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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 2017/2018 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 

2.1 Vodstvo šole 

V šolskem letu 2017/2018 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 18. septembra 2017 in 12. marca 2018.  

Na prvem sestanku je bila za predsednico sveta staršev, ki je hkrati predstavnica sveta staršev 

v svetu Šolskega centra Novo mesto, izvoljena Zdenka Cvelbar, predstavnica K3. b. Za 

namestnico predsednice sveta staršev je bila izvoljena Andreja Kastelic, predstavnica F1. a. 

Ravnateljica je predstavila delovanje šolskega sklada. Sledila je izvolitev članov sklada s 

strani staršev, in sicer so bili za predstavnike izvoljeni Darja Glavan, predstavnica F2. c, 

Tadeja Butala, predstavnica BN1. a, Alfonz Oštir, predstavnik BN3. a (mandat do 7. 3. 2018), 

Ivanka Potokar, predstavnica Z1. b (mandat od 8. 3. 2018). Člani sveta so bili seznanjeni s 

poročilom o delu za šolsko leto 2016/2017 (Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta) ter 

smernicami za delo v šolskem letu 2017/2018 (Letni delovni načrt). Starši so oba dokumenta 
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soglasno potrdili. Starši so razpravljali še o drugih aktualnih temah (urejenost uniform, 

garderobne omarice, malica, obvezno cepljenje in drugo). 

Na drugem sestanku smo analizirali uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju 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 in športnih tekmovanjih, 

projekte in preventivne dejavnosti. Ravnateljica je predstavila investicijski načrt za prihodnje 

šolsko leto. Predsednica sveta staršev je predstavila vsebino in sklepe zadnje seje Sveta 

zavoda Šolskega centra Novo mesto, in sicer informacije o izvedbi informativnega dne, 

razpisu za vpis v šolsko leto 2018/2019 in načrt dela ter finančni in kadrovski načrt za tekoče 

leto. Starši so razpravljali še o drugih aktualnih temah (malica v času praktičnega 

izobraževanja pri delodajalcih, omarice, izvedba pouka med stavko učiteljev). 

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. Učitelji 

so pripravili letne delovne načrte, gradiva in učne pripomočke ter redno skrbeli za šolsko 

dokumentacijo. 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. Pri svojem delu so konstruktivno sodelovali z vodstvom šole in šolsko svetovalno 

službo. Poleg naštetega so posamezni aktivi opravili še naslednje aktivnosti: 

 

Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

aktiv 

matematike, 

fizike, 

informatike 

Svjetlana 

Ćirković 

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

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 tekmovanjih in sodelovali pri 

organizaciji ter izvedbi tekmovanj. Člani aktiva so izvajali prostoizbirne interesne 

dejavnosti ter sodelovali pri promociji šole. Članica aktiva Svjetlana Ćirković je 

sodelovala v mednarodnem projektu partnerstva šol eMedica, člana aktiva Petra 

Žibert in Aleš Absec pa sta sodelovala pri mednarodnem projektu KA – Math for 

Daily Life. Članica aktiva Mateja Brudar 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.  
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

družboslovni 

aktiv 

Goran 

Matešič 

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. 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.  

aktiv farmacije 
Matej 

Pegam 

Izvedli so 2. in 4. predmet poklicne mature, na katera 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 

organizaciji prireditve ob 10. obletnici programa farmacevtski tehnik v Novem 

mestu. Sodelovali so pri izvedbi tehniškega dne 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 opremo. 

Izdelali so pisna opozorila in laboratorije opremili z dnevniki zaznamkov. Na 

konferenci učiteljskega zbora so predstavili napotke za večjo urejenost učilnic. 

Izvajali so prostoizbirne interesne dejavnosti ter organizirali strokovne interesne 

dejavnosti ter projektne dneve za vse letnike programa farmacevtski tehnik. 

Aktivno so sodelovali pri urejanju šolskega časopisa Di(v)jak.  

aktiv tujih 

jezikov 

Marjeta 

Ban  

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 tekmovanje. Izvedle 

so angleško bralno značko EPI Reading Badge. 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 Danom 

Canavanom, naravnim govorcem angleščine, ki je imel 4 pedagoške ure ob sredah 

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 
Sabina 

Špoljar 

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 V jati 

z drugačnimi ter sodelovale kot mentorice pri tekmovanju s področja kozmetike. 

Članice aktiva so skupaj z dijakinjami  izvedle predstavitve na dnevu odprtih vrat 

šolskega centra, informativnih dnevih in tehniškem dnevu. Skozi celotno šolsko 

leto so se izobraževale na področju kozmetike. Novosti so jim predstavile 
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

predstavnice kozmetičnih hiš, s katerimi sodelujejo. Sodelovale so tudi na 

področju organizacije interesnih dejavnosti. Članice aktiva so 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 

(Biserka Bračun, Manca Medle). 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, Mojca Fišter, Tanja Kulovec in Maša Zajc pa v projektu 

KA2 – Agriculture. Organizirali so naravoslovno-ekološke dneve v okviru 

interesnih dejavnosti in izvajali prostoizbirne interesne dejavnosti. Člani aktiva so 

se nenehno strokovno izobraževali, sledili novostim stroke ter izvajali medsebojne 

hospitacije. Člani aktiva so sodelovali pri promociji šole. 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 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. 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. 

Občinska in področna tekmovanja so organizirali pod okriljem Agencije za šport 

Novo mesto in Zavoda za kulturo, državna tekmovanja pa pod okriljem Zavoda za 

šport RS Planica.Redno so pripravljali prispevke za šolsko spletno stran in 

Facebook.  

  Pouk so izvedli v skladu z učnim načrtom in v okvirih šolske zakonodaje. 
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Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

 

 

aktiv 

zdravstvene 

nege 

 

 

Mateja 

Kržičnik 

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, Facebook in 

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

odprtih vrat, tehniški dnevi za osnovne šole). Bile so mentorice različnim 

prostoizbirnim interesnim dejavnostim in sodelovale pri šolskih projektih. 

Uspešno so organizirale in izvedle strokovne interesne dejavnosti za zdravstvene 

in nezdravstvene programe na šoli. 20. marca 2018 je na šoli potekalo že 

tradicionalno srečanje medicinskih sester, ki so poučevale vse od leta 1963, ko je 

bila v Novem mestu ustanovljena zdravstvena šola. To je primer dobre prakse, saj 

so se srečale štiri generacije medicinskih sester. Dogodek je organizirala Marija 

Račič. 

slavistični aktiv Katja Jović 

V aktivu so načrtovane aktivnosti, vezane na pouk in organizacijo 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 in se 

udeleževale študijskih srečanj in seminarjev. Sodelovale so pri izvedbi poklicne 

mature, zaključnega izpita in drugih izpitov.   

aktiv laborantov   

Članice aktiva so sodelovale pri izvedbi laboratorijske prakse. Pri svojem delu so 

se usklajevale z učitelji. Skrbele so za nabavo materiala ter urejenost strokovnih 

učilnic. Sodelovale so pri promociji šole (informativni dan, dan odprtih vrat ŠC), 

pripravi dijakov na državno tekmovanje kemijskih tehnikov ter izvedbi poklicne 

mature (4. predmet).  

 

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 
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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. 

Izvedbi sta minili brez kršitev in posebnosti. 

 

Komisija za pritožbe: 

Vesna Čurk – SEŠTG 

Svjetlana Ćirković 

Stanislav Matjaž Ferkolj 

Komisija za pritožbe v šolskem letu 2017/2018 ni obravnavala nobene pritožbe. 

Komisija za kakovost 

Mojca Gajić 

Aleš Absec 

Katja Hrovat 

Komisija za kakovost je skrbela za ohranjanje ter dvig kakovosti delovanja šole ter se aktivno 

vključevala v delo Komisije za kakovost na šolskem centru ter konstruktivno sodelovala z 

vodstvom šole. 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 2017/2018 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. 
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2.3.4 Delo šolske svetovalne službe 

Svetovalni delavki sta bili Jožica Hrovat in Polona Kramar. 

Šolska svetovalna služba je v šolskem letu 2017/2018 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), 

 organizacija in izvedba delavnic o učenju,  

  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, 

 organizacija in izvedba preventivnih dejavnosti, 

 organizacija in izvedba Motivacijskega dneva za svetovalne delavke osnovnih šol 

Dolenjske in Bele krajine (v sodelovanju s svetovalnimi delavkami ostalih šol na šolskem 

centru in strokovnimi aktivi). 
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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 

 

 

12. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 5. 2018 

Na šolskem tekmovanju se je pomerilo 21 dijakov prvega, 12 

dijakov drugega, 10 dijakov tretjega in 3 dijaki četrtega letnika. 

Bronasto Preglovo plaketo so dobili: Nika Medle, K1. a, Špela 

Špringer, K1. b, Maja Koretič Urbanč, K2. b, in Jan Šiler Hudoklin, 

K4. b. 

 

 

 

 

 

 

 

Na državnem tekmovanju za srebrne in zlate Preglove plakete so 

našo šolo zastopali vsi prvouvrščeni iz vsakega letnika, in sicer Nika 

Medle, K1. a, Špela Špringer, K1. b, Maja Koretič Urbanč, K2. b, 

Vid Bačar, K3. b, in Jan Šiler Hudoklin, K4. b.  

Dijak Jan Šiler Hudoklin je osvojil srebrno Preglovo plaketo. 

 

23. državno tekmovanje kemijskih 

tehnikov in srečanje mladih 

kemikov 

Državno 
Melita 

Miklavčič 

ŠC Celje – 

Srednja šola za 

kemijo, 

elektrotehniko 

in računalništvo  

27. 3. 2018 

Naši tekmovalci so se odlično izkazali in dosegli naslednje rezultate: 

Jan Šiler Hudoklin, K4. b, je dosegel 3. mesto, Filip Turk, K3. b, 4. 

mesto, Karin Boltes, K3. a, pa 9. mesto. 

13. mednarodno kemijsko 

tekmovanju Grand Prix Chemique 
Državno 

Melita 

Miklavčič 
Petnica, Srbija  9.–14. 10. 2017 

Na tekmovanju je sodelovalo 20 tekmovalcev iz 10 evropskih držav, 

in sicer iz Avstrije, Švice, Nemčije, Češke, Slovaške, Madžarske, 

Italije, Srbije, Hrvaške in Slovenije. V slovensko ekipo se je z naše 



Poročilo o delu 2017/2018 

Stran 12 od 54 

Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 

Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

šole uvrstil Jan Šiler Hudoklin, K4. b.  

Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del predstavlja 

organsko sintezo z izolacijo in analizo produkta, drugi del pa je 

kompleksna analiza realnega vzorca z uporabo različnih analiznih 

metod. Vsak del tekmovanja traja 8 ur. 

Jan se je močni konkurenci odlično izkazal. Žirija (ocenjevalci iz 

držav tekmovalk) so bili nad njegovim delom, natančnostjo in 

organiziranostjo zelo navdušeni. Jana so zelo pohvalili. Pokazal je, 

da je res dober kemik, da ve, kaj dela in to dela pravilno po načelih 

dobre laboratorijske prakse. Po analizi končanega dela se je Jan 

zavedal napake (matematične operacije množenja, ki ga je »stala« 40 

točk), ki mu je na koncu odnesla  1. mesto in s tem  naziv 

evropskega prvaka. Tako je Jan na koncu osvojil odlično 9. mesto in 

zaostal za najboljšim le za 30 točk. 

Z znanjem do lepote – 

tekmovanje s  

področja kozmetike 

 

 

 

 

 

Državno 

Tina Benkovič 

(naravna 

manikira, Nail 

Art iz škatlice) 

Sabina Špoljar 

(ličenje 

permanentno 

lakiranje), 

Monika Sadar 

(celostna 

podoba) 

Srednja šola 

Izola  
24. 3. 2018 

Tekmovanje po potekalo v naslednjih kategorijah: celostna podoba 

na temo Izolska golobica, ličenje v stilu Charleston 1930, naravna 

manikira in permanentno lakiranje  ter Nail art iz škatlice na temo 

Oljčna vejica miru in svobode. 

Dijakinja Adrijana Lužar, KZ4. a, je dosegla 2. mesto v kategoriji 

Nail Art iz škatlice, dijakinja Teja Črnugelj, KZ3. a, je v kategoriji 

Naravna manikira zasedla 3. mesto, dijakinja Nina Mohorič, KZ4. a, 

je v kategoriji Permanentno lakiranje dosegla 1. mesto, skupina 

dijakov Matej Kosec, Rebeka Glavan, Anja Rupar, Katarina Pečjak, 

Martina Muc in  Nina Glivar pa so v kategoriji Celostna podoba 

zasedli 2. mesto.  

Tekmovanje iz znanja logike 

Šolsko 

 

 

 

 

Aleš Absec 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

28. 9. 2017 

 

 

 

 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 26 dijakov. 

 

 

Na državno tekmovanje se je uvrstilo 8 dijakov, in sicer Eva Bobič, 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 

Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

 

Državno 

 

Ljubljana 

 

11. 11. 2017 

Z1. b, Ema Sever, Z2. a, Nika Zver Račič, K2. b, Nejc Požun, F3. a, 

in Kaja Metež, K4. a. Eva Bobič je dosegla zlato priznanje, Nejc 

Požun pa srebrno priznanje.  

 

 

 

 

 

 

 

Tekmovanje dijakov srednjih 

tehniških in strokovnih šol v 

znanju matematike  

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državno 

 

 

 

Marjanca 

Velkavrh  

 

 

 

 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

 

 

 

15. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 4. 2018 

Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah: 

 Skupina B – dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol      

 Skupina C – dijaki poklicnih šol.  

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 70 dijakov kategorije B in 3 

dijaki kategorije C. 23 tekmovalcev je osvojilo bronasta priznanja, in 

sicer 22 iz kategorije B in 1 iz kategorije C.  

Izvedli smo državno tekmovanje iz matematike za dolenjsko regijo, 

ki se ga je udeležilo 30 dijakov skupine A (gimnazije), 21 dijakov 

skupine B (srednje tehniške in strokovne šole) in 10 dijakov skupine 

C (poklicne šole).  

Iz naše šole so se državnega tekmovanja udeležili 4 dijaki. Srebrno 

priznanje sta prejeli Ines Saje, F3. b, in Eva Bobič, Z1.b. Zlato 

priznanje sta prejela Nejc Požun, F3. a, in Jan Šiler Hudoklin, K4. b, 

ki je dobil tudi tretjo nagrado. Podelitev je bila 18. maja v Ljubljani. 

Fizika Regijsko Darja Urbas  Krško  16.3.2018 
Na tekmovanju je sodeloval dijak Jan Šiler Hudoklin, K4.b, ki pa se 

ni uvrstil na državno tekmovanje.  

Tekmovanje iz računalniškega 

razmišljanja Bober  
Šolsko Anja Miklič Novo mesto  16. 11. 2017 

Na naši šoli je tekmovalo 6 dijakov, 4 so prejeli bronasto priznanje, 

in sicer Maj Kuhelj, K1. b, Adrijana Rudman, K1. b, Ana Marija 

Bunderšak, Z2. c, in Ema Sever, Z2. a.  

Evropske statistične igre  Mednarodno Barbara Špiler Novo mesto  januar 2018 

Tekmovali sta dve ekipi. Ekipo BGM so zastopale Leja Bele, Sara 

Gril in Lucija Marolt, ekipo Epruvete pa Andraž Kobler, Maja 

Koretič Urbanč in Nika Zver Račič, vsi dijaki K2. b. Dosegli so 5. 

mesto v svoji kategoriji tekmovanja. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 

Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

Tekmovanje iz znanja angleščine 

za dijake 3. letnikov (IATEFL 

Slovenija) 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Regijsko 

Barbara Cesar 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Grm – Center 

biotehnike in 

turizma 

20. 12. 2017 

 

 

 

 

 

5. 2. 2018 

 

 

Tekmovanje je namenjeno dijakom tretjih letnikov, ki se učijo 

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

obiskujejo katero koli strokovno šolo, ki se zaključi s poklicno 

maturo.  

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 31 dijakov. Najboljši štirje, in 

sicer Nejc Požun, F3. a, Lucija Kastelic, F3. a, Gašper Prah, K3. b, 

in Toni Tulen Gorenc, K3. b, so se uvrstili na regijsko tekmovanje.  

Na regijskem terkmovanju so dosegli dobre rezultate, vendar se žal 

niso uvrstili na državno tekmovanje.  

Tekmovanje iz angleške bralne 

značke EPI Reading Badge 
Šolsko 

Maruša 

Pogačnik 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

8. 3. 2018 

Tekmovanja se je udeležilo 73 dijakov, in sicer 25 dijakov 1. 

letnikov, 27 dijakov 2. letnikov in 21 dijakov 3. letnikov. 42 dijakov 

je osvojilo srebrna priznanja. Ostali dijaki so prejeli priznanja za 

sodelovanje. Tekmovanje je bilo organizirano v sodelovanju z DZS, 

Šolskim epicentrom iz Ljubljane. 

23. državno tekmovanje srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije za 

priznanja Angele Boškin – 

program zdravstvena nega (pti) 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Slađana 

Sladojević, 

Natalia Zver 

Zupančič 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola  

 

 

 

Srednja 

zdravstvena 

šola Celje  

5. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

6. 4. 2018 

Tema tekmovanja je bila prva pomoč in nujna medicinska pomoč  

pri akutnih zastrupitvah.  

Državnega tekmovanja se je udeležilo pet najboljših dijakov na 

šolskem tekmovanju, in sicer Darko Bjelajac, Z2. c, Sara Cizelj, Z3. 

c, Ema Sever, Z2. a, Anja Pirc, Z2. b, in Lucija Mohar, Z2. a. Lucija 

Mohar je osvojila zlato priznanje.  

23. državno tekmovanje srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije za 

priznanja Angele Boškin – 

program bolničar-negovalec 

 

Šolsko 

 

 

 

 

Marta Lindič, 

Uroš Frankovič 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola  

5. 3. 2018 

 

 

 

 

Tema tekmovanja je bila prva pomoč pri akutnih zastrupitvah.  

 

 

Državnega tekmovanja so se udeležili štirje najboljši dijaki na 

šolskem tekmovanju, in sicer Ilfada Mušić, Manca Kastelic, Matej 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 

Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

Državno Srednja 

zdravstvena 

šola Celje 

6. 4. 2018 Suša in Zurifa Maličević, vsi B1. a. Ilfada Mušić je dosegla srebrno 

priznanje.  

Literarni in likovni natečaj na 23. 

državnem tekmovanju srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije za 

priznanja Angele Boškin 

Državno 

Članice 

slavističnega 

aktiva (literarni),  

Marjanca 

Velkavrh/Tadeja 

Lamut (likovni) 

Srednja 

zdravstvena 

šola Celje 

6. 4. 2018 

Tema natečaja je bila Pravica do zdravstvene nege za vse. Sodelovali 

smo s 3 literarnimi in 3 likovnimi izdelki.  

Dijakinja Kaja Selko, Z1. a, je z literarnim prispevkom Tudi jaz sem 

človek osvojila 3. mesto. Mentorica je bila Katja Jović.  

Tekmovanje v poznavanju flore 

 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Maša Zajc 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

OŠ Matije 

Valjavca 

Preddvor  

 

8. 11. 2017 

 

 

 

 

 

12. 5. 2018 

 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 10 dijakov.  

 

Dve dijakinji sta se uvrstili na državno tekmovanje, in sicer  Maja 

Pene in Mehridžana Dizdarević, obe F4. b, ki sta osvojili zlati 

priznanji. 

 

 

Tekmovanje iz znanja biologije za 

Proteusovo priznanje 

 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Maša Zajc 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije, 

Koper 

 

25. 1. 2018 

 

 

 

 

 

17. 3. 2018 

 

Tema letošnjega tekmovanja je bila Dvoživke in jihova ogroženost.  

 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 12 dijakov, od tega se je 5 

dijakov uvrstilo na državno tekmovanje, in sicer Špela Špringer , K1. 

b, ,Patrick Kmetič, F2. a, Rok Panjan, F2. b, Luka Špec, K2. b, ter 

Svetlana Gotovac, F3. c.  

Na državnem tekmovanju je Rok Panjan osvojil zlato priznanje, 

Luka Špec pa srebrno priznanje. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 

Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

19. tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

 

 

 

Srečko Ožek 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

OŠ Nazarje 

13. 10. 2017 

 

 

 

 

 

18. 11. 2017 

Na šolskem tekmovanju je tekmovalo 79 dijakov. Bronasta priznanja 

je prejelo 31 dijakov, najboljše 3 dijakinje so se uvrstile na državno 

tekmovanje, in sicer Lara Vraničar, K2. .b, Nina Imperl, Z3. c, in 

Tjaša Gorše, F1. b.  

 

Nina Imperl in Lara Vraničar sta na državnem tekmovanju dosegli 

zlati priznanji.  

Tekmovanje mladih 

zgodovinarjev 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Goran Matešić 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Gimnazija Ptuj 

 

31. 1. 2018 

 

 

 

 

7. 4. 2018 

Tema letošnjega tekmovanja je bila Slovenski naselitveni prostor od 

10. do 15. stoletja. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 22 dijakov. 

Dobitniki bronastega priznanja so bili Luka Špec, K2. b, Rok Panjan, 

F2. b, Jakob Povšič, K3. a, in Anja Pirc, Z2. a.  

 

 

Luka Špec, Rok Panjan in Jakob Povšič so se udeležili državnega 

tekmovanja, kjer je Luka Špec osvojil srebrno priznanje.  

Tekmovanje iz znanja geografije 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Območno 

 

 

 

 

Državno 

Matej Cizelj 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Gimnazija 

Novo mesto 

 

 

 

OŠ Janka 

Glazarja Ruše   

16. 1. 2018 

 

 

 

 

 

7. 3. 2018 

 

 

 

 

13. 4. 2018 

Tema letošnjega tekmovanja je bila Trajnostni turizem in razvoj. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 30 dijakov. 11 dijakov je prejelo 

bronasto priznanje.  

 

 

Območnega tekmovanja so se udeležili štirje najboljši  dijaki, in 

sicer Špela Špringer, K1. b, Franci Mervar, K3. a, Vid Bačar in Filip 

Turk, oba K3. b.   

 

Franci Mervar in Filip Turk sta se uvrstila na državno tekmovanje, 

kjer sta oba dosegla zlati priznanji. Posebnost geografskega 

tekmovanja je dvodelnost. Polovico točk namreč tekmovalci 

dosežejo iz »teoretičnega« testa, ki temelji na predpisani literaturi. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 

Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

Sledi delo na terenu, kjer v skladu z navodili zapisujejo, opazujejo, 

merijo in ugotavljajo. Po terenskem delu jih čaka še drugi del, v 

katerem se vprašanja nanašajo na opravljeno raziskovanje v 

pokrajini. 

Tekmovanje v znanju slovenščine 

za Cankarjevo priznanje 

 

 

 

Šolsko 

 

 

 

 

Področno 

 

 

Valentina 

Madjar Sitar 

Katja Jović,  

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja elektro 

šolo in tehniška 

gimnazija  

 

 

 

12. 12. 2017 

 

 

 

 

24. 1. 2018 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je letos imelo 

naslov Čud(ež)ne besede.  

Na šolskem tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo 

tekmovanje je sodelovalo 11  dijakov. Dobitnice bronastega 

priznanja so bile Anja Grden, Z2. c, Nina Suljić, F2. a, Svetlana 

Gotovac, F3. c, in Julija Košir, Z3. a. 

Področnega tekmovanja se je udeležila  Anja Grden, Z2. c, kjer je 

dosegla srebrno priznanje.  

 
 

 
  

 

Atletika – ekipno dijaki 
Področno 

Urška Korasa Novo mesto 29. 9. 2017 
Dijaki so osvojili 5. mesto, kar ni zadostovalo za uvrstitev na fržavno 

prvenstvo.  

Atletika – posamično dijaki 

 

 

 

Področno 

 

 

 

 

Državno 

Urška Korasa 

 

Novo mesto 

 

 

 

 

Maribor 

31. 5. 2018 

 

 

 

 

 

16. 5. 2018 

Dijaki so dosegli naslednje rezultate: Rok Kovačič, Z1. b, 2. mesto 

na 400 m, Žan Vozelj, K1. a, 4. mesto na 200 m, Andraž Durjava, 

K2. a, 2. mesto v skoku v višino in Peter Gričar Vintar, K1. b, 4. 

mesto v skoku v višino. 

Na državno prvenstvo so se uvrstili Peter Gričar Vintar, Andraž 

Durjava, Rok Kovačič in Žan Vozelj. Dosegli so naslednje rezultate: 

Žan Vozelj v teku na 2000 m – 16. mesto, Peter Gričar Vintar v 

skoku v višimo – 7. mesto, Andraž Durjava v skoku v višino – 12. 

mesto. 
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Ustanova/Kraj 

Datum 
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Poročilo 

 

Atletika – 

ekipno dijakinje 

Področno 

 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Mirjam Bauer 

Novo mesto 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana  

26. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

11. 10. 2018 

Ekipa dijakinj je zasedla 3. mesto in se s 783 osvojenimi točkami 

uvrstila na državno tekmovanje. 

Na državnem tekmovanju so dijakinje zasedle 9. mesto. 

Ekipo so na obeh tekmovanjih setavljale: tek na na 100 m Zala 

Kržičnik, K3. b, Kim Hrovat, Z3. a, in Ana Stipanovič, Z1. c; tek na 

400 m Patricija Fabjan, F1. a, in Ela Kolar, Z1. a; tek na na 1000 m 

Nika Resnik, K1. a, Anja Jerele, Z1. c, in Ana Cimerman F1. b; skok 

v daljino Tjaša Gorše, F1. b; Julija Košir, Z3. a, in Saša Lipar, Z1. c 

ZN; skok v višino Tajda Gajič, Z1.b, Ana Poljanec, F1. b, in Maja 

Pezdirec, F1. b; suvanje krogle; Svetlana Gotovac, F3. c, Sara 

Suhadolčan, Z1. c, in Manca Bremec,  

Z1. a. 

Atletika – posamično dijakinje 

Področno 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Mirjam Bauer 

Novo mesto 

 

 

 

 

 

 

Maribor 

8. 5. 2018 

 

 

 

 

 

 

16. 5. 2018 

V teku na 100 m je 4. mesto zasedla Kim Hrovat, Z3. a, 5. mesto 

Zala Kržičnik, K3. b, 11. mesto Ana Stipanović, Z1.c, 13. mesto Ana 

Poljanec Z1. c. V teku na 400 m je 3. mesto zasedla  Patricija 

Fabjan, F1. a, 5. mesto Manca Bremec, Z1. a, in 10. mesto Tjaša 

Udovč Z1. b. V teku na 1000 m je 5. mesto zasedla Marija Štefanič, 

Z1. b, 6. mesto Nika Resnik, K1. a, in 9. mesto Anja Jerele, Z1. c. V 

štafeti 4 x 100 m je ekipa v sestavi Kim Hrovat, Zala Kržičnk, Ana 

Stipanovič in Tjaša Gorše zasedla 2. mesto. V skoku v višino je bila 

Tajda Gajič, Z1. b, 8. in Maša Praznik, KZ1. a, 9. V skoku v daljino 

je Tjaša Gorše, F1. b, zasedla 4. mesto, Sandra Mežan, Z2. b, pa je 

zasedla 9. mesto. V suvanju krogle je Svetlana Gotovac, F3. c, 

zasedla 3. mesto. 

Na državnem tekmovanju je Kim Hrovat v teku na 100 m zasedla 16. 

mesto in Zala Kržičnik 18. mesto. Tjaša Gorše je v skoku v daljino 

zasedla 10. mesto; štafeta 4 x 100m v sestavi Kim Hrovat, Zala 

Kržičnk, Ana Stipanovič in Tjaša Gorše pa je zasedla 1. mesto.  
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Jesenski kros – dijakinje Občinsko Mirjam Bauer Novo mesto 5. 10. 2017 

V kategoriji letnik rojstva 2002 je Patricija Fabjan, F1. a, zasedla 1. 

mesto; Nika Resnik, K1. a, 3. mesto, Marija Štefanič, Z1. b, pa 4. 

mesto. V kategoriji letnik rojstva 2000, 2001 pa je Anamarija 

Bunderšek Z2. c, zasedla 5. mesto. 

Patricija Fabjan in Nika Resnik sta se uvrstili v občinsko 

reprezentanco v krosu, ki pa se zaradi pomanjkljive udeležbe 

tekmovalcev v nekaterih kategorijah ni udeležila državnega 

tekmovanja. 

Jesenski kros – dijaki Občinsko Mirjam Bauer Novo mesto 5. 10. 2017 

Med dijaki je v kategoriji letnik rojstva 2002 Aljaž Čopič, F1. b, 

zasedel 2. mesto; Žan Vozelj, K1. a, 3. mesto; Maj Kuhelj in Peter 

Gričar Vintar, oba K1. b, pa 14. oz. 15. mesto. 

 Aljaž Čopič in Žan Vozelj sta se uvrstila v občinsko reprezentanco v 

krosu, ki pa se zaradi pomanjkljive udeležbe tekmovalcev v 

nekaterih kategorijah ni udeležila državnega tekmovanja. 

Spomladanski kros – dijakinje Občinsko Mirjam Bauer Novo mesto 11. 4. 2018 

Dijakinje  so v kategoriji 2001 in 2002 dosegle naslednje rezultate: 

Patricija Fabjan, F1. a, 1. mesto, Marija Štefanič, Z1. b, 3. mesto, 

Nika Resnik, K1. a, 5. mesto in Ajda Kambič, Z1. b, 8. mesto. 

Ekipno so dijakinje zasedle 1. mesto. 

Spomladanski kros – dijaki Občinsko Mirjam Bauer Novo mesto 11. 4. 2018 

Dijaki so v kategoriji 2001 in 2002 dosegli naslednje rezultate: Žan 

Vozelj, K1. a, 1. mesto, Aljaž Čopič, F1. a, 2. mesto in Luka Pavlin, 

K1. b, 9. mesto. Ekipno so dijaki zasedli 1. mesto. 

Ljubljanski maraton  Državno Mirjam Bauer  Ljubljana  18. 10. 2017 

Žan Vozelj, K1. a, je bil član ekipe Šolskega centra Novo mesto, ki 

je zasedla 1. mesto med 8 ekipami, dijakinje ekipno pa so bile 6. 

med 18 ekipami. 

Rokomet – dijaki 

Občinsko 

 

Področno 

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto 

 

Novo mesto 

17. 10. 2017 

 

25. 10. 2017 

Dijaki so na občinskem prvenstvu v rokometu dosegli 2. mesto, na 

področnem prvenstvu 1. mesto in na četrtfinalu DP 3.–4. mesto. 
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Državno  

 

 

Ljubljana 

 

 

21. 12. 2017 

(četrtfinale) 

Rokomet – dijakinje 

Področno 

 

Državno  

 

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

 

 

Novo mesto 

19. 10. 2017 

 

18. 12. 2017 

(četrtfinale) 

Dijakinje so na področnem prvenstvu v rokometu dosegle 1. mesto, 

v četrtfinalu DP pa 3.–4. mesto. 

Košarka – dijaki Občinsko Simon Šlajkovec Novo mesto 29. 11. 2017 
Dijaki so zasedli 5.-7. mesto in se niso uvrstili v nadaljnje 

tekmovanje. 

Košarka – dijakinje 

Področno 

 

 

 

Državno  

Simon Šlajkovec 

Novo mesto 

 

 

 

Ajdovščina  

5. 12. 2017 

 

 

 

8. 1. 2018 

(četrtfinale) 

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

v četrtfinale državnega tekmovanja, kjer so zasedle 3. mesto.  

Nogomet –dijaki 

Občinsko 

 

Področno 

Simon Šlajkovec Novo mesto 

4. 1. 2018 

 

16. 1. 2018 

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

področno tekmovanje, kjer so zasedli 5.–8. mesto. 

Nogomet – dijakinje 

Občinsko 

 

Področno 

 

Državno  

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto 

 

Novo mesto 

 

Celje 

10. 1. 2018 

 

24. 1. 2018 

 

5. 3. 2018 

(četrtfinale) 

Dijakinje so na občinskem prvenstvu dosegle 2. mesto, na 

področnem prvenstvu 1. mesto in na četrtfinalu državnega prvenstva 

3.–4. mesto. 

Odbojka – dijaki 

Občinsko 

 

 

 

Področno 

Simon Šlajkovec Novo mesto 

7. 11. 2017 

 

 

 

15. 11. 2017 

Ekipa naših dijakov je na občinskem prvenstvu osvojila 2. mesto in 

se uvrstila na področno prvenstvo, kjer so fantje dosegli 5.–6. mesto. 
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Odbojka – dijakinje 

Občinsko 

 

Področno 

 

Državno  

Urška Korasa 

Novo mesto 

 

Brežice 

 

Novo mesto 

9. 11. 2017 

 

22. 11. 2017 

 

1. 2. 2018 

(četrtfinale) 

Na občinskem prvenstvu so dijakinje osvojile 1. mesto. Na 

področnem prvenstvu so zasedle 2 mesto in in se tako uvrstile v 1/4 

DP, kjer so osvojile 3. mesto. 

Badminton – posamično dijaki  

Področno 

 

 

 

 

Državno 

Mirjam Bauer 

Brežice 

 

 

 

Medvode 

9. 12. 2017 

 

 

 

23. 1. 2018 

Med kategoriziranimi dijaki Domen Laznik, K4. a, zasedel 3. 

mesto, med nekategoriziranimi dijaki pa je Rok Kovčič Z1. b, 

zasedel 4. mesto; Anže Muller, F2. b, 12 mesto, Lovro Tilen 

Lajkovič, K2. b, 21. mesto in Mirel Čović, Z4. b 22 mesto.  

Domen Laznik in Rok Kovačič sta se z doseženo uvrstitvijo 

uvrstila na državno tekmovanje med posamezniki, kjer pa nista 

dosegla vidnejših rezultatov.  

Badminton – posamično dijakinje 

Področno 

 

 

 

 

Državno 

Mirjam Bauer 

Brežice 

 

 

 

Medvode 

9. 12. 2017 

 

 

 

23. 1. 2018 

Med nekategoriziranimi  dijakinjami je Rebeka Breznik, KZ1. a, 

zasedla 2. mesto, Tjaša Peršič, Z4. b, 4. mesto, Marina Đurić, Z2. c, 

14. mesto in Veronika Žunič, F4. a, 20. mesto. 

Rebeka Breznikar in Tjaša Peršič sta se z doseženo uvrstitvijo 

uvrstili na državno tekmovanje med posamezniki, kjer pa nista 

dosegi vidnejših rezultatov. 

Badminton – ekipno dijaki in 

dijakinje 

Področno 

 

 

Državno 

Mirjam Bauer 

Brežice 

 

 

Medvode 

9. 12. 2017 

 

 

10.4.2018 

Ekipa, ki so jo sestavljali Domen Laznik, Rok Kovačič, Rebeka 

Breznikar in Tjaša Peršič, je na področnem tekmovanju zasedla 2. 

mesto in se tako uvrstila na državno tekmovanje, kjer pa niso dosegli 

vidnejšega rezultata.  

Odbojka na pesku – dijaki Občinsko Simon Šlajkovec Novo mesto 28. 5. 2018 

Ekipa naših dijakov je zasedla 3. mesto in se ni uspela uvrstiti v 

polfinale državnega tekmovanja. Ekipo so sestavljali: Sašo Gotenc, 

K3. a; Štefan Travnik, Z3. a, Lovro Tilen Lajkovič, K2. a, in Rok 

Kovačič, Z1. b. 

Odbojka na pesku – dijakinje Občinsko Urška Korasa Novo mesto 28. 5. 2018 
Ekipo so sestavljale: Jasna Češnjevar, K2. b; Ivana Jandrić, Z1. a; 

Kristina Beskorvajni, KZ3. a; Rebeka Breznikar, KZ1. a; Aleksandra 
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Šoronda, F2. c, in Gabrijela Sirovica, F2. c. Dekleta so osvojila 2. 

mesto in se uvrstila v polfinale državnega prvenstva.  

      

Natečaj SEŠTG – Na naši šoli je 

pa tako 
Šolsko 

Metka Ban 

(NEM), Katja 

Jović (SLO) 

Šolski center 

Novo mesto, 

SEŠTG 

 

Dijakinja Tina Bratkovič je z literarnim prispevkom v nemščini 

osvojila zlato priznanje. Dijakinja Laura Butaja je z literarnim 

prispevkom v slovenščini osvojila 2. mesto. 

Natečaj Samopoškodovanje 

Natečaj SDDBK – Hodil po 

zemlji sem naši 

Državno 
Janja Florjančič, 

Nada Fortuna 
 

1. 3. 2018,  

4. 6 . 2018 

Dijaki niso dosegli vidnejših rezultatov, so pa pokazali veliko mero 

kreativnosti. 

Natečaj Moja domovina - poznam 

tvojo kulturno dediščino  

Natečaj Moj vsak dan 

Natečaj V iskanju svobode 

Natečaj Transgeneracije 

Natečaj ob dnevu človekovih 

pravic 

 

 

 

Državno Tadeja Lamut  

september 2017 

– 

maj 2018 

Žal dijaki niso dosegli vidnejših rezultatov, so pa pokazali 

veliko mero kreativnosti in entuziazma.  

Natečaj Mladinskega sveta 

Slovenije – Od doma  

Državno  
Tadeja Lamut   Dijakinja Anja Rupar, KZ1. a, je osvojila 1. mesto.  
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Natečaj Junaki našega časa 

 

 

 

 

 

 

Državno Gloria Šepec 
 

Krško 

celo šolsko 

leto,  

15. 5. 2018 

Slovenska filantropija je že četrtič zapovrstjo podelila naziv 

Junaki našega časa za odlično organizirano prostovoljstvo v 

osnovnih in srednjih šolam. Z natečajem vabijo pedagoške 

delavce, da v svoje delo z otroki in mladostniki vključujejo 

prostovoljstvo kot vrednoto in pristop k sodelovanju, 

medsebojnemu spoštovanju, razvijanju empatije, sprejemanju 

različnosti, medgeneracijskemu sodelovanju ter osebnostni 

rasti v najboljšem pomenu besede. Naša šola je za 

prostovoljno delo dijakov in mentoric že tretjič prejemnica 

naziva Junaki našega časa. Naziv smo pridobili že v šolskih 

letih 2014/15 in 2015/16. Slavnostne prireditve sta se udeležili 

prostovoljki Tjaša Lekše in Sara Krnc. 

Likovni natečaj Zdrav dih za 

navdih  

 

 

Državno 

Marjanca 

Velkavrh 
  

Sodelovali smo na natečaju, ki ga razpisuje Društvo pljučnih 

in alergijskih bolnikov Slovenije.  

Dijakinji Kaja Selko in Katja Županc, obe Z1. c, sta osvojili 

bronasti trstiki  

POPRI Slovenije 

 

 

Državno Marija Račič   

POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo. Dijaki so 

sodelovali v okviru predmeta Kakovost v zdravstveni negi, 

kjer so razvijali tudi podjetniške ideje. Dijakinja Sara Krnc, 

Z4. c, je bila nagrajena za ustvarjalno, inovativno idejo Šifra 

na telefonu za nezavestne bolnike. 

 

2.5 Projekti, raziskovalna dejavnost in šolske prireditve 

Odgovorni Projekt/prireditev Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Uroš 

Ocepek, Ema 

Novinec   

Raziskovalna naloga za 

Krkine nagrade 

Dejavnosti za izdelavo raziskovalne naloge so potekale preko celotnega šolskega leta. Sodelovala sta dijaka Nika Strajnar in Vid 

Bačar, oba K4. b, pod mentorstvom Uroša Ocepka in somentorice Eme Novinec. Naloga je osnovana na industrijski konoplji, o 

njenem gojenju in uporabi. Ob tem so dijaki pripravili tudi enostavno 3-komponentno mazilo iz usedlin olja iz konopljinih semen. 

Za svoje delo so prejeli Krkino priznanje.  

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 
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Odgovorni Projekt/prireditev Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

konferencah učiteljskega zbora smo redno izvajali raztezne ali sprostilne vaje. Dijaki promotorji so na rednih urah izvajali 

sprostilne raztezne vaje, ki so jih dijaki po potrebi izvajali med rednimi urami. . 

Petra Žibert, 

Lorena 

Mihelač 

(Šolski 

center Novo 

mesto) 

KA2 – Matematika v 

vsakdanjem življenju 

(Math for daily life – 

Actions aimed at 

introducing students to 

mathematics); 

Poročilo o projektu v poglavju 6.6 Mednarodno sodelovanje 

Maša Zajc, 

Lorena 

Mihelač 

(Šolski 

center Novo 

mesto) 

KA2 – Kmetijstvo – 

razvijanje spretnosti 

dijakov za uspešno 

povezovanje tradicije in 

inovacij (Agriculture 2.0 - 

Enhancing students’ skills 

to combine tradition and 

innovation in the 

agriculture sector); 

Poročilo o projektu v poglavju 6.6 Mednarodno sodelovanje 

Vida 

Novinec v 

sodelovanje 

z SGLVŠ 

(Lorena 

Mihelač) 

Projekt K1 – Mobilnost 

študentov zdravstva  

V okviru projekta smo oktobra gostili tri češke študentke zdravstvene nege. Udeležile so se dveh dejavnosti – športni in kulturni 

dan ter si ogledale, kako poteka pouk na naši šoli. Na koncu je bila organizirana okrogla miza s predstavniki naših dijakov, kjer 

smo predstavili obe državi in šoli. Poleg učiteljev našega aktiva sta sodelovali še učitelji biološkega in družboslovnega aktiva. 

Mojca 

Simončič 
eMedica 

S predstavitvijo v Termah Tuhelj smo uspešno zaključili projekta Adipositas in Ergonomija 2 – Varovanje hrbtenice. Organizirali 

in udeležili smo se posvetov z mednarodno udeležbo. Aprila pa smo se dogovorili za nov projekt z naslovom Kreativno učenje. 

Imeli smo izmenjavo s sodelujočimi šolami, ki smo jih gostili na šoli od 19. do 21. oktobra 2017. Pod okriljem projekta smo 

obiskali tudi Zdravsteni dom NM. 19. 1. 2018 pa smo izvedli video konferenco. Od 8. do 11. 2. 2018 smo imeli zaključno 

predstavitev projektov v Terme Tuhelj. V projektu so sodelovale še Slađana Sladojević, Natalia Zver Zupančič, Svjetlana Ćirković 

in Katja Jović.   
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Odgovorni Projekt/prireditev Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Janja 

Florjančič 
Rastem s knjigo 

Dijaki prvega letnika programov SSI in PTI so v okviru projekta Rastem s knjigo v oktobru obiskali knjižnice Novega mesta. 

Ogledali so si knjižnico pri frančiškanih, knjižnico na Kapitlju ter Knjižnico Mirana Jarca. V slednji so se natančneje seznanili z 

njeno organizacijo, delovanjem oz. poslovanjem ter storitvami in postavitvijo knjižničnega gradiva. Predstavili so jim mladinsko 

leposlovje ter knjigo Lučke Kajfež Bogataj Planet, ki ne raste, ki so jo dobili tudi v dar. 

Marinka 

Cerovšek  
Zdrava šola 

Z g. Tonijem Kočevarjem smo za dijake 1. letnikov izvedli delavnice na temo Zasvojenost – bolezen ali način življenja, za dijake 2. 

letnikov pa smo izvedli delavnice z naslovom Moja sreča – moja odgovornost.  

Na šoli smo izvedli več delavnic in stojnic: ob dnevu duševnega zdravja, svetovni dan hrane, ob mesecu preprečevanja odvisnosti, 

svetovni dan zdravja, rožnati oktober, aktivnosti ob mesecu gibanja in športa, aktivnosti ob dnevu zdravja. Sodelovali so različni 

aktivi šole (biološki aktiv, aktiv zdravstvene nege …) 

Organizirali smo krvodajalske akcije za dijake zaključnih letnikov in za zaposlene na šoli.  

Sodelovali smo z Društvom za zdravje srca in ožilja, kjer so dijaki skupaj z mentorico izvajali merjenje gleženjskega indeksa.  

Sodelovali smo z Dolenjskim društvom za boj proti raku.  

V mesecu decembru smo izvedli humanitarno akcijo med učitelji šole za pomoč socialno šibkim družinam naših dijakov.  

Vključeni smo bili v celoletni projekt Nekadilski razred, ki ga je organizirala Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno 

kontrolo. Sodelovali so trije oddelki drugih letnikov, in sicer  K2. a, K2. b in Z2. c. 8. junija 2018 smo izvedli zaključno prireditev, 

kjer so dijaki predstavili svoje izdelke, ki so jih dijaki izdelali z namenom preperčevanja kajenja med mladimi, in prejeli simbolične 

nagrade.  S projektom bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. 

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. Ponudili smo jim 

sodelovanje v obliki njihovih razstav, okroglih miz ali intervjujev, v kolikor bi se želeli odzvati. 

Jožica 

Hrovat, 

Vesna 

Parkelj 

(Šolski 

center Novo 

mesto) 

Podari malico 

Podari malico je dobrodelni projekt, ki je namenjen dijakom, ki živijo v težkih materialnih razmerah. Zbrana sredstva šola vodi pod 

računom šolskega sklada na posebnem računu. Donirana sredstva so namenjena prvotno otrokom za malico, ko pa šola to pokrije, 

se odloči, za kaj bo namenila presežek sredstev (šolske potrebščine, obvezne ekskurzije, ki si jih otroci, ki živijo v težkih 

materialnih razmerah, ne morejo privoščiti). 

Še vedno velja sklep, da zbrana sredstva zbiramo do konca šolskega leta in nato pomagamo dijakom iz ogroženih družin pokriti 

dolgove, ki so nastali zaradi izrednega stanja. 
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Tanja 

Kulovec  

Kakovost šolske malice 

(projekt šolskega centra) 
Prizadevali smo si za večjo kakovost malice. Podali smo opozorilo glede upoštevanja HACCP sistema. 

Cel učiteljski 

zbor  

Skrb za ohranjanje in dvig 

kakovosti poučevanja - 

medsebojne hospitacije 

Učitelji so izvajali medsebojne hospitacije v okviru svojih in drugih predmetnih področij. Na ta način so izboljšali strokovno in 

didaktična znanja ter krepili medsebojno sodelovanje. Projekt je nedvomno prispeval k večji kvaliteti poučevanja in učenja.  

Tatjana Vene 

Z ustvarjalnostjo in 

inovativnostjo do 

podjetnosti 

V šolskem letu smo v okviru projekta programa Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti sodelovali v reševanju 

podjetniških izzivov Dolenjske. V sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto so dijaki s svojimi idejami, ki jih razvijali v 

enotedenskem programu ZUIP s pomočjo mentorjev, pripomogli h krepitvi svoje vloge v lokalni skupnosti. Dijaki so pred strogo 

komisijo svoje ideje uspešno zagovarjali. Sodelovalo je 10 ekip srednjih in osnovnih šol Dolenjske. Vsi sodelujoči so s 

sodelovanjem v projektu z ustvarjalnostjo in inovativnostjo prišli do podjetnih izkušenj, ki jih bodo lahko uporabili kadar koli. 

Svoje delo so zelo dobro opravili, ga samozavestno predstavili in korektno odgovarjali na vprašanja stroge komisije. 

Matjaž S. 

Ferkolj 

Najbolj športna srednja 

šola  

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali na  natečaju Najbolj športna srednja šola. Na natečaju se upoštevajo organizacija in 

sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih, organizacija in izvedba izbirnih interesnih dejavnosti in udeležba na množičnih 

športnih prireditvah. V letošnjem šolskem letu smo za las zgrešili bronasto priznanje.  

Katja 

Hrovat, 

Alexia Rossi 

(Šolski 

center Novo 

mesto) 

Erasmus + - Koraki do 

uspeha  
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Janja 

Florjančič, 

Nada 

Fortuna 

Novoletni koncert 

(21. 12. 2017) 

Organizirali smo 2. samostojni dijaški koncert naše šole, na katerem se je predstavilo 11 glasbenih skupin, posameznikov in 

duetov. Koncert so si ogledali vsi dijaki naše šole. 

Petra Krulc, 

Valentina 

Madjar Sitar, 

aktiv FAR 

Obeležitev 10-letnice 

programa farmacevtski 

tehnik v Novem mestu 

(15. 1. 2018) 

10. obletnico izvajanja programa farmacevtski tehnik smo obeležili tako, da smo pripravili zbornik in priložnostno razstavo, 

dogodek pa smo sklenili s sklepno prireditvijo, ki so ji prisostvovali tisti, ki so pomembno pripomogli k nastanku in izvajanju tega 

programa. Zbornik zajema zgodovinski razvoj šole, od generacij do predmetnikov, ki so se v tem času zamenjali, in izvajanje 
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programa farmacevtski tehnik danes (interesne dejavnosti, praktično usposabljanje pri delodajalcu, raziskovalno delo, tekmovanja, 

natečaji). Pri nastanku vsebine zbornika je sodelovalo veliko učiteljev in drugih sodelavcev. 

SGLVŠ na 

ŠC NM  

Prireditev ob kulturnem 

prazniku (7. 2. 2018) 

Prireditev je letos organizirala Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola z Big bandom Šolskega centra. Na prireditvi je kot 

častni gost nastopil tudi legendarni slovenski pevec Lado Leskovar 

Marija Račič 

12. maj – mednarodni dan 

medicinskih sester 

(11. 5. 2018) 

V počastitev mednarodnega dneva medicinskih sester, ki je letos potekal pod geslom Poklic človek, smo  na hodniku šole, ob 

razstavnem prostoru uniform medicinskih sester skozi čas, izvedli proslavo za dijake zdravstvene šole z nagovorom ge. ravnateljice 

in medicinske sestre Marije Račič. 

Pripravili smo poslanico za dijake zdravstvenih oddelkov, ki so jih predsedniki oddelkov prenesli v razrede. 

Petra Krulc  

Zaključna prireditev ob 

koncu šolskega leta in 

predaja ključa  

(18. 5. 2018) 

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 Z3. c. 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, K4. b. 

Marija Račič 

Otvoritev trajne razstave 

Uniforme medicinskih 

sester skozi čas  

(19. 12. 2017) 

Na hodniku SZKŠ je bila odprta trajna razstava  z naslovom Uniforme medicinskih sester skozi čas.  

 

2.6 Prostoizbirne in fakultativne interesne dejavnosti  

Prostoizbirna 

interesna dejavnost 
Mentor Poročilo mentorja o izvedbi 

Farmacevtski krožek  Marica Kralj  Pri krožku so dijaki izdelovali različne farmacevtske izdelke, ki so bili uporabljeni tudi za promocijske namene.  

Kemijski krožek  
Sanja Balagović, 

Ema Novinec 

Krožek je potekal enkrat tedensko v laboratoriju 150. Dijaki so aktivno sodelovali in tudi sami predlagali različne kemijske 

poskuse, ki smo jih nato izvedli. Sodelovalo je 12 dijakov. Sodelovali so tudi na Dnevu odprtih vrat in drugih dogodkih. 

Raziskujem kemijo  Mateja Vidmar  

Priprave na peti predmet iz KEM se je redno udeleževalo od 14 do 16 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. 

Dijakinje so bile pri svojem delu vestne in so izpopolnjevale dodeljene naloge 

Pevski zbor Matejka Kure V šolskem letu 2017/18 se je v pevski zbor vključilo 16 dijakinj iz vseh programov naše šole. Vaje so potekale pred nastopi, ki so 
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bili izvedeni na šolskem centru.  

Ustvarjalne delavnice 
Marjanca 

Velkavrh 

Krožek je obiskovalo šest dijakov 1. in 2. letnika ob torkih, osmo šolsko uro. Izdelali smo novoletne čestitke in nakit iz lesenih 

kroglic. Pripravili smo tudi škatlice za darila.  

Nogomet –dijakinje 
Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Interesno dejavnost je 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 
V letošnjem šolskem šolskem letu je interesno dejavnost redno obiskovalo 12 dijakov. Vadba je potekala enkrat tedensko deveto 

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

Atletika – dijaki Urška Korasa 
Interesno dejavnost smo izvedli v terminih pred pomembnejšimi tekmovanji – posamično in ekipno področno in državno 

tekmovanje, tekmovanje v krosu. Treninge smo izvajalii na stadionu pred šolo. 

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

dijakinj po pouku in zasedenosti dvorane smo treninge izvajali predvsem po potrebi, kot pripravo na šolska tekmovanja. 

Rokomet – dijaki, 

dijakinje 

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Interesno dejavnost je redno obiskovalo 16 dijakinj in 12 dijakov. Vadba je potekala enkrat tedensko,  deveto šolsko uro. Na 

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

Košarka – dijaki, 

dijakinje 
Simon Šlajkovec 

V letošnjem šolskem šolskem letu je interesno dejavnost redno obiskovalo 8 dijakinj in 12 dijakov. Vadba je potekala enkrat 

tedensko deveto šolsko uro. Na treningih smo izboljševali tehnične in taktične elemente igre ter se pripravljali na tekmovanja. 

Odbojka – dijaki Simon Šlajkovec 
V letošnjem šolskem šolskem letu je interesno dejavnost redno obiskovalo 8 dijakov. Vadba je potekala enkrat tedensko, deveto 

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

Odbojka – dijakinje Urška Korasa 
Z dijakinjami smo izpopolnjevale tehniko posameznih udarcev ter uigravale posamezne taktične elemente oz. napadalne in 

obrambne akcije. 

Avdiovizualno 

ustvarjanje 
Tadeja Lamut 

Z dijaki fotografi smo fotografirali šolske prireditve, dejavnosti v okviru šole ter sodelovali na različnih fotografskih in likovnih 

natečajih. Prav tako smo pripravili razstavo fotografij dijaka in člana krožka Luke Gorenčiča ob zaključku šolskega leta. Izdelali 

smo plakate za novoletni koncert, vabila in urejali fotografije za različna šolska glasila (časopis, INF, DOV). V krožku je redno 

sodelovalo 6 dijakov in 2 dijakinji 

Francoščina 
Maruša 

Pogačnik 

Krožek francoščine je potekal ob torkih, 9. šolsko uro v učilnici 337. Prvega srečanja so se udeležile 3 dijakinje, potem pa sta 

redno hodili 2 dijakinji. Na teh urah sem dijakinjama predstavila osnovne jezika – kako se predstaviti (ime, starost, narodnost, 

jeziki) ter kako predstaviti svoje hobije in interese. Predstavila sem jim tudi o posebnosti in zanimivosti francoske kulture (hrana, 

prazniki, popularna glasba in filmi). 

Španščina Tadeja Lamut 
Krožek špansščine je bil izveden enkrat tedensko ob petkih in po dogovoru. Krožek je v začetku obiskovalo 7 dijakinj, število se 

je proti koncu šolskega leta zmanjšalo na 3. Spoznale so osnove za sporazumevanje v španščini ter špansko kulturo. 

Nemščina za 

zdravstvene delavce 
Ajda Plauštajner 

Z 2 udeležencema, ki sta redno prihajala na ure in uspešno sodelovala, smo opravili 13 ur nemščine. Ker nista bila dijaka 

zdravstvene nege, smo se več ukvarjali s splošno nemščino. Ponovili smo predstavljanje, osnovne slovnične strukture (spreganje 
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glagolov v sedanjiku, pridevniki, določni in nedoločni člen), splošno znanje o Nemčiji, Avstriji in Švici, zdravstvo (deli telesa, 

bolezni, zdravila, pogovor pri zdravniku), ponovitev preteklika (Perfekt), počitnice. 

Prostovoljno delo Gloria Šepec 

Prostovoljstvo v SB NM je opravljalo 54 dijakov v skupini Sončki pod mentorstvom Glorie Šepec in 4 dijakinje v skupini 

Pikapolonice pod mentorstvom Mojce Simončič. Mentorice Mateja Kržičnik, Mojca Simončič, Marta Lindič in Janja Vovko so 

pokrivale naslednje zdravstvene socialne zavode: DSO Trebnje, DSO Novo mesto, DSO Impoljca, DSO Krško, SB Brežice. 

Dijaki so bili aktivni pri obiskih pacientov oziroma stanovalcev in obeležili različne mednarodne dneve. Pridobili smo naziv naj 

prostovoljska šola v kategoriji srednjih šol in prijavili dijakinjo Saro Krnc za naj prostovoljko v letu 2017 in skupino 

Pikapolonice za naj projekt v letu 2017. 

Merjenje RR Marija Račič 

Krožek je potekal celo šolsko leto. Predstavili smo se tudi na mednarodnem projektu Agriculture za dijake iz Latvije, sodelovali 

na DOV Krka v Ločni in izvedli delavnico v SB NM ob Svetovnem dnevu hipertenzije. Sodelovalo je 47 dijakov 3. in 4. letnika 

programa zdrasvtvena nega. 

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 4 dijakinj 

je na koncu ostala le 1. 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, 

Tanja Kulovec 

Krožek je bil izveden v obliki konzultacij med odmori ali pa po pouku. Dijaki so spoznavali značilnosti dvoživk. 

Botanični krožek Maša Zajc 
Krožek je potekal v obliki konzultacij med odmori in po pouku. Dijaki so spoznavali značilnosti posameznih družin in njihovih 

predstavnikov. 

Šolski orkester Gregor Zagorc 

V šolskem letu 2017/2018 je orkester ŠCNM deloval v dveh oblikah, kot Pihalni orkester ter kot Big Band. Pihalni orkester je 

nastopil trikrat, na območni Gazeli Dolenjske, na ljubljanski območni Gazeli in na republiški Gazeli v Linhartovi dvorani 

Cankarjevega doma v Ljubljani. Big band je deloval zelo aktivno. Vaje so potekale ob sredah, 9. in 10. šolsko uro, pred nastopi 

večkrat na teden. Big band je nastopil tudi kot spremljevalni orkester ob Kulturnem prazniku na ŠCNM, 7. 2. 2018. V tem 

šolskem letu smo organizirali prvi samostojni koncert, in sicer 26. 4. 2018 v KC Janeza Trdine, ki je imel tudi humanitarno noto, 

saj so se zbirali prsotvoljni prispevki  za bivšega dijaka SGLVŠ Gašperja Mlakarja. 

To sem jaz Polona Kramar  

Delavnice, ki so namenjene oblikovanju pozitivne samopodobe, je 10 tednov obiskovalo 5 dijakinj iz programa zdravstvena nega 

in kemijski tehnik. Dijakinje so samostojno reševale delovne liste z nalogami. Doma so brale strokovno literaturo. O vsem tem 

smo nato razglabljale na skupnih srečanjih. 

Zgodovinski krožek Goran Matešić 
Krožek je bil namenjen pripravi dijakov za tekmovanje mladih zgodovinarjev oziroma državno tekmovanje. Z dijaki smo se 

srečevali v februarju, marcu in aprilu. 

Geografski krožek  Matej Cizelj  Na krožku so se dijaki aktivno pripravljali na območno in državno tekmovanje iz znanja geografije. Spoznali so tudi oblike 
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terenskega dela pri geografiji. 

Bralni klub Janja Florjančič 

Dijaki Bralnega kluba so prebrali dve knjigi ter si na srečanjih izmenjali mnenja in bralne izkušnje o prebranih delih Gayle 

Forman: Če ostanem in Kamor je šla. 23. novembra so obiskali knjižni sejem v Ljubljani, v marcu in aprilu pa obiskovali Knjižne 

POPslastice v organizaciji Knjižnice Mirana Jarca, kjer so spoznali Hano Stupica, Andreja Karolija, Tadeja Goloba ter Nika 

Škrleca. 30. maja so si ogledali Dolenjski knjižni sejem in prisostvovali na zadnjih Knjižnih POPslasticah z Nino Kožar in 

Jožetom Robežnikom. Pri izvedbi je pomagala tudi Nada Fortuna. 

Spletni dijaški časopis 

Di(v)jak 
Monja Pust 

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

bili obsežni, saj ponujata različno branje tako dijakom kot tudi učiteljem in ostalim obiskovalcem spletnih strani. Kot vsako leto 

so se s fotografijo 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. Ponujenih je kar nekaj 

intervjujev, kjer so sodelovali tako dijaki kot učitelji. Prav posebej pa smo ponosni, da so začeli s svojimi prispevki sodelovati pri 

časopisu tudi starši naših dijakov. Predstavljene so tudi slike dijakov, ki radi likovno ustvarjajo, njihov pogled na glasbo, šport, 

naravo in družbeno dogajanje. 

Osnove manikire za 

nekozmetičarke 
Tina Benkovič 

Dijakinje so obiskovale krožek manikire v popoldanskem času. Naaučile so se osnovne manikire, nege nohtov, obnohtne kožice 

in splošne nege rok. Spoznale so osnove lakiranja – naravno manikiro on permanentno lakiranje. 

Osnove ličenja za 

nekozmetičarke  
Sabina Špoljar  

Krožek ličenja je obiskovalo pet dijakinj iz nekozmetičnih programov. Za termine krožka smo se dogovarjale sproti. Dijakinje so 

pridobile teoretično in praktično znanje iz osnov ličenja. 

Novinarski krožek Katja Kržičnik 
Dijakinje so pisale prispevke, v katerih so povzele uspehe nekaterih najboljših dijakov ter zapisale tudi njihove izjave. Pisali so 

tudi članke o aktualnih dogodkih za spletno stran in Facebook stran šole.  

Fakultativna interesna dejavnost 

Nadstandardna 

ekskurzija v tujino – 

Berlin in 

Kopenhagen 

Barbara Cesar V času od 26. aprila do 1. maja se je 63 dijakov SZKŠ udeležilo nadstandardne ekskurzije v Kopenhagen in Berlin. Na poti smo si 

ogledali še Leipzig in Potsdam. Dijaki so bili z ogledi in samo ekskurzijo zelo zadovoljni. 

Smučarski vikend 

 

Mirjam Bauer Smučarski vikend je potekal od 9. do 11. februarja 2018 na koroških smučiščih, in sicer na Višarjah, V Nasffeldu in na Gerlitznu. 

Dijaki so s spremljevalci bivali v CŠOD v Kranjski Gori. Smučarskega vikenda se je udeležilo 34 dijakov in 4 spremljevalci. 

Filmski abonma  

 

Matejka Kure  Na filmski abonma se je prijavilo 134 dijakov. Glede na aktualnost in ponudbo smo si ogledali 9 filmskih predstav različnih žanrov 

in v različnih tehnikah. 

Večerni abonma  

 

Nada Fortuna 29 dijakov naše šole je obiskovalo gledališki abonma v Novem mestu in Krškem. Ogledali smo si 9 večernih predstav. Dramske 

uprizoritve smo si ogledali v KC Janez Trdina v Novem mestu in v Kulturnem domu Krško.  
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3.1 Analiza realizacije pouka 

Skupna realizacija ur vseh oddelkov: 97,5 % 

 

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 23 22 95,7 % 1 4,3 % 0 0,0 % 

B2. a 27 25 92,6 % 1 3,7 % 0 0,0 % 

B3. a 22 22 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

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

F1. b 28 26 92,9 % 2 7,1 % 0 0,0 % 

F2. a 26 23 88,5 % 3 11,5 % 0 0,0 % 

F2. b 26 25 96,2 % 1 3,8 % 0 0,0 % 

F2. c 26 26 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

F3. a 26 26 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

F3. b 24 24 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

F3. c 25 24 96,0 % 1 4,0 % 0 0,0 % 

F4. a 30 30 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

F4. b 29 28 96,6 % 1 3,4 % 0 0,0 % 

K1. a 27 27 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

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

K2. a 31 31 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

K2. b 31 31 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

K3. a 24 24 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

K3. b 24 23 95,8 % 1 4,2 % 0 0,0 % 

K4. a 24 22 91,7 % 1 4,2 % 1 4,2 % 

K4. b 25 24 96,0% 1 4,0 % 0 0,0 % 

KZ1. a 29 28 96,6 % 1 3,4 % 0 0,0 % 

KZ2. a 28 28 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

KZ3. a 30 29 96,7 % 1 3,3 % 0 0,0 % 

KZ4. a 21 20 95,2 % 1 4,8 % 0 0,0 % 

KZ4. b 14 14 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z1. a 30 26 86,7 % 3 10,0 % 0 0,0 % 

Z1. b 30 30 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z1. c 30 27 90,0 % 3 10,0 % 0 0,0 % 

Program Odstotek realizacije: 

Zdravstvena nega  97,93 % 

Zdravstvena nega – pti 98,37 % 

Kemijski  tehnik  96,20 % 

Bolničar-negovalec 97,85 % 

Farmacevtski tehnik 97,31 % 

Kozmetični tehnik 97,39 % 
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Z2. a 28 24 85,7 % 4 14,3 % 0 0,0 % 

Z2. b 27 25 92,6 % 2 7,4 % 0 0,0 % 

Z2. c 29 28 96,6 % 1 3,4 % 0 0,0 % 

Z3. a 32 30 93,8 % 1 3,1 % 0 0,0 % 

Z3. b 30 30 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

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

Z4. a 28 28 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z4. b 27 27 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Z4. c 26 25 96,2 % 1 3,8 % 0 0,0 % 

Z1. d-p 14 11 78,6 % 2 14,3 % 0 0,0 % 

Z2. d-p 23 18 78,3 % 3 13,0 % 2 8,7 % 

2017/18 1063 1018 95,8 % 38 3,6 % 3 0,3 % 

 

3.3 Odlični dijaki 

Zap. št. Ime in priimek Oddelek Razrednik  

1 Manca Bremec Z1. a Katja Jović 

2 Mojca Fink Z1. a Katja Jović 

3 Ana Vintar Z1. a Katja Jović 

4 Boštjan Ziherl Z1. b Valentina Madjar Sitar 

5 Katja Grden  Z1. c Marta Lindič 

6 Anja Jerele Z1. c Marta Lindič 

7 Saša Krnc  Z1. c Marta Lindič 

8 Kaja Selko Z1. c Marta Lindič 

9 Katja Županc  Z1. c Marta Lindič 

10 Tim Baumkirher  Z1. c Marta Lindič 

11 Petra Rebselj Z1. c Marta Lindič 

12 Saša Lipar  Z1. c Marta Lindič 

13 Ema Sever Z2. a Mojca Gajič 

14 Lucija Mohar Z2. a Mojca Gajič 

15 Sara Kambič Z2. a Mojca Gajič 

16 Lea Kolenc Z2. b Goran Matešić 

17 Nuša Prijanovič Z2. b Goran Matešić 

18 Anja Pirc Z2. b Goran Matešić 

19 Anja Grden Z2. c Anja Miklič 

20 Matic Žnidaršič Z2. c Anja Miklič 

21 Kim Hrovat  Z3. a Slađana Sladojević 

22 Julija Košir  Z3. a Slađana Sladojević 

23 Mateja Martinčević  Z3. a Slađana Sladojević 

24 Anja Ruperčič  Z3. a Slađana Sladojević 

25 Lucija Cemič Z3. b Janja Florjančič 

26 Anja Sušin Z3. b Janja Florjančič 

27 Nika Šercer Z3. b Janja Florjančič 
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28 Ajda Španring Z3. b Janja Florjančič 

29 Sara Cizelj Z3. c Nada Fortuna 

30 Lea Hotujec Z3. c Nada Fortuna 

31 Lucija Kolenc Z3. c Nada Fortuna 

32 Nina Imperl Z3. c Nada Fortuna 

33 Vjose Shala Z3. c Nada Fortuna 

34 Džejlana Bećić Z4. a Srečko Ožek 

35 Zoran Džon Ivanić Z4. a Srečko Ožek 

36 Simon Kobe Z4. a Srečko Ožek 

37 Katja Lenarčič Z4. a Srečko Ožek 

38 Sara Turk Z4. a Srečko Ožek 

39 Anja Berk Z4. b Marija Račič 

40 Nastja Gorše Z4. b Marija Račič 

41 Daniela Stojanovska Z4. b Marija Račič 

42 Špela Šušteršič Z4. b Marija Račič 

43 Laura Pregrat Z4. c Mirjam Bauer 

44 Sara Krnc Z4. c Mirjam Bauer 

45 Ilfada Mušić B1. a Natalia Zver Zupančič 

46 Lara Simonič B3. a Janja Vovko 

47 Neža Petrič Poljanec Z2. d – pti Mateja Kržičnik 

48 Manuela Kovačič F1. a Nataša Sikošek 

49 Ana Žnideršič F1. a Nataša Sikošek 

50 Teja Gorišek F1. b Ajda Plauštajner 

51 Tjaša Gorše F1. b Ajda Plauštajner 

52 Pia Iskra F1. b Ajda Plauštajner 

53 Jana Miketič F1. b Ajda Plauštajner 

54 Rebeka Longar F2. a Matjaž Ferkolj 

55  Barbara Martič F2. a Matjaž Ferkolj 

56 Anja Habinc F2. a Matjaž Ferkolj 

57 Lea Bizjak F2. b Maša Zajc 

58 Sara Hodžić F2. b Maša Zajc 

59 Nikita Požgaj F2. b Maša Zajc 

60 Aleš Druškovič F2. c Tanja Kulovec 

61 Tjaša Granda F2. c Tanja Kulovec 

62 Stella Krkovič  F2. c Tanja Kulovec 

63 Karmen Lubšina  F2. c Tanja Kulovec 

64 Petra Ogulin  F2. c Tanja Kulovec 

65 Urška Saje  F2. c Tanja Kulovec 

66 Robin Sotošek  F2. c Tanja Kulovec 

67 Lina Gorenc F3. a Vika Kobola 

68 Lucija Kastelic F3. a Vika Kobola 

69 Anja Kavčič F3. a Vika Kobola 
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70 Tjaša Pacek Glinšek F3. a Vika Kobola 

71 Gea Papež F3. a Vika Kobola 

72 Nejc Požun F3. a Vika Kobola 

73 Ines Saje F3. b Marica Kralj 

74 Svetlana Gotovac F3. c Urška Korasa 

75 Anamari Krevel F3. c Urška Korasa 

76 Nika Škof F3. c Urška Korasa 

77 Eva Špringer F3. c Urška Korasa 

78 Kaja Vodopivc F3. c Urška Korasa 

79 Manca Jurajevčič F4. a Mojca Fišter 

80 Erika Kofalt F4. a Mojca Fišter 

81 Maja Lazar F4. a Mojca Fišter 

82 Sandra Novak F4. a Mojca Fišter 

83 Nina Pavlovič F4. a Mojca Fišter 

84 Ana Pezdirec F4. a Mojca Fišter 

85 Nika Stuhne F4. a Mojca Fišter 

86 Sara Šoštarič F4. a Mojca Fišter 

87 Lucija Štrasner F4. a Mojca Fišter 

88 Tina Štrasner F4. a Mojca Fišter 

89 Petra Vardijan F4. a Mojca Fišter 

90 Veronika Žunič F4. a Mojca Fišter 

91 Vanja Barle F4. b Svjetlana Ćirković 

92 Manca Bavčar F4. b Svjetlana Ćirković 

93 Lara Berce F4. b Svjetlana Ćirković 

94 Mateja Davidović F4. b Svjetlana Ćirković 

95 Helena Kastelic F4. b Svjetlana Ćirković 

96 Lucija Kosmač F4. b Svjetlana Ćirković 

97 Viktorija Kužnik F4. b Svjetlana Ćirković 

98 Maruša Medvešek F4. b Svjetlana Ćirković 

99 Iva Mervar F4. b Svjetlana Ćirković 

100 Maja Pene F4. b Svjetlana Ćirković 

101 Žan Rajk F4. b Svjetlana Ćirković 

102 Natalija Sebanc F4. b Svjetlana Ćirković 

103 Lara Stipanović F4. b Svjetlana Ćirković 

104 Klara Turk F4. b Svjetlana Ćirković 

105 Tea Ajdovnik K1. a Janja Marković 

106 Staša Konda K1. a Janja Marković 

107 Urška Lapuh K1. a Janja Marković 

108 Kaja Letnar K1. a Janja Marković 

109 Neža Lindič K1. a Janja Marković 

110 Nika Medle K1. a Janja Marković 

111 Nika Resnik K1. a Janja Marković 
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112 Ana Sever K1. a Janja Marković 

113 Žan Vozelj K1. a Janja Marković 

114 Mojca Bartol K1. b Darja Urbas 

115 Neža Bartol K1. b Darja Urbas 

116 Alja Hrovat K1. b Darja Urbas 

117 Janez Meglen K1. b Darja Urbas 

118 Nina Miklič K1. b Darja Urbas 

119 Tina Mohorčič K1. b Darja Urbas 

120 Luka Pavlin K1. b Darja Urbas 

121 Klara Špendal K1. b Darja Urbas 

122 Boštjan Janežič K2. a Matej Cizelj 

123 Karmen Rabzelj K2. a Matej Cizelj 

124 Leja Bele K2. b Barbara Špiler 

125 Patricija Cizerle K2. b Barbara Špiler 

126 Jasna Češnjevar K2. b Barbara Špiler 

127 Karin Godnjavec K2. b Barbara Špiler 

128 Tajda Gorše K2. b Barbara Špiler 

129 Sara Gril K2. b Barbara Špiler 

130 Jan Grošelj K2. b Barbara Špiler 

131 Lara Henčič K2 b Barbara Špiler 

132 Maja Koretič Urbanč K2. b Barbara Špiler 

133 Lara Vraničar K2. b Barbara Špiler 

134 Nika Zver Račič K2. b Barbara Špiler 

135 Karin Boltes K3. a Barbara Cesar 

136 Maja Kurent K3. a Barbara Cesar 

137 Franci Mervar K3. a Barbara Cesar 

138 Jakob Povšič K3. a Barbara Cesar 

139 Ida Vukmirović K3. a Barbara Cesar 

140 Vid Bačar K3. b Sanja Balagović 

141 Andreja Cugelj K3. b Sanja Balagović 

142 Blaž Kos K3. b Sanja Balagović 

143 Zala Kržičnik K3. b Sanja Balagović 

144 Urška Rustan K3. b Sanja Balagović 

145 Nika Strajnar K3. b Sanja Balagović 

146 Filip Turk K3. b Sanja Balagović 

147 Matic Delak K4. a Monja Pust 

148 Luka Gorenčič K4. a Monja Pust 

149 Lana Kužnik K4. a Monja Pust 

150 Maša Kužnik K4. a Monja Pust 

151 Maja Marinčič K4. a Monja Pust 

152 Dino Subašić K4. a Monja Pust 

153 Miha Blažič K4. b Ema Novinec 
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154 Tina Jazbec K4. b Ema Novinec 

155 Kaja Jug K4. b Ema Novinec 

156 Jan Šiler Hudoklin K4. b Ema Novinec 

157 Karmen Zorič K4. b Ema Novinec 

158 Tjaša Žagar K4. b Ema Novinec 

159 Natalija Abolnar KZ1. a Manca Medle 

160 Rebeka Glavan KZ1. a Manca Medle 

161 Ema Pangerc KZ1. a Manca Medle 

162 Maja Šuklje KZ1. a Manca Medle 

163 Jasmina Saje KZ2. a Metka Ban 

164 Tjaša Oštir KZ2. a Metka Ban 

165 Nika Bizjak KZ3. a Monika Sadar 

166 Urška Gmajnič KZ3. a Monika Sadar 

 

Odlični dijaki vsa 4 leta 

 

Zap. št. Ime in priimek Oddelek 

1. Zoran Džon Ivančič Z4. a 

2. Katja Lenarčič Z4. a 

3. Daniela Stojanovska Z4. b 

4. Sara Krnc Z4. c 

5. Luka Gorenčič K4. a 

6. Lana Kužnik K4. a 

7. Maša Kužnik K4. a 

8. Maja Marinčič K4. a 

9. Dino Subašić K4. a 

10. Miha Blažič K4. b 

11. Tina Jazbec K4. b 

12. Kaja Jug K4. b 

13. Jan Šiler Hudoklin K4. b 

14. Karmen Zorič K4. b 

15. Maja Lazar F4. a 

16. Nina Pavlovič F4. a 

17. Ana Pezdirc F4. a 

18. Veronika Žunič F4. a 

19. Manca Bavčar F4. b 

20. Helena Kastelic F4. b 

21. Lucija Kosmač F4. b 

22. Maja Pene F4. b 

23. Lara Simonič B3. a 

 

3.4 Delo s posebnimi skupinami dijakov 

Skupina Cilji Poročilo 
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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 2017/2018 smo z individualnim delom dijakom s 

posebnimi potrebami zagotavljali enake možnosti in ustrezne pogoje za 

izobraževanje in osebnostni razvoj ter pri delu upoštevali njihove 

posebnosti 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 jezika, uspešno 

zaključeno šolanje 

S pomočjo individualnega in skupinskega dela smo dijakom tujcem 

ponudili pomoč pri učenju slovenskega jezika. Vsakega dijaka smo na 

njemu prilagojen način spodbujali pri šolskem delu in 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 2018/2019 

Za šolsko leto 2018/2019 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.  

 

3.6 Dijaška skupnost 

Mentorica dijaške skupnosti je bila Nataša Sikošek.  

Dijaška skupnost je opravila aktivnosti v zvezi z vključevanjem dijakov v delo šole in širše. 

Predstavniki DS so sodelovali v komisijah za kakovost prehrane, urejenost učilnic in za 

medoddelčno tekmovanje. V sklopu sodelovanja z Rdečim križem smo ob koncu leta izvedli 

predstavitev tabora prostovoljcev RK za dijake 1. in 2. letnikov ZN.  

Dijaška skupnost je obravnavala vse tekoče dogajanje v zvezi z delom in počutjem dijakov 

med šolskim letom na rednih sejah dijaške skupnosti. 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 delo in dobro počutje 

vseh deležnikov na šoli. 
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Predstavniki DS so aktivno sodelovali pri predstavitvah šole, pri organizaciji zaključne 

prireditve, načrtovanju maturantskih plesov ter obveščanju dijakov o aktualnih dogodkih na 

šoli. 

Dijaška skupnost je sodelovala pri načrtovanju in izvedbi volitev predstavnikov dijakov v 

Svet Šolskega centra Novo mesto. Eden od dveh izvoljenih predstavnikov dijakov v Svet 

Šolskega centra Novo mesto je postal Dino Subašić, K4. a. Člani dijaške skupnosti so tudi 

podali mnenje o kandidatkah za ravnateljico SZKŠ. 

 

4 PROGRAMI IN DRUGE DEJAVNOSTI 

V šolskem letu 2017/2018 so bili dijaki razporejeni v 40 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; 

- program kozmetični tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 5 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 kvalitetnejše opravljali 

delo v kateri koli 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 

zdravstvena nega, dijaki drugega in tretjega letnika programa bolničar-negovalec ter dijaki 

drugega letnika – pti programa zdravstvena nega. Dijaki programa zdravstvena nega 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 zdravstvena nega in zdravstvena nega – pti pa v zdravstvenih 

ustanovah. 

Dijaki v programu kemijski tehnik so opravljali PUD v laboratorijih, kemijski industriji, in 

sicer dijaki četrtega letnika 76 ur. Dijaki v programu kozmetični tehnik so opravljali PUD v 

kozmetičnih salonih in zdraviliščih, in sicer tretji in četrti letnik po 152 ur. Dijaki v programu 
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farmacevtski tehnik so opravljali PUD v laboratorijih, kemijski industriji, lekarnah, 

veterinarskih postajah, trgovinah s pomožnimi zdravili in medicinskimi pripomočki, in sicer 

tretji letniki 76 ur, četrti pa 114 ur.  

Za mentorje PUD-a za programa bolničar-negovalec in zdravstvena nega (pti) je bilo v okviru 

projekta Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev PUD, v katerega je vključen ŠCNM, 

izvedeno izobraževanje za mentorje v dveh terminih. 

Odd. Program Začetek Konec Trajanje 

Z4. a zdravstvena nega 11. 9. 2017 6. 10. 2017 152 ur 

Z4. b zdravstvena nega 16. 10. 2017 17. 11. 2017 152 ur 

Z4. c zdravstvena nega 20. 11. 2017 15. 12. 2017 152 ur 

Z3. a zdravstvena nega 5. 2. 2018 12. 3. 2018 152 ur 

Z3. b zdravstvena nega 12. 3. 2018 9. 4. 2018 152 ur 

Z3. c zdravstvena nega 10. 4. 2018 11. 5. 2018 152 ur 

Z2. d-p zdravstvena nega –  pti 8. 1. 2018 2. 2. 2018 152 ur 

B2. a bolničar negovalec 14. 5. 2018 15. 6. 2018 190 ur 

B3. a bolničar negovalec 11. 9. 2017 7. 2. 2018 722 ur 

F4. a farmacevtski tehnik 15. 1. 2018 2. 2. 2018 114 ur 

F4. b farmacevtski tehnik 5. 3. 2018 23. 3. 2018 114 ur 

F3. a farmacevtski tehnik 9. 4. 2018 20. 4. 2018 76 ur 

F3. b farmacevtski tehnik 4. 6. 2018 15. 6. 2018 76 ur 

F3. c farmacevtski tehnik 7. 5. 2018 18. 5. 2018 76 ur 

KZ3. a kozmetični tehnik 26. 3. 2018 20. 4. 2018 152 ur 

KZ4. a kozmetični tehnik 27. 11. 2017 22. 12. 2017 152 ur 

KZ4. b kozmetični tehnik 27. 11. 2017 22. 12. 2017 152 ur 

K4. a kemijski tehnik 6. 11. 2017 1. 12. 2017 152 ur 

K4. b kemijski tehnik 18. 9. 2017 12. 10. 2017 152 ur 

 

4.2 Interesne in preventivne dejavnosti  

Vse interesne in preventivne dejavnosti so bile v šolskem letu 2017/2018 realizirane po 

programu, manjša odstopanja od načrtovanih dejavnosti so se pojavljala zaradi vremenskih 

razmer, praktičnega usposabljanja dijakov pri delodajalcih in zaradi prilagajanja vsebin 

dijakom po programih in smereh. 

 

Oddelek Aktivnost Poročilo 

1. letnik BN Športne raznoterosti Športni dan smo opravili po predvidenem planu. 

1. letnik KT E-cikliraj 

Dijaki 1. letnika programa KT so imeli delavnice na temo e-cikliraj. 

Izbirali so tudi slogan za zmanjšanje odpadkov. Skupina, ki je izbrala 

najboljši slogan, je dobila za nagrado kino vstopnice.  

1. letnik KT 
Pivovarna Laško in 

Celjski grad  

Dijaki so imeli strokovno ekskurzijo v Pivovarno Laško, kjer so so si 

ogledali njihovo razstavo in proizvodnjo. Ekskurzija je bila izvedena 
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po programu.  

1. letnik KT 
Kemijski inštitut in 

Bistra 

Dijaki so obiskali Kemijski inštitut, kjer so so ogledali oddelek 

biotehnologije in analizne kemije. V Tehniškem muzeju Bistra pa so si 

poleg muzejskih zbirk ogledali še poskuse Nikole Tesle in razstavo 

motorizirana preteklost.  

1. letnik KT, FT, 

KZ 

Razstava jantar in 

delavnica v 

Dolenjskem muzeju 

Dijaki so si 19. in 20. septembra 2017 ogledali stalne razstave in 

razstavo o jantarju v Dolenjskem muzeju, po ogledu pa so imelu tudi 

delavnico, na kateri so iz fimo mase izdelali kopijo okrašene diskaste 

jantarne jagode. 

1. letnik PTI, 2. 

letnik BN 

Bolnica Franja in 

Antonijev rov 
Strokovna ekskurzija je bila izvedena po programu. 

1. letnik ZN 

Center za zdravljenje 

otrok in ogled muzeja 

krščanstva ter stiškega 

samostana  

Dijaki so si ogledali specialno bolnišnico za otroke in mladostnike. V 

muzeju krščanstva so imeli ogled in dve delavnici. 

1. letnik ZN, BN 
Dolenjski muzej in 

vojaška saniteta 

Dijaki so si 25. oktobra 2017 ogledali razstavo v Dolenjskem muzeju z 

naslovom Bolnice v Kočevskem rogu ter spoznavali vojaško saniteto v 

Vojašnici Franca Juršiča. 

1. letnik ZN, KT, 

FT, KZ 

Opera Gorenjski 

slavček 

Dijaki so si v SNG Opera in balet Ljubljana 17. oktobra 2017 ogledali 

operno predstavo Gorenjski slavček. 

1. letnik ZN, KT, 

FT, KZ in BN 
Delavnice o učenju 

Dijaki 1. letnikov so s pomočjo različnih testov, vaj in tehnik 

spoznavali dobre in slabe strani svojega učenja. Naredili so načrt 

učenja, v katerem so se osredotočili na izboljšanje slabih strategij 

njihovega učenja. 

1. letnik ZN, KT, 

FT, KZ, 3. letnik 

BN 

Ogled filma 
Dijaki so si 9. februarja 2018 v Cineplexxu Novo mesto ogledali film 

Vojna zvezd. 

1. letnik ZN, KT, 

FT, KZ, BN 
Atletski peteroboj 

Športni dan smo opravili po predhodnem načrtu. Dijaki in dijakinje so 

se pomerili v atletske peteroboju, v teku na 100 in 400 m, skoku v 

daljino ter skoku v višino. Oproščeni dijaki so sodelovali v tehničnih 

službah kot zapisnikarji na tekmovališčih, štarterji ... 

1. letnik ZN, KT, 

FT, KZ, BN 

Pohod v okolici 

Novega mesta ali na 

Debelo peč 

Športni dan smo izvedli v povezavi s športnim dnem v pustolovskem 

parku. 

1. letnik ZN, KT, 

FT, KZ, BN 

Pustolovski park s 

pohodom 
Športni dan je potekal po zastavljenem načrtu.  

1. letnik ZN, KT, 

FT, KZ, PTI 

Rastem s knjigo in 

ogled frančiškanske 

knjižnice in knjižnice 

Kapitelj 

V oktobru so si dijaki v okviru projekta Rastem s knjigo ogledali 

knjižnico pri frančiškanih,knjižnico na Kapitlju ter Knjižnico Mirana 

Jarca. 

1. letnik ZN, KZ, 

FT, PTI 
Naravoslovni dan 

Dijaki so si ogledali film Ne mečmo hrane stran in Smeti. Reševali so 

delovne liste na to temo. Ogledali pa so si tudi predstavo Neustrašna 

raziskovalka. 

2. letnik BN Športne raznoterosti Športni dan smo izvedli po predvidenem načrtu. 

2. letnik FT Eko dan 

V  petek, 23. februarja 2018, so se dijaki  udeležili predavanja in 

delavnice na temo Zdravje hrbtenice, ki ju je izvedla ga. Brigita 

Zupančič-Tisovec. Če so dijaki želeli, so jim bili omogočeni tudi 
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individualni pogovori.  

2. letnik FT, BN 
Plavanje v Čateških 

Toplicah 

Dijaki in spremljevalci so bili z aktivnostjo zadovoljni. Aktivnost je 

bila izvedena po predvidenem načrtu. 

2. letnik FT, KT, 

BN 
Igre z žogo 

Športni dan je bil opravljen po predvidenem načrtu. Dijaki so 

tekmovali v odbojki, košarki, nogometu in med dvema ognjema.  

2. letnik KT 
Rudnik živega srebra 

Idrija, Bolnica Franja 

Dijaki so si ogledali rudnik živega srebra v Idriji in talilnico, nato pa 

še bolnico Franjo.  

2. letnik KT, ZN 

CŠOD Ajda – 

Tematski dnevi prve 

pomoči  

Dijaki so v CŠOD Ajda opravili izbirne vsebine prve pomoči in 

športne dejavnosti. 

2. letnik KZ 

Kozmetika Afrodita, 

Rogaška Slatina,  

muzej na prostem 

Rogatec 

Dijaki so obiskali Kozmetiko Afrodita in se seznanili s stroko ter 

kulturnimi znamenitostmi Rogaške Slatine, vrelcem Donat, mestnim 

trgom in muzejem na prostem v Rogatcu. V Afroditi so predstavili 

ustanovo in delo ter prikazali kozmetično nego obraza z izbrano linijo.  

2. letnik KZ Eko dan 
Dijaki so si ogledali film Smeti in imeli delavnice na temo zmanjšanje 

odpadkov.  

2. letnik ZN 
Onkološki Inštitut in 

UKC Ljubljana 

strokovna ekskurzija je bila izvedena po planu. Dijaki Z2. a in Z2. b 

(prva polovica razreda) so si ogledali Onkološki Inštitut. dijaki Z2. c 

in Z2. b (druga polovica) so si ogledali UKC Ljubljana. 

2. letnik ZN, KT, 

FT, KZ 

Gledališka predstava 

Županova Micka 

Dijaki 2. letnika programa SSI so si 22. januarja 2018 v Kulturnem 

centru Janeza Trdine ogledali komedijo Županova Micka v izvedbi 

gledališča SNG Drama Ljubljana.  

2. letnik ZN, KT, 

FT, KZ, BN 
Pohod na Mirno goro 

Pohod je bil opravljen po predvidenem načrtu. Mirno goro smo 

osvojili iz dveh različnih smeri. 

3. in 4. letnik KZ 
Strokovna ekskurzija 

v tujino – Beograd 

Dijaki 3.in 4. letnika programa kozmetični tehnik so obiskali 

mednarodni sejem kozmetike v Beogradu. Ogledali so si tudi kulturno-

zgodovinske in geografske znamenitosti mesta. 

3. letnik KT Pohod na Trdinov vrh 
Športni dan je bil opravljen po predvidenem načrtu. Z dijaki smo 

osvojili Trdinov vrh.  

3. letnik KT 

Fakulteta za 

tehnologijo polimerov 

Slovenj Gradec 

Dijaki so v okviru strokovne ekskurzije imeli na Fakulteti za 

tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu predstavitev fakultete in 

programov. Aktivno so sodelovali v delavnicah: preizkušanje lastnosti 

materialov, sinteza najlona, 3D-tisk.  

3. letnik KT 
Akripol Trebnje, 

Plastoform Šmarjeta 

Dijaki 3. letnika KT so spoznavali poklicno področje v Plastoformu v 

Šmarjeti, kjer termoformirajo plastične elemente za avtomobilsko in 

navtično industrijo, kmetijstvo ... V Akripolu v Trebnjem so spoznali 

proizvodnjo in predelavo polimerov in plošč iz akrilnega stekla. 

3. letnik KT, FT, 

KZ, ZN, BN 
Preizkus plavanja 

Športni dan je bil opravljen po predvidenem načrtu. Dijaki so opravili 

preizkus plavanja na 50 metrov. 

3. letnik KZ 
Šmarješke Toplice – 

velnes 

Obiskali smo Terme Krka – velnes v Šmarjeških Toplicah in se 

seznanili z dejavnostjo ustanove ter delom, ki ga nudijo strankam s 

področja kozmetike in velnesa.  

3. letnik ZN 
Ogled bolnišnice v 

tujini – Avstrija 

16. 5. so si dijaki oddelkov Z3. a, b, c v Celovcu ogledali dom za 

ostarele, vojvodski prestol, Gosposvetsko polje ter sam center 

glavnega mesta avstrijske Koroške. Tako dijaki kot njihovi 

spremljevalci so bili z ekskurzijo zelo zadovoljni. 
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3. letnik ZN 
Projektni dnevi na 

Gorjancih 

Za dijake Z3. a, b, c smo izvedli projektne dni na Gorjancih. Z vsakim 

oddelkom posebej smo opravili dejavnost. Sodelovali smo s podjetjem 

Parass oz. z inštruktorjem preživetja v naravi, Tonijem Baznikom, ki 

je dijake naučil osnove preživetja. 

3. letnik ZN, KT, 

FT, KZ in 1. 

letnik ZN – pti 

Gledališka predstava 

Zločin in kazen 

Dijaki 3. letnika programov SSI in 1. letnika programa PTI so si 6. in 

12. marca 2018 v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali gledališko 

predstavo Zločin in kazen v izvedbi Slovenskega mladinskega 

gledališča. 

4. letnik KT, FT 

Strokovna ekskurzija 

v Salzburg in 

Munchen 

Strokovna ekskurzija v tujino za programa KT in FT je bila 13. in 14. 

oktobra 2017. Potekala je po programu, ki smo ga uskladili s TA 

Palma.  

4. letnik KZ 
Dolenjske Toplice – 

velnes 

Dijaki so se seznanili z delom in organiziranostjo Term Krka – Balnea 

v Dolenjskih Toplicah. Predstavili so jim delovna področja, ki jih 

izvajajo. 

4. letnik ZN in 2. 

d ZN – pti 

Strokovna ekskurzija 

v Rim in Vatikan  

Strokovna ekskurzija je bila organizirana preko turistične agencije 

Palma. Dijaki so si ogledali Rim, Vatikan in polikliniko Umberto 1. 

4. letnik ZN, KT, 

FT in 1. d ZN – 

pti 

Funkcionalna vadba 

Sodelovali smo z inštruktorjem funkcionalne vadbe g. Zoranom 

Dražetićem iz podjetja Piramida. Dijakom je predstavil in osmislil 

funkcionalno vadbo za vsakdanje življenje. 

4. letnik ZN, KT, 

FT, KZ in 1. d 

ZN – pti 

Pohod na Bazo 20 

Za dijake zaključnih letnikov smo izvedli športni dan v povezavi z 

Dolenjskim muzejem. Poleg pohoda po Kočevskem rogu smo si 

ogledali še partizanske bolnice ter Bazo 20. 

Preventivne dejavnosti 

Vsi 1. letniki  
Rdeča luč 

alkoholu  
Policist Aleš Marentič je dijakom predstavil pasti in posledice zlorabe alkohola.  

Vsi 1. letniki  
Varna raba 

interneta 

Zavod Arnes je izvedel predavanje o pasteh svetovnega spleta in varni rabi 

interneta. 

Vsi 1. letniki Varna spolnost 
Predavateljice iz zdravstvenega doma so dijakom predstavile vsebine varne 

spolnosti.  

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

Vsi 2. letniki 

Moja sreča – 

moja 

odgovornost 

Toni Kočevar je izvedel delavnice na temo Moja sreča – moja odgovornost. 

B1. a Samopodoba 
Delavnico o samopodobi, spoštovanju sebe in drugih je izvedla ga. Mateja Petric 

iz Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto.  

Z4. a, b, c 
Predavanje o 

krvodajalstvu 
Predavanje o krvodajalstvu izvedel Uroš Frankovič. 

K2. a, b, Z2. 

c 

Projekt 

nekadilski 

razred 

Vključeni smo bili v celoletni projekt Nekadilski razred, ki ga je organizirala 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Sodelovali so trije 

oddelki drugih letnikov, in sicer  K2. a, K2. b in Z2. c. 8. junija 2018 smo izvedli 

zaključno prireditev, kjer so dijaki predstavili svoje izdelke, ki so jih izdelali z 

namenom preperčevanja kajenja med mladimi, in prejeli simbolične nagrade.  S 

projektom bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. Projekt je potekal v 

okviru Zdrave šole.  

Vsi 3. letniki 

Še vedno 

vozim – 

vendar ne 

Delavnice in predavanje so izvedli predstavniki  Zavoda Vozim in Društvo 

paraplegikov JZ Štajerske.  
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V ponedeljek, 26. marca 2018, in v sredo, 28. marca 2018, smo organizirali srečanje naših 

bivših dijakov, sedaj študentov, z dijaki 3. in 4. letnika programov farmacevtski tehnik in 

kemijski tehnik, ki nameravajo študirati farmacijo ali kemijsko tehnologijo. Študent farmacije 

Lovro Klobučar, študent kemijske tehnologije Rok Tomšič in študentke farmacije Špela Pust, 

Anja Miklavc, Eva Bukovec so dijakom predstavili svoj študij ter izkušnje. Koordinatorica 

dogodka je bila Andreja Kmet, tajnica poklicne mature.  

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, z 

opravljenim zaključnim izpitom pa srednjo poklicno 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 Izdelek oz. storitev 

in zagovor 

izdelek in zagovor storitev in zagovor 

 

Predmeti zaključnega izpita: 

1. predmet slovenščina  

2. predmet storitev in zagovor 

4.3.1 Zaključni izpit 

V šolskem letu 2017/2018 je zaključni izpit že v spomladanskem roku uspešno opravilo vseh 

22 dijakov 3. letnika programa bolničar-negovalec. 

Ena dijakinja je zaključni izpit opravila s pohvalo (oba predmeta na zaključnem izpitu sta bila 

ocenjena odlično (5)). Od 22 dijakov, ki so uspešno opravili zaključni izpit, jih 18 nadaljuje 

izobraževanje v poklicno-tehniškem programu zdravstvena nega na naši šoli.  

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

nismo izvajali.  

 

4.3.2 Poklicna matura (PM) – spomladanski izpitni rok 2018 

Izobraževalni program opravljali PM Opravili % 

Zdravstvena nega 80 76 95 

Zdravstvena nega - pti 15 11 73,3 
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Kemijski tehnik  43 41 95,3 

Farmacevtski tehnik  56 55 98,2 

Kozmetični tehnik  29 22 75,9 

Skupaj 223 205 91,9 

V šolskem letu 2017/2018 smo med šolskim letom izvajali redne priprave na poklicno 

maturo. Na koncu šolskega leta smo imeli organizirane dodatne priprave.  

 Prijavljeni na poklicno maturo: 244 kandidatov  

 Odjave od PM: 21  

 PM opravljalo: 223 kandidatov 

 Uspešni: 205 (91,9 %) 

 Neuspešni (negativni, neudeležba, opravljanje v dveh delih): 18 (8,1 %) 

 Pogojno pozitivni: 7 (3,1 %) 

 100 % uspešni oddelki: F4. b, ZN 4. b 

 Zlati in diamantni maturanti: 18 kandidatov (8,1 %), od tega 11 kandidatov z 22 

točkami (zlati) in 7 kandidatov s 23 točkami (diamantni) 

 Odlični maturanti (19–21 točk): 53 (23,8 %) 

 Zlati, diamantni in odlični maturanti skupaj: 71 (31,8 %) 

 Certifikat iz znanja angleščine (evropska raven B1): 74/107 (69,2 %) 

 

Zlati maturanti z doseženimi 22 točkami 

Ime in priimek Oddelek 

Sandra Novak F4. a 

Tjaša Papež F4. a 

Nika Stuhne F4. a 

Sara Šoštarič F4. a 

Viktorija Kužnik F4. b 

Lucija Kosmač F4. b 

Natalija Sebanc F4. b 

Tina Jazbec K4. b 

Zoran Džon Ivanić Z4. a 

Simon Kobe Z4. a 

Daniela Stojanovska Z4. b 

 

Diamantni maturanti z doseženimi 23 točkami 

Ime in priimek Oddelek 

Vanja Barle F4. b 

Maja Pene  F4. b 

Maja Marinčič K4. a 

Jan Šiler Hudoklin K4. b 

Anja Berk Z4. b 

Nastja Gorše Z4. b 

Špela Šušteršič Z4. b 

Izvedba poklicne mature je minila brez posebnosti. 
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4.3.3 Dodatni maturitetni predmet 

38 dijakov je opravljalo dodatni maturitetni predmet, in sicer iz angleščine (9 dijakov), 

matematike (2 dijaka), biotehnologije (3 dijaki), biologije (1 dijak), kemije (18 dijakov), 

fizike (3 dijaki), sociologije (2 dijaka). Dodatni maturitetni predmet so opravljali na Srednji 

elektro šoli in tehniški gimnaziji na Šolskem centru Novo mesto ter na Kmetijski šoli Grm in 

biotehniški gimnaziji. Uspešnih je bilo 32 ali 82,1 % dijakov, kar je za 4,6 % bolje od 

državnega povprečja.  

5 PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 

5.1 Izobraževanje in usposabljanje znotraj šole in samoizobraževanje 

Za celoten učiteljski zbor sta bili izvedeni naslednji strokovni predavanji zunanjih 

predavateljev: 

 Pravna zaščita mladoletnika, ki ga je izvedla mag. Nina Ana Jäger, magistra prava in 

mediatorka (15. 1. 2018), v okviru 2. roditeljskega sestanka; 

 Predstavitev splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (21. 8. 2018), ki ga je izvedla 

Barbara Novinec, strokovnjakinja za GDPR 

Za celoten učiteljski  zbor je bilo izvedeno predavanje s strani učiteljev-sodelavcev, in sicer  

 Samopregledovanje dojk: Marinska Cerovšek, učiteljica strokovnih predmetov v 

zdravstvu. 

Za aktiv zdravstvene nege je Marija Račič, učiteljica strokovnih predmetov v zdravstvu, 

izvedla predavanje Uporaba glukometrov (VPD Bled).  

Za učitelje matematike in ostale zainteresirane učitelje in druge strokovne delavce je bil 

izveden seminar Statistika (18. 12. 2017).  

V okviru ravnateljevega dne smo 25. in 26. maja 2018 izvedli dvodnevno strokovno 

ekskurzijo za učiteljski zbor, kjer smo obiskali Bolzano, Innsbruck in Wattens.  

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.  

5.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

Učitelj Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Poročilo 

Andreja 

Kmet 
Zaključna refleksija IP ZRSŠ 

Na zaključni refleksiji IP smo analizirali delo in 

dosežke v okviru IP.  

Andreja 

Kmet 
Statistika 

Statistično društvo 

Slovenije  

Seznanili smo se z načini pravilne statistične 

obdelave in prikazovanja podatkov. 

Andreja 

Kmet 

Posvet predsednikov in 

tajnikov ŠMK za PM 

Državni izpitni 

center 

Na posvetu smo bili seznanjeni z osnovnimi 

statističnimi podatki poklicne mature preteklega leta, 

navodili za izvedbo poklicne mature 2018 ter 

smernicami razvoja poklicne mature v prihodnje. 

Anja Miklič Mreža znanja  Arnes 
Na konferenci, ki je potekala 22. in 23. novembra 

2017, sem sodelovala s prispevkom. 
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Učitelj Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Poročilo 

Anja Miklič Sirikt Arnes 
Na mednarodni konferenci sem aktivno sodelovala s 

prispevkom.  

Barbara 

Cesar 
OUP konferenca Založba Oxford 

Predavanja tujih predavateljev so bila zanimiva, še 

zlasti avtorja angleških slovničnih vadnic in razlag 

rab. 

Blaženka 

Berus, 

Marinka 

Cerovšek, 

Vida Novinec 

11. kongres 

zdravstvene in babiške 

nege 

Zbornica-Zveza 

Na kongresu sta Vida Novinec in Blažena Berus 

predstavili članek z naslovom Sodelovanje med 

izvajalci zdravstvene nege, ki sta ga pripravili skupaj 

z Marinko Cerovšek. 

Gloria Šepec 
Kristalne energije 

narave 
DMSBZTNM 

Seminar je bil zanimiv in poučen, saj smo osvetlili 

bolezen z duhovne plati.  

Gloria Šepec Ko učim, gradim 
Biotehniški center 

Naklo 

Na mednarodni konferenci sem predstavila prispevek 

o prostovoljstvu na šoli. 

Goran 

Matešič 

Poti za izboljšanje 

učnih dosežkov - 

zgodovina 

Zavod RS za 

šolstvo 

Izobraževanja se nisem udeležil, ker je na isti dan 

bilo organizirano drugo izobraževanje, ki sem se ga 

udeležil (Nestrpnost v vsakdanjem življenju). 

Janja 

Florjančič 

Mednarodna 

konferenca 4. festivala 

Ko učim, gradim 

Biotehniški center 

Naklo 

Na mednarodni konferenci 4. festivala Ko učim, 

gradim sem aktivno sodelovala s prispevkom. 

Katja 

Kržičnik 

Žekš 

Gledališče – igralec – 

predstava 

Mestno gledališče 

ljubljansko 

Na dvodnevnem seminarju smo udeleženci pridobili 

znanja, ki nam bodo pomagala pri delu z dijaki na 

dramskem področju. 

Manca Medle 
Poti za izboljšanje 

učnih dosežkov 

Zavod RS za 

šolstvo 

Uvodni del seminarja je zajemal predavanje dr. Ivana 

Kosa o delovanju kopenskih ekosistemov. Sledilo je 

terensko delo v skupinah, kjer smo preučevali 

različne metode dela proučevanja ekosistemov. Na 

koncu seminarja je še sledila evalvacija terenskega 

dela in predstavitev rezultatov. Seminar je izpolnil 

moja pričakovanja. Znanje in izkušnje pridobljene na 

seminarju bom lahko vključila v svoj pouk.  

Maša Zajc Vodenje aktiva Šola za ravnatelje 

V šolskem letu 2017/18 sem se udeležila 5 delavnic v 

sklopu izobraževanja Vodenje aktiva. Med 

izobraževanjem sem spoznavala kompetence vodje 

aktiva, si izmenjala izkušnje z drugimi vodji.  

Mateja 

Kržičnik 
Vodenje aktiva Šola za ravnatelje 

Udeležila sem se izobraževanja za vodjo aktiva, 

spoznavala sem kompetence vodje aktiva in 

izmenjavala izkušnje z vodji ostalih slovenskih šol in 

vrtcev. 

Mateja 

Kržičnik 

Kakovostna izvedba 

zaključevanja v 

strokovnem in 

poklicnem 

izobraževanju 

Center RS za 

poklicno 

izobraževanje 

Sodelovala sem v državni izpitni komisiji za PM – 

ZN, sestavljali smo pisni del 2. predmet poklicne 

mature.  

Mateja 

Vidmar 

Učno in vedenjsko 

zahtevni otroci 
Eduvision 

Na strokovnem seminarju so nam strokovnjaki 

posameznih področij predstavili, kako se spopasti z 

učno in vedenjsko zahtevnimi otoki. 
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Učitelj Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Poročilo 

Mihaela 

Kovačič 

Mednarodna 

konferenca 

MINDfulness 

EDUvision 

Z aktivno udeležbo na mednarodni konferenci 

Mindfulness sem pridobila znanje in veščine 

čuječnosti ter predstavila referat Matematika in 

čuječnost. 

Mirjam 

Bauer 

Ustvarjalne metode 

učenja smučanja za 

vsakogar 

Fakulteta za šport 

Predelali smo učenje smučanja od prvih korakov in 

drsenja do nadaljevalnih oblik smučanja ter osvajanja 

specifičnih pedagoško didaktičnih znanj, ki jih 

potrebuje učitelj pri svojem delu. Pregledali smo tudi 

pomembne vidike organizacije zimske šole v naravi 

in športnih dni na snegu. 

Mojca Fišter Novi dokazi evolucije 
Zavod RS za 

šolstvo 

Simona Slavič Kumer in Saša Kregar sta nam podali 

uvodne informacije. O novih dokazih v evoluciji nam 

je spregovoril dr. Peter Trontelj. Evolucijo primatov 

nam je predstavila dr. Petra Golja. Dr. Al Vrezec nam 

je predaval o koevoluciji, Simona Slavič Kumer in 

Saša Kregar pa o uporabi IKT pri obravnavi 

evolucijskih mehanizmov. Vse je uporabno tudi pri 

pouku. 

Mojca 

Simončič 
11. Srečanje eMedice  eMedica 

V Termah Tuhelj je potekalo 11. srečanje eMedice, 

mednarodnega združenja srednjih zdravstvenih in 

nezdravstvenih šol. Predstavljenih je bilo 27 različnih 

projektov, ki so jih izdelali dijaki, in približno osem 

strokovnih predavanj strokovnih predavateljev. 

Nada Fortuna 

Le z drugimi smo 

(Obvladovanje 

konflikotv) 

ZRC SAZU, 

Pedagoški inštitut 

Opravila sem izobraževanje na RIC-u Novo mesto z 

naslovom Le z drugimi smo.Tema seminarja: 

Obvladovanje konfliktnih situacij. 

Nataša 

Sikošek 
OUP konferenca Založba Oxford 

Na konferenci smo se seznanili z novostmi stroke in 

nekaterimi koristnimi napotki za poučevanje tujega 

jezika.  

Petra Žibert Ko učim, gradim ŠC Naklo 

6. 10. 2017 sem se udeležila Mednarodne konference 

4. festivala KO UČIM, GRADIM, kjer sem imela 

tudi svoje predavanje z naslovom Ko dijak predaja 

znanje. 

Petra Žibert 

XX. strokovni posvet 

pomočnikov 

ravnateljev 

Šola za ravnatelje 

6. in 7. 3. 2018 sem se udeležila XX. strokovnega 

posveta pomočnikov ravnateljev z naslovom 

Pravičnost, enakost, etičnost in vloga pomočnika 

ravnatelja. Posvet je bil zelo zanimiv. 

Petra Žibert 

Interdisciplinarna 

obravnava 

naravoslovnih pojavov 

Fakulteta za 

naravoslovje in 

matematiko, 

Univerza v 

Mariboru 

V terminu 28. 6. 2018–30. 6. 2018 sem se udeležila 

izobraževanja z naslovom Interdisciplinarna 

obravnava naravoslovnih pojavov. 

Tadeja Lamut 
Angleščina na poklicni 

maturi 

Zavod RS za 

šolstvo 

Izobraževanje je bilo zelo poučno in dobro 

pripravljeno. Ponovili smo in skupaj ocenili različne 

pole, se uskladili ter pripravili podlago za 

ocenjevanje na poklicni maturi. 

Urška Korasa Ustvarjalne metode Fakulteta za šport Izobraževanja sem se udeležila na Rogli. Opravila 
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Učitelj Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Poročilo 

učenje smučanja za 

vsakogar 

sem vse vsebine in pridobila naziv U2. 

 

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

Janja Marković, Uroš Frankovič, Slađana Sladojević in Mojca Stariha.  

Jožica Hrovat je uspešno opravila ravnateljski izpit. Matej Pegam, Ema Novinec in Sanja 

Balagović so uspešno opravili strokovni izpit VIZ.  
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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, 15. novembra 2017, v Športni dvorani 

Leona Štuklja, in sicer od 12. do 18. 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, 9. 

februarja 2018, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 10. februarja 2018, 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 strokovnih 

predmetov, dijaki 

V šolskem letu 2017/2018 smo obiskali 21 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 2017/2018 smo pripravili en tehniški dan za učence 8. 

razreda OŠ Stična, in sicer 15. februarja 2018. Poleg splošne 

predstavitve in ogleda šolskega centra in naše šole so se dijaki 

preizkusili v kemijskih, farmacevtskih, zdravstvenih in kozmetičnih 

delavnicah.    

Naravoslovni dan 

Vodstvo šole 

(Katja Hrovat), 

svetovalni delavki, 

strokovni aktivi 

6. in 7. junija 2018 smo pripravili naravoslovni dan za 250 otrok iz 

Vrtca Ciciban Novo mesto ter vrtca Pedenjped – enota Rdeča kapica. 

Otroci so pridobivali znanja in izkušnje s področij biologije, kemije, 

zdravstvene nege in fizike ter se urili v ročnih spretnostih. 

Izbor najboljšega 

hitro rastočega 

podjetja Gazela 2017 

Vodstvo šole, 

strokovni aktivi 

21. 9. 2017 je v Športni dvorani Leona Štuklja potekal regijski izbor 

za dolenjsko-posavsko Gazelo 2017. Na prireditvi sta se predstavila 

Pihalni orkester šolskega centra pod vodstvom Gregorja Zagorca, v 

katerem sodelujejo tudi naši dijaki. Za namen spromocije smo na šoli 

posneli kratek predstavitveni film, kjer smo predstavili utrip šole in 

aktivnosti dijakov.  

Kot sovoditelj je ponovno  nastopil dijak Dino Subašić, K4. a. Po 

prireditvi smo pripravili praktične delavnice in stojnice, kjer so dijaki 

predstavili šolo in programe ter poklice, za katere izobražujemo na 

šoli. Obiskovalci so imeli tudi možnost ogleda kabinetov in specislnih 

učilnic. 

25. 10. 2017 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal finalni izbor  

Slovenska gazela 2017. Zaradi svojega izvrstnega nastopa na 

regijskem izboru so bili kot nastopajoči povabljeni Pihalni orkester 

šolskega centra pod vodstvom Gregorja Zagorca, kjer so sodelovali 

tudi dijaki naše šole. Kot sovoditelj se je ponovno izkazal Dino 

Subašić, dijak K4. a. 
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Promocija Vodja Poročilo 

Druge dejavnosti   

Promocijo smo izvajali v okviru dneva odprtih vrat SB NM, podjetja 

Krka, d. d. in na športnih igrah diabetikov Slovenije ter 

Motivacijskega dneva za svetovalne delavke osnovnih šol Dolenjske 

in Bele krajine 

 

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.  

Udeležili smo se državnih tekmovanj iz zdravstvene nege, pomoči in oskrbe, kozmetike in 

kemije, kjer smo se 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.  

Za učiteljski zbor šole Center biotehnike in turizma Grm je Janja Vovko izvedla delavnico V 

skrbi za naše zdravje – preprečevanje raka na dojki.  

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

Slovenj Gradca.  

Dijaki 4. letnikov programa zdravstvena nega in 2. letnika programa zdravstvena nega – pti so 

se udeležili informativnega dneva na Fakulteti 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 in Krško Leskovec, 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, Centra za šolske in obšolske dejavnosti Gorenje in Lipa, Zveza 

društev diabetikov Slovenije, Dolenjske lekarne, Zavod za slepo in slabovidno mladino 

Ljubljana, Turistični agenciji Palma in Sonček, Slovenska vojska – Vojašnica Franca Uršiča 

NM, prevozno podjetje FS, Dijaški in študentski dom Novo mesto, Mestna občina Novo 

mesto, Dolenjski muzej, Agencija za šport Novo mesto, Zavoda za kulturo, Zavoda za šport 

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

pripravi izpitnih pol za 2. predmet poklicne mature ter na usposabljanjih in usklajevanjih za 

izvedbo 4. predmeta poklicne mature.  

Mateja Kržičnik je bila članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za 

zdravstveno nego na Državnem izpitnem centru.  

S Centrom za poklicno izobraževanje smo sodelovali v projektu Kakovostna izvedba 

zaključevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju v programu zdravstvena nega. 

Članici projektnega tima sta bili Mateja Kržičnik in Gloria Šepec.  

V tem šolskem letu smo se v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje  vključili v 

projekt MIND+ - individualizacija pouka. V projekt so vključeni dijaki srednjega poklicnega 

izobraževanja iz cele Slovenije. S Šolskega centra Novo mesto je vključen B1. a, s strani 

strokovnih delavcev pa sodelujejo ravnateljica Damjana Papež  in Vida Novinec, Marta 

Lindič, Gloria Šepec ter Natalia Zver Zupančič, vse učiteljice zdravstvenih strokovnih 

predmetov. Projekt traja 3 leta. 

Pri izvedbi preizkusa PISA, ki smo ga letos na šoli izvajali 9. 4. 2018, smo sodelovali s 

Pedagoškim inštitutom iz Ljubljane. V programu mednarodne primerjave dosežkov se 

preverja bralna, naravoslovna in matemtična pismenost. V šolskem letu 2017/2018 je 

sodelovalo 9 dijakov iz programa srednjega poklicnega izobraževanja in 27 dijakov iz 

programov srednjega strokovnega izobraževanja. 

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). 

 

Nadaljnje aktivnosti sodelovanja so navedene v tabeli. 

Dejavnost Izvajalec 
Zunanja 

ustanova/partner 
Poročilo 

Razstave in stojnice v 

SBNM 

Aktiv 

zdravstvene 

nege, 

koordinatoric

a Gloria 

Šepec 

 

SB NM, DSO NM 

Sodelovali smo pri izvedbi tematskih stojnic v SB 

NM: dan ledvičnih bolnikov, svetovni dan dojenja, 

svetovni dan hipertenzije, mednarodni dan 

prostovoljcev, higiena rok (stojnica in izvedba ankete 

v bolnišnici), mednarodni dan medicinskih sester, dan 

odprtih vrat SB NM. 

Pomagali smo na dnevu diabetičnih bolnikov. 

V šoli smo s plakati obeležili pomembne mednarodne 

in svetovne dneve, povezane z zdravstveno vzgojo. 

M. Račič: 

6 razstav v SB NM na kardiološkem oddelku, 

voščilnice in ZV-material za paciente, priprava stojnic 

na ŠCNM ob  krožku RR, ZV ob Dnevu zdravja 

J. Vovko: 

dve razstavi na nevrološkem oddelku: Svetovni dan 

Alzheimerjeve bolezni in Mednarodni dan epilepsije. 

Blažena Berus: 

Stojnica ob svetovnem tednu dojenja v SB NM. 

Krvodajalstvo Vida Novinec 

Zavod za 

transfuzijsko 

dejavnost Slovenije  

– izpostava Novo 

V sodelovanju z OZRK smo organizirali krvodajalsko 

akcijo za dijake in za zaposlene. Predavanje o 

krvodajalstvu je za dijake 4. letnikov programa 

zdravstvena nega izvedel Uroš Frankovič. Krvodajskih 
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Dejavnost Izvajalec 
Zunanja 

ustanova/partner 
Poročilo 

mesto, Območno 

združenje Rdečega 

križa 

akcij se je udeležilo 48 dijakov in 12 učiteljev.  

Dejavnost je bila organizirana v okviru projekta 

Zdrava šola. 

Zbiranje plastičnih 

zamaškov 
Srečko Ožek  

Območno združenje 

Rdečega križa  

Dijaki in zaposleni smo zbirali plastične zamaške, ki 

smo jih predali na  Območno združenje Rdečega križa.  

Sodelovaje na Dnevu 

odprtih vrat 

Aktiv 

zdravstvene 

nege 

Splošna bolnišnica 

Novo mesto 

V četrtek, 5. aprila 2018, so dijaki 2. in 3. letnika 

programa zdravstvena nega sodelovali na dnevu 

odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto.  

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 enajsto leto. 

Sodelovanje z 

DMSBZT 

Aktiv 

zdravstvene 

nege  

DMSBZT NM 

Članice aktiva smo sodelovale na rednih mesečnih 

izobraževanjih. Izobraževanja so bila po večini 

izvedena na ŠCNM, kjer so pomagali tudi naši dijaki 

in se tako seznanjali z delovanjem društva. Gloria 

Šepec se je udeleževala mesečnih sestankov izvršnega 

odbora društva. 

Dijakinja Jovana Stanković, Z3. a, je pod 

mentorstvom Marije Račič izvedla predstavitev stare 

obleke medicinskih sester v času izobraževanja v  

srednji šoli.  

Sodelovanje z 

Zbornico – zvezo, s 

Sekcijo MS v vzgoji 

in izobraževanju 

Aktiv 

zdravstvene 

nege  

Zbornica – zveza, 

Sekcija medicinskih 

sester v vzgoji in 

izobraževanju 

B. Berus se je udeležila razširjene seje Sekcije 

medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. Članice 

aktiva zdravstvene nege so se udeleževale strokovnih 

seminarjev.  

Regijska specialna 

olimpijada 
 Gloria Šepec  VDC NM 

18. 4. 2018 so dijakinje drugih letnikov ZN sodelovale 

na olimpijadi, ki jo je organiziral VDC Novo mesto. 

Spremljale smo športnike in jih vodile po poligonu. 

V jati z drugačnimi 
Sabina 

Špoljar 

VDC Krško 

Leskovec 

Dijaki programa kozmetika so razvajali varovance 

VDC Krško Leskovec. 

6.4 Sodelovanje s starši  

V ponedeljek, 18. septembra 2017, 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, 15. januarja 2018, smo v okviru 2. roditeljskega sestanka v Športni dvorani 

Leona Štuklja organizirali strokovno predavanje za starše 1. in 2. letnikov z naslovom Pravna 

zaščita mladoletnika, ki ga je izvedla mag. Nina Ana Jäger, magistra prava in mediatorka. 

Predavanje starše opozarja na pravno odogovornost in zaščito mladoletnikov ter njihovih 

staršev.  

Za starše dijakov 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.  
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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, Darja 

Urbas in Nataša Sikošek kot predstavnice zaposlenih, Julija Košir, Z3. a, kot predstavnica 

dijakov in Tadeja Butala, Darja Glavan ter Alfonz Oštir (do 7. 3. 2018) oziroma Ivanka 

Potokar (od 8. 3. 2018) kot predstavniki staršev sestali na enem sestanku. Dogovorili so se, da 

se del sredstev iz šolskega sklada nameni plačilu strokovne ekskurzije oz. projektnih dni 

dvema dijakinjama naše šole.  

 

6.6 Mednarodno sodelovanje 

Na Šolskem centru Novo mesto smo uspešno zaključili projekt v sklopu EU programa 

Erasmus+, Koraki do uspeha, številka projekta KA1-VET 39/16, v katerem smo izvedli 

tritedensko Europrakso za 12 dijakov iz SZKŠ v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018. 

Koordinatorica projekta za šolski center je bila Alexia Rossi, za SZKŠ pa Katja Hrovat. V 

letošnjem šolskem letu smo organizirali tritedensko mobilnost za 4 dijake. Na Malti so 

praktično izobraževanje pri delodajalcih opravljali Florijan Volčanšek, K3. b, Špela Šušteršič, 

Z4. b, in Lucija Cemič, Z3. b, v Franciji pa Maja Marinčič, K4. a. Upoštevali smo slogan 

"Erasmus + ni mus, pomaga pa!" in ga predstavili dijakom kot odskočno desko za boljšo 

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

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

S pomočjo EU-programa Erasmus + smo povečali zavest o EU demokraciji in podjetniškem 

učenju – karierno vodenje. Projekt smo izvedli 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. Projekt je prinašal nov pristop k pripravi dijaka na zaposlitev. Nudili smo 

dodatno možnost in različne pristope ter korake za postopno uvajanje posameznih stopenj, ki 

vodijo do zaposlitve: poudarili smo postopen način vključevanja na trg delovne sile – pisali so 

svoje CV  in motivacijska pisma, evalvacijske liste, poročila, vprašalnike, v tujini pa so bili 

vključeni v razgovor za sprejem na delovno mesto ter v pripravo za uspešno vključitev na 

delovnem mestu. Mentor v tujini je predstavil zahteve in pričakovanja v podjetju oz. 

organizaciji, opozoril na varnost pri delu in njihove standarde, dal navodila za opravljanje 

prakse in razložil delovno etiko. Projekt je dijakom omogočil dvig poklicnih kompetenc ter 

pridobivanje novih izkušenj in poznanstev.  Dijaki so po izkušnji postali osebno zrelejši in 

globalno osveščeni.  

 

V okviru projekta KA2 – Matematika v vsakdanjem življenju (Math for daily life – Actions 

aimed at introducing students to mathematics) so bile izvedene različne načrtovane aktivnosti. 

V petek, 16. 2. 2018, smo v sejni sobi šolskega centra razglasili zmagovalko Razpisa za 

logotip. Komisija se je soglasno odločila za logotip avtorice Tamare Povše iz KZ 4. a s 

Srednje zdravstevne in kemijske šole. 16. januarja 2018 je komisija v sestavi Aleš Absec, 

Petra Žibert, Barbara Cesar/Ajda Plauštajner izbrala 3 dijake za mobilnost v projektu. Ti 
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dijaki so se skupaj s profesorico Petro Žibert in še s 7 dijaki iz drugih šol Šolskega centra 

Novo mesto od 13. maja do 19. maja 2018 odšli v Neapelj, v Italijo. Tam so dijaki v 

dopoldanskem času izvajali aktivnosti, povezane z matematiko v vsakdanjem življenju, 

popoldan pa so imeli oglede znamenitosti v Neaplju in njegovi okolici. Pred samim 

potovanjem v Italijo pa so na šoli potekale še ostale aktivnosti povezane s projektom – 

priprava nalog, snemanje film Zakaj je matematika dolgočasna, ure angleščine, ure o 

značilnosti Italjije, priprava predstavitve Slovenije, naše šole in našega kraja … 

Koordinatorica projekta na šolskem centru je Lorena Mihelač, na šoli pa Petra Žibert v 

sodelovanju z Alešem Abscem.  

 

V okviru projekta KA2 – Kmetijstvo – razvijanje spretnosti dijakov za uspešno povezovanje 

tradicije in inovacij (Agriculture 2.0 – Enhancing students’ skills to combine tradition and 

innovation in the agriculture sector so sodelovali z dijaki in jihovimi mentorji iz Italije, 

Latvije, Slovenije in Hrvaške. Iz naše šole sodeluje 20 dijakov in 3 mentorice, in sicer Maša 

Zajc, Tanja Kulovec in Mojca Fišter. Začeli smo z delom na projektni nalogi. V mesecu aprilu 

smo organizirali in izvedli izmenjavo z Latvijci, in sicer smo en teden gostili 20 dijakov 

iz Ventspils Valsts 1. gimnazija in 4 njihove učitelje. V šolskem letu 2018/19 s projektom 

nadaljujemo. Koordinatorica na šolskem centru je Lorena Mihelač, na šoli pa Maša Zajc.  

 


