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Petek, 1. september 2017 
Prvi šolski dan. 
Na šoli smo sprejeli 294 dijakov prvih letnikov v programih zdravstvena nega, zdravstvena 
nega – pti, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in bolničar-negovalec.  
  
Šolo vodijo ravnateljica Damjana Papež in pomočnici ravnateljice Katja Hrovat ter Petra 
Žibert. Svetovalni delavki sta Jožica Hrovat in Polona Kramar. Na šoli smo v četrtek, 1. 
septembra 2017, sprejeli 318 dijakov prvih letnikov v programih zdravstvena nega, kemijski 
tehnik, farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in bolničar-negovalec. Na šoli je 1082 dijakov 
v 40 oddelkih, in sicer: 

 zdravstvena nega (SSI) 12 oddelkov, 
 kemijski tehnik 8 oddelkov , 
 farmacevtski tehnik 10 oddelkov, 
 kozmetični tehnik 5 oddelkov, 
 bolničar-negovalec (SPI) 3 oddelki, 
 zdravstvena nega – pti 2 oddelka. 

 
Seznam oddelkov in razrednikov: 

Oddelek Razrednik 

Z1a Katja Jović 

Z1b Valentina Madjar Sitar 

Z1c Marta Lindič 

Z2a Mojca Gajić 

Z2b Goran Matešič 

Z2c Anja Miklič 

Z3a Slađana Sladojević 

Z3b Janja Florjančič 

Z3c Nada Fortuna 

Z4a Srečko Ožek 

Z4b Marija Račič 

Z4c Mirjam Bauer 

Z1d – pti Vida Novinec 

Z2d – pti Mateja Kržičnik 

B1a Natalija Zver Zupančič 

B2a Gloria Šepec 

B3a Janja Vovko 

KZ1a Manca Medle 

KZ2a Mihaela Kovačič 

KZ3a Monika Sadar  

KZ4a Sabina Špoljar 

KZ4b Simon Šlajkovec 

K1a Janja Markovič 

K1b Darja Urbas 

K2a Matej Cizelj 

K2b Barbara Špiler 

K3a Barbara Cesar 
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K3b Sanja Balagovič 

K4a Monja Pust 

K4b Ema Novinec 

F1a Nataša Sikošek 

F1b Ajda Plauštajner 

F2a Matjaž S. Ferkolj 

F2b Maša Zajc 

F2c Tanja Kulovec 

F3a Vika Kobola 

F3b Marica Kralj 

F3c Urška Korasa 

F4a Mojca Fišter 

F4b Svjetlana Ćirković 

 
Na šoli uporabljamo programa Herkules ter eAsistent. Program Herkules uporabljamo za 
načrtovanje dela in oblikovanje Letnega delovnega načrta ter, ob koncu šolskega leta, 
Poročila o delu; program eAsistent pa je elektronsko voden dnevnik in redovalnica.  
 
Sreda, 13. september 2017 – četrtek, 14. september 2017 
Projektni dnevi na Gorjancih 
Dijaki Z3c so odšli na projektne dni na Gorjance, kjer so se z inštruktorjem Nejcem Vidrihom 
naučili preživeti v naravi. Naredili so si prenočišče, zakurili ogenj, poiskali hrano in vodo. 
Naslednji dan je sledil pohod od Miklavža, mimo Gorjanskih jezerc in gozdne železnice, ki je 
tudi del kulturne dediščine, in nazaj.  
 

Ponedeljek, 18. september 2017  
Prvi roditeljski sestanek 
 
Torek, 19. september 2017  
Podelitev priznanj najbolj športnim srednjim šolam 
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je potekala svečana podelitev priznanj 
najbolj športnim šolam v šolskem letu 2016/17. Srednja zdravstvena in kemijska šola je 
dosegla bronasto priznanje za športno udejstvovanje v konkurenci srednjih šol. Svečano 
podelitev sta s plesnim nastopom popestrili dve dijakinji naše šole. Za velik uspeh so zaslužni 
številni dijaki, dijakinje, profesorji, pa tudi vodstvo, ki nas podpira in spodbuja. 
 
Četrtek, 21. september 2017  
Dolenjsko-posavska gazela 2017  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekal izbor najhitreje rastočega podjetja – gazele 
dolenjsko-posavske regije 2017, ki ga organizira časnik Dnevnik. Prireditev s svečano 
razglasitvijo zmagovalca, ki je postalo podjetje Adria Dom, d. o. o. iz Črnomlja, so sooblikovali 
tudi dijaki in učitelji šolskega centra. Nastopil je Pihalni orkester šolskega centra pod 
vodstvom Gregorja Zagorca, s samozavestjo in zgovornostjo pa se je izkazal Dino Subašić, 
dijak K4a, ki je ponovno odlično opravil vlogo sovoditelja. V spremljevalnem programu so 
dijaki z mentoricami predstavili izobraževalne programe ter poklice, za katere izobražujemo 
na naši šoli.  
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Četrtek, 21. september 2017 
Sprejem najboljših maturantk in maturantov v šolskem letu 2016/2017 pri predsedniku 
države in ministrici za MIZŠ 
V šolskem letu 2016/2017 je na naši šoli poklicno maturo opravljalo 259 dijakov. Uspešnih je 
bilo 246 maturantov. 19 dijakinj in dijakov je doseglo izjemen uspeh.  Predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec 
Brenčič, sta na Brdu sprejela diamantne maturante Slovenije, ki so na maturi 2017 dosegli 
vse možne točke. Priznanje je prejelo 76 dijakov, 16 jih je opravljalo splošno maturo, 59 
poklicno, en dijak pa je dosegel največ možnih točk na mednarodni maturi. Med vsemi 76 
dijaki, ki prihajajo iz 12 gimnazij in 37 srednjih šol je tudi 5 pet diamantnih maturantk naše 
šole, in sicer Tina Papež, F4a, Urša Skube, F4a, Kristina Jeralič, F4b, Neja Knez, F4b, in Tjaša 
Ulčnik, Z4c. Sprejema se je udeležilo vseh 5 dijakinj in ravnateljica Damjana Papež.   
 
Petek, 22. september 2017  
Projekt Zdrava šola – Slovenija, razgibaj se 
Naša šola  je sodelovala v slovenskem projektu Zdrava šola. V času Evropskega tedna športa 
odmor za gibanje med poukom. Petminutni odmor za gibanje smo izvedli tudi 22. 9, ob 10. 
uri, in se s tem pridružili vseslovenski akciji Slovenija razgibaj se. Razredni promotorji so 
vodili izvajanje vaj. Učitelji so dijake spodbujali tudi z lastnim 
zgledom. 
 
Ponedeljek, 25. september 2017 – četrtek, 28. september 2017  
Projektni dnevi Z2a, Z2b, Z2c in KZ2a  
Dijaki so se v dveh skupinah odpravili na tridnevno ekskurzijo na 
Koroško, in sicer v CŠOD Ajda. Prvi dan so se preizkušali  v 
nordijski hoji in raziskovali gozdove Koroške. Zvečer so 
zakurili taborniški ogenj in se zabavali z igranjem nogometa in 
drugih iger. Drugi dan je na bil na vrsti celodnevni pohod in 
vožnja z kanuji. V  vasi Libeliče so si dijaki ogledali dva muzeja in 
kostnico. Zadnji dan je bil preizkus v plezanju in zavezovanju 
vozlov.  
 
Torek, 26. september 2017  
Področno ekipno tekmovanje v atletiki 
Na stadionu Portovald je potekalo Področno ekipno tekmovanje v atletiki za srednje šole. 
Nastopilo je 7 ekip dijakinj in 9 ekip dijakov. Dijaki naše šole so tekmovali v ekipnem duhu in 
iz sebe iztisnile res vse moči. Tako so dijakinje z zbranimi 8265 točkami osvojile odlično tretje 
mesto, fantje pa peto s 7262 točkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kronika SZKŠ 

Šolsko leto 2017/2018 

5 

 

Torek, 26. september 2017 
Sprejem najboljših maturantk in maturantov v šolskem letu 2016/2017 pri županu MO NM 

Župan Mestne občine Novo mesto, 
gospod Gregor Macedoni, je v 
gostišču Loka sprejel zlate 
maturante, ki so v letošnjem 
šolskem letu šolanje zaključili na 
novomeških srednjih šolah. Sprejel 
je 16 zlatih maturantov splošne 
mature in 33 zlatih maturantov 
poklicne mature. Med najboljšimi 
maturanti poklicne mature, ki so 
dosegli 23 in 22 točk in tako postali 
zlati maturanti, je kar 19 dijakov 
naše šole: Tina Papež, F4a, Urša 

Skube, F4a, Kristina Jeralič, F4b, Neja Knez, F4b, Tjaša Ulčnik, Z4c, Sara Djukić, F4a, Katarina 
Rojc, F4a, Nika Gornik, F4b, Nika Kastelec, F4b, Jasmina Koretič, F4b, Tadeja Žarn, F4b, Tara 
Adamčič, K4a, Nataša Hudoklin, K4a, Jakob Muhič, K4a, Klara Smrekar, K4a, Jan Šegina, K4a, 
Anže Devjak, K4b, Tina Jurejevčič, Z4b, in Špela Smolič, Z4c. Zlati maturanti so se sprejema 
pri županu udeležili skupaj z ravnateljico Damjano Papež in tajnico poklicne mature Andrejo 
Kmet. 
 
Četrtek, 28. september 2017 
Erasmus+ 
Maja Marinčič, dijakinja K4a, je v sklopu projekta Erasmus+ odšla skupaj še s šestimi dijaki 
šolskega centra v francosko mesto Brest. V Franciji je opravljala PUD in se družila tri tedne.  
 
Petek, 29. september 2017  
Natečaj Šolska pravila mi dajejo krila  
Na glavnem hodniku Šolskega centra Novo 
mesto smo otvorili razstavo prispevkov natečaja 
Šolska pravila mi dajejo krila, ki je potekal v 
preteklem šolskem letu, in podelili nagrade 
avtoricam najboljših prispevkov. Komisija za 
likovne prispevke, ki so jo sestavljale 
profesorice Julija Krajšek Souvan, Marjanca 
Velkavrh in Manca Medle, je izbrala naslednje 
nagrajence: 1. mesto: Kristina Jeralič (SZKŠ), 2. 
mesto: Lucija Luna Cvelbar Zorko (SGLVŠ), 3. 
mesto: Jovana Miladinović (SGLVŠ). Komisija za literarne prispevke, ki so jo sestavljale 
profesorice Metka Ban, Nada Fortuna in Katja Jović, je za nagrajenko izbrala Nino Eršte 
(SZKŠ). Komisija za fotografske prispevke, ki so jo sestavljali profesorji Julija Krajšek Souvan, 
Tadeja Lamut in Goran Matešić, je za nagrajenko izbrala Saro Mravlja Stegenšek (SGLVŠ). 
. 
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Petek, 29. september 2017 
Uvodno izobraževanje novih prostovoljcev 
Izvedeno je bilo tradicionalno uvodno 
izobraževanje za nove prostovoljce pod okriljem 
Splošne bolnišnice Novo mesto, Srednje 
zdravstvene in kemijske šole in Slovenske 
filantropije. Letošnje izobraževanje je bilo že 
štirinajsto po vrsti. Iz leta v leto se povečuje 
zanimanje dijakov Srednje zdravstvene in 
kemijske šole Novo mesto za to obliko 
preživljanja prostega časa. V šolskem letu 2017/2018 je prostovoljno delo v Splošni bolnišnici 
Novo mesto, v skupini Sončki, opravljalo 24 novih dijakov, od višjih letnikov pa še 37 dijakov 
Prostovoljno delo je potekalo na infekcijskem, internem, kirurškem, nevrološkem in 
otroškem oddelku. Prostovoljci so bili razdeljeni v dve skupini, in sicer Sončki (obiskujejo 
bolnike na prvih štirih oddelkih) in Pikapolonice (obiskujejo male bolnike na otroškem 
oddelku) 
 
Sreda, 4. oktober 2017  
Dijakom SZKŠ za scenarij glavna nagrada  
Dijaki Dino Subašič, Luka Gorenčič in Kaja 
Metež so pod vodstvom mentorice Tadeje 
Lamut osvojili glavno nagrado za filmski 
scenarij. Tema filma je bila korupcija in 
poskus goljufanja šolskega sistema. Zgodba 
spremlja ter primerja Jerneja, pravičnega 
učenca, ki s svojim lastnim trudom pride do 
uspeha, in Anjo, ki tuji osebi plača, da ji 
napiše diplomsko nalogo, vendar na koncu s 
svojim početjem ne pride do ciljne točke. 
Vse skupaj se je začelo s kratkim scenarijem, 
razvilo pa se je v veliko izkušnjo.  
 
Četrtek, 5. oktober 2017  
Občinsko prvenstvo v jesenskem krosu za srednje šole  
Dijaki in dijakinje so dokazali, da so odlični tekači. Med dijaki letnika 2002 je dijak Aljaž Čopič 
dosegel 2. mesto, Žan Vozelj 3. mesto, Maj Kuhelj 14. mesto in Peter Gričar Vintar 15. mesto. 
Med dijakinjami letnika 2002 je dijakinja Patricija Fabjan dosegla 1. mesto, Nika Resnik 3. 
Mesto in Marija Štefanič 4. mesto. Med dijakinjami letnika 2000 in 2001 je dijakinja 
Anamarija Bunderšek dosegla 5. mesto.   
 
Petek, 6. oktober 2017  
Svetovni teden dojenja in Teden otroka  
Oktobra otroci dvakrat praznujejo. Prvi teden v oktobru je mednarodni Teden otroka, ki je 
letos potekal pod geslom »Prinesimo sonce v šolo«. V okviru prostovoljnega dela na 
otroškem oddelku smo ob Tednu otroka s Pikapolonicami pripravili delavnico. Otroci so na 
plakat zapisali, kaj jim prinaša sonce v šolo. Potekal je tudi Svetovni teden dojenja, katerega 
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geslo je »Skupaj ohranimo dojenje«. Pri promociji tedna dojenja v SB Novo mesto so na 
stojnici sodelovale tudi dijakinje Z4b. 
 
Ponedeljek, 9. oktober – sobota, 14. oktober 2017  
Jan Šiler Hudoklin – vrh mladih evropskih kemikov  
Državni prvak med kemijskimi tehniki Jan Šiler Hudoklin se je udeležil 13. evropskega 
tekmovanja Grand Prix Chimique, ki je letos potekalo v Petnici v Srbiji. Na tekmovanju je 
sodelovalo 20 tekmovalcev iz 10 evropskih držav, in sicer iz Avstrije, Švice, Nemčije, Češke, 
Slovaške, Madžarske, Italije, Srbije, Hrvaške in Slovenije. Zaradi različnih šolskih sistemov v 
sodelujočih državah so med tekmovalci kar precejšnje razlike tako v starosti kot tudi v času 

izobraževanja za kemijski poklic ter s tem izkušnjami za 
praktično delo v laboratoriju. Tekmovalci so bili tako stari 
med 18 in 24 let. 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 praktično 8 ur. Jan se je pri močni konkurenci odlično 
izkazal. Žirija (ocenjevalci iz držav tekmovalk) je bila nad 
njegovim delom, natančnostjo in organiziranostjo zelo 
navdušena. Jana so zelo pohvalili. Pokazal je, da je res dober 
kemik, da ve, kaj dela in to dela pravilno po načelih dobre 

laboratorijske prakse. Obrestovala se mu je nekajmesečna priprava, ki se je začela že v 
mesecu februarju tega leta. Poleg intenzivnega dela z mentorico Melito Miklavčič in 
laborantko Majdo Jožef je svoje spretnosti po posredovanju in prošnji gospe Majde Jožef 
izpopolnjeval tudi v Krki, kjer je lahko delal z aparaturami, ki jih v šolskih laboratorijih 
nimamo. 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.  
 
Torek, 10. oktober 2017  
Dan Duševnega zdravja  
Na šoli smo obeležili svetovni dan duševnega zdravja pod geslom Duševno zdravje na 
delovnem mestu. Mimoidoče dijake in profesorje so naši dijaki razveselili z bomboni in lepimi 
mislimi ter kratkim pogovorom. Vsak izmed njih je v zameno za prejeto pozornost zapisal 
svojo asociacijo na besedno zvezo duševno zdravje in s tem sodeloval pri nastanku plakata. 
 
Torek, 10. oktober 2017  
E-MEDICA – mednarodna izmenjava v projektu ergonomija  

Predstavniki naše šole so se udeležili 
mednarodnega posveta v Zagrebu. Ob toplem 
sprejemu so za njih pripravili predavanji o 
življenju v dijaškem domu in o vplivih na zdravje 
hrbtenice, udeležili so se pouka anatomije, 
zdravstvene nege odraslega pacienta in 
zdravstvene nege zdravega otroka. Pri tem so 
primerjali in spoznavali učni proces v različnih 
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državah in se ob tem praktično preizkusili v merjenju vitalnih funkcij in previjanju dojenčka. 
Na koncu je sledilo delovno srečanje, kjer so več kot uspešno predstavili naša raziskovanja in 
ugotovitve na področju ergonomije v razredu in na oddelkih, kjer izvajamo zdravstveno 
nego. Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo so uspešno zastopali Anamarija Bunderšek in 
Matic Žnidaršič, oba Z2c, ter Larisa Klavdija Muhič, Z3a. 
 
Sreda, 11. oktober 2017  
Športno-kulturni dan v Kočevskem rogu  
Dijaki F4a, F4b, KZ4a, KZ4b so si v Kočevskem rogu ogledali partizansko bolnišnico Jelendol in 
Bazo 20. Pohod je s svojo strokovnostjo in humorjem popestril gospod Jože Saje iz 
Dolenjskega muzeja. Dijaki so preživeli lep dan v naravi in veliko izvedeli o teh krajih med 
vojno. 
 
Četrtek, 12. oktober – petek, 13. oktober 2017  
Strokovna ekskurzija v München in Salzburg  

Dijaki zaključnih letnikov programov kemijski in 
farmacevtski tehnik so odšli v Munchen, kjer so si 
v Tehniškem muzeju ogledali čudovito in ogromno 
tehniško zbirko, ki obsega kar 6 nadstropij. 
Ogledali so si tudi BMW-Welt. Videli so najnovejše 
in najbolj napredne avtomobile. Naslednji dan so 
si ogledali prvo koncentracijsko taborišče Dachau. 
Sledila je vožnja v Salzburg, kjer so si ogledali 
mestne znamenitosti in kasneje v Halleinu so 
obiskali tamkajšnji solni rudnik. 

 
Četrtek, 12. oktober 2017 – sobota, 14. oktober 2017 
Strokovna ekskurzija v Rim in Vatikan  
Dijaki zaključnih letnikov programa zdravstvena nega in 
pti so šli na strokovno ekskurzijo v Rim in Vatikan. Z 
vodičem in profesorji so si ogledali največjo polikliniko v 
Evropi. Ogledali so si tudi Kolosej oziroma čudoviti 
antični Rim. Naslednji dan so si ogledali najmanjšo 
državico v Evropi Vatikan.  
 
Petek, 13. oktober 2017  
Strokovna ekskurzija v Beograd 
Ekskurzije v Beograd so se udeležile dijakinje KZ3a, 
KZ4a in KZ4b. Poleg znamenitosti Beograda so 
obiskale sejem lepote, kjer so si ogledale novosti na 
svojem strokovnem področju ter opravile veliko 
ugodnih nakupov kozmetičnih izdelkov in 
pripomočkov. 
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Ponedeljek, 16. oktober – petek, 27. oktober 2017 
Obisk čeških študentk   
Tri  češke študentke zdravstvene nege so opravljale prakso v Splošni bolnišnici Novo mesto v 
okviru mednarodne izmenjave. V tem času so se pridružile našim dijakom pri pouku in  se 
vključile v nekatere dejavnosti, ki so potekale na  šoli. V torek je bila zadnji dve šolski uri 
okrogla miza, kjer so se srečale s predstavniki dijakov. Dijaki naše šole so pod mentorstvom 
profesorja Mateja Cizlja in profesorja Gorana Matešiča predstavili Slovenijo in Novo mesto. 
Študentke na izmenjavi so predstavile Češko in mesto Trebić, iz katerega prihajajo. Sledil je 
pogovor o sistemu izobraževanja v obeh državah ter učenje osnovnih fraz v obeh jezikih. 
Srečanje so zaključili s predstavitvijo značilne glasbe. 
 
Torek, 17. oktober 2017  
Občinsko prvenstvo v rokometu za dijake  
V športni dvorani Leona Štuklja potekalo Občinsko prvenstvo v rokometu za dijake. Na 
prvenstvu je tekmovalo šest srednjih šol iz Novega mesta. Dijaki so na prvenstvu pokazali 
odlično igro in dosegli drugo mesto, kar jim je omogočilo uvrstitev na področno prvenstvo 
skupaj s Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo ter Srednjo strojno šolo.  
 
Četrtek, 19. oktober 2017  
Rokometašice potrdile naslov področnih prvakinj  
Področno prvenstvo v rokometu za dijakinje je potekalo v Športni dvorani Marof. V 
konkurenci Gimnazije Novo mesto, Gimnazije Brežice in Gimnazije Kočevje je ekipa naše šole 
potrdila lanskoletni uspeh in dosegla prvo mesto ter se uvrstila na državno prvenstvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četrtek, 19. oktober 2017  
Mednarodni posvet E-medica 
Naša šola je v sklopu mednarodnega 
projekta e-Medica gostila sodelujoče dijake 
in profesorje s Hrvaške in  iz Srbije. Letošnja 
tema je bila debelost. Po predstavitvi 
Šolskega centra Novo mesto in naše šole ter 
nagovoru ravnateljice so se sodelujoči 
odpravili v Zdravstveni dom Novo mesto, v 
sklopu katerega deluje tudi Zdravstveno 
vzgojni center ter Šola za hujšanje. 
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Predstavljene so bile vse oblike preventivne dejavnosti, ki jih center izvaja. Po prihodu v šolo 
so se naši dijaki razdelili v dve skupini in gostom predstavili izobraževalna programa 
farmacevtski tehnik in tehnik zdravstvene nege. Udeleženci so si ogledali tudi pouk v 
specializiranih učilnicah ali kabinetih. Po kosilu so se posvetili skupnemu delu na projektu. 
Vsaka sodelujoča šola je predstavila svoj del že narejene seminarske naloge, hkrati pa je 
kasneje potekala tudi videokonferenca s kolegicama iz Šibenika. Izvedli so tudi funkcionalne 
meritve o odstotku vode v telesu, kostni in mišični masi ter maščevju.  
 
Četrtek, 19. oktober 2017  
V jati z drugačnimi 
Obiskali so nas varovanci VDC-ja Krško Leskovec, ki so se najdlje zadržali v strokovnih 
učilnicah kozmetike, kjer so si privoščili sproščujočo masažo rok ter manikiro. Obisk je 
polepšal dan tako gostom kot tudi dijakinjam programa kozmetične nege.   
 
Petek, 20. oktober 2017  
DELAVNICA E-cikliraj  
Dijaki 1. letnikov programa kemijski tehnik 
so imeli delavnico na temo E-cikliranje. 
Imeli so štiri različna omizja: modro, rdeče, 
rumeno in zeleno. Predstavniki podjetja 
ZEOS so pripravili kratko predavanje o 
svojem delu in sklop vprašanj, na katera so 
dijaki odgovarjali in naredili plakat. Imeli so 
tudi kratek kviz o odpadni elektronski 
opremi. Ustvariti so morali slogan. 
Posamezna omizja so med seboj 
tekmovala za nagrado, ki je bila brezplačna 
vstopnica za ogled filma v Cineplexxu. 
Zmagalo je modro omizje s sloganom; E-
cikliraj, da boš car, ni pomembno, kok si 
star, važno, da ti je mar. 
 
Ponedeljek, 23. oktober 2017  
Rožnati oktober  
Mesec oktober je posvečen preprečevanju nastanka raka na dojki.  Na šoli smo pripravili 
stojnico z namenom, da zaposlene in dijake ozavestimo o pomenu preprečevanja nastanka 
raka na dojki.  
 
Sreda, 25. oktober 2017  
Rokometaši ponovno osvojili naslov področnih prvakov  
V športni dvorani Leona Štuklja je potekalo področno prvenstvo v rokometu za dijake. V 
konkurenci Gimnazije Brežice, ŠC Krško Sevnica, Gimnazije Kočevje, ŠC Novo mesto – Srednje 
strojne šole, ŠC Novo mesto – Srednje elektro šole in tehniške gimnazije je ekipa naše 
potrdila lanskoletni uspeh in dosegla prvo mesto ter se uvrstila na državno prvenstvo.  
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Sreda, 25. oktober 2017  
Ogled razstave Bolnice v Kočevskem rogu in obisk 
vojašnice  
Dijaki Z1a, b, c in B1a so obiskali Dolenjski muzej in 
vojašnico v Bršljinu. V muzeju so si ogledali razstavo 
Bolnice v Kočevskem rogu, nato so se odpravili do 
vojašnice v Bršljinu, kjer jim je predstavljen poklic vojaka 
in opis dela vojaka-bolničarja. 
 
Četrtek, 26. oktober 2017  
Rezultati volitev dijakov v Svet Šolskega centra Novo mesto  
Izvedli smo volitve predstavnikov dijakov v svet Šolskega centra. Kot volivci so sodelovali vsi 
dijaki šolskega centra. Izvoljena predstavnika dijakov v Svet sta postala dijak naše šole Dino 
Subašić, K4a, in Matjaž Brežnjak, dijak tehniške gimnazije. 
 
Ponedeljek, 30. oktober – petek, 3. november 2017 

Jesenske počitnice 
 
Sreda, 8. november 2017  
Občinsko prvenstvo v odbojki za dijake  
Dijaki naše šole so z odlično igro zasedli  2. mesto in se uvrstili na področno prvenstvo. 
 
Sobota, 11. november 2017  
Državno tekmovanje iz logike  
Državno tekmovanje iz logike je potekalo v Ljubljani. Tekmovanja se je udeležilo 5 dijakov 
naše šole: Eva Bobič iz Z1b, Ema Sever iz Z2a, Nika Zver Račič iz K2b, Nejc Požun iz F3a in Kaja 
Metež iz K4a. Kljub temu, da so sodelovali tudi gimnazijci, so naši dijaki dosegli odličen 
uspeh. Eva Bobič je dosegla zlato priznanje, Nejc Požun pa srebrno priznanje. 
 
Torek, 14. november 2017  
Svetovni dan sladkorne bolezni  
»Bolnice s sladkorno boleznijo imajo pravico do zdrave prihodnosti« To je bil slogan  
svetovnega dneva sladkorne bolezni v letu 2017, ki ga vsako leto obeležujemo 14. novembra 
tudi na naši šoli. Državnega tekmovanja, ki je bilo v soboto, 18. novembra 2017, na petih 
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lokacijah po Sloveniji, so se udeležile najboljše tri iz šolskega tekmovanja, in sicer Nina 
Imperl, Z3c, Lara Vraničar, K2b in Tjaša Gorše, F1b. 
 
Sreda, 15. november 2017  
Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekal Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto. 
Učencem in njihovim spremljevalcem smo predstavili programe in poklice, za katere 
izobražujemo na naši šoli.  

 
 
Sreda, 15. november 2017  
Odbojkarji na področnem prvenstvu  
Ekipa naših dijakov je na področnem prvenstvu v odbojki za dijake zasedla 5.-6. mesto in se 
žal ni uspela uvrstiti na državno tekmovanje. Ekipo so sestavljali: Sašo Gotenc, K3a, Žan Janez 
Božič, K4a, Jan Pasar, Z4a, Štefan Travnik, Z2a, Lovro Tilen Lajkovič, K2b, Rok Kovačič, Z1b, 
Ismail Osmanagić, K2b in Filip Škedelj, Z2b. 
 
Petek, 17. november 2017  
Kla kla klasika  
Našo šola sta obiskala profesor doktor Igor Saksida in Rok Terkaj – Trkaj. Z rapom, zanimivimi 
dramskimi vložki in prigodami ob nastanku knjige  sta nam predstavila knjigo Kla kla klasika, 
ki sta jo izdala z namenom, da bi mladim približala slovensko poezijo in v nas vzbudila 
zanimanje zanjo. 
 
Torek, 21. november 2017  
Nekadilski razred  
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo je razpisala natečaj za nekadilski 
razred. Na naši šoli so se nanj prostovoljno prijavili trije oddelki, in sicer Z2c, K2a in K2b. 
Dijaki omenjenih oddelkov so se udeležili uvodne predstavitve projekta. V nadaljevanju je 
vsak oddelek izdelal plakat, zloženko, naredil raziskavo ali posnel film na temo preprečevanja 
in odvajanja od kajenja. Dijaki so podali svoje predloge, na kakšen način bodo delovali, 
razrednik pa je usmerjal in koordiniral njihovo delo. Njihovo delo se je izvajalo v okviru 
projekta Zdrava šola. 
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Sobota, 18. november 2017  
Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni  

19. državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni je 
potekalo na petih lokacijah, in sicer na Srednji šoli Domžale, 
OŠ Gornja Radgona, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, OŠ 
Mozirje in OŠ Nazarje v organizaciji Zveze društev diabetikov 
Slovenije in Društev diabetikov Domžale, Gornja Radgona, 
Nova Gorica in Mozirje – zgornjesavinjskih diabetikov. Naše 
dijakinje, Nina Imperl, Z3c, Lara Vraničar, K2b in Tjaša Gorše, 
F1b, so tekmovale na OŠ Nazarje, kjer sta Nina in Lara dosegli 
zlato državno priznanje, Tjaši pa ostaja bronasto, ki ga je 
dosegla na šolskem tekmovanju. 

 
Sreda, 22. november 2017  
Odbojkarice področne podprvakinje  
Dijakinje naše šole so v Brežicah na 
Področnem prvenstvu srednjih šol v 
odbojki, v konkurenci sedmih šol, osvojile 
drugo mesto in se tako uvrstile v 
četrtfinale državnega tekmovanja. 
Dekleta so prikazala odlično taktično-
tehnično znanje in izredno vzdržljivost, ki 
so jo potrebovala v štirih dolgih dvobojih. 
 
Četrtek, 23. november 2017  
Bralni klub na knjižnem sejmu   
Branje je pravljično popotovanje in z Bralnim klubom so dijaki z mentorico Janjo Florjančič v 
četrtek odpotovali v Ljubljano na knjižni sejem, kjer so se sprehodili med knjigami, jih 
ogledovali, pregledovali, listali in tudi kupili. Svet branja je popolnoma drugačen in člani 
bralnega kluba v njem uživajo v njem.  
 
Petek, 24. november 2017  
Pikapolonice in delavnica Bliža se praznični čas na otroškem oddelku SB Novo mesto  
Naše prostovoljke Pikapolonice so obiskale otroški oddelek in otrokom popestrile dan. 
Druženje je potekalo v pričakovanju prazničnih dni. Zadnja skupna delavnica je potekala ob 
zaključku sodelovanja z gospo Meto Kovačič, vzgojiteljico bolnišničnega vrtca.  
 
Sreda, 29. november 2017  
Košarkarji na občinskem prvenstvu  
Ekipa naših dijakov je bila oslabljena zaradi bolezni in poškodb, a je kljub temu dostojno 
zastopala barve naše šole. Zasedla je 5.-7. mesto in se žal ni uvrstila na področno 
tekmovanje.  Ekipo so sestavljali: Ismail Osmanagić, K2b, Žan Kozjan, F2c, Dean Vujasin, K3b, 
Jaka Črnič, F3b, Sašo Gotenc, K3a, Maj Kuhelj, K1b, Tin Novak Mali, F1a in Tim Bogovič, Z1b. 
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Torek, 5. december 2017  
Košarkarice 2. na področnem prvenstvu  
Ekipa naših dijakinj je na področnem prvenstvu v košarki za 
dijakinje v sestavi: Nika Strašek, K2a, Nika Sintič, F2a, Sara 
Požun, F2a, Nina Stariha, F1a, Tia Renko, K2b, Iva Mervar, 
F4b in Maruša Medvešek, F4b,  osvojila 2. mesto in se 
uvrstila na četrtfinalni turnir državnega prvenstva. 
 
Torek, 12. december 2017  
Šolsko tekmovanju v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje  
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je imelo naslov Čud(ež)ne besede. Na šolskem 
tekmovanju je sodelovalo 11 tekmovalcev. Dobitniki bronastega priznanja so: Anja Grden, 
Z2c, Nina Suljić, F2a, in Julija Košir, Z3a. Anja Grden in Julija Košir sta se uvrstili na območno 
tekmovanje, ki je potekalo v sredo, 24. 1. 2018, na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji na 
Šolskem centru Novo mesto. 
 
Sreda, 13. december 2017  
Šolsko tekmovanje v znanju angleškega jezika  
Tekmovanja se je udeležilo 31 dijakov, najboljši štirje pa so se v ponedeljek, 5. februarja 
2018, udeležili regijskega tekmovanja na Grmu – centru biotehnike in turizma. Rezultati: 1. 
Nejc Požun, F3a, 2. Toni Tilen Gorenc, K3b, 3. Gašper Prah, K 3b, Lucija Kastelic, F3a.  
 
Ponedeljek, 18. december 2017  
Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje  
Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za 
dijakinje je potekalo na Šolskem centru Novo mesto. 
Dijakinje naše šole so tekmovale v konkurenci 
Gimnazije Šiška, Srednje zdravstvene šole iz Celja in 
Biotehniške šole iz Maribora. Kljub dobri igri in veliki 
želji naših dijakinj po nadaljnjem tekmovanju, jih je 
samo en gol ločil od polfinala.  
 
Torek, 19. december 2017  
Uniforme medicinskih sester skozi čas  
Slovesno smo odprli trajno razstavo z naslovom Uniforme medicinskih sester skozi čas. Po 
kratkem kulturnem programu so zbrane nagovorili direktor Šolskega centra Novo mesto 
gospod Štefan David, ravnateljica šole gospa Damjana Papež in pobudnica razstave gospa 
Marija Račič, ki so skupaj prerezali trak ter uradno odprli razstavo. 
 
Torek, 19. december 2017 
Tekmovanje v badminton  
Področno posamično in ekipno tekmovanje v badmintonu  je potekalo v Brežicah. Naši dijaki 
so se odlično odrezali, saj so se kar štirje uvrstili na državno tekmovanje. Tako je med 
kategoriziranimi tekmovalci Domen Laznik, K4a, zasedel 3. mesto, med nekategoriziranimi 
dijaki pa so bili Rok Kovačič, Z1b, četrti; Anže Muller, F2b, dvanajsti; Lovro Tilen Lajkovič, 
K2b, dvajseti in Mirel Čović, Z4b, enaindvajseti. Med nekategoriziranimi tekmovalkami je bila 
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druga Rebeka Breznik, KZ1a; Tjaša Peršič, Z4b, je bila četrta; Marina Đurić, Z2c, štirinajsta in 
Veronika Žunič, F4a, dvajseta. V ekipnem tekmovanju je naša šola zasedla 2. mesto. 
 
Četrtek, 21. december 2017  
Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijake  
Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijake je organizirala Gimnazija Šiška v 
Ljubljani. Dijaki naše šole so tekmovali v konkurenci Gimnazije Šiška, Srednje zdravstvene 
šole iz Celja in III. gimnazije Maribor. Kljub dobri igri in veliki želji naših dijakov po nadaljnjem 
tekmovanju, jih je le malo ločilo od polfinala. 
 
Četrtek, 21. december 2017  
2. dijaški koncert SZKŠ  
Po uvodnih nagovorih direktorja Šolskega centra gospoda Štefana Davida, ravnateljice šole 
gospe Damjane Papež ter predstavnikov dijaške skupnosti Ajde Španring in Dina Subašića so 
nastopile skupine Henčki, Trenutek, Efekti in Mladi Belokranjci; v duetu ali kot posamezniki 
pa Florijan in Urška, Eva in Matic, Sara in Tina ter Anja in Jan. Poleg glasbe smo uživali tudi v 
plesnih ritmih Plesnega studia Novo mesto ter v nastopu trebanjskih mažoret. Program so 
povezovali Jana, Matic, Ajda ter Dino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponedeljek, 25. december 2017 – torek, 2. januar 2018 

Novoletne počitnice 
 
Četrtek, 4. januar 2018  
Nogometaši 2. na občinskem prvenstvu  
Ekipa naših dijakov je osvojila 2. mesto in se uvrstila na področno prvenstvo. Aljaž Pavlin iz 
K4a je bil najboljši strelec tekmovanja. 
 
Sreda, 10. januar 2018  
Nogometašice občinske podprvakinje  
V Športni dvorani Marof je potekalo Občinsko prvenstvo v nogometu za dijakinje. V 
konkurenci šestih šol so naše dijakinje dosegle odlično drugo mesto in se uvrstile na 
področno prvenstvo. 
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Ponedeljek, 15. januar 2018  
Di(v)jak N°1  
Izšla je prva številka šolskega časopisa Srednje zdravstvene in kemijske šole za leto 2018. 
 
Ponedeljek, 15. januar 2017  
Prvi roditeljski sestanek, predavanje pravnice Nine Ane Jager za starše 1. in 2. letnikov in 
Polone Kramar in Andreje Kmet za starše zaključnih letnikov (razen B3a) 
Sreda, 24. januar 2018  
 
Nogometašice ubranile naslov Področnih prvakinj  
V Športni dvorani Marof je potekalo Področno prvenstvo v nogometu za dijakinje. V 
konkurenci šestih šol so dijakinje dosegle prvo mesto in se uvrstile v četrtfinale državnega 
prvenstva.    
 
Četrtek, 25. januar 2018  
Šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 
Tema letošnjega tekmovanja je bila Dvoživke in njihova ogroženost. Tekmovanja se je 
udeležilo 11 dijakov 1. in 2. letnika ter ena dijakinja iz 3. letnika. Tekmovanje za 3. in 4. 
letnike praviloma zajema vsebine učnega načrta za biologijo za gimnazije. Dobitniki 
bronastega priznanja so: Nika Resnik iz K1a, Špela Špringer iz K1b, Patrick Kmetič iz F2a, Rok 
Panjan iz F2b, Nina Rogina iz F2b, Luka Špec iz K2b, Nika Košir iz K2b, Tina Bratkovič iz K2b. 
Na državno tekmovanje, ki bo 17. 3. 2018 v Kopru, pa so se uvrstili: Špela Špringer iz K1b, 
Patrick Kmetič iz F2a, Rok Panjan iz F2b, Luka Špec iz K2b, Svetlana Gotovac iz F3c. 
 
Četrtek, 25. januar 2018  
10 let izvajanja rednega izobraževalnega programa farmacevtski tehnik  

V letu 2017/18 je minilo 10 let izvajanja rednega 
izobraževalnega programa farmacevtski tehnik na 
Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra 
Novo mesto. Jubilej  smo obeležili s kulturno 
prireditvijo in priložnostno razstavo. Na prireditvi smo 
se ozrli v preteklost in se spomnili začetkov 
izobraževanja za poklic farmacevtski tehnik v Novem 
mestu. Dogajanje smo popestrili z glasbo, recitacijo in 
kratko 
dramsk

o 
uprizoritvijo omenjenega poklica. 
Obiskovalci in zaposleni na Šolskem centru 
Novo mesto so si po prireditvi ogledali 
razstavo na šolskem hodniku, ki je skozi 
fotografijo in besedo popeljala gledalca po 
10-letni prehojeni poti. Da bo letošnji jubilej 
ostal v trajnem spominu, smo izdali tudi 
zbornik, v katerem so predstavljeni 
zgodovinski razvoj šole, prva generacija, ki se je izšolala za farmacevtske tehnike, in njihov 
učiteljski zbor. Predstavili smo predmetnike, ki so se zamenjali v času izvajanja programa. 
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Posebno pozornost smo namenili predstavitvi strokovnoteoretičnih predmetov in izvajanju 
praktičnega usposabljanja pri delodajalcu ter Europraksi. Zbornik obsega tudi prikaz 
interesnih dejavnosti, udejstvovanja na tekmovanjih iz znanja in športa, natečajih na 
umetniškem področju, pri raziskovalnem delu ter uspehe na poklicni maturi. V pričujočem 
zborniku so zbrane tudi vse generacije, ki so se v šolo vpisale v preteklih 10 letih.  
 
Ponedeljek, 29. januar 2018  
Predstava Neustrašna raziskovalka  
Kemiki Srednje zdravstvene in kemijske šole so si ogledali predstavo Marie Curie Neustrašna 
raziskovalka. Igralca profesor Kranjc in njegov nepazljivi asistent Aleksander sta nam na 
humorističen način predstavila življenje Marie Curie in njeno največje odkritje, to je radij. 
Koristne informacije, prepletene s privlačnim humorjem, so bile dobitna kombinacija. 
 
Torek, 29. januar 2018  
Četrtfinale državnega tekmovanja v odbojki za 
dijakinje  
Četrtfinale državnega tekmovanja v odbojki za 
dijakinje je potekalo v Športni dvorani Leona 
Štuklja. Dijakinje naše šole so morale kljub 
borbeni igri priznati premoč dijakinjam z 
Gimnazije Kranj in Gimnazije Šiška. V nadaljnje 
tekmovanje se je uvrstila ekipa Gimnazije Šiška. 
 
Torek, 30. januar 2018  
Šolsko tekmovanje iz znanja geografije: Trajnostni turizem za razvoj 
Tekmovanja se je udeležilo 30 dijakov.  Najboljši rezultat je dosegel Vid Bačar, K3b, 2. mesto 
Franci Mervar, K3a, 3. mesto Filip Turk, K3b, in 4. mesto Špela Špringer, K1b.  Udeležili se 
bodo območnega tekmovanja, ki bo 7. marca 2018 na Gimnaziji Novo mesto. Bronasta 
priznanja so prejeli še: Karin Boltes, Gašper Prah, Tina Žagar, Jan Cimermančič, Bernarda 
Gorjanc, Blaž Kos in Luka Pavlin. 
 
Sreda, 31. januar 2018  
Rezultati Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine  
Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine se je udeležilo 22 dijakov. Letošnja tema je bila 
Slovenski naselitveni prostor od 10. do 15. stoletja. Zmagovalci in dobitniki bronastega 
priznanja so Luka Špec, K2b, Rok Panjan, F2b, Jakob Povšič, K3a, in Anja Pirc, Z2a.  Luka, Rok 
in Jakob so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 7. aprila 2018 na Gimnaziji Ptuj.  
 
Ponedeljek, 5. februar 2018  
IATEFL regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnikov  
Na Grmu – centru biotehnike in turizma je potekalo regijsko tekmovanje iz znanja angleščine 
za dijake 3. letnikov. Tekmovanja so se udeležili Nejc Požun in Lucija Kastelic (oba F3a) ter 
Gašper Prah in Toni Tilen Gorenc (oba K3b). Dosegli so dobre rezultate, vendar se jim žal ni 
uspelo uvrstiti na državno tekmovanje. 
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Sreda, 7. februar 2018  
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku  
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola skupaj z Big bandom Šolskega centra je za 
dijake šolskega centra pripravila kulturno prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, na 
kateri je kot častni gost nastopil tudi legendarni slovenski pevec Lado Leskovar. 

 
Četrtek, 8. februar–nedelja, 11. februar 2018  
11. srečanje e-Medice v Termah Tuhelj  
V Termah Tuhelj na Hrvaškem so potekali dnevi e-Medice, kjer so svoje raznolike projekte 
predstavljale šole iz Hrvaške, Slovenije, Srbije, Makedonije ter Bosne in Hercegovine. Dijaki 
naše šole so se predstavili z dvema projektoma: Ergonomija 2 – Varovanje hrbtenice in 
Adipositas. Šolo smo zastopali dijaki Sara Cizelj, Nina Imperl in Lucija Kolenc, vse Z3c, Larissa 
Klaudija Muhić iz Z3a ter Anamarija Bunderšek in Matic Žnidaršič iz Z2c. 
 
Petek, 9. februar–sobota, 10. februar 2018  
Informativni dan 2018  
Bodočim dijakom smo prikazali naše delo ter predstavili izobraževalne programe in poklice, 
za katere izobražujemo.   
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Četrtek, 15. februar 2018  
Tehniški dan OŠ Stična  
Na šoli smo gostili učence OŠ Stična. Po skupni predstavitvi šolskega centra in naše šole so 
učenci spoznavali delo v laboratorijih in specialnih učilnicah. V kemijskem laboratoriju so 
izvedli vajo Čarobna kemija, v farmacevtskem laboratoriju so ustvarjali v Farmacevtskih 
ustvarjalnicah, v zdravstvenih kabinetih so pridobivali znanja o zdravstveni negi otroka in prvi 
pomoči, kozmetično pa so se razvajali v kozmetičnih specialnih učilnicah. 
 
Petek, 16. februar 2018  
Math For Daily Life  
V sejni sobi Šolskega centra Novo mesto smo razglasili 
zmagovalko Razpisa za logotip na mednarodnem projektu 
Math For Daily Life na ŠCNM.  Komisija se je soglasno 
odločila za logotip avtorice Tamare Povše, KZ4a. 
 
Petek, 16. februar 2018  
Zimska delavnica na otroškem oddelku  
Na otroškem oddelku SB NM so prostovoljke Pikapolonice 
majhnim bolnikom krajšale čas z ustvarjalno zimsko delavnico s pridihom pomladi. Čas so 
izkoristili za pogovor o nedavno preživelem pustu, ki naj bi kmalu pregnal mrzlo zimo ter o 
čarih posameznih letnih časov. 
 
Sreda, 22. februar 2018  
Erasmus+ na Malti – Koraki do uspeha 
Dijaki Špela Šušteršič, Z4b,  Florijan Volčanšek, K3b, in Lucija Cemič, Z3b, so se vrnili z Malte, 
kjer so opravljali tritedensko praktično izobraževanje pri delodajalcih (dom starejših 
občanov, lekarna) v okviru evropskega projekta Erasmus+ – Koraki do uspeha. Na Malto so 
odpotovali v četrtek, 18. januarja 2018.  
 
Ponedeljek, 26. februar–petek, 2. marec 2018 

Zimske počitnice 
 
Ponedeljek, 5. marec 2018 
Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje  
Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje je 
potekalo na Prvi gimnaziji v Celju. Na prvenstvu so, poleg naše 
šole, sodelovali še Prva gimnazija iz Celja, Gimnazija Šiška in 
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor. 
Naše dijakinje so na prvenstvu osvojile tretje mesto.  
 
Sreda, 7. marec 2018  
Dve uvrstitvi na državno tekmovanje iz znanja geografije  
Območno tekmovanje iz znanja geografije je potekalo na Gimnaziji Novo mesto. Našo šolo so 
zastopali štirje dijaki: Špela Špringer, K1b, Franci Mervar, K3a, Vid Bačar in Filip Turk iz K3b. 
Tema letošnjega tekmovanja je Trajnostni turizem za razvoj. Franci Mervar in Filip Turk sta se 
uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 13. aprila 2018 na OŠ Janka Glazerja Ruše. Posebnost 
geografskega tekmovanja je dvodelnost. Polovico točk namreč tekmovalci dosežejo iz 
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»teoretičnega« testa, ki temelji na predpisani literaturi. Potem gredo na teren, kjer v skladu z 
navodili zapisujejo, opazujejo, merijo in ugotavljajo. Po terenskem delu jih čaka še drugi del, 
v katerem se vprašanja sklicujejo na opravljeno raziskovanje v pokrajini. 
 
Četrtek, 8. marec 2018  
Svetovni dan ledvic  
Sara Cizelj, Nina Imperl, Neža Kastelic in Lucija Kolenc, dijakinje iz Z3c, so se ob svetovnem 
dnevu ledvic udeležile promoviranja zdravja ledvic v Splošni bolnišnici Novo mesto. Letos je 
bil poudarek na kroničnih ledvičnih obolenjih pri ženskah in na tem, kako ta bolezen vpliva 
na nosečnost. Udeležba in zanimanje sta bila veliko večja kot prejšnja leta. 
 
Četrtek, 8. marec 2018  
Rezultati angleške bralne značke – EPI Reading Badge   
Na šoli je potekala angleška bralna značka Epi Reading Badge. Sodelovalo je 73 dijakov, in 
sicer 25 dijakov 1. letnikov, 27 dijakov 2. letnikov in 21 dijakov 3. letnikov. Dijaki so osvojili 42 
srebrnih priznanj. Ostali dijaki so prejeli priznanja o sodelovanju.    
 
Ponedeljek, 12. marec 2018  
Šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete  
Na tekmovanju se je pomerilo 21 dijakov prvega, 12 dijakov drugega, 10 dijakov tretjega in 3 
dijaki četrtega letnika. V prvem letniku sta si prvo mesto razdelili Nika Medle, K1a, in Špela 
Špringer, K1b, ki sta dosegli 84 % točk. Tretje mesto je zasedla Jana Miketič, F1b. V drugem 
letniku je prvo mesto osvojila Maja Koretič Urbanč, K2b, ki je dosegla 73 % točk, drugo mesto 
Sara Gril, K2b, in tretje mesto Luka Špec, K2b. V tretjem letniku je prvo mesto pripadlo Vidu 
Bačarju, K3b, z osvojenimi 54 % točk, drugo Karin Boltes, K3a, in tretje Janu Cimermančiču, 
K3b. V četrtem letniku je Jan Šiler Hudoklin, K4b, z 92 % točk osvojil prvo mesto, sledita 
Marko Bavdek, K4b, na drugem in Maja Marinčič, K4a, na tretjem mestu.  Bronasto Preglovo 
plaketo so dobili: Nika Medle, Špela Špringer, Maja Koretič Urbanč in Jan Šiler Hudoklin.  Na 
državnem tekmovanju za srebrne in zlate Preglove plakete, ki bo potekalo 5. 5. 2018 v 
Ljubljani, bodo našo šolo zastopali vsi prvouvrščeni iz vsakega letnika. 
 
Sreda, 14. marec 2018  
Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju 
 
Četrtek, 15. marec 2018  
Šolsko tekmovanje iz matematike   
Tekmovanja se je udeležilo 73 dijakov, 23 dijakov je osvojilo bronasta priznanja. Na državno 
tekmovanje, ki bo 21. 4. 2018,  so se uvrstili  Eva Bobič,  Z1b, Nejc Požun, F3a, Ines Saje, F3b,  
in Jan Šiler Hudoklin, K4b. 
 
Sobota, 17. marec 2018  
Državno tekmovanje iz znanja biologije za 
Proteusovo priznanje  
V Kopru, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje 
in informacijske tehnologije, je potekalo državno 
tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo 
priznanje. Tekmovanja so se udeležili: Špela 
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Špringer iz K1b, Patrick Kmetič iz F2a, Rok Panjan iz F2b, Luka Špec iz K2b ter Svetlana 
Gotovac iz F3c. Izkazala sta se Rok Panjan, dobitnik zlatega priznanja, in Luka Špec, dobitnik 
srebrnega priznanja. 
 
Sreda, 21. marec 2018  
Evropske statistične igre  
Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga 
organizirajo Eurostat in statistični uradi 
nekaterih evropskih držav z namenom 
promovirati statistično dejavnost med dijaki 
in učitelji. Pri reševanju nalog državnega dela 
tega tekmovanja sta se kategoriji B (dijaki 
prvih dveh letnikov  srednješolskega 
strokovnega  izobraževanja) pridružili tudi 
dve ekipi naše šole. 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 K2b. Obe ekipi sta uspešno opravili prvi del, v drugem 
delu državnega tekmovanja pa je bila ekipa BGM uvrščena med najboljših pet v svoji 
kategoriji. 
 
Sreda, 21. marec 2018  
Medgeneracijsko srečanje medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju  
Na prvi pomladni dan smo na šoli organizirali 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. Navzoče je prijazno 
pozdravil Timotej Bučar iz Z4b, dijakinja 
Anja Berk iz Z4b je v okviru predmeta 
kakovost zdravstvene nege izdelala 
kornet – prvo pokrivalo medicinskih 
sester, predstavile pa so ga dijakinje Z3a. 
Upokojene medicinske sestre so nam 
prave vzornice, saj so še danes aktivne v 
različnih ustvarjalnih dejavnostih, kar so 
tudi z veseljem predstavile, ob tem pa so 
naši dijaki nadvse uživali in se učili za 
poklic in življenje. 
 
Sreda, 21. marec 2018  
Bralni klub na POPslasticah  
Dijaki naše šole so se udeležili prvih Knjižnih POPslastic, ki jih organizira Knjižnica Mirana 
Jarca. V prijetnem klepetu moderatorke z ilustratorko in oblikovalko Hano Stupica so dijaki 
spoznali njeno delo ter pravljični svet, ki ga sooblikuje s svojim delom. 
 
 
 
 



Kronika SZKŠ 

Šolsko leto 2017/2018 

22 

 

Petek, 23. marec 2018  
Pomladna delavnica Pikapolonic na otroškem oddelku SB Novo mesto  
Pikapolonice so na otroškem oddelku SB Novo mesto izvedle ustvarjalno delavnico 
izdelovanja voščilnic. S pomočjo rožic in pikapolonic so pod otroškimi prsti nastali čudoviti 
izdelki za materinski dan.  
 
Sobota, 24. marec 2018  
5. državno kozmetično tekmovanje  
Na Srednji šoli Izola je potekalo 5. državno kozmetično tekmovanje Z znanjem do lepote. 
Poleg naše šole so sodelovale tudi: Srednja šola Izola, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo Ljubljana, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Srednja zdravstvena 
šola Celje in Srednja zdravstvena šola Murska Sobota. Tekmovanje je potekalo v kategoriji 
ličenje, naravna manikira, permanentno lakiranje, nail art v škatlici in celostni podobi. Dijaki 
so dosegli lepe rezultate.  

Kategorija 
Doseženo 

mesto 
Tekmovalci Model Mentorica 

PERMANENTNO 
LAKIRANJE 

1. Nina Mohorčič Aljaž Zaman Sabina Špoljar 

NARAVNA MANIKIRA 3. Teja Črnugelj Tina Kunstek Tina Benkovič 

NAIL ART IZ ŠKATLICE 2. Adrijana Lužar / Tina Benkovič 

CELOSTNA PODOBA 2. 

Anja Rupar 
Rebeka Glavan 
Katarina Pečjak 

Martina Muc 
Matej Kosec 

Nina Glivar Monika Sadar 

 
Ponedeljek, 26. marec, in sreda, 28. marec 2018  
Srečanje študentov in dijakov na naši šoli  
Na šoli je bilo organizirano srečanje naših bivših dijakov, sedaj študentov, z dijaki 3. in 4. 
letnika FT in KT, ki so se odločili (ali pa o tem razmišljajo) za študij farmacije ali kemijske 
tehnologije. 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. 
 
Torek, 27. marec 2018  
Uspešni na 23. državnem tekmovanju kemijskih tehnikov  
23. državno tekmovanje kemijskih tehnikov je potekalo na Šolskem centru Celje. Na 
tekmovanju so se dijaki vseh petih slovenskih kemijskih šol (Celje, Ljubljana, Ruše, Lendava, 
Novo mesto) pomerili v kemijski analizi, pri čemer je bilo potrebno pokazati obsežno 
teoretično znanje iz analizne kemije in praktične spretnosti po načelih dobre laboratorijske 
prakse. Našo šolo so zastopali Jan Šiler Hudoklin iz K4b, Karin Boltes iz K3a in Filip Turk iz 
K3b. Praktično analizo realnega vzorca so tekmovalci izvajali pod budnimi očesi ocenjevalcev 
4 ure (6 šolskih ur). Vsi trije naši dijaki so pokazali odlično znanje ter dosegli zelo dobre 
rezultate. Jan Šiler Hudoklin je osvojil 3. mesto, Filip Turk 4. mesto, Karin Boltes pa 9. mesto v 
državi. 
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Četrtek, 5. april 2018  
2. dan odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto  
Dijaki 2. in 3. letnika programa zdravstvena nega so sodelovali na dnevu odprtih vrat Splošne 
bolnišnice Novo mesto. Predstavilo se je 19 društev, ki so s svojimi predstavniki 
obiskovalcem bolnišnice omogočili čim boljši vpogled v delovanje svojih društev. Dijaki smo 
društvom pomagali pri postavitvi stojnic in vodenju učencev ter dijakov po nekaterih 
oddelkih bolnišnice. 
 
Petek, 6. april 2018  
Svetovni dan zdravja   
Na šoli smo obeležili svetovni dan zdravja. Drugo šolsko uro so dijaki in profesorji namenili 
nekaj minut gibanju za zdravje. Dijaki treh 
razredov naše šole so vključeni v slovenski 
projekt Nekadilski razred, zato smo večino 
dejavnosti namenili tej temi. Na glavnem 
hodniku šole pa so bile postavljene stojnice. Na 
prvi so mimoidoči lahko izpolnili anketo o 
kajenju in dobili zgibanke o opuščanju kajenja v 
14 korakih. Na drugi so si dijaki in profesorji 
lahko izmerili vitalne funkcije. Na tretji so 
obiskovalci na listke napisali pozitivno ali 
negativno misel o kajenju. Zbrane misli smo razstavili na ločenih plakatih. 
 
Petek, 6. april 2018  
23. državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol za priznanja Angele Boškin  
Gostiteljica letošnjega 23. državnega tekmovanja 
srednjih zdravstvenih šol za priznanja Angele 
Boškin je bila Srednja zdravstvena šola Celje. 
Častno pokroviteljstvo nad tekmovanjem je prvič 
prevzela Zbornica zdravstvene in babiške nege 
Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 
Našo šolo je zastopalo 5 dijakov iz programa 
zdravstvena nega in 4 dijaki iz programa bolničar-
negovalec, ki so tekmovali na temo Prva pomoč in nujna medicinska pomoč pri akutnih 
zastrupitvah in dosegli izvrstne rezultate. Lucija Mohar iz Z2a je pod mentorstvom Slađane 
Sladojević in Natalie Zver Zupančič osvojila zlato priznanje, Ilfada Mušić iz B1a pa je pod 
mentorstvom Marte Lindič in Uroša Frankoviča osvojila srebrno priznanje. Dijaki pa so tudi 
likovno in literarno ustvarjali, in sicer na temo Pravica do zdravstvene nege za vse. Dijakinja 
Kaja Selko iz Z1c je na literarnem natečaju s prispevkom Tudi jaz sem človek pod 
mentorstvom Katje Jović dosegla bronasto priznanje.  
 
Sobota, 7. april 2018  
Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev  
Dijaki Rok Panjan iz F2b, Luka Špec iz K2b in Jakob Povšič iz K3b so sodelovali na XVII. 
državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev na Gimnaziji Ptuj. Tema je bila Slovenski 
naselitveni prostor od 10. do 15. stoletja. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov: 
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posamičnega in skupinskega oziroma terenskega. Luka je dosegel zelo dobro 14. mesto in 
osvojil srebrno priznanje, Roku in Jakobu je pa nekaj točk zmanjkalo do srebrnega priznanja.  
 
Sreda, 11. april 2018  
4. podjetniški izziv Dolenjske  
Dijaki in dijakinje F3a in F3c so pod mentorstvom Tatjane Vene sodelovali na 4. podjetniškem 
izzivu Dolenjske. V sodelovanju z Občino Mirna, ki je bila poleg 81 občin nosilka projekta, in 
Razvojnim centrom Novo mesto smo s svojimi idejami povezali mrežo postajališč za 
avtodome po Sloveniji. Z našimi idejami smo povabili popotnike z avtodomom, da se v 
Sloveniji ustavijo, si odpočijejo in doživijo našo prelepo zeleno deželo. Skupino Nejc in 
prijateljice so sestavljali dijakinje in dijak F3a: Nejc Kerin, Ana Kastelic, Lara Rebolj, Larisa 
Podržaj, Tjaša Pacek Glinšek, Ana Kolenc in Anamarija Šoštarko. 
 
Petek, 13. april 2018  
Ogled Fakultete za tehnologijo polimerov  
Dijaki 3. letnika programa kemijski tehnik so obiskali Fakulteto za tehnologijo polimerov v 
Slovenj Gradcu. Najprej so imeli predstavitev fakultete in programov, potem so spoznali 
načine predelave polimerov (ekstrudiranje in brizganje) ter si ogledali laboratorije. 
 
Petek, 13. april 2018  
Franci in Filip zlata na državnem tekmovanju iz znanja 
geografije  
Franci Mervar, K3a, in Filip Turk, K3b, sta dosegla izjemen 
rezultat in zlati priznanji na državnem tekmovanju iz znanja 
geografije. 23. državno tekmovanje iz znanja geografije je 
potekalo na OŠ Janka Glazerja Ruše. Tekmovalci so se 
najprej podali na teren, kjer so raziskovali značilnosti Ruš. V 
drugem delu pa so se spopadli s testnimi nalogami o 
trajnostnem turizmu in z njim povezanimi geografskimi 
procesi. 
 
Sobota, 14. april 2018  
DOV Krka – Krkin teden humanosti in prostovoljstva 2018  

Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole 
so obiskovalcem Krke izmerili arterijski krvni 
tlak. Meritve so izvajali z Omronovimi 
aparati, izmerjene vrednosti zapisali na Krkin 
kartonček, obiskovalce pa ob tem seznanjali 
s pravilno tehniko merjenja RR in o pomenu 
vzdrževanja normalne vrednosti arterijskega 
krvnega tlaka – z zdravili ali brez. Dijaki so 
bili veseli, da so del zgodbe humanosti in 
prostovoljstva v Tovarni zdravil Krka, d. d. 
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Sreda, 18. april 2018  
Regijska specialna olimpijada  
Dijakinje drugih letnikov naše šole so sodelovale na olimpijadi, ki jo je organiziral VDC Novo 
mesto. Spremljale so športnike in jih vodile po poligonu. Zmagovalci so bili vsi, saj so si vsi 
prislužili medalje.  
 
Četrtek, 19. april–petek, 27. april 2018 
Projekt Agriculture 2.0  
Konec aprila, tik pred prvomajskimi počitnicami, 
smo na naši šoli gostili goste iz Latvije, ki z nami 
sodelujejo v mednarodnem projektu Agriculture 
2.0. Poleg že omenjene Latvije v tem projektu 
sodelujeta še Italija kot nosilka projekta in Hrvaška. 
Koordinatorka za šolski center je Lorena Mihelač, 
projektno skupino pa vodijo učiteljice biologije 
Maša Zajc, Mojca Fišter in Tanja Kulovec. Namen 
projekta je proučevanje kmetijstva, vpliv pesticidov 
in gensko spremenjenih organizmov ter posledice na zdravje človeka. Obiskalo nas je dvajset 
dijakov in štirje profesorji Ventspils Valsts 1. 
gimnazije. Srečanje se je začelo v petek z neuradnim 
sprejemom, predstavitvijo in degustacijo lokalnih 
tradicionalnih jedi. V popoldanskem času so si 
gostje ogledali Etnološki muzej in središče Novega 
mesta. V soboto so gostje obiskali Postojnsko jamo 
z gradom in Ljubljano. Nedeljo so preživeli ob 
Bohinjskem in Blejskem jezeru. V ponedeljek sta 
goste še uradno sprejela direktor Šolskega centra 
Novo mesto g. Štefan David in ravnateljica Srednje 
zdravstvene in kemijske šole ga. Damjana Papež. Sledil je ogled šole in nekaj učilnic 
praktičnega pouka. Po končanem ogledu so dijaki obeh šol predstavili aktivnosti, ki so jih 
izvajali v okviru projekta. Glede na to, da se projekt povezuje s kmetijstvom, so gostje v 
popoldanskem času obiskali tudi ekološko kmetijo Mehak v okolici Škocjana. Torkovo 
dopoldne so bili gostje vključeni v pouk pri različnih predmetih med drugim tudi v pouk 
športne vzgoje. Dijaki so se pomerili v različnih spretnostih. Popoldanski čas pa so preživeli 
na bazenu v Termah Dolenjske Toplice. Predzadnji dan obiska je bil namenjen predstavitvi še 
nekaterih tem projekta. Sledila je podelitev certifikatov, izmenjava daril in slovo. Vsem 
sodelujočim je medsebojno druženje ostalo v lepem spominu. 
 
Sobota, 21. april 2018  
Državno tekmovanje iz znanja matematike  
Na naši šoli je potekalo državno tekmovanje iz znanja matematike, na katerem so sodelovali 
tudi štirje naši dijaki. Eva Bobič, Z1b, in Ines Saje, F3b, sta prejeli srebrno priznanje, Nejc 
Požun, F3a, in Jan Šiler Hudoklin, K4b, pa zlato priznanje. Jan je poleg zlatega priznanja prejel 
še nagrado za 3. mesto v svoji kategoriji. 
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Petek, 27. april–sreda, 2. maj 2018 

Prvomajske počitnice 
 
Sobota, 5. maj 2018  
Državno tekmovanje za zlate in srebrne Preglove plakete  
Državno tekmovanje za zlate in srebrne Preglove plakete je potekalo na Fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo UL v Ljubljani. Našo šolo so zastopali: Nika Medle iz K1a K, Špela 
Špringer iz K1b, Maja Koretič Urbanč iz K2b, Vid Bačar iz K3b in Jan Šiler Hudoklin iz K4b. 
Dijak Jan Šiler Hudoklin je osvojil srebrno Preglovo plaketo.  
 
Torek, 8. maj 2018  
Popslastice in Nik Škrlec  
Dijaki Bralnega kluba so se udeležili Knjižnih POPslastic z Nikom Škrlecem, igralcem 
ljubljanske Drame, voditeljem oddaje Male sive celice in trikratnim državnim prvakom v  
deklamiranju decimalk  števila π. Mimogrede – zapomnil si je 3141 številk tega števila in do 
danes ga ni še nihče premagal. Nik je nanizal številne zanimive stvari in prisotne poučil o 
načinu pomnjenja – palači spomina.  
 
Sreda, 9. maj 2018  
Področno tekmovanje v atletiki  
Tekmovalo je okoli 160 dijakov in dijakinj, ki so poskušali doseči norme za uvrstitev v finale 
državnega prvenstva. Naše dijakinje in dijaki so se ponovno odlično odrezali. Rok Kovačič, 
Z1b, je dosegel 2. mesto v teku na 400 m; Aljaž Durjava, K2a, je bil v skoku v višino ravno 
tako drugi. Patricija Fabjan, F1a, je na 400 m dosegla 3. najhitrejši čas; Svetlana Gotovac, F3c, 
pa je bila v suvanju krogle tretja. Kim Hrovat, Z3a; Zala Kržičnik, K3b; Ana Stipanovič, Z1c, in 
Tjaša Gorše, F1b, so v štafetnem teku 4 x 100 m zasedle 2. mesto. 
 
Sobota, 12. maj 2018  
Državno tekmovanje iz poznavanja flore  
Državno tekmovanje v poznavanju flore je potekalo na OŠ Matije Valjavca v Preddvoru na 
Gorenjskem. Tekmovanja sta se udeležili Maja Pene in Mehridžana Dizdarević iz F4b, ki sta 
osvojili odlično zlato priznanje. 
 
Sobota, 12. maj 2018  
Srečanje najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in 
astronomov – Bistroumni 2018 
Srečanje najboljših učencev, dijakov in študentov ter 
njihovih staršev in mentorjev je potekalo v Grand hotelu 
Union v Ljubljani. Na prireditvi so podelili nagrade za uspehe 
na tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem Društva 
matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.  Dijak naše 
šole Jan Šiler Hudoklin iz K4b je prejel 3. nagrado za 
doseženo 3. mesto na tekmovanju dijakov srednjih tehniških 
in strokovnih šol v znanju matematike. 
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Nedelja, 13. maj–nedelja, 20. maj 2018  
Z matematiko v Neapelj 
V okviru projekta »Math For Daily Life« se je 10 dijakov Šolskega centra Novo mesto 
odpravilo v Neapelj na enotedensko matematično druženje z vrstniki iz Latvije in Italije.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponedeljek, 14. maj 2018  
Di(v)jak N°2 
Izšla je druga številka šolskega časopisa Di(v)jak. 
 
Torek, 15. maj 2018  
Junaki našega časa  
Slovenska filantropija že četrtič zapovrstjo podeljuje naziv Junaki našega časa za odlično 
organizirano prostovoljstvo v osnovnih in srednjih šolah. 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 že tretjič prejemnica naziva Junaki našega časa. Naziv smo pridobili že v 
šolskih letih 2014/15 in 2015/16. Slavnostne prireditve, ki je bila v Krškem, sta se udeležili 
prostovoljki Tjaša Lekše in Sara Krnc. 
 
Torek, 15. maj 2018  
Otvoritev fotografske razstave Luke Gorenčiča  
Luka Gorenčič, dijak K4a, je v štirih letih naredil ogromno odličnih fotografij in posnetkov v 
sklopu šolskega dela in popoldanskega zanimanja.  
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Sreda, 16. maj 2018  
Strokovna ekskurzija v Celovec  
Dijaki tretjih letnikov programa zdravstvena nega so odšli v Celovec na strokovno ekskurzijo. 
Ogledali so si zdravstvene ustanove čez mejo.  
 
Petek, 18. maj 2018 
Zaključna prireditev in predaja ključa 
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli je bila izvedena zaključna prireditev Predaja ključa, ki 
smo jo pripravili z namenom, da se poslovimo od naših maturantov, ki letos zaključujejo 
srednješolsko izobraževanje. Direktor Štefan David in ravnateljica Damjana Papež sta 
podelila priznanja najuspešnejšim dijakom na šoli, in sicer: 

 priznanje za izjemen dosežek na državnem tekmovanju iz znanja na področju: 

 MATEMATIKE: Nejc Požun, Jan Šiler Hudoklin   

 MATEMATIKE–LOGIKE: Eva Bobič 

 BIOLOGIJE: Rok Panjan 

 GEOGRAFIJE: Franci Mervar, Filip Turk 

 SLADKORNE BOLEZNI: Nina Imperl, Lara Vraničar 
 

 

 priznanje za izjemen dosežek na državnem 
tekmovanju iz stroke: 

 ZDRAVSTVENA NEGA: Lucija Mohar  

 KOZMETIKA: Nina Mohorčič    
 

 priznanje za izjemen dosežek na državnem 
tekmovanju: 

 LIKOVNI NATEČAJI: Anja Rupar   
 
 

 priznanje za posebne zasluge in dosežke na 
področju: 

 ŠPORTA: Kristjan Horžen 

 MULTIMEDIJE: Luka Gorenčič 
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 PROSTOVOLJSTVA: Timotej Bučar in Sara Krnc 

 
Priznanje šole za posebne zasluge in znak 
šolskega centra sta prejela: Dino Subašić in Jan 
Šiler Hudoklin. Proglasili smo tudi naj dijaka 
šole, ki je že drugič zapored postal Jan Šiler 
Hudoklin.  
 
Štirje najboljši oddelki tretjih letnikov, in sicer 
Z3b, Z3c, Z3a in K3b pa so se v športnih igrah 
potegovali za ključ, ki odpira vrata v svet 
učenosti. Zmagovalni oddelek – prejemnik ključa 
in gospodar šole 2018 je Z3c, drugouvrščeni pa 
je K3b. Oba oddelka sta si prislužila nagradni izlet.  
 
Torek, 22. maj 2018  
Strokovna ekskurzija v Rogaško Slatino  
Dijakinje KZ2a so bile v Rogaški Slatini, kjer so si ogledale hišo lepote Afrodita in muzej na 
prostem v Rogatcu. 
 
Ponedeljek, 28. maj 2018  
Odbojkarji in odbojkarice na občinskem prvenstvu na mivki  
Ekipa naših dijakov je zasedla 3. mesto in se žal ni uspela uvrstiti v polfinale državnega 
tekmovanja. Dijakinje so bile poražene šele v finalu in so se s končnim 2. mestom uvrstile v 
polfinale državnega tekmovanja. Ekipo dijakov so sestavljali: Sašo Gotenc, K3a; Štefan 
Travnik, Z3a; Lovro Tilen Lajkovič, K2a, in Rok Kovačič, Z1b.  Ekipo dijakinj so sestavljale: 
Jasna Češnjevar, K2b; Ivana Jandrić, Z1a; Kristina Beskorvajni, KZ3a; Rebeka Breznikar, KZ1a; 
Aleksandra Šoronda, F2c, in Gabrijela Sirovica, F2c. 
 
Ponedeljek, 4. junij 2018  
Zaključno srečanje Pikapolonic  
V začetku junija so Pikapolonice izvedle zadnje, letos osmo zaključno srečanje. Zahvalile so se 
za sodelovanje učiteljici in vzgojiteljici bolnišnične šole in bolnišničnega vrtca. Dogovorjeno je 
druženje na Brdu, kjer bodo podelili priznanja sodelujočim na natečaju Naj prostovoljec, Naj 
prostovoljka in Naj prostovoljski projekt 2017. 
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Sreda, 6. junij 2018, in četrtek, 7. junij 2018  
Vrtec na obisku – naravoslovni dan  
Naša šola je gostila predšolske otroke iz vrtca Ciciban in Pedenjped – enota Rdeča kapica. 
Dijaki in učitelji strokovnih predmetov so jim pripravili 12 zanimivih delavnic, in sicer: Zakaj 
imaš dve očesi, Jajce, ki potone ali lebdi, Geometrijski liki in telesa, Pošasti iz geometrijskih 
likov, Faraonove kače, Lava lučka, Plavajoče rozine, Čudovito človeško telo, Oglašanje živali, 
Razkuževanje rok, Prva pomoč in oživljanje ter Povijanje in obvezovanje.  
 
Petek, 8. junij 2018  
Zaključna prireditev za nekadilske razrede  
Izvedena je zaključna prireditev za nekadilske razrede K2a, K2b in Z2c. Ob tem dogodku so 
dijaki predstavili svoje izdelke, ki so jih kot nekadilski razredi izdelali z namenom 
preprečevanja kajenja med mladimi. Dijake je nagovorila tudi ravnateljica Damjana Papež, ki 
je pohvalila njihov trud. Vsi sodelujoči so dobili simbolično nagrado. Sklenili smo, da bomo s 
projektom nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 
 
Torek, 26. junij–petek, 31. avgust 2018 

Poletne počitnice 
 
Petek, 6. julij 2018  
Podelitev spričeval spomladanskega roka poklicne mature 2018  
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra Novo mesto smo uspešno zaključili 
spomladanski rok poklicne mature, saj je od 223 dijakov zrelostni izpit uspešno opravilo 205 
dijakov oziroma 91,9 %.  
 
71 maturantov (31,8 %) je doseglo odličen uspeh, med njimi je kar 18 zlatih maturantov,  od 
tega 7 diamantnih z vsemi 23-imi točkami:  
Vanja Barle – farmacevtski tehnik, F4b,  
Maja Pene – farmacevtski tehnik, F4b,  
Maja Marinčič – kemijski tehnik, K4a,   
Jan Šiler Hudoklin – kemijski tehnik, K4b,  
Anja Berk – zdravstvena nega, Z4b,  
Nastja Gorše – zdravstvena nega, Z4b,  
Špela Šušteršič – zdravstvena nega, Z4b.   
 
Svečana razglasitev 
rezultatov in podelitev 
spričeval ter obvestil je 
potekala v športni 
dvorani Leona Štuklja. 
Dijake, ki so pridobili 
poklice srednje 
medicinske sestre, 
srednjega zdravstvenika, 
kemijskega tehnika/-ice, 
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farmacevtskega tehnika /-ice in kozmetičnega tehnika/-ice sta z vzpodbudnimi besedami in 
lepimi mislimi na nadaljnjo pot pospremila direktor Šolskega centra Štefan David in 
ravnateljica Damjana Papež.  
 
Četrtek, 16. avgust 2018  
Začetek jesenskega roka popravnih izpitov 
 
Petek, 24. avgust 2018 
Začetek izpitnih rokov na splošni in poklicni maturi 
 

 
Kroniko zapisala in uredila:  

Goran Matešič, profesor zgodovine in sociologije, in 
Katja Hrovat, pomočnica ravnateljice  


