim – vendar ne hodim  
Dijaki 3. letnikov Srednje zdravstvene in kemijske šole so se udeležili interaktivne delavnice 
"Še vedno vozim – vendar ne hodim." Poškodovanec v prometni nesreči je s pozitivnim 
odnosom do življenja prenesel svojo izkušnjo in delil svojo zgodbo z namenom, da njegova 
zgodba ne bi postala tudi njihova. Cilj delavnice je bil mladim predstaviti posledice 
neodgovorne vožnje. 
 
9. marec 2017  
Ob svetovnem dnevu ledvic  
Letošnja tema svetovnega dneva ledvic se imenuje Ledvična bolezen in debelost in opozarja 
na večjo verjetnost za nastanek kronične ledvične bolezni pri ljudeh s prekomerno 
nakopičenimi maščobami. Tudi mi se zavedamo pomena skrbi za zdravje ledvic, zato smo se 
priključili aktivnostim v SB NM, kjer na delavnici izvajamo meritve krvnega tlaka, krvnega 
sladkorja, obsega trebuha ter predstavljamo mednarodni projekt Zdravje ledvic – odločitev 
je v tvojih rokah. 
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9. marec 2017  
Dvojna uvrstitev na državno tekmovanje iz znanja geografije  
Na Srednji šoli Črnomelj je potekalo območno tekmovanje iz znanja geografije. Našo šolo so 
zastopali trije dijaki: Jan Šegina in Tadej Žagar iz 4. a KT ter Luka Gorenčič iz 3. a KT. Naslov 
letošnjega tekmovanja je Naravne danosti sopogojujejo gospodarstvo pokrajine. Jan Šegina 
in Tadej Žagar sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 7. aprila 2017 na OŠ Gornja 
Radgona. Posebnost geografskega tekmovanja je dvodelnost. Polovico točk namreč 
tekmovalci dosežejo iz teoretičnega testa, ki temelji na predpisani literaturi. Potem gredo na 
teren, kjer v skladu z navodili zapisujejo, opazujejo, merijo in ugotavljajo. Po terenskem delu 
jih čaka še drugi del, v katerem se vprašanja sklicujejo na opravljeno raziskovanje v pokrajini. 
 
9. marec 2017  
Tehniški dan OŠ Stična  
Na šoli smo gostili učence OŠ Stična. Po skupni predstavitvi šolskega centra in naše šole so 
učenci spoznavali delo v laboratorijih in specialnih učilnicah. V kemijskem laboratoriju so 
izvedli vajo Čarobna kemija, v farmacevtskem laboratoriju so ustvarjali v Farmacevtskih 
ustvarjalnicah, v zdravstvenih kabinetih so pridobivali znanja  o zdravstveni negi otroka in 
prvi pomoči, kozmetično pa so se razvajali v kozmetičnih specialnih učilnicah. 
 
11. marec 2017  
Državno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2016/17  
Na OŠ Spodnja Šiška je potekalo državno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. 
Nanj so se uvrstili najboljši učenci in dijaki, ki so na regijskih tekmovanjih dosegli zahtevano 
število točk. Tina Jurejevčič iz 4. b ZN si je z interpretacijo dramskih del Samorog in 
Klementov padec pripisala srebrno priznanje, saj ji je zlato priznanje ušlo le za točko.  
 
13. marec 2017  
Odgovornost mladoletnika  
Na šoli je predavala Ana Nina Jäger, magistra prava in mediatorka, ki je dijakom 2. in 3. 
letnikov spregovorila o njihovih pravicah, dolžnostih in odgovornosti s pravnega vidika.  
 
16. marec 2017  
Šolsko in odbirno tekmovanje iz matematike  
Na šoli je potekalo šolsko in odbirno tekmovanje iz matematike. Tekmovanja se je udeležilo 
86 dijakov Srednje zdravstvene in kemijske šole. 28 dijakov dobi bronasta priznanja. 11 
dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje iz matematike, ki bo v soboto, 22. aprila 2017, 
na Šolskem centru Novo mesto. 
 
17. marec – 19. marec 2017 
Zaključna predstavitev mednarodnega projekta E-medica v Termah Tuhelj  
Dijaki, ki sodelujejo v mednarodnem projektu E-medica (Nika, Simona, Eva, Timotej, Anja in 
Marija) so se s profesorico Mojco Simončič odpravili v Terme Tuhelj na zaključno 
predstavitev. Predstavili so projekt Zdravje ledvic – odločitev je v tvojih rokah in Ergonomija. 
Da pa vzdušje ni bilo samo delavno, so imeli tudi nekaj prostega časa, ki so ga izkoristili za 
druženje z dijaki drugih srednjih šol iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije ter Bosne in 
Hercegovine. Dijaki so zelo veseli, da so del mednarodnega projekta, ker so spoznali, kako je 
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sodelovati na daljavo, dobili so nove prijatelje ter dragocene izkušnje, ki bodo vsekakor prav 
prišle v življenju. 
 
18. marec 2017  
Državno tekmovanje za Proteusovo priznanje 
Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani potekalo državno tekmovanje iz znanja biologije za 
Proteusovo priznanje. Tekmovanja sta se udeležila tudi Luka Špec iz 1. b KT in Ines Saje iz 2. b 
FT. Dijaka sta se izkazala tudi na državnem nivoju. Luka je osvojil zlato priznanje, Ines pa je 
dobitnica srebrnega priznanja. 
 
20. marec 2017  
Strelke odlične na državnem tekmovanju  
V Ljubljani je potekalo Državno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem. Klara Smolič iz K 4. 
a je postala državna podprvakinja v streljanju z zračno pištolo. S tretjim mestom se ji je na 
zmagovalnem odru pridružila še Urška Gmajnič iz KZ 2. a. Klari Smrekar iz K 4. a je v streljanju 
s standard zračno puško zmanjkalo malo športne sreče in je na koncu osvojila 10. mesto. 
 
22. marec 2017  
Polfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje  
V domači dvorani se je odvijalo polfinale državnega 
prvenstva v rokometu za dijakinje. Dijakinje so na 
prvenstvu dosegle tretje mesto, kar je bilo malo 
premalo za uvrstitev na finalni turnir. Ne glede na 
uvrstitev so rokometašice na prvenstvu pokazale 
izjemno igro, veliko pa so v prelomnih trenutkih k 
uspehu pripomogli tudi naši zvesti navijači. Ekipo 
dijakinj naše šole so sestavljale: Maja Vojnovič, Tina 
Papež, Katja Hotko, Nina Savnik, Tjaša Lovšin, Maruša Bevc, Klavdija Kek, Tina Boškovič, Teja 
Slapničar, Pia Šneperger, Klara Nosan, Manca Urbič, Nina Bašelj, Lara Rebolj, Taja Žnidaršič, 
Blažka Fink, Eva Kraševec, Denisa Softič, Hana Crnkič, Urška Papež.  
 
23. marec 2017  
Knjižne POPslastice – Marko Bratuš  
Z dijaki Bralnega kluba so se udeležili knjižnih POPslastic v Knjižnici Mirana Jarca, kjer so 
spoznali Marka Bratuša – dramaturga, režiserja, scenarista in glavno gonilno silo glasbenika 
Smaal Tokka. Veliko so izvedeli o gledališkem, televizijskem in radijskem ustvarjanju, spletnih 
medijih ter glasbi. 
 

27. marec 2017  
Govorilne ure 
 
28. marec 2017 
Medgeneracijsko srečanje medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju   
Medgeneracijsko  sodelovanje nam je uspelo doseči v celoti, saj bomo kmalu praznovali 
deseto obletnico srečanja, kar pomeni, da je postalo že tradicionalno. Zbrane je pozdravila 
ravnateljica ga. Damjana Papež, ki je poudarila, da je to primer dobre prakse in vzgoje za 
mlade, pridružili pa sta se nam tudi dijakinji Vesna Omerzu in Maja Marija Kerin iz Z 4. b. 
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Ugotovili smo, da se lahko neprestano učimo drug od drugega prilagodljivosti, 
samoiniciativnosti, uresničevanja zamisli in idej. Dlje ko gremo, več sledi pustimo za seboj in 
želimo si le, da tej poti učenja in dela  odpiramo vrata še naprej. 
 
30. marec 2017  
Knjižne POPslastice s Perico Jerkovićem  
Dijaki Bralnega kluba so se udeležili POPslastic s Perico Jerkovićem in prisluhnili pogovoru o 
ustvarjanju stand-up nastopov, literaturi in humorju kot odzivu na aktualno družbeno in 
politično dogajanje. 
 
1. april 2017  
Jan Šegina – državni prvak tekmovanja mladih zgodovinarjev  
Dijaki Rok Panjan iz FT 1. b, Jan Šegina in Tadej Žagar iz KT 4. a 
so sodelovali na XVI. državnem tekmovanju mladih 
zgodovinarjev na Gimnaziji Celje – Center. Tema je bila 
»Industrializacija v prvi polovici 19. stoletja«. Tekmovanje je pa 
bilo sestavljeno iz dveh delov; posamičnega in skupinskega 
oziroma terenskega. Jan, Rok in Tadej so naši šoli prinesli 
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 odlično drugo mesto. 
 
1. april 2017  
Z znanjem do lepote 
Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje je potekalo 4. 
državno tekmovanje iz kozmetike Z znanjem do lepote. 
Tekmovalke z vseh srednjih kozmetičnih šol (Maribor, Ljubljana, 
Celje, Izola, Murska Sobota, Novo mesto) in višje šole (Novo 
mesto) so se pomerile v naslednjih kategorijah: naravna 
manikira, permanentno lakiranje, ličenje na temo Barbara 

Celjska, celostna podoba na temo 
Grajska gospa, Nail Art iz škatlice 
na temo Sprehod po grajskih 
dvoranah. Drugo mesto v 
kategoriji Nail art iz škatlice je 
osvojila dijakinja naše šole, Janja Pavlin, KZ 4. a, z izdelkom 
Grajska Rozamunda. V tej kategoriji so bile predstavljene 
tehnike obdelave 10 plastičnih konic. Te so ustrezale 10 

nohtom na rokah, ki so bili zlepljeni skupaj. Potrebno je bilo uporabiti različne tehnike 
poslikav, kreativnost, znanje o barvah, globino in natančnost.  
 
3. april 2017  
Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za 
dijakinje. Na prvenstvo so se udeležile štiri šole, in sicer Prva gimnazija v Celju, Prva gimnazija 
Maribor, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana in Srednja 
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zdravstvena in kemijska šola iz Novega mesta. Dijakinje naše šole so na prvenstvu dosegle 
3.–4. mesto. Za dosežen uspeh dijakinjam čestitamo. Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo so 
zastopale naslednje dijakinje: Edina Delič, Tina Jurejevčič, Sara Šoštarič, Tina Lukšič, Maruša 
Turk, Lucija Nemanič, Lara Švalj, Bernarda Gorjanc, Jona Miletič, Špela Kunič, Klavdija Drenik 
in Maša Bahor. 
 
3. april – 7. april 2017  
Svetovni dan zdravja  
V prvem tednu aprila smo v počastitev svetovnega dneva zdravja izvedli različne dejavnosti. 
Tema letošnjega dneva zdravja je Spregovorimo o depresiji. V sklopu tega smo na šolskem 
centru za dijake in učitelje ves teden izvajali 
različne dejavnosti. Skozi cel teden smo izvajali 
naslednje telesne aktivnosti: test hoje, meritve 
telesne sestave, nordijska hoja, tekmovanje v 
sklecah. Sodelovalo je 15 učiteljev ter 100 
dijakov. Poseben poudarek smo dali zdravi malici 
s sloganom Jejmo zdravo – jejmo lokalno. Dijaki 
1. in 2. letnikov so si ogledali film Ne meč'mo 
hrane stran, dijaki 3. in 4. letnikov pa so poslušali 
predavanje Andreja Pešca na temo Premagaj 
depresijo, strah in stres ter osvobodi svoj potencial. Vrhunec dogajanj smo strnili v petek, 7. 
aprila 2017, ko smo na glavnem hodniku šolskega centra pripravili stojnice za zdravo 
življenje. Dijaki 3. b programa zdravstvena nega so skupaj z mentorico Marijo Račič merili 
vitalne funkcije ter kapilarni odvzem krvi za meritev glukoze v krvi. Opravljenih je bilo 105 
meritev glukoze ter še več meritev vitalnih funkcij. Za stojnico S prehrano nad depresijo so 
dijaki 2. a programa bolničar-negovalec skupaj z mentorico Manco Medle pripravili zdrave 
napitke, neslano pogačo ter zdrave nesladkane piškote, kar so obiskovalci lahko tudi 
poizkusili. Na športnih igriščih je direktor Štefan David s pomočnico ravnateljice Katjo Hrovat 
podelil priznanja najmočnejšim na tekmovanju v sklecah. Zmagovalca sta bila dijakinja 
Džejlana Bebić iz oddelka 3. a programa zdravstvena nega, z 38 sklecami, ter Lan Jerbič iz 
oddelka 1. a programa računalniški tehnik, s 66 sklecami. Dijaka sta dobila tudi praktično 
nagrado, set uteži. 
 
4. april 2017  
Rokometaši tretji v državi  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo finale 
državnega prvenstva v rokometu za dijake. Na finalni 
turnir so se uvrstile štiri šole, od tega kar dve iz Šolskega 
centra Novo mesto, in sicer Srednja zdravstvena in 
kemijska šola ter Srednja elektro šola in tehniška 
gimnazija. Na turnirju so dijaki pokazali izjemno igro in 
dosegli odlično tretje mesto, kar je najvišja uvrstitev v 
zgodovini Srednje zdravstvene in kemijske šole. Ekipo 
Srednje zdravstvene in kemijske šole so sestavljali:  
Gašper Pečarič (1. c ZN), Amadej Puž (1. c ZN), Matic Pacek (2. b ZN), Jan Horžen (2. b FT), Vid 
Bačar (2. b KT), Kristjan Horžen (3. b ZN), Luka Rogelj (3. b KT), Klemen Matko (3. b FT), Dino 
Rašo (4. b KT) in Miha Jančar(1. d – pti ZN). Na finalnem turnirju so razglasili tudi naj 
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sedmerico turnirja, v katero sta se uvrstila kar dva igralca naše šole, in sicer Dino Rašo in 
Miha Jančar, ki je bil tudi najboljši strelec na turnirju.  
 
5. april 2017  
Dijaki Bralnega kluba v Tiskarni Novo mesto  
Dijaki 4. letnika farmacevtski tehnik, ki obiskujejo Bralni klub, so obiskali Tiskarno Novo 
mesto. V tiskarni je do 95 % njihovih proizvedenih izdelkov namenjenih farmacevtskim 
kupcem, saj so specialisti za tisk zloženk in navodil za potrebe farmacevtske industrije v 
Sloveniji. Po uvodni predstavitvi smo si ogledali proizvodnjo, se sprehodili med različnimi 
stroji in si ogledali  celoten potek tiska zloženk ter navodil. 
 
6. april 2017 
Dan odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto 
V sklopu Svetovnega dneva zdravja je dan prej v 
Splošni bolnišnici Novo mesto potekal prvi dan 
odprtih vrat na temo »Skupaj v zdravstvu – več 
zdravja v skupnosti.« Celo dopoldne so na 
hodniku v pritličju bolnišnice stale stojnice s 
predstavitvijo društev bolnikov, na katerih so 
pomagali tudi naši dijaki, in sicer Denisa Bajrami, 
Patricija Hrastar, Sara Hribar, Klavdija Jenko, 
Sabina Klemenčič, Ines Anžur, Neža Petrič 
Poljanec, Florentina Ramadani, Simona Simčič, 
Matejka Smrtnik, Nafija Sulejmanoska, Špela 
Težak, Anita Tomšič in Marjan Zupančič. Ob 10. 
uri je bila slavnostna otvoritev pod pokroviteljstvom doc. dr. Milene Kramar Zupan, 
direktorice Splošne bolnišnice Novo mesto, prim. Milivoja Piletiča, strokovnega direktorja 
Splošne bolnišnice Novo mesto, ter Simone Volf, v. d. pomočnice direktorice za zdravstveno 
nego. Otvoritve se je udeležila tudi naša ravnateljica Damjana Papež. 
 
7. april 2017  
Državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol za priznanja Angele Boškin v Murski Soboti  
Na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota se je odvijalo 22. državno tekmovanje srednjih 
zdravstvenih šol za priznanja Angele Boškin. Našo šolo je zastopalo 5 dijakov programa 
zdravstvena nega pod mentorstvom Blažene Berus in Marinke Cerovšek ter 3 dijakinje 
programa bolničar-negovalec pod mentorstvom Mojce Simončič. Tema letošnjega 
tekmovanja je bila Komunikacija in etika v zdravstvu. Najuspešnejši sta bili dijakinji v 
kategoriji bolničar-negovalec. Elma Huseinović, 1. a BN, 
je prejela zlato priznanje, Lara Simonič, 2. a BN, pa 
srebrno priznanje. Dijaki so se pomerili tudi na likovnem 
in literarnem področju in ustvarjali na temo depresija, ki 
je tudi osrednja tema letošnjega dneva zdravja. 
Dijakinja Anja Kavčič, 2. a FT, je pod mentorstvom Katje 
Jović prejela srebrno priznanje za svoj literarni 
prispevek z naslovom Črni delci duše.  
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7. april 2017  
Zlato in srebro na državnem tekmovanju iz znanja geografije   
Tadej Žagar in Jan Šegina iz K 4. a sta dosegla izjemen rezultat na 
državnem tekmovanju iz znanja geografije. Tadej je prejel zlato 
priznanje, Jan pa srebrno priznanje. 22. državno tekmovanje iz 
znanja geografije je potekalo na OŠ Gornja Radgona. Tekmovalci 
so se najprej podali na teren, kjer so raziskovali značilnosti 
območja ob Muri. V drugem delu pa so se spopadli s testnimi 
nalogami na podlagi predpisane literature in z njimi povezanimi 
geografskimi procesi. 
 
8. april 2017  
Sodelovanje dijakinje na Rudolfovanju 2017  
Pohodniško društvo Novo mesto je organiziralo tretje Rudolfovanje, pohodniško-kolesarsko 
dejavnost po mejah bivšega mestnega pomerija Rudolfswertha, kakor ga je določil Rudolf IV. 
Habsburški z ustanovno listino leta 1365. Udeleženci so lahko izbirali med štirimi dogodki, in 
sicer med pohodom po celotni trasi Rudolfove poti (skoraj 38 km), treking kolesarjenjem po 
celotni trasi Rudolfove poti, pohodom (15 km) ter pohodom za najmlajše in najstarejše (7 
km). 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. Dogodek se je zaključil 
ob 15. uri v Češči vasi s kulturnim programom, kjer sta se župan MO Novo mesto, gospod 
Gregor Macedoni, ter predsednik Pohodniškega društva Novo mesto, gospod Tone Markovič, 
zahvalila vsem pohodnikom ter ostalim sodelujočim in izrazila željo, da bi v prihodnje ljudje 
izkoristili obnovljeno pot in se večkrat sprehodili po njej. Gospod Markovič se ja zahvalil tudi 
naši šoli, ki se je udeležila vseh dosedanjih pohodov in skrbela za manjše, na pohodu nastale 
ranice in žulje. 
 
10. april 2017 
Transgeneracije 2017 
V Cankarjevem domu v Ljubljani je potekal Festival sodobnih umetnosti mladih – 
Transgeneracije 2017. Na festivalu je v prvem preddverju predvajan filmček z naslovom 
Begunci in jaz dijaka Luke Gorenčiča (KT 3. a), ki je bil izbran med najboljše tri (Youtube: 
Begunci in jaz - Evrošola 2016 (https://www.youtube.com/ watch?v=4JMxg2wS0Ng)). 
 
12. april 2017 
Državni prvak med kemijskimi tehniki 

Na Gimnaziji in srednji kemijski šoli v Rušah 
potekalo 22. državno tekmovanje kemijskih 
tehnikov in srečanje mladih kemikov. Našo 
šolo so med tekmovalci zastopali Jan Šegina iz 
K 4. a, Lars Lenarčič Vidic iz K 3. b. in Jan Šiler 
Hudoklin iz K. 3. b. 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 
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tekmovanju Grand Prix Chimique, ki bo jeseni v Srbiji. V sklopu tekmovanja je v Rušah 
potekalo tudi srečanje mladih kemikov, ki so se ga udeležili dijaki K 4. a ter nekateri dijaki iz K 
3. a in K 3. b. Tudi za njih je bil pripravljen pester program z zanimivimi kemijsko obarvanimi 
vsebinami. 
 
13. april 2017  
Zavržena hrana je spregovorila  
Vsak Slovenec zavrže 73 kilogramov hrane na leto. K skupni vrednosti zavržkov skoraj 151 
tisoč ton največ prispevajo gospodinjstva, ki so te dni oblegana z velikonočnimi akcijskimi 
ponudbami trgovcev ter že načrtujejo obilne obroke v krogu družine in prijateljev. Ekologi v 
medijski kampanji pozivajo vse: »Ne meč’mo hrane stran!«. Dijaki so si ob tej priložnosti 
pogledali dokumentarni film na temo zavržene hrane.  
 
22. april 2017  
Državno tekmovanje iz matematike  

Na Šolskem centru Novo mesto, na Srednji 
elektro šoli in tehniški gimnaziji, je potekalo 
državno tekmovanje iz matematike. Dijaki 
Srednje zdravstvene in kemijske šole, ki so dobili 
zlata priznanja, so: Maja Koretič Urbanič, Nejc 
Požun in Jan Šegina. Dijaki, ki so dobili srebrna 
priznanja, so: Katja Vranešič, Jan Šiler Hudoklin, 
Dženana Smajlović, Jakob Muhič in Manuela 
Petrač. 

 
26. april – 30. april 2017 
Nadstandardna ekskurzija v Toskano  
Dijaki naše šole so se v zgodnjih jutranjih urah 
odpravili na nadstandardno ekskurzijo v Toskano. 
Njihov prvi večji postanek je bilo mesto Siena, ki 
slavi po velikem trgu, kjer vsako leto prirejajo 
konjske dirke (igra Polio). Kasneje so se odpravili v 
mesto San Gimignana, kjer so okusili enega 
inajboljših sladoledov, nekateri so si ogledali tudi 
muzej mučenja. Prvi dan so zaključili s poznim 
prihodom v mesto Montecatini Terme. Naslednji 
dan so potepanje začeli v Colodi, od koder izhaja pravljica o Ostržku. Obiskali so tudi enega 
izmed najlepših vrtov v Italiji in hišo metuljev, nato pa so se zapeljali do mesta Viareggio, kjer 
so si ogledali morje in imeli nekaj prostega časa. Pot so nadaljevali v vasici Cereto Guidl, kjer 
leži vila Medičejcev. Po ogledu vile so se odpravili v vas Vinci, kjer se je rodil Leonardo da 
Vinci. Tretji dan je bila zaradi slabega vremena odpovedana vožnja z ladjico, a kljub temu so 
se prepustili užitku vožnje z vlakom do Cinque Terre, ki so jih navdušile s svojimi barvnimi 
hišami in ozkimi ulicami. Četrti dan so po zajtrku obiskali znameniti stolp Pisa in krstilnico. Po 
obisku Pise so se odpravili v mesto Lucca , ki je obdano z obzidjem in ga danes uporabljajo 
lokalni prebivalci in turisti za sprostitev (park, sprehajalna steza). Zadnji dan so se odpeljali v 
mesto Firence. Sprehodili so se ob reki Arno in do najstarejšega mostu Ponte Vecchio. 
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Ogledali so si tudi kupolo, ki je razpoznavno znamenje Firenc, krstilnico in kip Davida. V 
poznih popoldanskih urah so se odpravili v Slovenijo. 
 
27. april – 2. maj 2017 
Prvomajske počitnice 
 
6. maj 2017 
2017 Državno tekmovanje za zlate in srebrne Preglove plakete  
Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je potekalo državno 
tekmovanje za zlate in srebrne Preglove plakete. Našo šolo so zastopali: Andraž Kobler iz 1. b 
KT, Karin Boltes iz 2. a KT, Jan Šiler Hudoklin iz 3. b KT in Jan Šegina iz 4. a KT. Jan Šiler 
Hudoklin je dosegel odličen rezultat, saj je na tekmovanju osvojil zlato Preglovo plaketo.  
 
8. maj 2017  
Jan Šiler Hudoklin – eden najboljših kemijskih tehnikov v državi  
V Celju potekalo je potekalo izbirno tekmovanje za udeležbo na mednarodnem kemijskem 
tekmovanju Grand Prix Chimique 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, ki je znova dokazal, da je najboljši. Na 
mednarodno tekmovanje bo poleg našega Jana potoval še dijak Tomaž Maroh iz ŠC Celje. 
 
12. maj 2017 
10 let prostovoljnega dela na otroškem oddelku SB NM 

V letu 2007 smo pričeli s prostovoljnim delom na otroškem oddelku 
Splošne bolnišnice Novo mesto s projektom Zapolnimo urice – nisem rad 
sam. Skupina prostovoljk, ki se je poimenovala Pikapolonice, je tedensko 
prihajala na oddelek, kjer so se družile, igrale z bolnimi otroki in mednje 
prinašale veselje ter upanje. S posebno obliko druženja – priprava 
tematskih delavnic – smo pričele že v prvem letu. Vsako leto smo pripravile 
aktivnosti ob tednu otroka, na temo letnih časov, slovenskih ljudskih 

običajev, medgeneracijskega druženja … Vse aktivnosti smo izvajale v sodelovanju z 
bolnišnično šolo in vrtcem. Najpogosteje smo izvedle pomladno delavnico ob materinskem 
dnevu, delavnico na temo jesen, ko smo spoznavali in pripravljali razne dobrote iz jesenskih 
pridelkov, in zimsko srečanje z imenom Veseli december, ko smo si zaželeli vsega lepega, 
največ pa seveda zdravja za naše najmlajše. Ko se ozremo nazaj, so spomini lepi, občutki 
dobri in z upanjem gledamo tudi v prihodnost. 
 
12. maj 2017  
Mednarodni dan medicinskih sester 
Mednarodni dan medicinskih sester je potekal pod geslom Medicinske sestre: vodilni glas za 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Na naši šoli smo v ta namen pripravili aktivnosti v 
počastitev mednarodnega dneva medicinskih sester. V zgodovinskem kotičku smo pripravili 
razstavo. V Splošni bolnišnici Novo mesto smo s podporo bolnišnice in Društva medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske pripravili stojnico z izdelki, ki so jih izdelali 
dijaki 4. letnikov programa zdravstvena nega. Zbirali smo prostovoljne prispevke za nakup 
antidekubitusne blazine. Prav tako smo medicinskim sestram po oddelkih delili papirnate 
rožice. Dijaki so s profesorico pripravili razstavo na kardiološkem oddelku. 
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13. maj 2017 
Državno tekmovanje iz poznavanja flore  
Na biološkem središču v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje iz poznavanja flore za vse 
tiste, ki so na šolskem tekmovanju dosegli bronasto priznanje. Tekmovalci so na terenu 
naredili popis rastlin, ki rastejo v okolici biološkega središča. Nabrati so morali tudi rastline, 
ki so jih tudi herbarizirali. Državnega tekmovanja sta se iz naše šole udeležili Maja Pene in 
Mehridžana Dizdarević iz 3. b FT in osvojili srebrno priznanje. 
 
15. maj 2017  
Spletni časopis Divjak 
Izšla je druga številka časopisa Divjak, šolskega spletnega časopisa.  
 
17. maj 2017  
Državno posamično prvenstvo v atletiki za dijake 
V Mariboru je potekalo državno posamično prvenstvo v atletiki za dijake. Naši dijaki so 
dosegli zelo dobre rezultate: Svetlana Gotovac (FT 2. c) – 5. mesto v suvanju krogle (12,22 
m), Tinkara Zalokar (ZN 4. c) – 7. mesto v teku 100 m (12,49 s), Zala Kržičnik (KT 2. b) – 10. 
mesto v teku 100 m (12,73 s), Kim Hrovat (ZN 2. a) – 18. mesto v teku 100 m (12,96 s), 
Andraž Durjava (KT 1. a) – 7. mesto v skoku v višino (183 cm), Domen Koračin (KT 3. b) – 20. 
mesto v skoku v daljino (5,78 m), štafeta 4 x 100 m v sestavi: Tinkara Zalokar, ZN 4. c; Julija 
Košir, ZN 2. a; Kim Hrovat, ZN 2. a; Zala Kržičnik, KT 2. b. – 6. mesto (50,75 s). 
 
19. maj 2017  
Predaja ključa in zaključna prireditev  
Simbolično smo se poslovili od letošnjih maturantov, ki jih pred dokončnim slovesom od 
srednješolskih klopi loči le še poklicna matura. Maturanti so se ob koračnici predstavili 
dijakom šole ter prisluhnili besedam direktorja šolskega centra, gospoda Štefana Davida, in 
ravnateljice šole, gospe Damjane Papež. Prireditev je tudi priložnost, da dijakom, ki so v 
iztekajočem se šolskem letu dosegli najboljše rezultate iz znanja, športa ter poznavanja 
stroke v državnem merilu, podelimo posebna priznanja. Izbran je bil tudi naj dijak šole, ki je v 
letošnjem letu Jan Šiler Hudoklin iz K 3. b. V zabavnih igrah so se pomerili predstavniki 
najboljših treh oddelkov 3. letnika. Zmagali so dijaki K 3. b ter postali skrbniki ključa, ki so jim 
ga po zaprisegi predali predstavniki K 4. a. 
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25. maj 2017  
Mednarodni dan celiakije 
Na šoli smo obeležili mednarodni dan celiakije. Dijaki zdravstvene šole so z mentorico 
Marinko Cerovšek pripravili stojnico o celiakiji. V sodelovanju z društvom in njihovim 
predsednikom Goranom Makarjem smo na stojnici predstavili brezglutenske izdelke, 
informativne zloženke o celiakiji, recepte in tudi nekaj brezglutenskih dobrot, ki so jih 
pripravili člani društva Celiac. Mimoidoči dijaki in profesorji so se z zanimanjem zadrževali ob 
stojnici, kjer smo jim predstavili celiakijo in njene posebnosti. 
 
1. junij – 2. junij 2017 
Naravoslovni dan za Vrtec Ciciban Novo mesto  
Na šoli je potekal potekal 2. naravoslovni dan za približno 160 
otrok Vrtca Ciciban iz Novega mesta. Dijaki so pod 
mentorstvom učiteljic Mance Medle, Darje Urbas, Marjance 
Velkavrh in Petre Žibert pripravili in izvedli delavnice s 
področja fizike, biologije, in matematike. Izvedba je bila 
uspešna in vsi udeleženi so pridobili nova znanja in izkušnje ter 
se ob tem imeli lepo. 
 
12. junij 2017  
Literarni natečaj 
Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine je aprila 2017 
razpisalo 2. literarni natečaj, tokrat na temo »Ženske – še vedno 
prezrta polovica?« Na natečaju je sodelovalo 59 avtorjev s 120 
besedili, in sicer v treh kategorijah: osnovnošolci, srednješolci in 
odrasli. Več kot polovico besedil (10) v srednješolski kategoriji 
so prispevali dijaki naše šole: Sara Krnc (mentorica N. Fortuna) 
Tadej Pavlenč, Zala Pestotnik, Jasmina Kuplenk (mentorica J. 
Florjančič), Anja Kavčič, Larisa Podržaj, Tjaša Lepšina Štefanič, 
Gea Papež (mentorica K. Jović), Nina Suljić (mentorica K. 
Kržičnik), Boni Peterle (mentorica V. M. Sitar). Vsa tri mesta so 
osvojile dijakinje naše šole: 1. mesto: Boni Peterle za kratko 
zgodbo, 2. mesto: Nina Suljić za kratko zgodbo in 3. mesto: Sara 
Krnc za pesniška besedila. Nagrade in priznanja so dijakinje 
dobile (Sara Krnc odsotna) na zaključni prireditvi, ki je bila v ponedeljek, 12. 6. 2017, v parku 
ob Knjižnici Mirana Jarca (na fotografiji s predsednico SdDBk, dr. Jožico Jožef Beg). Prireditev, 
ki jo je organiziralo SdDBk v sodelovanju z Društvom Rastoča knjiga, je potekala v prijetnem 
vzdušju ob lepi slovenski besedi in spremljavi godal Glasbene šole Marjana Kozine. 
 
22. junij 2017  
Podelitev spričeval o zaključnem izpitu  
Slovesno smo podelili spričevala o zaključnem izpitu. Zaključni izpit, ki je obsegal slovenščino 
ter storitev in zagovor s praktičnega pouka, je opravljalo 19 dijakov 3. letnika programa 
bolničar-negovalec. Zaključni izpit so uspešno opravili vsi dijaki, dijakinja Laura Pirš je 
zaključni izpit opravila z odliko. 
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23. junij 2017  
Konec šolskega leta, podelitev spričeval, začetek poletnih počitnic 
 
23. junij 2017  
Natečaj Šolska pravila mi dajejo krila 
Na šoli smo za dijake Šolskega centra Novo mesto v šolskem letu 2016/2017 razpisali natečaj 
z naslovom Šolska pravila mi dajejo krila. Na natečaj je prispelo 13 prispevkov in izdelkov 
dijakov Srednje zdravstvene in kemijske šole ter Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske 
šole, in sicer 2 literarna prispevka, 2 fotografska izdelka, 9 likovnih izdelkov. Komisija za 
likovne prispevke v sestavi Julija Krajšek Souvan, Marjanca Velkavrh in Manca Medle je 
izbrala naslednje nagrajence: 1. mesto Kristina Jeralič 
(SZKŠ), 2. mesto Lucija Luna Cvelbar Zorko (SGLVŠ), 3. 
mesto Jovana Miladinović (SGLVŠ). Komisija za literarne 
prispevke v sestavi Metka Ban, Nada Fortuna in Katja 
Jović je za nagrajenko izbrala Nino Eršte (SZKŠ). Komisija 
za fotografske prispevke v sestavi Julija Krajšek Souvan, 
Tadeja Lamut in Goran Matešić je za nagrajenko izbrala 
Saro Mravlja Stegenšek (SGLVŠ).  
 
26. junij – 31. avgust 2017  
Poletne počitnice 
 
3. julij 2017  
Natečaj Predstavljaj si svet brez korupcije 
V okviru krožka avdiovizualno ustvarjanje smo sodelovali na natečaju Predstavljaj si svet brez 
korupcije, ki ga je razpisala nevladna organizacija Transparency International Slovenia. 
Skupina treh dijakov – Kaja Metež, Luka Gorenčič in Dino Subašić – je sestavila scenarij, ki se 
je uvrstil med najboljše tri v Sloveniji.  
 
5. julij 2017  
Spomladanski rok poklicne mature 
Uspešno smo zaključili spomladanski rok poklicne mature, saj je od 245 dijakov zrelostni izpit 
uspešno opravilo 230 dijakov oziroma 93,9 % maturantov. 72 dijakov (29,4 %) je doseglo 
odličen uspeh, od tega je bilo kar 19 zlatih maturantov, med katerimi je bilo 5 dijakov z vsemi 
23 točkami. Na svečani razglasitvi rezultatov sta dijake z vzpodbudnimi besedami in lepimi 
mislimi na nadaljnjo pot pospremila direktor Šolskega centra Štefan David in ravnateljica 
Damjana Papež. 
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16. avgust 2017  
Začetek jesenskega roka popravnih izpitov 
 
21. avgust 2016 
Začetek jesenskega roka zaključnega izpita  
 
24. avgust 2016 
Začetek izpitnih rokov na splošni in poklicni maturi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroniko zapisala in uredila 
Goran Matešić, profesor zgodovine in sociologije in  

Katja Hrovat, pomočnica ravnateljice 


