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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 2018/2019 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 2018/2019 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 17. septembra 2018 in 11. marca 2019.  

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

v svetu zavoda Šolski center Novo mesto, soglasno izvoljena Zdenka Cvelbar, predstavnica 

K4b. Za namestnico predsednice sveta staršev je bila soglasno izvoljena Andreja Kastelic, 

predstavnica F2a.  

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

strani staršev, in sicer so bili za predstavnike izvoljeni Darja Glavan, predstavnica F3c, Tadeja 

Butala, predstavnica B2a in Ivanka Potokar, predstavnica Z2b. Člani sveta so bili seznanjeni s 

poročilom o delu za šolsko leto 2017/2018 (Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta) ter 
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smernicami za delo v šolskem letu 2018/2019 (Letni delovni načrt). Starši so oba dokumenta 

soglasno potrdili. Starši so razpravljali še o drugih aktualnih temah (garderobne omarice, 

malica, priprave na 5. predmet in drugo). 

Na drugem sestanku smo analizirali uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju, ki se je končalo 15. 

januarja 2019, 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.  

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, iLDN-je, kurikule, kataloge znanj za predmete odprtega 

kurikula, 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, tujcem, dijakom športnikom in nadarjenim dijakom. Pri svojem delu 

so konstruktivno sodelovali z vodstvom šole, starši in šolsko svetovalno službo. Poleg 

naštetega so posamezni aktivi opravili še naslednje aktivnosti: 

 

Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

Aktiv 

matematike, 

fizike, 

informatike 

Marjanca 

Velkavrh 

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. Izvajali so prostoizbirne interesne dejavnosti 

ter sodelovali pri promociji šole. Svjetlana Ćirković je sodelovala v mednarodnem 

projektu partnerstva šol eMedica, Darja Urbas v projektu KA2 – Agriculture 2.0, 

Petra Žibert in Aleš Absec pa pri mednarodnem projektu KA2 – Math for Daily 

Life. Mateja Brudar je skrbela za tehnično podporo pri izvedbi javnih dogodkov in 

videokonferenc, tudi v okviru projekta Sirikt, in delovanju spletne strani. Anja 

Robek je poskrbela za grafično oblikovanje biltena ob 10-letniki KZ in priznanj 

ter biltena za Državno tekmovanje iz kemije, ki smo ga gostili na šoli. Člani 

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

spremljali novosti stroke, se samoizobraževali ter se udeleževali seminarjev in 

konferenc s svojega strokovnega področja. Sodelovali so pri promociji šole.  

Družboslovni Goran 
Pouk so izvajali v skladu z učnimi načrti in zakonodajo in se medpredmetno 

povezovali. Ocenjevanje znanja je potekalo v skladu z načrtom in kriterijem 
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aktiv Matešič ocenjevanja znanja. Redno so preverjali znanje dijakov ter ob koncu konferenc na 

aktivu analizirali uspeh. Dijakom so po potrebi nudili stalno učno pomoč, posebej 

posebnim skupinama dijakov. 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, Evrošola). 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 in Instagram. Goran Matešić je urejal šolsko 

kroniko ter skrbel za snemanje video gradiva na javnih prireditvah.  Gregor 

Zagorc je bil dirigent orkestra in Big Banda ŠC. Polona Kramar in Mateja Vodnik 

sta vodili delavnice oz. terapevtske razgovore za oblikovanje boljše samopodobe 

in reševanje osebnih stisk, upoštevajoč diskretnost in indivudualne potrebe. Člani 

aktiva so sodelovali v projektih.  

Aktiv farmacije 
Matej 

Pegam 

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

letnikov programa farmacevtski tehnik intenzivno pripravljali celo šolsko leto. 

Sodelovali so pri organizaciji in izvedbi aktivnosti ob informativnem dnevu, 

dnevu odprtih vrat ter popravnih in drugih izpitih. Pripravljali so izdelke za 

promocijo šole (čaji, mazila) ter aktivno sodelovali pri promociji programa 

farmacevtski tehnik (priprava laboratorijev, pripomočkov za snemanje 

promocijskega filma …). 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 opreme, tudi kot skrbniki učilnic. Izvajali so 

prostoizbirne interesne dejavnosti ter organizirali strokovne interesne dejavnosti 

ter projektne dneve za vse letnike programa farmacevtski tehnik (Matej Pegam).  

Aktiv tujih 

jezikov 

Maruša 

Pogačnik   

Članice aktiva tujih jezikov so poleg rednega poučevanja ter izvedbe poklicne 

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

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

tekmovanje iz angleščine in nemščine. Izvedle so angleško bralno značko EPI 

Reading Badge ter bralno tekmovanje v nemščini Pfiffikus. Kot mentorice 

dijakom so sodelovale na literarnih, fotografskih in likovnih natečajih, Tadeja 

Lamut je skupaj s 5 dijaki fotografsko zabeležila pomembne dogodke šolskega 

leta, skupaj z Metko Ban sta skrbeli tudi za Facebook profil SZKŠ. Za Instagram 

SZKŠ je skrbela Ajda Plauštajner. Izvajale so različne prostoizbirne interesne 

dejavnosti, Barbara Cesar je bila organizatorica nadstandardne ekskurzije. 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 Dnevu odprtih vrat in informativnih dnevih, projektih 

Agriculture 2.0 in Math for Daily life in bile skrbnice treh učilnic. Redno so se 

strokovno izobraževale ter samoizobraževale. Redno so izvajale dodatno učno 

pomoč, Ajda Plauštajner je izvajala tudi priprave na 5. predmet ANG. Ajda 

Plauštajner je izvajala cikel izobraževanj z naslovom Poslovna korespondenca v 

nemškem jeziku v okviru projekta MUNERA. Nataša Sikošek je bila mentorica 
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Dijaški skupnosti. 

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, organizirale interesne dejavnosti, skrbele za promocijo v javnosti,  

izvajale prostoizbirne interesne dejavnosti, izvedle projekt V jati z drugačnimi ter 

sodelovale kot mentorice pri tekmovanju s področja kozmetike. Delovale so kot 

mentorice dijakinjam, ki so izvajale kozmetično nego za zunanje stranke in 

zaposlene ŠC. Članice aktiva so skupaj z dijakinjami izvedle predstavitve na 

dnevu odprtih vrat šolskega centra, informativnih dnevih in tehniškem dnevu.  

Sodelovale so v projektu Pri moji mamici/očku v službi. Skozi celotno šolsko leto 

so se izobraževale na področju kozmetike. Novosti so jim predstavile predstavnice 

kozmetičnih hiš, s katerimi sodelujejo. Članice aktiva so bile skrbnice specialnih 

učilnic. Aktivno so sodelovale pri pripravi prireditve in biltena ob 10-letnici 

izvajanja programa kozmetični tehnik na šolskem centru.  

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 informativnih dnevih in dnevu odprtih vrat. 

Sodelovali so v izpitnih odborih in komisijah, 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 Kakovost šolske malice, Mojca Fišter, Tanja Kulovec in Maša 

Zajc pa v projektu KA2 – Agriculture. Manca Medle je skrbela za celostno 

podobe šole na javnih dogodkih. Organizirali so naravoslovno-ekološke dneve v 

okviru interesnih dejavnosti in izvajali prostoizbirne interesne dejavnosti. Člani 

aktiva so se nenehno strokovno izobraževali in sledili novostim stroke ter izvajali 

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

sooblikovali spletno stran, Facebook ter Instagram račun šole. Andreja Kmet je 

izvajala usposabljanje v okviru projekta MUNERA.  

Aktiv kemije 
Ema 

Novinec  

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 

ter gostili državno tekmovanje kemijskih tehnikov in srečanja mladih kemikov na 

naši šoli. Člani aktiva so aktivno sodelovali pri promociji šole (informativna 

dneva, dan odprtih vrat, promocija na osnovnih šolah, izvedba tehniškega dne za 

osnovnošolce, počitniška delavnica) in pripravljali promocijski material za 

predstavitev šole (mila, kopalna  sol …). Organizirali so strokovne ekskurzije za 

program kemijski tehnik. Stalno so se strokovno izobraževali. Izvajali so 

prostoizbirne interesne dejavnosti.  

Aktiv športne 

vzgoje 

Mirjam 

Bauer  

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 in drugih izpitih in 
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pri poklicni maturi. Dijake so pripravljali na občinska, področna in državna šolska 

prvenstva. Po programu so izpeljali interesne dejavnosti (športni dnevi), ki so 

vezane na program, in prostoizbirne interesne dejavnosti ter nadstandarne 

dejavnosti (M. Bauer, U. Korasa). Udeležili so se več izobraževanj. S pomočjo 

strokovne literature so se stalno strokovno izobraževali in se 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. Za športne dosežke dijakov in organizacijo 

tekmovanj je šola prejela bronasto priznanje v natečaju Najbolj športna šola. 

Redno so pripravljali prispevke za šolsko spletno stran, Facebook in Instagram. 

Matjaž S. Ferkolj in Mirjam Bauer sta izvedla predavanja in delavnice o gibanju 

in zdravem načinu življenja v okviru projekta MUNERA.  

 

 

 

Aktiv 

zdravstvene 

nege 

 

 

 

Mateja 

Kržičnik 

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

Ocenjevanje znanja je potekalo po načrtu ocenjevanja znanja. V aktivu so 

analizirali učni uspeh po konferenčnih obdobjih. Članice aktiva so sodelovale v 

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

drugih izpitih. Aktivno so pripravljale dijake programov zdravstvena nega in 

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

pomoči in oskrbe ter na državni ravni dosegle odlične rezultate. 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 Instagram ter bile aktivno 

vključene v promocijo šole (informativni dan, dan odprtih vrat, tehniški dnevi za 

osnovne šole, počitniška delavnica). Bile so mentorice različnim prostoizbirnim 

interesnim dejavnostim in so sodelovale pri šolskih projektih (Emedica, KA2 – 

češki partner v sodelovanju z SGLVŠ, KA2 Agriculture 2.0, MIND+, Zdrava 

šola). Uspešno so organizirale in izvedle strokovne interesne dejavnosti za 

zdravstvene in nezdravstvene programe na šoli. Z razstavami in prireditvami so 

obeležile različne dogodke (mednarodni dan mediscinskih sester, dan zdravstvene 

šole, dan zdravja). Aktivno so sodelovale pri prenovi programa zdravstvena nega.  

Marija Račič in Sara Muška Žlak sta izvedli cikel predavanj o temeljnih postopkih 

oživljanja in prvi pomoči v okviru projekta MUNERA.  

Slavistični aktiv Katja Jović 

Članice aktiva so načrtovane aktivnosti, vezane na pouk, izvedle po načrtih. 

Redno so analizirale uspeh ter po potrebi nudile dodatno strokovno pomoč 

dijakom. Bile so  mentorice dijakom na tekmovanjih in literarnih natečajih. 

Sodelovale so v projektih in vodile interesne dejavnosti. Pripravile so tudi različne 

kulturne prireditve na šoli ter organizirale interesne dejavnosti s kulturnega 

področja (Gledališki abonma, Bralni klub). Posebej velja izpostaviti prireditvi ob 

10-letnici kozmetičnega tehnika v NM (pripravljen tudi bilten, P. Krulc, M. Pust), 

in praznovanje 120-letnice rojstva Leona Štuklja in 20-letnice delovanja Športne 

dvorane Leona Štuklja (J. Florjančič). 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 
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mature, zaključnega izpita in drugih izpitov. Izvedle so tečaj za tujce v okviru ŠC 

ter tujcem in drugim dijakom nudile stalno strokovno pomoč (posebej posebnim 

skupinam dijakov).  Monja Pust je sodelovala v projektu enotne podobe ŠC in 

izvajala usposabljanje v okviru projekta MUNERA.  

Aktiv laborantov   

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

se usklajevale z učitelji praktičnega pouka. 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 tekmovanja na šoli. Aktivno so bile vključene v izvedbo poklicne 

mature (4. predmet, program farmacevtski tehnik).  

 

2.3.2 Delo komisij 

Organizacijo in pravilno izvedbo poklicne mature je nadzorovala šolska maturitetna komisija, 

organizacijo zaključnega izpita pa šolska komisija za zaključni izpit. Na šoli sta delovali še 

komisija za kakovost in komisija za pritožbe.  

 

Šolska maturitetna komisija: 

Damjana Papež – predsednica 

Mag. Katja Hrovat – namestnica predsednice 

Vida Novinec, Mateja Horvat – članici 

Andreja Kmet – tajnica 

 

Šolska komisija za zaključni izpit: 

Damjana Papež – predsednica 

Andreja Kmet – namestnica predsednice 

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

Vovko (namestnica Mateja Kržičnik) – članice 

Mag. Katja Hrovat – tajnica 

Poklicna matura in zaključni izpit sta bila izpeljana v skladu v veljavnimi zakoni in pravilniki. 

Izvedbi sta minili brez kršitev in posebnosti. 

 

Komisija za pritožbe: 

Vesna Čurk – SEŠTG 

Svjetlana Ćirković 

Jožica Hrovat 

Komisija za pritožbe je v šolskem letu 2018/2019 obravnavala eno pritožbo. 

 

Komisija za kakovost 
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Sabina Špoljar  

Andreja Kmet 

Blažena Berus 

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. Članice komisije smo na sestankih obravnavale aktualne zadeve, predvsem 

malico, urejenost prostorov, hodnikov in okolice ŠC, možnosti zadrževanja dijakov med 

malico, obnašanje dijakov v šolskih prostorih in izven, vzpodbudile smo razrednike, da 

obravnavajo omenjeno problematiko na razrednih urah. Na šoli smo uspešno opravili 

anketiranje o kakovosti dela v okviru celotnega Šolskega centra Novo mesto (Barometer 

kakovosti). 

 

2.3.3 Delo razrednikov, učiteljskega zbora in oddelčnih učiteljskih zborov 

Kot vsa leta smo tudi v šolskem letu 2018/2019 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 PUD-a) 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, vodili postopke za vzgojne ukrepe ter opravljali druge naloge v skladu z 

zakonodajo. 

 

2.3.4 Delo šolske svetovalne službe 

Svetovalni delavki sta bili Jožica Hrovat in Polona Kramar.  

Šolska svetovalna služba je v šolskem letu 2018/2019 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 …), 
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 poklicna orientacija: svetovalna delavka Polona Kramar, tajnica PM Andreja Kmet in 

tajnica ZI Katja Hrovat so v vseh zaključnih oddelkih izvedle razredne ure z 

informacijami o nadaljnjem izobraževanju ter poklicni maturi in zaključnem izpitu, 

 poklicna orientacija in zaključek izobraževanja: svetovalna delavka Polona Kramar in 

tajnica PM Andreja Kmet sta za dijake 3. in zaključnih letnikov in njihove starše izvedle 

predavanje o nadaljnjem izobraževanju ter poklicni maturi v okviru 2. roditeljskega 

sestanka 21. januarja 2019, 

 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 7. decembra 2018 (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 

 

 

11. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 5. 2019 

Na šolskem tekmovanju se je pomerilo 4 dijakov prvega, 9 dijakov 

drugega, 7 dijakov tretjega in 9 dijakov četrtega letnika. 

Bronasto Preglovo plaketo so osvojili: Špela Longar iz F1b, Janja 

Podlogar iz K1b, Žan Vozelj iz K2a,  Urška Lapuh iz K2a, Katja 

Bevc iz K2b, Andraž Kobler iz K3b in Karin Boltes ter Matic 

Povše, oba  iz K4a. 

 

 

 

 

 

Na državnem tekmovanju za srebrne in zlate Preglove plakete so 

našo šolo zastopali vsi prvouvrščeni dijaki iz šolskega tekmovanja, 

in  sicer Špela Longar, iz F1b, Žan Vozelj iz K2a, Andraž Kobler 

iz K3b in Karin Boltes ter Matic Povše, oba iz K4a, ki sta si delila 

1. mesto na šolskem tekmovanju.. 

Dijak Andraž Kobler je med tekmovalci tretjega letnika zasedel 

odlično 15. mesto in osvojil zlato Preglovo plaketo. 

 

24. državno tekmovanje kemijskih 

tehnikov in srečanje mladih 

kemikov 

Državno 
Melita 

Miklavčič 

Šolski center 

Novo mesto – 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola   

28. 3. 2019 

Šolo so zastopali naslednji dijaki: Boštjan Janežič iz K3a, Karin 

Boltes iz K4a in Filip Turk iz K4b. Karin Boltes je zasedla odlično 

2. mesto, Filip Turk 4. mesto, Boštjan Janežič pa 9. mesto. Ker je 

tekmovanje in srečanje potekalo na naši šoli, smo se izkazali tudi 

kot dobri gostitelji.  
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 

Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Z znanjem do lepote – 

6. tekmovanje s  

področja kozmetike 

 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Tina Benkovič 

(naravna 

manikira, Nail 

Art iz škatlice) 

Sabina Špoljar 

(ličenje 

permanentno 

lakiranje), 

Monika Sadar 

(celostna 

podoba) 

Srednja 

zdravstvena 

šola Murska 

Sobota  

6. 4. 2019 

Tekmovanje je  potekalo v naslednjih kategorijah: celostna podoba 

na temo Pravljični junak, ki navdušuje; ličenje na temo Naravno 

ličenje, naravna manikira in permanentno lakiranje ter Nail art iz 

škatlice na temo Svetovne prestolnice.  

Tekmovanja v kategoriji ličenja so se udeležile dijakinje Katja 

Kuhar, Urška Gmajnič, Ana Turk iz KZ4a, Merisa Malić in 

Andreja Colarič, iz KZ3a. V kategoriji permanentnega lakiranja so 

tekmovale Zala Jagodic in Lucija Gracar iz KZ4a ter Eleonora Kiš, 

Anja Koplan iz KZ3a. Naravne manikire sta se udeležili Vita 

Jurečič iz KZ4a in  Lucija Novak iz KZ3a. Na celostni podobi so 

sodelovale: Lea Drab in Sabina Kerin iz KZ3a, Anja Rupar in 

Rebeka Glavan iz KZ2a, z modelom Katarino Pečjak, KZ3a. V 

kategoriji nail art v škatlici pa so sodelovale Tina Žagar in Adriana 

Bratkovič iz KZ4a ter Lea Drab in Anja Koplan iz KZ3a. Dijakinje 

vidnejših uvrstitev niso dosegle, prejele so priznanja za 

sodelovanje. 

Tekmovanje iz znanja logike 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Aleš Absec 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Ljubljana 

27. 9. 2018 

 

 

 

 

 

10. 11. 2018 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 16 dijakov, in sicer 2 dijaka iz 

1. letnika, 4 dijaki iz 2. letnika, 1 dijak iz 3. letnika in 9 dijakov iz 

4. letnika.  

Na državno tekmovanje so se uvrstili 4 dijaki, in sicer Valentina 

Černelč iz KZ1a, Adriana Radman iz K2b, Nika Zver Račič iz 

K3b, in Nejc Požun iz F4a. Nika Zver Račič in Nejc Požun sta 

osvojila srebrni priznanji. 

 

 

 

 

 

 

 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjanca 

Velkavrh, 

 

 

 

 

 

 

 

21. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah: 

 Skupina B – dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol      

 Skupina C – dijaki poklicnih šol.  

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 67 dijakov kategorije B in 4 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 

Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

Tekmovanje dijakov srednjih 

tehniških in strokovnih šol v 

znanju matematike  

 

 

Državno 

Barbara Špiler  Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

 

 

 

 

 

13. 4. 2019 

dijaki kategorije C. 28 tekmovalcev je osvojilo bronasta priznanja.  

Izvedli smo državno tekmovanje iz matematike za dolenjsko 

regijo.  

Iz naše šole se je državnega tekmovanja udeležilo 9 dijakov, in 

sicer Klaudija Šorli, F1a, Adrijana Radman, K2b, Mojca Fink, 

Z2a, Maja Koretič Urbanč, K3b, Anja Habinc, F3a, Filip Turk, 

K4b, Nejc Požun, F4a, Blaž Kos, K4b in Tin Hočevar, B1a.  

Dijaki Klaudija Šorli, Mojca Fink, Adrijana Radman in Blaž Kos 

so dosegli srebrna priznanja, dijaki Maja Koretič Urbanč, Anja 

Habinc, Nejc Požun in Filip Turk pa so dosegli zlata priznanja. 

Dijakinja Anja Habinc je hkrati dosegla 1. nagrado v svoji 

kategoriji. 

Tekmovanje iz računalniškega 

razmišljanja Bober  
Mednarodno Anja Miklič Novo mesto  14. 11. 2018 

Na naši šoli je tekmovalo 6 dijakov, in sicer Lea Kovačič, Ana 

Medle, Nina Štalcar, Jovan Stojanovski, Teja Tripković, vsi Z1c, 

ter Zaja Cimprič iz K1b, ki je osvojila bronasto priznanjo.  

Evropske statistične igre  Državno Barbara Špiler Novo mesto  29. 1.  2019 

Sodelovale so 4 ekipe, vse so dobile simbolične nagrade za 

sodelovanje. Najuspešnejša ekipa je bila ekipa LTL v sestavi Leje 

Bele, Lucije Marolt, Tie Renko, vse K3b. Dijakinje so dosegle 2. 

mesto v svoji kategoriji na državnem nivoju in se tako uvrstile v 

evropski finale. 

Tekmovanje iz znanja angleščine 

za dijake 3. letnikov (IATEFL 

Slovenija) 

 

 

 

 

 

Šolsko 

 

 

 

Nataša Sikošek 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

 

 

 

 

13. 12. 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 24 dijakov, najboljši 4 dijaki 

pa so se udeležili regijskega tekmovanja, in sicer Rok Panjan iz 

F3b, Matic Žnidaršič iz Z3c, Sara Gril iz K3b in Matej Škofljanc iz 

K3a. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 

Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

 

Regijsko 

Grm – Center 

biotehnike in 

turizma 

 

4. 2. 2019 

 

 

 

 

Na regijskem tekmovanju se je najbolje odrezala dijakinja Sara 

Grill, ki je prejela srebrno priznanje.  

 

Tekmovanje iz angleške bralne 

značke EPI Reading Badge 
Šolsko Ajda Plauštajner  

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

7. 3. 2019 

Tekmovanja se je udeležilo 57 dijakov 1., 2. in 3. letnika. Dosegli 

so 4 zlata priznanja in 26 srebrnih priznanj. Ostali dijaki so prejeli 

priznanja za sodelovanje. Tekmovanje je bilo organizirano v 

sodelovanju z DZS, Šolskim epicentrom iz Ljubljane. 

Tekmovanje iz znanja nemščine  Državno  Metka Ban  Srednja 

ekonomska šola 

in gimnazija 

Maribor  

5. 2. 2019 Laura Butaja iz Z2c  je prejemnica srebrnega priznanja.  

Bralno tekmovanje iz nemškega 

jezika Pfiffikus 

Šolsko Marjeta Ban Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

31. 3. 2019 Letošnjega bralnega tekmovanja v nemščini za srednješolce, ki ga 

pripravlja Center Oxford, se je udeležilo 12  dijakov naše šole. 

Dijaki so morali prebrati dve knjigi ter rešiti naloge na spletu. 4 

dijaki so za sodelovanje in osvojenih več kot 50 % točk prejeli 

priznanje. 

24. državno tekmovanje srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije za 

priznanja Angele Boškin – 

program bolničar-negovalec 

 

Šolsko 

 

 

 

 

Državno 

Marta Lindič 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola  

 

Srednja 

zdravstvena in 

kozmetična šola 

Maribor  

28. 2. 2019 

 

 

 

 

12. 4. 2019 

Tema letošnjega tekmovanja je bila »Nega in oskrba  nega 

pacienta z motnjami gibanja«.  

 

 

 

Državnega tekmovanja so se udeležile tri najboljše dijakinje na 

šolskem tekmovanju, in sicer Tanja Pirc iz B3a ter Ilfada Mušić in 

Zurifa Maličević iz B2a. Ilfada Mušić je osvojila zlato priznanje.  

24. državno tekmovanje srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije za 

 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

 

 

Tema letošnjega tekmovanja je bila »Zdravstvena nega pacienta z 

motnjami gibanja«.  
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 

Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

priznanja Angele Boškin – 

program zdravstvena nega (pti) 

 

Šolsko 

 

 

 

 

Državno 

 

Uroš Frankovič 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola  

 

Srednja 

zdravstvena in 

kozmetična šola 

Maribor 

 

13. 3. 2019 

 

 

 

 

12. 4. 2019 

 

 

 

Našo šolo so zastopali: Lucija Cemič in Elma Huseinović, obe 

Z3a, ter Matic Pacek, Nina Bašelj in Anja Sušin, vsi Z4b.  

Dijaki so dosegli odličen ekipni uspeh. Lucija je osvojila zlato, 

Matic srebrno, Nina in Anja pa bronasti priznanji.  

Tekmovanje v poznavanju flore 

 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Maša Zajc 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

OŠ Šmartno 

pod Šmarno 

goro 

 

7. 11. 2018 

 

 

 

 

 

11. 5. 2019 

 

Šolskega tekmovanja so se udeležili 4 dijaki.  

 

Žal se na državno tekmovanje ni uspelo uvrstiti nobenemu dijaku.  

 

 

Tekmovanje iz znanja biologije za 

Proteusovo priznanje 

 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Maša Zajc 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Fakulteta za 

naravoslovje in 

matematiko MB 

 

24. 1. 2019 

 

 

 

 

 

23. 3. 2019 

 

Tema letošnjega tekmovanja je bila Bakterije in virusi. 

Tekmovanja se je udeležilo 13 dijakov iz 1. in 2. letnika ter 4 

dijaki iz 3. in 4. letnika. Tekmovanje za 3. in 4. letnike je zajemalo 

vsebine učnega načrta za biologijo za gimnazije. Dobitniki 

bronastega priznanja so bili Janja Podlogar, K1b, Žan Vozelj, K2a, 

Staša Konda, K2a, Agnes Krnc, F2b, Luka Špec, K3b, in Jan 

Horžen, F4b.  

Na državno tekmovanje so se uvrstili Janja Podlogar, Žan Vozelj, 

Luka Špec in Jan Horžen, ki pa žal niso dosegli vidnejših 

rezultatov.  

  

20. tekmovanje iz znanja o Šolsko Srečko Ožek Šolski center 12. 10. 2018 Na šolskem tekmovanju je tekmovalo 60 dijakov. Bronasta 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 

Mentor/ 

Odgovorni 
Ustanova/Kraj Datum izvedbe Poročilo 

sladkorni bolezni  

 

 

 

 

Državno 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

OŠ Trbovlje 

 

 

 

 

 

17. 11. 2018 

priznanja je prejelo 9 dijakov, najboljše 3 dijakinje so se uvrstile 

na državno tekmovanje, in sicer Lara Vraničar, K3b, Julija Košir, 

Z4a, in Patrick Kmetič, F3a.  

 

Državno tekmovanje je potekalo  na štirih lokacijah, in sicer na 

Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, Srednji zdravstveni šoli 

Postojna, OŠ Ivana Groharja v Škofja Loki in na OŠ Trbovlje v 

organizaciji Zveze društev diabetikov Slovenije in društev 

diabetikov: Ljutomer, Postojna, Škofja Loka in Trbovlje. 

Julija Košir in Patrick Kmetič sta dosegla srebrni državni priznanji.  

XVIII. tekmovanje mladih 

zgodovinarjev 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Goran Matešič 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Gimnazija 

Murska Sobota 

 

30. 1. 2019 

 

 

 

 

30. 3. 2019 

Tema letošnjega tekmovanja je bila Prelomni leti 1818–1819.  

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 23 dijakov, 5 dijakov je 

prejelo bronasto priznanje. Rok Panjan iz F3b, Luka Špec iz K3b 

in Eva Bobič iz Z2b so se uvrstili na državno tekmovanje, kjer so 

dosegli izjemen rezultat.  

 

Rok Panjan je osvojil prvo mesto in tako postal državni prvak, 

Luka Spec si je prislužil zlato priznanje in Eva Bobič srebrno 

priznanje. 

Evrošola  

 

 

 

 

 

 

Državno 

Matej Cizelj  

 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska 

šola/Strasbourg 

 
V sklopu projekta in tekmovanja Evrošola smo s skupino dijakov 

K3a in K3b izdelali predlog kampanje za volitve v Evropski 

parlament in zbirali vpise na spletni strani 

www.tokratgremvolit.eu.  

Dosegli smo 1. mesto in si tako direktno priborili odhod na 

mednarodno simulacijo Evropskega parlamenta v Strasbourgu, ki 

smo ga obiskali v okviru tridnevne ekskurzije od 6. do 9. februarja 

2019.   

Ekipo so sestavljali dijaki: Nina Avsec, Alja Šlejkovec, Andraž 

Hočevar, Maja Koretič Urbanč, Nika Zver Račič, Karin 

Godnjavec, Lara Vraničar, Patricija Cizerle, Sara Gril, Lara 
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Henčič, Lovro Tilen Lajkovič, Jan Grošelj, Tajda Gorše, Luka 

Špec, Tina Bratkovič, Živa Horvat, Tina Srebrnjak, Simona 

Kvartuh, Leja Bele, Tia Renko, Jasna Češnjevar, Maša Bahor, Žiga 

Kuhar in Sara Pacek. 

Tekmovanje iz znanja geografije 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Območno 

 

 

 

 

Državno 

 

 

 

 

 

 

Matej Cizelj 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Srednja šola 

Črnomelj 

 

 

 

OŠ Podčetrtek 

   

15. 1. 2019 

 

 

 

 

 

6. 3. 2019 

 

 

 

 

12. 4. 2019 

Tema letošnjega tekmovanja so bile Migracije. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 28 dijakov. 10 dijakov je 

prejelo bronasto priznanje.  

 

Območnega tekmovanja so se udeležili štirje najboljši dijaki, ki so 

prejeli srebrna priznanja. 

 

Na državno tekmovanje so se uvrstili trije dijaki, in sicer Luka 

Špec, K3b, Špela Špringer, K2b, in Jakob Povšič, K4a. Vsi so 

prejeli zlata priznanja.  

Tekmovanje v znanju slovenščine 

za Cankarjevo priznanje 

 

 

 

Šolsko 

 

 

 

 

Območno 

 

 

 

Državno 

 

 

Valentina 

Madjar Sitar 

Katja Kržičnik 

Žekš  

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

 

OŠ Drska  

 

 

 

OŠ Šiška  

 

 

 

11. 12. 2018 

 

 

 

 

23. 1. 2019 

 

 

 

9. 3. 2019 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je letos imelo 

naslov Dediščina identitete.  

Na šolskem tekmovanju so sodelovali 4 dijaki. Rok Šuštaršič, Z1b, 

in Nina Suljić, F3a, sta osvojila bronasti priznanji in se tako 

uvrstila na območno tekmovanje  

Na območnem tekmovanju sta tako Rok kot Nina osvojila srebrni 

priznanji, Nina pa se je še uvrstila na državno tekmovanje  

 

Nina Suljić je v skupini srednješolcev 3. in 4. letnika osvojila zlato 
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Cankarjevo priznanje. 

 
 

 
  

 

Atletika – ekipno dijaki 

 

Področno Urška Korasa Novo mesto 25. 9. 2018 

Zaradi premajhnega števila točk se ekipa dijakov ni uvrstila med 

12 najboljših ekip v Sloveniji, zato so tekmovanje zaključili na tej 

ravni. 

Atletika – posamično dijaki 

 

Področno 

 

 

 

 

Državno 

Urška Korasa 

 

Novo mesto 

 

 

 

 

Maribor 

7. 5. 2019 

 

 

 

 

15. 5. 2019 

Na področnem prvenstvu je sodelovalo 11 dijakov atletov. 

Na državno prvenstvo se je uvrstilo 5 dijakov, in sicer Žan Vozelj, 

K2a, Nejc Kump in Peter Gričar Vintar iz K2b, Andraž Durjava, 

K3a, Dino Avdibašić, F2a.  

Andraž Durjava je postal državni prvak v skoku v daljino, Peter 

Gričar Vintar pa je v skoku v višino osvojil 3. mesto. 

Atletika – 

ekipno dijakinje 

Področno 

 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Mirjam Bauer 

Novo mesto 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor  

25. 9. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

10. 10. 2018 

Ekipa dijakinj je zasedla 3. mesto in se z 8394 osvojenimi točkami 

uvrstila na državno tekmovanje. 

Dijakinje so med 12 ekipami, ki so se uvrstile na državno 

tekmovanje, zasedle 6. mesto in še povečale število osvojenih točk 

na področnem tekmovanju na 8554. 

Za šolsko ekipo so na obeh tekmovanjih tekmovale: v teku na 100 

m Zala Kržičnik iz K4b, Kim Hrovat iz Z4a in Ana Blažič iz Z1b; 

na 400 m sta tekli Marija Štefanič in Tjaša Udovč iz Z2b; na 1000 

m sta tekli Ana Medle iz Z1c in Anja Jerele iz Z2c. V daljino so 

skakale: Ela Senica, Z1c, Tjaša Gorše, F2b, in Špela Kunič, K3a; v 

višino pa Anamari Jeler Dolmovič, F1b, Nika Kovač, Z1b, in Tina 

Boškovič, K3b. V suvanju krogle so tekmovale Svetlana Gotovac, 

F4c, Klavdija Strmole, K2b, in Tjaša Lončar, Z1b. 

Atletika – posamično dijakinje 
 

Področno Mirjam Bauer 
 

Novo mesto 

 

7. 5. 2019 
Na področnem prvenstvu so našo šolo zelo uspešno zastopale 

naslednje dijakinje:  
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Državno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 5. 2019 

 v teku na 100 m: Ana Blažič iz Z1b – 3. mesto in Nika 

Lamovšek iz B1a – 9. mesto 

 v teku na 400 m: Patricija Fabjan iz F2a – 4. mesto; 

 v teku na 1000 m: Marija Štefanič iz Z2b – 3. mesto; 

 v štafetnem teku 4x100 m: 2. mesto; 

 v skoku v višino: Nika Kovač, Z1b – 7. mesto;  

  v skoku v daljino: Tjaša Gorše iz F2b – 2. mesto; Ela 

Senica  iz Z1c – 3. mesto; Tjaša Udovč iz Z2b – 9. 

mesto;  

  v suvanju krogle: Klavdija Strmole iz K3a – 4. mesto; 

Manca Bremec iz Z2a – 5. mesto; Petra Rifelj iz K1a – 6. 

mesto. 

Na državnem posamičnem tekmovanju je Tjaša Gorše iz F2b v 

skoku v daljino zasedla 4. mesto. 

Jesenski kros – dijakinje Občinsko Mirjam Bauer Novo mesto 1. 10. 2018 

Občinskega jesenskega krosa sta se udeležili dijakinji Marija 

Štefanič, Z2b, in Iris Zoran, K1a. Obe dijakinji sta v svojih 

kategorijah zasedli 1. mesto. Na državno tekmovanje občinskih 

reprezentanc se zaradi nepopolne ekipe nismo udeležili. 

Jesenski kros – dijaki 

Občinsko  

 

Državno 

Urška Korasa 

Novo mesto 

 

Velenje 

1. 10. 2018 

 

18. 4. 2019 

Občinskega tekmovanje se zaradi slabega vremena nismo 

udeležili. 

 

Državnega prvenstva v krosu se je v Velenju udeležil Žan Vozelj, 

K2a, in v kategoriji dijaki 2002 in ml. osvojil 5. mesto. 

Spomladanski kros – dijakinje Občinsko Mirjam Bauer Novo mesto 25. 4. 2019 
Tekmovanja sta se udeležili Marija Štefanič in Tjaša Udovč, obe 

Z2b, ki sta v svoji kategoriji zasedli 1. in 2. mesto. 

23. ljubljanski maraton  Državno Mirjam Bauer  Ljubljana  27. 10. 2018 
Iz Šolskega centra Novo mesto se je uličnega teka za dijake 

udeležilo 49 dijakov in dijakinj. 26 dijakinj in 1 dijak naše šole so 
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z dijaki preostalih šol sestavljali ekipi Šolskega centra, ki sta 

zasedli odlično 1. mesto med dijaki in 8. mesto med dijakinjami.  

Rokomet – dijaki 

Občinsko 

 

Področno 

 

Državno  

 

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto 

 

Novo mesto 

 

Novo mesto, ŠC  

 

9. 10. 2019 

 

23. 10. 2018 

 

11. 12. 2018 

(četrtfinale) 

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

področnem prvenstvu 3. mesto in na četrtfinalu DP 4. mesto.  

Rokomet – dijakinje 

Področno 

 

Državno  

 

 

 

Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto 

 

Novo mesto, ŠC 

 

 

Ormož 

17. 10. 2018 

 

29. 1. 2019 

(četrtfinale DP) 

 

19. 3. 2019 

(polfinale DP) 

 

Dijakinje so na področnem prvenstvu v rokometu dosegle 2. 

mesto, v četrtfinalu DP pa 2. mesto in se uvrstile v polfinale DP, 

kjer so zasedle 3. mesto.  

Košarka – dijaki Občinsko Simon Šlajkovec Novo mesto 27. 11. 2018 
Dijaki so zasedli 5.–7. mesto in se niso uvrstili v nadaljnje 

tekmovanje. 

Nogomet – dijaki 

Občinsko 

 

Področno 

Simon Šlajkovec Novo mesto 

9. 1. 2019 

 

16. 1. 2019 

Dijaki so na občinskem prvenstvu zasedli 1. mesto in se uvrstili na 

področno tekmovanje, kjer so zasedli 4. mesto. 

Nogomet – dijakinje 

Področno 

 

Državno  Stanislav Matjaž 

Ferkolj 

Novo mesto 

 

Novo mesto, ŠC 

 

Novo mesto, ŠC  

18. 12. 2018 

 

13. 2. 2019 

(četrtfinale DP) 

16. 4. 2019 

(polfinale DP) 

Dijakinje so na področnem prvenstvu dosegle 1. mesto, na 

četrtfinalu DP so dijakinje dosegle 1. in 2. mesto in se uvrstile v 

polfinale DP, kjer so zasedle 4. mesto.  

Odbojka – dijaki 

Občinsko 

 

Področno 

Simon Šlajkovec Novo mesto 

6. 11. 2018 

 

14. 11. 2018 

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

se uvrstila na področno prvenstvo, kjer so fantje dosegli 3. mesto 

in s tem zaključili tekmovanje. 
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Odbojka – dijakinje 

Občinsko 

 

Področno 

 

Državno  

Urška Korasa 

Novo mesto 

 

Brežice 

 

Novo mesto, ŠC 

8. 11. 2018 

 

20. 11. 2018 

 

4. 2. 2019 

(četrtfinale DP) 

Na občinskem prvenstvu so dijakinje osvojile 2. mesto. Na 

področnem prvenstvu so zasedle 2. mesto in se tako uvrstile v 

četrtfinale državnega prvenstva, kjer so osvojile 4. mesto. 

Badminton – posamično dijaki  

Področno 

 

 

 

 

Državno 

Mirjam Bauer 

Brežice 

 

 

 

Medvode 

9. 12. 2018 

 

 

 

23. 1. 2019 

Med nekategoriziranimi dijaki je naš dijak Lovro Tilen Lajkovič, 

K3b, zasedel 4. mesto, med kategoriziranimi dijaki pa je Tim 

Sladič, K1a, ravno tako zasedel 4. mesto. 

Dijaka sta se uvrstila na državno tekmovanje, kjer pa vidnejših 

rezultatov nista dosegla. 

Badminton – posamično dijakinje 

Področno 

 

 

 

 

Državno 

Mirjam Bauer 

Brežice 

 

 

 

Medvode 

9. 12. 2018 

 

 

 

23. 1. 2018 

Šolo sta med nekategoriziranimi dijakinjami zastopali Rebeka 

Breznikar iz KZ2a, ki je zasedla 3. mesto, in Nina Godec iz F1b, ki 

je zasedla 4. mesto. 

Dijakinji sta se uvrstili na državno tekmovanje, kjer pa vidnejših 

rezultatov nista dosegli. 

Badminton – ekipno dijaki in 

dijakinje 

Področno 

 

 

 

Mirjam Bauer 

Brežice 

 

 

 

19. 12. 2018 

 

 

Ekipa šole, ki so jo sestavljali  Rebeka Breznikar, KZ2a, Nina 

Godec, F1b, Lovro Tilen Lajkovič, K3b, in Tim Sladič, K1a, je 

zasedla 3. mesto in se tako uvrstila na državno tekmovanje, ki pa 

se ga zaradi poškodbe dijakinje žal nismo udeležili. 

Odbojka na pesku – dijaki Občinsko Simon Šlajkovec Novo mesto 31. 5. 2019 
Ekipa naših dijakov je zasedla 4. mesto in se ni uspela uvrstiti v 

polfinale državnega tekmovanja.  

Odbojka na pesku – dijakinje Občinsko Urška Korasa Novo mesto 15. 6. 2019 
Ekipa dijakinj je na četrfinalu državnega prvenstva osvojila 3. 

mesto in tako ne nadaljuje s tekmovanjem jeseni.  

Smučanje – dijaki, dijakinje  Področno  Simon Šlajkovec  Kanjska Gora 7. 2. 2019 
Tekmovanja so se udeležili 4 dijaki, ki pa niso dosegli vidnejših 

rezultatov. 
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Literarni in likovni natečaj na 24. 

državnem tekmovanju srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije za 

priznanja Angele Boškin 

Državno 

Članice 

slavističnega 

aktiva (literarni),  

Marjanca 

Velkavrh/Tadeja 

Lamut (likovni) 

Srednja 

zdravstvena in 

kozmetična šola 

Maribor 

12. 4. 2019 

Na literarni natečaj z naslovom Zdravje za vse smo poslali 3 

literarne prispevke in dobili priznanja za sodelovanje. 

Na likovnem natečaju je dijakinja Anja Rupar, KZ2a, s svojim 

izdelkom dosegla 2. mesto. Eva Neža Doberdrug F1a je prejela 

priznanje za sodelovanje.  

Natečaj SEŠTG, ŠC NM  – 

Življenje je lepo 
 

Metka Ban, 

članice 

slavističnega 

aktiva   

Šolski center 

Novo mesto, 

SEŠTG 

april 2019 

Prvo mesto je v kategoriji srednješolcev s prispevkom v nemščini 

osvojila Laura Butaja, Z2c. Mentorica je bila Metka Ban.  

Dijakinja Neža Merhar iz F2b je v kategoriji proza zasedla 2. 

mesto. Mentorica je bila Monja Pust.  

A štekaš?   Marija Račič   
Natečaj je razpisalo Ministrstvo za zdravje. Sodelovala sta dva 

dijaka, ki sta napisala sestavek o depresiji.  

A govoriš emojščino? 
 

 
Slavistični aktiv MKC Maribor  

Žal dijaki niso dosegli vidnejših rezultatov, so pa pokazali veliko 

mero kreativnosti in entuziazma.  

Likovni natečaj Evropa v šoli 

 Tadeja Lamut, 

Marjanca 

Velkavrh 

  
Sabina Kerin iz KZ3a je dobila priznanje za sodelovanje na 

regijski in državni ravni.  

Likovni natečaj – projekt V 

odsevu 

 

Marjanca 

Velkavrh 

Društvo 

študentov 

medicine 

Slovenije 

 

Natečaj z naslovom Podarim ti žarek sonca je bil razpisan ob 

evropskem dnevu depresije. Kaja Selko, Z2c, je dobila prvo 

nagrado.   

 

2.5 Projekti, raziskovalna dejavnost in šolske prireditve 

Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Gloria Šepec MIND+ 

MIND+ je projekt individualizacije izobraževanja. Vključeni so bili dijaki B2a in 3 učiteljice 

zdravstvene nege ter svetovalna delavka. V letošnjem šolskem letu je bilo organiziranih 10 

tematskih srečanj v Ljubljani in 2 srečanji v Novem mestu. Projekt vodi Center RS za poklicno 

izobraževanje v sodelovanju z MIZŠ v okviru evropskega socialnega sklada. S projektom 



Poročilo o delu 2018/2019 

Stran 24 od 57 

Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

nadaljujemo tudi v šolskem letu 2019/2020.  

Mirjam Bauer Znanje – delo – vadba – zdravje 

Organizirane, redne vadbe za zdravje letos nismo izvedli, ne med dijaki ne med zaposlenimi. So 

pa v nekaterih oddelkih in nekateri učitelji samiiniciativno izvajali vaje, ki smo jih pripravili že 

v lanskem šolskem letu. Zaposleni pa so imeli možnost obiskovanja vadbe za zdravje, ki smo ga 

izvajali v projektu Munera. 

Mojca 

Simončič 
eMedica 

V tem šolskem letu smo uspešno zaključili sodelovanje in delo na projektu Kreativno učenje. 

Sodelovali smo z Medicinsko šolo Pula, Medicinsko šolo Beograd in Medicinsko šolo Split. 

Izvedli smo predavanja za 2. letnike programa ZN in ZN-pti na temo Vitalne funkcije. Preko 

videokonference smo 11. februarja 2019 izvedli predavanje za dijake Medicinske šole Pula. Ob 

tem smo v poučevanje vnesli kreativnost preko novih tehnologij, ki naredijo pouk bolj zanimiv 

za dijake in učitelje. Opravili smo anketo o zadovoljstvu dijakov pri takšnem načinu poučevanja. 

V Termah Tuhelj smo uspešno predstavili projekt 27 sodelujočim šolam v mednarodnem 

združenju eMedica. V projektu sta sodelovali še Natalia Zver Zupančič, Slađana Sladojević in 

Svjetlana Ćirković.  

Janja 

Florjančič 
Rastem s knjigo 

V okviru projekta Rastem s knjigo so si dijaki 1. letnika programa SSI in PTI v oktobru in 

novembru 2018 ogledali knjižnice Novega mesta, in sicer knjižnico pri frančiškanih in 

splošnoizobraževalno knjižnico. V Knjižnici Mirana Jarca so se seznanili z njeno 

organiziranostjo, pravili, izposojo ter spoznali nekaj zadnjih izdanih del mladinske književnosti. 

V dar so dobili knjigo Suzane Tratnik Noben glas. 

Marinka 

Cerovšek  
Zdrava šola 

Z g. Tonijem Kočevarjem smo za dijake prvih letnikov izvedli delavnice na temo Zasvojenost – 

bolezen ali način življenja, za dijake drugih letnikov pa smo izvedli delavnice z naslovom Moja 

sreča – moja odgovornost.  

Na šoli smo izvedli več delavnic in stojnic: ob dnevu duševnega zdravja, ob mesecu 

preprečevanja odvisnosti, svetovnem dnevu zdravja, rožnatem oktobru, aktivnosti ob mesecu 

gibanja in športa, ob svetovneme dnevu brez cigarete (v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom 

za javno zdravje). 

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 
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merjenje gleženjskega indeksa.  

Organizirali smo dan zdrave šole, na katerega so bili povabljeni učenci osnovnih šol iz Novega 

mesta.  

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

za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Sodelovala sta dva oddelka 3. letnikov. 

Sodelovanje smo razširili tudi na Osnovno šolo Center, kjer smo projekt predstavili učencem 8. 

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

28. 11. 2018 smo s kratko prireditvijo obeležili 20 let delovanja Zdrave šole na šoli. V sredo, 7. 

novembra 2018, pa so se dijaki z mentoricama Marinko Cerovšek in Vido Novinec udeležili 

prireditve ob 25. obletnici Slovenske mreže zdravih šol, v kateri naša šola deluje že 20. leto.  

 Krkine nagrade  

Dijaka Vid Bačar in Nika Strajnar iz K4b sta na razpis Krkinih nagrad prijavila raziskovalno 

nalogo z naslovom Kako do konopljine smole?, ki je sad dvoletnega raziskovalnega dela pod 

mentorstvom Uroša Ocepka.  Strokovnjaki so ocenili njuno nalogo in jima podelili Krkino 

priznanje.  

Podelitev je potekala  14. septembra 2018 v Krkini upravni stavbi. Udeležili so se ga vsi 

prejemniki nagrad in priznanj, pa tudi njihovi mentorji ter najbližji. 

Matjaž S. 

Ferkolj  
Najbolj športna srednja šola  

V letošnjem šolskem letu smo z diaki in dijakinjami sodelovali na skoraj vseh področjih šolskih 

športnih tekmovanj. Z dijaki smo aktivno sodelovali na tekmovanjih, organizirali smo več 

občinskih in področnih prvenstev ter organizirali 4 četrtfinalna tekmovanja in 1 polfinalno 

tekmovanje državnega šolskega prvenstva. 

Z vsemi športnimi aktivnostmi smo po pravilniku Zavoda za šport RS Planica dosegli bronasto 

priznanje. 

Jožica Hrovat, 

(projekt 

Šolskega 

centra Novo 

mesto) 

Podari malico 

Podari malico je dobrodelni projekt, ki je namenjam učencem in dijakom, ki živijo v težkih 

materialnih razmerah. Zbrana sredstva šola vodi pod računom šolskega sklada na posebnem 

računu. V šolskem letu 2018/2019 naša šola ni koristila sredstev iz projekta. 

Tanja Kulovec  Kakovost šolske malice (projekt šolskega centra) Prizadevali smo si za večjo kakovost malice.  
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Katja Hrovat, 

Alexia Rossi 

(Šolski center 

Novo mesto) 

Erasmus+ -  Koraki do uspeha  

 
Poročilo o projektu se nahaja v poglavju 6.6 Mednarodno sodelovanje. 

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 se nahaja 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 se nahaja v poglavju 6.6 Mednarodno sodelovanje. 

Vida Novinec Projekt K1 Češki partner, nosilec projekta SGLVŠ 
V tem šolskem letu sta bili na praktičnem usposabljanju v Novem mestu dve skupini študentk. V 

sodelovanju s Splošno bolnišnico Novo mesto je nekaj dejavnosti organizirala naša šola. Mojca 

Simončič je za študente izvedla delavnico zdravstvene nege. 

   

Janja 

Florjančič 

Novoletni koncert 

(20. 12. 2018) 

Organizirali smo 3. samostojni dijaški koncert naše šole, na katerem so nastopili dijaki z glasbo, 

petjem in plesom. Koncert so si ogledali vsi dijaki naše šole. 

Janja 

Florjančič  

120 let rojstva Leona Štuklja in 20 let delovanja športne dvorane 

Leona Štuklja  (13. 11. 2018) 

Prireditev je obudila spomin na slavnega olimpijonika ter zgodovino izgradnje športne dvorane. 

Voditeljica Tina Cvijanovič je gostila bivše dijake šolskega centra, ki so se uveljavili na 

športnem področju.  Nastopil je Big Band ŠC, govornika sta bila Štefan David, direktor ŠC, in 

upokojeni profesor Janez Penca.  

Katja Jović 
Prireditev v sklopu državnega tekmovanja kemijskih tehnikov in 

srečanja mladih kemikov ter izdaja biltena (28. 3. 2019) 

Državno tekmovanje kemijskih tehnikov in srečanje mladih kemikov se je zaključilo s 

prireditvijo, sestavljeno iz nagovora ravnateljice SZKŠ in glasbeno-plesnih točk. Na koncu smo 

podelili priznanja za sodelovanje ter za vsa tri prva mesta. 

Ob tej priložnosti je izšel tudi bilten, ki so ga uredili Valentina Madjar Sitar, Goran Matešić in 
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Katja Jović. 

Petra Krulc 
Prireditev ob 10. obletnici kozmetičnega tehnika v Novem mestu in 

izdaja biltena (10. 5. 2019) 

V letošnjem šolskem letu 2018/19 mineva 10 let izvajanja programa kozmetični tehnik na 

Srednji zdravstveni in kemijski šoli na Šolskem centru Novo mesto.  Jubilej  smo obeležili  s 

kulturno prireditvijo in razstavo. Na prireditvi smo ujeli nekaj zgodovinskih trenutkov in se 

spomnili začetkov izobraževanja za poklic kozmetični tehnik. Na prireditvi so dijaki s svojimi 

plesnimi, pevskimi in dramskimi spretnostmi poskrbeli za popestreno in prijetno vzdušje. 

Obiskovalci in zaposleni na Šolskem centru Novo mesto so si po prireditvi ogledali razstavo na 

šolskem hodniku, dijakinji pa sta pokazali tudi svojo spretnost ličenja, ki je potekala med samo 

prireditvijo. 

Izdali smo tudi zbornik, v katerem so predstavljeni zgodovinski razvoj šole, prva generacija, 

ki se je izšolala za kozmetičnega tehnika, in njihov učiteljski zbor. Predstavili smo 

predmetnike, 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 ter uspehe 

na poklicni maturi. V pričujočem zborniku so zbrane tudi vse generacije, ki so se v šolo 

vpisale v preteklih 10 letih. 

Članice 

slavističnega 

aktiva  

Prireditev ob kulturnem prazniku (7. 2. 2019) 

Letos so prireditve ob kulturnem prazniku potekale v razredih. Učiteljice slovenščine smo v 

dogovoru z ravnateljico oblikovale smernice za izvedbo kulturnega dneva in jih poslale 

razrednikom. Ti pa so potem oblikovali kulturno obarvano razredno uro. 

Marija Račič 
Dan zdravstvene šole  

(10. 12. 2018) 

10. december praznujemo rojstni dan pionirke zdravstvene nege Dolenjske, ge. Marija Tomšič.  

V dopoldanskem času so dijaki Z3a in Z3b zaposlenim šolskega centra merili glukozo v krvi, 

arterijski krvni tlak in oksigenacijo krvi. 

Ob 13. uri smo izvedli prireditev, na katero smo povabili tudi vodstvo SB NM in vodstvo DSO 

NM ter oddelčne medicinske sestre, kjer izvajamo praktični pouk. Udeležili so se je tudi učitelji  

in dijaki 3. in 4. letnikov programa zdravstvena nega.  

Nada Fortuna  6. zaključna prireditev ob koncu šolskega leta in predaja ključa  Z zaključno prireditvijo in predajo ključa smo se simbolično poslovili od letošnjih maturantov 
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(17. 5. 2019) ter ob zabavnih igrah dobili novega skrbnika ključa. To bodo v naslednjem šolskem letu dijaki 

K3b. Posebna priznanja so prejeli še dijaki, ki so dosegli najboljše rezultate iz znanja, športa in 

stroke v državnem merilu. Najboljši dijak šole je postal Nejc Požun, F4a. 

Janja Vovko Pri moji mamici/očku v službi (29. 11. 2018) 
Otroci so najprej prisluhnili lutkovni igrici Palčica ter našemu dijaku Nejcu na kitari, uživali v 

plesnem nastopu skupine Unique in se posladkali s piškoti. Nato so sledile delavnice v 

kozmetičnem kabinetu, kjer so dijakinje kozmetične šole izvajale poslikave kože ter urejale 

nohte. Naše druženje je bilo prijetno in za otroke zelo zanimivo. 

 

Mateja 

Brudar 

Videokonferenca Siriktun Videokonferenco Siriktum, katere naslov je bil Skupaj v izzive, smo izvedli tako, da smo z 

dijaki spremljali program preko spleta.  
 

Tina 

Benkovič 

V jati z drugačnimi Projekt V jati z drugačnimi je bil izveden oktobra 2018. Dijaki so na udeležencih izvajali 

poslikavo obraza, ličenje, manikiro. Udeleženci projekta V jati z drugačnimi pa so predstavili 

svoje izdelke, ki jih izdelujejo s svojimi mentorji. Dogodek se je zaključil z zabavnim 

druženjem. Naši gostje so bili varovansi VDC Koprivnica, HR. 

 

Tadeja Lamut  Otvoritev fotografske razstave dijakinje Julije Košir, Z4a (8. 5. 

2019) 

S kratko prireditvijo smo odprli razstavo fotografij dijakinje Julije Košir na hodnikih SZKŠ, ki 

jo je pripravila z mentorico Tadejo Lamut.  
 

Vodstvo šole, 

strokovni 

aktivi ZN in 

KT  

Počitniška delavnica za osnovnošolce (27. 6. 2019) 

Za osnovnošolce smo izvedli dve delavnici, in sicer delavnice temeljnih postopkov oživljanja z 

uporabo avtomatskega defibrilatorja in kemijske delavnice, kjer so izdelovali sluz, silikatni vrt 

in kremo za roke. Udeleženci so poleg novega znanja prejeli priznanje za sodelovanje.  

 

2.6 Prostoizbirne in fakultativne interesne dejavnosti  

Prostoizbirna 

interesna dejavnost 
Mentor Poročilo mentorja o izvedbi 

Farmacevtski krožek  Tina Krošelj   Pri krožku so dijaki izdelovali različne farmacevtske izdelke za promocijske namene.  

Kemijski krožek  Sanja Bašelj  
Krožek je potekal enkrat tedensko, kjer so dijaki spoznali čarobno kemijo. Poskuse iz čarobne kemije smo izvedli tudi na 

informativnih dnevih in dnevu odprtih vrat. 

Raziskujem kemijo  
Mateja Vidmar 

Mandal  

Priprave na 5. predmet iz kemije so potekale enkrat tedensko 9. šolsko uro. Obravnavali smo snovi, ki je bila dijakom težje 

razumljiva, reševali naloge in izpitne pole iz preteklih rokov. 

Pevski zbor Matejka Kure V šolskem letu 2018/19 pevski zbor ni imel skupnih nastopov, potekalo pa so vaje posameznih dijakov kot priprava na šolske 
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prireditve.   

Ustvarjalne delavnice 
Marjanca 

Velkavrh 

Krožek je obiskovalo šest dijakov prvega in drugega letnika ob torkih, 8. šolsko uro. Izdelali smo novoletne čestitke in nakit iz 

fimo mase. Pripravili smo tudi promocijska darila za informativna dneva in državno tekmovanje iz matematike. Sodelovali smo na 

likovnih natečajih (podrobnosti v poglavju 2.4 Tekmovanja in natečaji). 

Nogomet – dijakinje 
Stanislav 

Matjaž Ferkolj 

Dijakinje so se v letošnjem šolskem letu udeležile občinskega, področnega in četrtfinalnega ter polfinalnega tekmovanja. Treningi 

in priprave na tekmovanja so potekali po pouku. Udeleževalo se jih je 12 dijakinj. 

Nogomet – dijaki 
Simon 

Šlajkovec 

Z dijaki smo se večkrat dobili pred tekmovanjem, da smo se nanj pripravili. Treningi in priprave na tekmovanja so potekali po  

pouku. 

Atletika – dijaki Urška Korasa 
Vadba je potekala v mesecu septembru ter aprilu in maju. Pred posameznimi tekmovanji smo se dobivali z dijaki individualno, po 

disciplinah. Le na tak način smo lahko izpopolnjevali znanje. 

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 

Z dijaki in dijakinjami smo se tehnično in taktično pripravljali na šolska tekmovanja. Z dijaki smo se udeležili občinskega, 

področnega in polfinalnega državnega tekmovanja. Z dijakinjami smo se udeležili področnega ter četrtfinalnega in polfinalnega 

državnega tekmovanja. 

Košarka – dijaki, 

dijakinje 

Simon 

Šlajkovec 

Z dijaki in dijakinjami smo se večkrat dobili pred tekmovanjem, da smo se nanj pripravili. Aktivnosti so potekale med prostimi 

urami, malico, nekaj pa so tudi manjkali od pouka. V letošnjem šolskem letu je krožek obiskovalo 15 dijakov in 8 dijakinj. 

Odbojka – dijaki 
Simon 

Šlajkovec 

Z dijaki smo se večkrat dobili pred tekmovanjem, da smo se nanj pripravili. V letošnjem šolskem letu je krožek obiskovalo 9 

dijakov. 

Odbojka – dijakinje Urška Korasa 
Z dijakinjami smo se intenzivnejše dobivale na treningih pred posameznimi tekmovanji in sicer od začetka oktobra do januarja. 

Treningi so potekli po končani 8. šolski uri.  

Badminton – dijak, 

dijakinja  
Mirjam Bauer  

Vadbo smo imeli v času, ko smo se pripravljali na šolska tekmovanja. Predvsem zaradi obveznosti dijakov po pouku in zasedenosti 

dvorane smo treninge izvajali predvsem po potrebi, kot pripravo na šolska tekmovanja. 

Avdiovizualno 

ustvarjanje 
Tadeja Lamut 

S skupino petih dijakov fotografov smo letos uspešno ovekovečili vse dogodke na naši šoli in tako napolnili arhiv fotografij za  

naslednja šolska leta. Prav tako smo organizirali snemanje novih promocijskih fotografij za smer zdravstvena nega, sodelovali na 

fotografskih tekmovanjih (kar nekaj fotogafij je bilo izbranih za razstave) ter pripravili razstavo fotografij Julije Košir, dijakinje 

Z4a. Krožek je uspešno deloval celo šolsko leto. 

Francoščina 
Maruša 

Pogačnik 

Krožek francoščine so redno obiskovali 4 dijaki iz K2b in Z2b. Potekal je ob torkih, 9. šolsko uro. Krožek je obsegal 16 srečanj v 

času od novembra 2018 do maja 2019. Dijaki so na zabaven, interaktiven in sproščen način spoznavali osnove francoskega jezika  

(kako se predstaviti, besedišče povezano s števili, barvami, družino, hrano, prostim časom, šolskimi potrebščinami itd.). Največji 

poudarek pa je bil na spoznavanju francoske kulture. Poslušali smo nekaj tradicionalne francoske glasbe in si ogledali znan 



Poročilo o delu 2018/2019 

Stran 30 od 57 

Prostoizbirna 

interesna dejavnost 
Mentor Poročilo mentorja o izvedbi 

francoski film. Na koncu pa smo se tudi posladkali s tradicionalno francosko hrano - les friandises et madelaines. 

Španščina Tadeja Lamut Krožek španščine je bil izveden samo 4-krat zaradi nezadostnega števila dijakov, ki so ga obiskovali (2 dijaka). 

Nemščina za 

zdravstvene delavce 

Ajda 

Plauštajner 

S tremi dijakinjami, ki so redno obiskovale krožek, smo v 15 urah obdelali vso predvideno snov: predstavitev v nemščini, 

ponovitev osnov nemške slovnice in nadgradnja, prilagojeno znanju dijakinj (6 ur), besedišče v zvezi z zdravstvom: deli telesa, 

notranji organi, bolezni, zdravila, pogovor z zdravnikom in pacientom (9 ur). 

Prostovoljno delo Gloria Šepec 

Prostovoljno delo so opravljali dijaki programa zdravstvene nege, in sicer: 12 dijakinj v DSO NM (individualna srečanja, 

mentorica Marta Jelinič), 10 dijakov V DSO Trebnje (individualna srečanja, delavnice: novoletna, maškare, dan žena, mentorica 

Janja Vovko), 5 dijakov v DSO Impoljca (individualna srečanja, mentorica Mojca Simončič), 5 dijakov SB NM – Pikapolonice 

(delavnice: teden otroka, novoletni čas, materinski dan, zaključno srečanje, mednarodni dan redkih bolezni, mentorica Mojca 

Simončič), 35 dijakov v SB NM – Sončki (individualna srečanja, uvodno, novoletno in zaključno srečanje, proslava in obdaritev 

otrok na otroškem oddelku, mentorica Gloria Šepec), 5 dijakov v DSO Krško (individualni obiski, sodelovanje na prireditvah 

doma, mentorica Mateja Kržičnik), 2 dijakinji v SB Brežice (individualni obiski, mentorica Mateja Kržičnik). 4. 2. 2019 so 

Pikapolonice v  sodelovanju z dijaki Z3c pod mentorstvom Janje Vovko pripravile prredstavo za otroke na Otroškem oddelku SB 

NM.  

Merjenje RR Marija Račič 

V šolskem letu 2018/2019 smo izvajali delo na šoli in izven (DOV Krka, Festival brezglutenske ponudbe v dvorani Leona Štuklja, 

društvo Celiac). Vključenih je bilo 23 dijakov 2., 3., in 4. letnika ZN. Izvedli smo 125 meritev RR na šoli, 1100 meritev na DOV 

Krka in 25 meritev za društvo Celiac. Delo je potekalo popoldan (8 terminov) v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov za 

starše in dve soboti cel dan. Delo krožka smo povezali tudi s predmetom Kakovost ZN in predstavljali izdelke za zdrav način 

življenja. Krožek smo v angleškem jeziku predstavili tudi na mednarodni izmenjavi Agriculture 2.0 na Visu.  

Raziskujem biologijo Mojca Fišter  

Aktivna priprava dijakov na maturitetni predmet biologija (reševanje in konzultacije vprašanj iz izpitnih pol preteklih rokov, 

razlaga nerazumljivih tematik, reševanje problemskih nalog ...). Krožek je potekal predvidoma enkrat  tedensko (od januarja 2018 

do maja 2019) oziroma po dogovoru z dijaki. Po potrebi smo sodelovali preko konzultacij (22 ur). Večinoma sta se priprav 

udeleževali dve dijakinji. Krožek sta vodili Andreja Kmet in Mojca Fišter. 

Biološki krožek  
Maša Zajc, M. 

Fišter  

Krožek se je izvedel v obliki konzultacij med odmori in po pouku. Dijaki 1. in 2. letnikov (mentorica Maša Zajc) so se spoznavali s 

snovjo o bakterijah in virusih, dijaki 3. in 4. letnika (mentorica Mojca Fišter) pa z vsebinami obveznega dela učnega načrta za 

biologijo in vsebinami za maturo. Krožek je obiskovalo 17 dijakov, 13 iz 1. in. 2. letnika ter 4 dijaki iz 3. in 4. letnika.  

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

predstavnikov. 

Šolski orkester Gregor Zagorc 

Bil je sestavljen iz dijakov in učiteljev ŠCNM, med njimi so sodelovali tudi dijaki naše šole. Vaje so potekale enkrat na teden od 

13.50–15.00. Orkester je sedemkrat nastopil v okviru šolskih prireditev, obletnicah, podelitev diplom na VSŠ. Najodmevnejša 

nastopa v tem šolskem letu sta bila na podelitvi nagrade Vašega kanala, Osebnost leta 2018 v Dolenjskih Toplicah ter letni koncert 

s Kvatropirci in gosti  25. aprila 2019 v ŠD Leona Štuklja. 
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To sem jaz Polona Kramar  

Delavnice so bile namenjene oblikovanju boljše samopodobe. 5 dijakov iz programa zdravstvena nega, kemijski tehnik in bolničar-

negovalec jih je obiskovalo 8 tednov. Dijaki so doma samostojno rešili delovnih list z nalogami na določeno temo in prebrali 

določeno strokovno literaturo. Na naših skupnih srečanjih smo se nato pogovorili o tej temi. 

Zgodovinski krožek Goran Matešič 
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 smo se z dijaki na temo migracije pripravljali na pisni in terenski del območnega in državnega tekmovanja iz znanja 

geografije. Srečevali smo se od januarja do aprila 2019. 

Bralni klub 
Janja 

Florjančič 

V šolskem letu 2018/2019 se je na Bralni klub prijavilo 11 dijakov. Poleg rednih srečanj in obiskovanj Knjižnih POPslastic v 

Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, smo v okviru Bralnega kluba organizirali tudi večerni ogled predstave Kit na plaži V 

Lutkovnem gledališču Ljubljana, ki se ga je udeležilo 40 dijakov. Ob dnevu spomina na žrtve holokavsta pa se je 45 dijakov šole 

udeležilo dejavnosti v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. 

Kozmetični izdelki Mojca Višček  
Za promocijo poklica KT (tržnice na OŠ, DOV, INF) smo izdelovali izdelke za obiskovalce (kreme, obeski ...). Dejavnost je bila 

izvajana po potrebi. 

Osnove manikire za 

nekozmetičarke 
Tina Benkovič 

Dijakinje nekozmetičnih razredov so imele predstavitev osnovne manikire, ki so jo potem tudi uspešno urile. Izvajali smo naravno 

manikiro in permanentno lakiranje. 

Osnove ličenja za 

nekozmetičarke  
Sabina Špoljar  

Krožek ličenja ni bil izveden zaradi premajhnega števila prijavljenih dijakinj.  

Novinarski krožek 
Katja Kržičnik 

Žekš 

Dijakinje so pisale prispevke o sprejemih dijakov pri ravnateljici ter o nekaterih aktualnih dogodkih na šoli. Prispevki so bili 

objavljeni na šolskem Facebooku. 

Debatni krožek  
Katja Kržičnik 

Žekš 

Krožek se zaradi premajhnega interesa dijakov ni izvajal.  

Matematični krožek  Barbara Špiler  

Krožek se je v 1. konferenci izvajal 1. uro ob ponedeljkih, v 2. konferenci pa 4. uro ob sredah. Dijaki so spoznavali različne 

zanimive matematične teme (nerešeni problemi v zgodovini matematike, matematične naloge iz raznih zgodovinskih virov, 

geometrija, kompleksna števila ...). Krožka se je povprečno udeleževalo 8 dijakov, predvsem iz oddelka K3b. 

 

Fakultativna interesna dejavnost 

Nadstandardna 

ekskurzija v tujino – 

Pariz 

Barbara Cesar Tudi v tem šolskem letu smo skupaj s Turistično agencijo Sonček uspešno izvedli nadstandardno ekskurzijo v Pariz ter ogled dveh 

gradov ob Loari. Ekskurzije, ki je potekala med 26. aprilom in 1. majem 2019, se je udeležilo 76 dijakov ter 6 spremljevalnih 

učiteljev. 

Preživetje v naravi  Urška Korasa Dejavnosti nismo izpeljali zaradi slabega vremena ter premajhnega števila prijavljenih. 

Smučarski vikend Mirjam Bauer Smučarski vikend je potekal od 25. do 27. januarja 2019 na smučiščih Višarje, Nassfeld in Gerlitzen, bivali pa smo v CŠOD 
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 Kranjska Gora. Vikenda se je udeležilo 42 dijakov ŠC, od tega jih je bilo 27 z naše šole. Dijake je spremljalo 5 učiteljev ŠVZ. 

Filmski abonma  

 

Matejka Kure  Na filmski abonma se je prijavilo 121 dijakov. Glede na aktualnost in ponudbo smo si ogledali 8 filmskih predstav različnih žanrov 

in v različnih tehnikah. 

Večerni abonma  

 

Nada Fortuna Dijaki so obiskovali gledališki abonma v Novem mestu in Krškem. Dramske uprizoritve smo si ogledali v KC Janez Trdina v 

Novem mestu in v Kulturnem domu Krško.  
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3 DIJAKI  

3.1 Analiza realizacije pouka 

Skupna realizacija ur vseh oddelkov: 96,47 % 

 

3.2 Pregled uspeha ob koncu šolskega leta 

Oddelek 
Št. 

dijakov 
Poz. Poz. [%] Neg. Neg. [%] Neoc. Neoc. [%] 

B1a 24 21 87,50 % 2 8,33 % 1 4,17 % 

B2a 23 15 65,22 % 8 34,78 % 0 0,00 % 

B3a 24 20 83,33 % 4 16,67 % 0 0,00 % 

F1a 28 26 92,86 % 2 7,14 % 0 0,00 % 

F1b 29 27 93,10 % 2 6,90 % 0 0,00 % 

F2a 30 27 90 % 3 10 % 0 0,00 % 

F2b 27 24 88,89 % 3 11,11 % 0 0,00 % 

F3a 24 19 79,17 % 5 20,83 % 0 0,00 % 

F3b 26 22 84,62 % 4 15,38 % 0 0,00 % 

F3c 26 25 96,15 % 0 0,00 % 1 3,85 % 

F4a 26 26 100 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

F4b 24 21 87,50 % 3 12,50 % 0 0,00 % 

F4c 25 25 100 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

K1a 29 26 89,66 % 3 10,34 % 0 0,00 % 

K1b 16 16 100 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

K2a 29 29 100 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

K2b 30 29 96,67 % 1 3,33 % 0 0,00 % 

K3a 30 27 90 % 3 10 % 0 0,00 % 

K3b 30 28 93,33 % 1 3,33 % 1 3,33 % 

K4a 24 22 91,67 % 2 8,33 % 0 0,00 % 

K4b 23 23 100 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

KZ1a 30 27 90 % 3 10,00 % 0 0,00 % 

KZ2a 30 25 83,33 % 5 16,67 % 0 0,00 % 

KZ3a 30 27 90 % 2 6,67 % 1 3,33 % 

KZ4a 29 26 89,66 % 3 10,34 % 0 0,00 % 

Z1a 26 20 76,92 % 6 23,08 % 0 0,00 % 

Z1b 27 20 74,07 % 7 25,93 % 0 0,00 % 

Z1c 28 21 75 % 7 25,00 % 0 0,00 % 

Z1d – pti 18 8 44,44 % 8 44,44 % 2 11,11 % 

Z2a 28 25 89,29 % 3 10,71 % 0 0,00 % 

Program Odstotek realizacije: 

Zdravstvena nega  96,88 % 

Zdravstvena nega – pti 97,06 % 

Kemijski  tehnik  96,19 % 

Bolničar-negovalec 96,51 % 

Farmacevtski tehnik 95,78 % 

Kozmetični tehnik 96,61 % 
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Z2b 28 23 82,14 % 5 17,86 % 0 0,00 % 

Z2c 28 23 82,14 % 5 17,86 % 0 0,00 % 

Z2d – pti 11 10 90,91 % 1 9,09 % 0 0,00 % 

Z3a 24 21 87,50 % 3 12,50 % 0 0,00 % 

Z3b 25 21 84 % 3 12 % 1 4,00 % 

Z3c 28 24 85,71 % 3 10,71 % 1 3,57 % 

Z4a 31 24 77,42 % 5 16,13 % 2 6,45 % 

Z4b 30 27 90 % 3 10 % 0 0,00 % 

Z4c 30 26 86,67 % 4 13,33 % 0 0,00 % 

2018/2019 1028 896 
87,16 % 

122 
11,87 % 

10 
0,97 % 

 

3.3 Odlični dijaki 

Zap. št. Ime in priimek dijaka/dijakinje Oddelek Razrednik/razredničarka  

1. Anže Škrbec B1a Marinka Cerovšek 

2. Benita Amiti B2a Tanja Kulovec 

3. Ilfada Mušić B2a Tanja Kulovec 

4. Maša  Brezovar F1a Marjanca Velkavrh 

5. Nuša Ceglar F1a Marjanca Velkavrh 

6. Eva Neža Doberdrug F1a Marjanca Velkavrh 

7. Kaja  Hočevar F1a Marjanca Velkavrh 

8. Eva  Ivančević F1a Marjanca Velkavrh 

9. Barbara Kastelic F1a Marjanca Velkavrh 

10. Klaudija Šorli F1a Marjanca Velkavrh 

11. Nejc Vrščaj F1a Marjanca Velkavrh 

12. Nika Tomše F1b Tadeja Lamut 

13. Manuela Kovačič F2a Nataša Sikošek 

14. Jana Miketič F2b Ajda Plauštajner 

15. Pia Iskra F2b Ajda Plauštajner 

16. Laura Satošek F2b Ajda Plauštajner 

17. Hana Bradač F3a Matjaž Ferkolj 

18. Maja Glavan F3a Matjaž Ferkolj 

19. Anja Habinc F3a Matjaž Ferkolj 

20. Patrik Kmetič F3a Matjaž Ferkolj 

21. Rebeka Longar F3a Matjaž Ferkolj 

22. Barbara Martič F3a Matjaž Ferkolj 

23. Manca Urbič F3a Matjaž Ferkolj 

24. Lea Bizjak F3b Maša Zajc 

25. Klara Derganc F3b Maša Zajc 

26. Tisa Golob F3b Maša Zajc 

27. Sara Hodžić F3b Maša Zajc 

28. Mojca Kralj F3b Maša Zajc 

29. Nikita Požgaj F3b Maša Zajc 

30. Eva  Simončič F3b Maša Zajc 
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31. Nika Volk F3b Maša Zajc 

32. Tjaša Zupančič F3b Maša Zajc 

33. Aleš Druškovič F3c Simon Šlajkovec 

34. Maša Gazvoda F3c Simon Šlajkovec 

35. Tjaša Granda F3c Simon Šlajkovec 

36. Stella Krkovič F3c Simon Šlajkovec 

37. Karmen Lubšina F3c Simon Šlajkovec 

38. Petra Ogulin F3c Simon Šlajkovec 

39. Natalija Papež F3c Simon Šlajkovec 

40. Urška Saje F3c Simon Šlajkovec 

41. Robin Sotošek F3c Simon Šlajkovec 

42. Aleksandra Šoronda F3c Simon Šlajkovec 

43. Tjaša Glinšek F4a Mirjam Bauer 

44. Lina Gorenc F4a Mirjam Bauer 

45. Lucija Kastelic F4a Mirjam Bauer 

46. Anja Kavčič F4a Mirjam Bauer 

47. Gea Papež F4a Mirjam Bauer 

48. Nejc Požun F4a Mirjam Bauer 

49. Sanja Žveglič F4a Mirjam Bauer 

50. Ines Saje F4b Darja Kos Strmec 

51. Adrijana Tomažič F4b Darja Kos Strmec 

52. Svetlana Gotovac F4c Urška Korasa 

53. Robert Kobe F4c Urška Korasa 

54. anamari Krevel F4c Urška Korasa 

55. Maša Kuhar F4c Urška Korasa 

56. Nika Škof F4c Urška Korasa 

57. Eva Špringer F4c Urška Korasa 

58. Matic Šurla F4c Urška Korasa 

59. Zala Bobnar K1b Aleš Absec 

60. Zaja Cimprič K1b Aleš Absec 

61. Tim Cizerle K1b Aleš Absec 

62. Jaš Marinčič K1b Aleš Absec 

63. Karmen Pezdirc K1b Aleš Absec 

64. Janja Podlogar K1b Aleš Absec 

65. Lorena Zgonc K1b Aleš Absec 

66. Tea  Ajdovnik K2a Janja Marković 

67. Staša Konda K2a Janja Marković 

68. Špela Kovačič K2a Janja Marković 

69. Urška Lapuh K2a Janja Marković 

70. Kaja  Letnar K2a Janja Marković 

71. Neža Lindič K2a Janja Marković 

72. Nika Medle K2a Janja Marković 

73. Kaja  Mohar K2a Janja Marković 

74. Nika Resnik K2a Janja Marković 

75. Matej Rukše K2a Janja Marković 
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76. Ana Sever K2a Janja Marković 

77. Nik Sokolovič K2a Janja Marković 

78. Žan Vozelj K2a Janja Marković 

79. Mojca Bartol K2b Darja Urbas 

80. Hana Gliha K2b Darja Urbas 

81. Alja Hrovat K2b Darja Urbas 

82. Janez Meglen K2b Darja Urbas 

83. Nina Miklič K2b Darja Urbas 

84. Tina Mohorčič K2b Darja Urbas 

85. Luka Pavlin K2b Darja Urbas 

86. Adrijana Radman K2b Darja Urbas 

87. Klara Špendal K2b Darja Urbas 

88. Ema Teropšič K2b Darja Urbas 

89. Leja Bele K3b Barbara Špiler 

90. Patricija Cizerle K3b Barbara Špiler 

91. Jasna Češnjevar K3b Barbara Špiler 

92. Karin Godnjavec K3b Barbara Špiler 

93. Tajda Gorše K3b Barbara Špiler 

94. Sara Gril K3b Barbara Špiler 

95. Jan Grošelj K3b Barbara Špiler 

96. Lara Henčič K3b Barbara Špiler 

97. Maja Koretič Urbanč K3b Barbara Špiler 

98. Simona Kvartuh K3b Barbara Špiler 

99. Lucija Marolt K3b Barbara Špiler 

100. Sara Pacek K3b Barbara Špiler 

101. Lara Vraničar K3b Barbara Špiler 

102. Nika Zver Račič K3b Barbara Špiler 

103. Karin Boltes K4a Barbara Cesar 

104. Jakob Povšič K4a Barbara Cesar 

105. Ida Vukmirović K4a Barbara Cesar 

106. Maja Kurent K4a Barbara Cesar 

107. Franci Mervar K4a Barbara Cesar 

108. Vid Bačar K4b Sanja Bašelj 

109. Blaž Kos K4b Sanja Bašelj 

110. Zala Kržičnik K4b Sanja Bašelj 

111. Nika Strajnar K4b Sanja Bašelj 

112. Filip Turk K4b Sanja Bašelj 

113. Natalija Abolnar KZ2a Manca Medle 

114. Rebeka Glavan KZ2a Manca Medle 

115. Natalija  Kutnar KZ2a Manca Medle 

116. Ema  Pangerc KZ2a Manca Medle 

117. Maja  Šuklje KZ2a Manca Medle 

118. Eleonora Kiš  KZ3a Tina Benkovič 

119. Jasmina Saje  KZ3a Tina Benkovič 

120. Tjaša  Oštir KZ3a Tina Benkovič 
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121. Ana Turk KZ4a Monika Sadar 

122. Ana Hostnik Z1a Monja Pust 

123. Daniel Stojanovski Z1a Monja Pust 

124. Šelja Balić Z1b Petra Krulc 

125. Mia Brulc Z1b Petra Krulc 

126. Nika Kovač Z1b Petra Krulc 

127. Rok Šuštaršič Z1b Petra Krulc 

128. Ela Senica Z1c Maruša Pogačnik 

129. Jovan Stojanovski Z1c Maruša Pogačnik 

130. Sabina Zaman Z1c Maruša Pogačnik 

131. Mojca  Fink Z2a Katja Jović 

132. Matjaž Petaković Z2a Katja Jović 

133. Ana Vintar Z2a Katja Jović 

134. Manca Bremec Z2a Katja Jović 

135. Eva Bobič Z2b Valentina Madjar Sitar 

136. Zala Novak Z2b Valentina Madjar Sitar 

137. Nika Potokar Z2b Valentina Madjar Sitar 

138. Nina Škoberne Z2b Valentina Madjar Sitar 

139. Tjaša Udovč Z2b Valentina Madjar Sitar 

140. Boštjan Ziherl Z2b Valentina Madjar Sitar 

141. Tim Baumkirher Z2c Marta Jelinič 

142. Katja  Grden Z2c Marta Jelinič 

143. Anja  Jerele Z2c Marta Jelinič 

144. Saša Krnc Z2c Marta Jelinič 

145. Katja  Županc Z2c Marta Jelinič 

146. Lucija  Mohar Z3a Mojca Gajič 

147. Teja Pirc Z3a Mojca Gajič 

148. Petra Sedlar Z3a Mojca Gajič 

149. Lea Kolenc Z3b Uroš Frankovič 

150. Pirc Anja Z3b Uroš Frankovič 

151. Nuša Prijanovič Z3b Uroš Frankovič 

152. Anja Grden Z3c Anja Robek 

153. Matic Žnidaršič Z3c Anja Robek 

154. Kim Hrovat Z4a Slađana Sladojević 

155. Julija Košir Z4a Slađana Sladojević 

156. Ana Lazarević Z4a Slađana Sladojević 

157. Anja Ruperčič Z4a Slađana Sladojević 

158. Patricija Šuštar Z4a Slađana Sladojević 

159. Lucija Cemič Z4b Janja Florjančič 

160. Matic Pacek Z4b Janja Florjančič 

161. Tea Peršič Z4b Janja Florjančič 

162. Anja Sušin Z4b Janja Florjančič 

163. Nika Šercer Z4b Janja Florjančič 

164. Sara Cizelj Z4c Nada Frotuna 

165. Lea Hotujec Z4c Nada Frotuna 
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166. Nina Imperl Z4c Nada Frotuna 

167. Lucija Kolenc Z4c Nada Frotuna 

168. Sara Novak Z4c Nada Frotuna 

169. Blažka Rus Z4c Nada Frotuna 

170. Eva Rus Z4c Nada Frotuna 

171. Polona Škof Z4c Nada Frotuna 

172. Vjose Shala Z4c Nada Frotuna 

 

Odlični dijaki vsa 4 leta 

Zap. št.  Ime in priimek dijaka/dijakinje  Oddelek Razrednik/razredničarka  

1. Tjaša Glinšek F4a Mirjam Bauer 

2. Lina Gorenc F4a Mirjam Bauer 

3. Anja Kavčič F4a Mirjam Bauer 

4. Gea Papež F4a Mirjam Bauer 

5. Nejc Požun F4a Mirjam Bauer 

6. Ines Saje F4b Darja Kos Strmec 

7. Svetlana Gotovac F4c Urška Korasa 

8. Anamari Krevel F4c Urška Korasa 

9. Nika Škof F4c Urška Korasa 

10. Eva Špringer F4c Urška Korasa 

11. Karin Boltes K4a Barbara Cesar 

12. Jakob Povšič K4a Barbara Cesar 

13. Zala Kržičnik K4b Sanja Bašelj 

14. Nika Strajnar K4b Sanja Bašelj 

15. Filip Turk K4b Sanja Bašelj 

16. Kim Hrovat Z4a Slađana Sladojević 

17. Julija Košir Z4a Slađana Sladojević 

18. Anja Ruperčič Z4a Slađana Sladojević 

19. Lucija Cemič Z4b Janja Florjančič 

20. Anja Sušin Z4b Janja Florjančič 

21. Nika Šercer Z4b Janja Florjančič 

22. Sara Cizelj Z4c Nada Frotuna 

23. Nina Imperl Z4c Nada Frotuna 

24. Lucija Kolenc Z4c Nada Frotuna 

 

 

3.4 Delo s posebnimi skupinami dijakov 

Skupina Cilji Poročilo 

Dijaki s 

posebnimi 

potrebami 

Zagotavljanje enakih 

možnosti, upoštevanje razlik 

v telesnem in duševnem 

razvoju, zagotavljanje 

ustreznih pogojev za 

izobraževanje in osebnostni 

razvoj 

V tem šolskem letu smo z dijaki s posebnimi potrebami delali 

individualno in tudi v obliki skupinskega dela. 

Dijake smo spodbujali pri šolskem delu in jim pomagali pri njihovi 

integraciji v naše šolsko okolje in šolski sistem. Pri tem smo upoštevali 

njihove individualne lastnosti in potrebe. Z individulanim delom smo 

gradili njihovo samozavest, pozitivno samopodobo. Pridobivali smo 

veščine konstruktivnega reševanja problemov, organizacije in 

samostojnega dela. 
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Skupina Cilji Poročilo 

 

Nadarjeni 

dijaki 

Ustvariti pogoje za 

razvijanje intelektualnih, 

čustvenih, socialnih veščin, 

sodelovanje na tekmovanjih, 

prireditvah in natečajih 

Z nadarjenimi dijaki smo izvedli več individualnih razgovorov, na 

katerih smo se pogovarjali o temah po željah in potrebah dijakov. 

Osredotočili smo se predvsem na naslednje teme: 

- nadaljevanje akademske poti, 

- prepoznavanje znakov stresa in tehnike soočanja z njim, 

- konstruktivno reševanje problemov, 

- doseganje čim boljših učnih rezultatov.  

Spodbujali smo jih, da so se udeleževali šolskih tekmovanj iz znanja in 

športa ter jim nudili podporo pri pripravi nanje.  

Dijaki iz 

drugih 

držav 

Integracija v šolsko okolje, 

pomoč pri učenju 

slovenskega jezika, uspešno 

zaključeno šolanje 

Dijakom iz drugih držav smo pomagali pri učenju slovenskega jezika. 

Organizirali smo dva ločena tečaja slovenskega jezika, enega za tujce, ki 

so se prvič vključili v naš šolski sistem, in enega za tujce, ki so v 

slovenski šoli že drugo leto. Od vpisanih 15 tujcev, jih je 14 uspešno 

zaključilo tečaj slovenščine za tujce, ki so ga izvedli na ŠC.  

Dijake smo spodbujali pri njihovem šolskem delu in jim pomagali pri 

vključevanju v naše šolsko okolje in sistem. Pri tem smo upoštevali 

njihove individualne lastnosti in potrebe. Z individualnim delom smo 

oblikovali njihovo samopodobo in skupaj z njimi iskali njihovo mesto v 

oddelčni skupnosti.  

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 

(področje tujcev). Pri delu z nadarjenimi dijaki so sodelovali tudi učitelji in drugi strokovni 

delavci v okviru priprav na različna tekmovanja.  

 

3.5 Načrt vpisa za šolsko leto 2019/2020 

Za šolsko leto 2019/2020 načrtujemo vpis novincev: v programu zdravstvena nega 3 oddelke 

prvih letnikov, v programu farmacevstki tehnik 2 oddelka, v programu bolničar-negovalec 1 

oddelek, v programu poklicno-tehniškega izobraževanja 1 oddelek, v program kozmetični 

tehnik 1 oddelek, v programu kemijski tehnik pa 2 oddelka prvih letnikov. 
 

3.6 Dijaška skupnost 

Dijaška skupnost SZKŠ se je aktivno vključevala v delovanje Dijaške skupnosti ŠCNM (seje 

DS ŠCNM, volitve predstavnika dijakov v Svet zavoda ŠCNM).  

Dijaki, predstavniki vseh oddelkov SZKŠ so se dobivali na različnih rednih (uvodni sestanek, 

analiza dela in uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju in ob koncu šolskega leta) in izrednih 

sestankih (izvedba maturantskih plesov za 4. letnike in maturantskih izletov za 3. letnike, 

izvedba zaključne prireditve, prodaja kapucarjev/hoodijev, izvedba dobrodelnega 

fotografiranja za organizacijo Rdeči noski).  

Dijaška skupnost je bila glavni pobudnik in izvajalec projekta šolski puloverji 

(kapucarji/hoodiji), ki služijo kot promocija in skupni imenovalec vseh dijakov šolskega 

centra.  

Predsednik dijaške skupnosti je bil Matic Žnidaršič iz Z3c, namestnica predsednika je bila 

Ajda Španring iz Z4b, mentorica dijaške skupnosti pa je bila mag. Nataša Sikošek. Matic 

Žnidaršič je bil s strani dijakov ŠC izvoljen tudi za predstavnika dijakov v Svet zavoda 

Šolskega centra Novo mesto.  
 



Poročilo o delu 2018/2019 

Stran 40 od 57 

4 PROGRAMI IN DRUGE DEJAVNOSTI 

V šolskem letu 2018/2019 so bili dijaki razporejeni v 39 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): 4 oddelkov. 

 

4.1 Praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD)  

PUD so na šoli koordinirali Vida Novinec (programi ZN, ZN – pti, BN), Mojca Višček 

(programa KT in FT) in Sabina Špoljar (program KZ).  

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 kvalitetneje opravljali 

delo v kateri koli delovni organizaciji, zato je to izobraževanje, kjer obnovijo ali ozavestijo 

vedenje o poslovnem sporazumevanju, zelo pomembno. Izobraževanje je izvajala Marija 

Račič. 

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 opravijo v drugem in tretjem letniku 912 ur PUD-a. V tem šolskem letu so 

zaradi prerazporeditve ur dijaki  drugega letnika bolničar- negovalec opravili 338 ur 

praktičnega usposabljanja, dijaki tretjega letnika so opravili 722 ur PUD-a.  Dijaki, ki se 

izobražujejo za poklic bolničar-negovalec, so opravljali praktično usposabljanje v socialnih 

zavodih, dijaki programa zdravstvena nega in zdravstvena nega – pti pa v zdravstvenih 

ustanovah. 

Dijaki v programu kemijski tehnik (dijaki četrtega letnika) so opravljali PUD v laboratorijih, 

kemijski industriji, in sicer 152 ur.  

Dijaki v programu kozmetični tehnik so opravljali PUD v kozmetičnih salonih in zdraviliščih, 

in sicer v tretjem in četrtem letniku po 152 ur.  

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

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

in sicer v tretjem letniku 76 ur, v četrtem letniku pa 114 ur.  
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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 

Z4a zdravstvena nega 17. 9. 2018 11. 10. 2018 

Z4b zdravstvena nega 15. 10. 2018 16. 11. 2018 

Z4c zdravstvena nega 19. 11. 2018 14. 12. 2018 

Z3a zdravstvena nega 4. 2. 2019 12. 3. 2019 

Z3b zdravstvena nega 11. 3. 2019 5. 4. 2019 

Z3c zdravstvena nega 8. 4. 2019 11. 5. 2019 

Z2d – pti zdravstvena nega –  pti 7. 1. 2019 1. 2. 2019 

B2a bolničar negovalec 15. 4. 2019 21. 6. 2019 

B3a bolničar negovalec 10. 9. 2018 6. 2. 2019 

F4 a farmacevtski tehnik 3. 2. 2019 21. 2. 2019 

F4 b farmacevtski tehnik 7. 1. 2019 25. 1. 2019 

F4c farmacevtski tehnik 25. 2. 2019 15. 3. 2019 

F3 a farmacevtski tehnik 8. 4. 2019 19. 4. 2019 

F3 b farmacevtski tehnik 13. 5. 2019 24. 5. 2019 

F3 c farmacevtski tehnik 3. 6. 2019 14. 6. 2019 

KZ3a kozmetični tehnik 3. 12. 2018 9. 1. 2019 

KZ4a kozmetični tehnik 5. 11. 2018 30. 11. 2018 

K4a kemijski tehnik 1. 10. 2018 26. 10. 2018 

K4b kemijski tehnik 5. 11. 2018 30. 11. 2018 

 

4.2 Interesne in preventivne dejavnosti  

Vse interesne in preventivne dejavnosti so bile v šolskem letu 2018/2019 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 

Športni dan –  

pohod z 

bowlingom  

Športni dan smo izvedli 14. 6. 2019. Z dijaki smo se odpravili peš na Brezovico, kjer so 

se na bowling poligonu dijaki pomerili v bowlingu.  

1. letnik 

KT 

Tehniški 

muzej Bistra  

Dijaki programa kemijki tehnik so bili 23. 5. 2019 v Tehniškem muzeju v Bistri. 

Udeležili so se delavnic, kot so poskusi Nikole Tesle in merjenje višin v naravi ter si 

ogledali stalne razstave, še posebej Preglovo. 

1. letnik 

KT 

Ogled 

Pivovarne 

Laško in 

rojstne hiše A. 

Aškerca  

Dijaki 1. letnika KT so si 5. 6. 2019 ogledali muzej Pivovarne Laško, tehnološki 

postopek proizvodnje piva, skladišče in imeli degustacijo brezalkoholnih pijač. 

Obiskali so tudi rojstno hišo Antona Aškerca, kjer so imeli voden ogled.  

1. letnik Ogled Bolnice Dijaki so imeli celodnevno ekskurzijo 3. 4. 2019. Namen ekskurzije je bil ogled vojne 
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PTI; 2. 

letnik 

BN 

Franja in 

Antonijevega 

rova 

sanitete med drugo svetovno vojno in ogled razvoja pridobivanja živega srebra v Idriji. 

1. letnik 

ZN 

Ogled Centra 

za zdravljenje 

otrok in 

ogleda muzeja 

krščanstva ter 

stiškega 

samostana  

Dijaki so spoznali zdravstveno dejavnost na sekundarni dejavnosti in si ogledali muzej 

krščanstva na Slovenskem. V sklopu Muzeja so imeli tudi kaligrafsko delavnico. 

1. letnik 

ZN; 3. 

letnik 

KT 

Ogled 

razstave 

Telesa 

Dijaki prvega letnika programa zdravstveni tehnik so si ogledali Body Worlds 

(originalna razstava pravih človeških teles) in imeli delavnico na temo duševno zdravje. 

Dijaki so bili nad dejavnostjo navdušeni.  

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

Gala baletni 

koncert 

V torek, 26. 2. 2019, so si dijaki prvih letnikov v Kulturnem centru Janeza Trdine 

ogledali baletno predstavo, sestavljeno iz krajših odlomkov najlepših in najbolj znanih 

klasičnih baletov in sodobnih koreografij domačih in tujih avtorjev v izvedbi Društva 

baletnih umetnikov Slovenije. Predstavo si je ogledalo 217 dijakov s spremljevalnimi 

učitelji.  

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

in BN 

Delavnice o 

učenju 

V 1. letniku programov bolničar-negovalec, zdravstvena nega, kozmetični tehnik, 

kemijski tehnik in farmacevtski tehnik smo izvedli delavnice Učenje učenja. Na 

delavnicah smo razvijali kompetence učenje učenja. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ; 

3. letnik 

BN 

Ogled filma 
V petek, 15. 2. 2019, so si dijaki devetih oddelkov s spremljevalnimi učitelji v 

Cineplexxu Novo mesto ogledali filmsko predstavo Bohemian Rhapsody. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

Zimski 

športni dan 

29. 1., 31. 1. in 12. 2. 2019 smo izvedli zimske športne dneve za dijake 1. letnikov. 67 

dijakov je teklo na smučeh na Pokljuki, kjer so imeli tudi tečaj teka na smučeh, 48 

dijakov je smučalo na Krvavcu, ostali dijaki pa so opravili pohod po pohodnih poteh na 

Pokljuki (do Šport hotela ali pa na planino Uskovnica, odvisno od vremenskih razmer). 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

Dan v 

Dolenjskem 

muzeju 

Dijaki 1. letnikov so si od 20. do 29. novembra 2018 v Dolenjskem muzeju ogledali 

razstavi Leon 120 ter 1918, ali nam prineseš mir? Imeli so tudi delavnico, na kateri so 

spoznavali življenje Leona Štuklja in obiskali predele Novega mesta, kjer je živel. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

Atletski 

peteroboj 

Organizirali in izvedli smo športni dan na šolskih igriščih v skladu z načrtom. Dijaki so 

spoznavali različne atletske discipline.  

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

Preizkus 

plavanja 

10., 12. in 13. 6. 2019 smo za vse dijake prvih letnikov organizirali športni dan v 

Čateških toplicah. Dijaki so opravili preizkus plavanja na razdalji 50 metrov, nato pa so 

izvajali druge vodne aktivnosti na bazenu. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

PTI 

Rastem s 

knjigo in 

ogled 

frančiškanske 

knjižnice  

V okviru projekta Rastem s knjigo so si dijaki 1. letnika ogledali knjižnici Novega 

mesta, in sicer knjižnico pri frančiškanih in Knjižnico Mirana Jarca, kjer so knjižničarji 

izvedli dejavnosti, povezane s projektom. 

1. letnik 

ZN, KZ, 

FT, KT 

Neustrašna 

raziskovalka 

Dijaki prvih letnikov so si ogledali gledališko predstavo Neustrašna raziskovalka. Nad 

predstavo so bili  navdušeni, saj so lahko v njej aktivno sodelovali. Predstava je bila 

poučna in zabavna.  

2. letnik 

BN 

Bowling in 

pohod 

Z dijaki smo izvedli pohod do bowling centra, tam odigrali 1 uro bowlinga ter se vrnili 

peš do šole. 

2. letnik Ogled DSO Dijaki so si ogledali dementni oddelek v DSO Metlika in se tako seznanili s svojim 
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BN; 1. 

letnik 

ZN-pti 

Metlika in 

gasilskega 

muzeja v 

Metliki 

strokovnim področjem. Sledil je ogled muzeja gasilstva v Metliki.  

2. letnik 

FT 

Zdravstvena 

vzgoja 

Učiteljice ZN (M. Gajić, M. Jelinič in M. Kržičnik) so izvedle učne ure in delavnice 

zdravstvene vzgoje (prva pomoč, oskrba ran in krvavitev …).  

2. letnik 

FT, BN 

Sup/kajak na 

Krki 

Z dijaki F2a, F2b ter B2a smo izvedli športni dan na reki Krki. Dijaki so bili zadovoljni 

s spoznavanjem novih vsebin, ki jih pri rednem pouku ŠVZ ne spoznajo. 

2. letnik 

FT, KT, 

BN; 3. 

letnik 

KZ 

Igre z žogo 
Športni dan smo izvedli na šolskih igriščih. Dijaki so se urili v veščinah športnega 

udejstvovanja z žogo.  

2. letnik 

KT 

CŠOD Ajda - 

Tematski 

dnevi prve 

pomoči  

Dijaki 2. letnika programa kemijski tehnik so bili v času od 10. do 14. 6. 2019 (vsak 

oddelek 3 dni) na projektnih dnevih v CŠOD Ajda. Tema projektnih dni je bila prva 

pomoč in športne aktivnosti. Dijaki so aktivno sodelovali na delavnicah.  

2. letnik 

KT 

Antonijev rov 

Idrija in 

Partizanska 

bolnica Franja 

Dijaki 2. letnika programa kemijski tehnik so si ogledali Antonijev rov v Idriji in tako 

spoznali delo rudarjev ter topilnico živega srebra. Nato so si ogledali tudi Partizansko 

bolnico Franjo, ki je spomenik človečnosti, tovarištva in solidarnosti iz 2. svetovne 

vojne.  

2. letnik 

KZ 

Zeliščarski 

dnevi 

Dijakinje 2. letnika programa kozmetični tehnik so imele v petek, 5. 10. 2018, 

naravoslovno-ekološki dan na temo zeliščarstvo. Sodelovale so v delavnicah destilacija 

sladkega pelina in izdelava zeliščnih namazov, nato pa so si ogledale še zeliščni vrt ter 

se seznanile z uporabo zdravilnih zelišč.  

2. letnik 

KZ 

Kozmetika 

Afrodita in 

Muzej na 

prostem 

Rogatec 

Dijaki KZ2a so v maju obiskali Kozmetiko Afrodito in se seznanili z dejavnostjo te 

ustanove. Predstavili so jim negovalne izdelke, ki jih izdelujejo, in predstavili 

kozmetično nego obraza na modelu najnovejše linije. Dijaki so obiskali tudi muzej na 

prostem v Rogatcu. 

2. letnik 

ZN 

Onkološki 

inštitut, ogled 

Ljubljane  

Dijaki so si 24. 5. 2019 ogledali terciarno dejavnost zdravstva na Onkološkem inštitutu. 

Po predstavitvi in predavanju o prehrani onkološkega pacienta so si dijaki ogledali 

posamezne oddelke. Po ogledu so se z učitelji sprehodili po stari Ljubljani in središču 

mesta. 

2. letnik 

ZN 

CŠOD Ajda - 

Tematski 

dnevi prve 

pomoči 

Dijaki 2. letnika programa ZN in dijakinje 2. letnika programa KZ so se od 17. 9. do 

21. 9. 2019 udeležili projektnih dni v CŠOD Ajda.  

2. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

Gledališka 

predstava 

Vihar v glavi 

V sredo, 30. 1. 2019, so si dijaki v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali mladinsko 

dramsko predstavo Vihar v glavi v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana. 

Predstavo si je ogledalo 234 dijakov s 16 spremljevalnimi učitelji. 

2. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

Pohod na 

Mirno goro 
Izvedli smo pohod za  2. letnike. Dejavnost je bila izvedena brez posebnosti. 

3. in 4. 

letnik 

KZ 

Sejem 

kozmetike in 

lepote 

Dijakinje 3. in 4. letnika kozmetične smeri so 30. 3. 2019 obiskale Sejem kozmetike v 

Ljubljani. Ogledali so si demonstracije ličenja, podaljševanja, vihanja trepalnic, 

podaljševanja nohtov in novosti s področja aparatur v kozmetiki. 

3. letnik 

KT 

Fakulteta za 

tehnologijo 

polimerov, 

Slovenj 

Gradec 

Dijaki 3. letnika programa kemijski tehnik so 15. 3. 2019 obiskali Fakulteto za 

tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Najprej so imeli predstavitev fakultete in 

programov, nato pa še delavnice (3D-modeliranje, preizkušanje mehanskih lastnosti 

polimerov, sinteza polimerov in ekstrudiranje), na katerih so dijaki aktivno sodelovali. 

Ogledali so si tudi znamenitosti Slovenj Gradca. 

3. letnik Telesa in Dijaki tretjega letnika programa kemijski tehnik so si ogledali razstavo Body Worlds 
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KT interaktivna 

razstava Ivan 

Cankar, 

Ljubljana  

(originalna razstava pravih človeških teles) in imeli voden ogled Ljubljane. Dijaki so 

bili nad dejavnostjo navdušeni.  

3. letnik 

KT, FT, 

KZ, ZN, 

BN 

Pohod na 

Trdinov vrh 
Izvedli smo pohod za 3. letnike. Dejavnost je bila izvedena brez posebnosti. 

3. letnik 

KZ 

Šmarješke 

Toplice - 

velnes 

Dijakinje KZ3a so obiskale Terme Šmarješke Toplice in se seznanile z dejavnostjo 

velnesa. Predstavili so jim kopališki kompleks, prostore za izvedbo masaž in ostalih 

kozmetičnih neg. Dijakinje so dobile zelo dober vpogled v delo v velnesu. 

3. letnik 

ZN 

Dan in noč 

znanosti - 

nalezljive 

bolezni 

Dijaki 3. letnika ZN so 28. 9. 2018 sodelovali na dejavnosti Dolenjskega muzeja o 

nalezljivih boleznih ter si ogledali razstavo Dolenjci in Dolenjska med prvo svetovno 

vojno. 

3. letnik 

ZN 

Ogled 

bolnišnice v 

tujini – 

Avstrija, 

ogled 

znamenitosti a 

vstrijske 

Koroške  

Dijaki Z3a, b, c so se 16. 5. 2019 udeležili strokovne ekskurzije v Celovec. Po obisku 

doma za ostarele so si ogledali središče Celovca z njegovimi znamenitostmi, 

nadaljevali z vožnjo proti Gosposvetskem polju, kjer so si ogledali knežji kamen ter 

cerkev Gospe Svete, se sprehodili ob Vrbskem jezeru ter ekskurzijo zaključili z 

adrenalinskim spustom s Pyramidenkogl. 

3. letnik 

ZN 

Projektni dan 

– Gorjanci 

Projektne dni smo izvedli le po en dan na oddelek. Vsebine preživetja v naravi smo 

izpeljali v celoti, pohodništva pa je bilo nekoliko manj.  

3. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

in 1. 

letnik 

ZN – pti 

Filmska 

predstava 

Strah 

Vsi dijaki 3. letnika in 1. letnika ZN – pti so si 24. 9. 2018 ogledali film Strah ter 

sodelovali v pogovoru z režiserjem filma Dejanom Baboskom in gostom Samerjem 

Arkawejem. Pogovor je moderirala dijakinja Lucija Cemič. 

3. letnik 

ZN, KT, 

KZ 

Preizkus 

plavanja 

20. in 21. 11. 2018 smo v Termah Čatež  izvedli plavalni športni dan za dijake tretjih 

letnikov. Vsi dijaki so najprej opravili preizkus plavanja na razdalji 50 metrov, nato pa 

so se udeležili različnih vodnih aktivnosti. 

4. letnik 

KZ 

Dolenjske 

Toplice – 

velnes 

Dijakinje so obiskale Terme Krka, in sicer Dolenjske in Šmarješke Toplice. Spoznali so 

dejavnost in organizacijo velnesa in storitev, ki jih opravljajo. 

4. letnik 

KZ 
Vodena vadba 

V športnem centru Panter Gym so imele dijakinje vodeno vadbo fitnesa in boksa. 

Poudarek je bil na izboljšanju vzdržljivosti in krepitvi mišic. Dijakinje so bile nad 

aktivnostjo navdušene. 

4. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

in 1. d 

ZN – pti 

Pohod – Baza 

20 

V sodelovanju z Dolenjskim muzejem smo na Kočevskem Rogu spoznavali favno in 

floro in si ogledali partizansko bolnišno ter strateški vojaški položaj NOB. 

4. letnik 

ZN in 2. 

d ZN – 

pti 

Strokovna 

ekskurzija v 

Rim 

Dijaki zaključnih letnikov ZN in ZN – pti so se udeležili strokovne ekskurzije v Rim. 

Ogledali so si zdravstveno dejavnost v polikliniki Umberto 1. Dijaki so dejavnost 

pohvalili. 

4. letnik 

KT, FT 

Strokovna 

ekskurzija v 

Salzburg in 

Munchen 

Dijaki 4. letnikov programa KT in FT so se 7. in 8. 9. 2018 udeležili strokovne 

ekskurzije v Nemčijo in Avstrijo. V Münchnu so si ogledali Tehniški muzej, Alliaz 

Areno, BMW Welt ter kulturne znamenitosti Münchna. V Avstriji pa rudnik soli in 

kulturne znamenitosti Salzburga. 

4. letnik 

ZN, KT, 

Funkcionalna 

vadba 

Dijaki zaključnih letnikov so se udeležili funkcionalne vadbe v športnem društvu 

Piramida, kjer so pod strokovnim vodstvom Zorana Dražetiča razvijali funkcionalne in 
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FT, KZ 

in 1. d 

ZN – pti 

gibalne sposobnosti ter pridobivali znanja za odgovorno, samostojno ter varno 

ukvarjanje s športom. 

vsi 

oddelki 

Prireditev ob 

kulturnem 

prazniku 

Ob kulturnem prazniku je vsak oddelek pripravil in izvedel program na tematskih 

razrednih urah po navodilu slavističnega aktiva. 

vsi 

oddelki 

Zaključna 

prireditev 

V petek, 17. 5. 2019, je bila v Športni dvorani Leona Štuklja zaključna prireditev 

uspešno izpeljana. Ogledali so si jo vsi dijaki SZKŠ.  

vsi 

oddelki 

Novoletni 

koncert 

V četrtek, 20. decembra 2018, so si vsi dijaki in učitelji šole ogledali novoletni dijaški 

koncert, na katerem so se predstavili, nastopili in zaplesali dijaki naše šole. 

 

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 – spomladanski izpitni rok 2019 

V šolskem letu 2018/2019 je zaključni izpit v spomladanskem roku uspešno opravilo 23 

dijakov 3. letnika programa bolničar-negovalec. Ena dijakinja na zaključni izpit ni pristopila, 

ker ni uspešno zaključila 3. letnika.  

Od 23 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.  
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4.3.2 Poklicna matura (PM) – spomladanski izpitni rok 2019 

Izobraževalni program opravljali PM Opravili % 

Zdravstvena nega 77 72 93,5 

Zdravstvena nega – pti 10 7 70 

Kemijski tehnik  45 45 100 

Farmacevtski tehnik  72 70 97,2 

Kozmetični tehnik  25 22 88 

Skupaj 229 216 94,3 

V šolskem letu 2018/2019 smo med šolskim letom izvajali redne priprave na poklicno 

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

 Prijavljeni na poklicno maturo: 253 kandidatov  

 Odjave od PM: 24  

 PM opravljalo: 229 kandidatov 

 Uspešni: 216 (94,3 %); državno povprečje je 93,57 % 

 Neuspešni: 13 (5,7 %) 

 Pogojno pozitivni: 10 (4,4 %) 

 100-odstotno uspešni oddelki:  F4a, K4a, K4b 
 Zlati in diamantni maturanti: 25 kandidatov (10,9 %), od tega 16 kandidatov z 22 

točkami (zlati) in 9 kandidatov s 23 točkami (diamantni) 

 Odlični maturanti (19–21 točk): 52 (22,7 %) 

 Zlati, diamantni in odlični maturanti skupaj: 77 (33,6 %) 

 Certifikat iz znanja angleščine (evropska raven B1): 82/102 (80,4 %) 

 

Zlati maturanti z doseženimi 22 točkami 

Ime in priimek Oddelek 

Anja Kavčič F4a 

Gea Papež F4a 

Sanja Žveglič F4a 

Ines Saje F4b 

Svetlana Gotovac F4c 

Eva Špringer F4c 

Maja Kurent K4a 

Jakob Povšič K4a 

Ida Vukmirović K4a 

Julija Košir Z4a 

Ana Lazarević Z4a 

Anja Ruperčič Z4a 

Sara Cizelj Z4c 

Nina Imperl Z4c 

               Lucija Kolenc Z4c 

Polona Škof Z4c 

 

Diamantni maturanti z doseženimi 23 točkami (vse možne točke) 

Ime in priimek Oddelek 

Nina  Eršte F4a 
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Anamari Krevel F4c 

Nika Škof F4c 

Karin Boltes K4a 

Franci Mervar K4a 

Zala Kržičnik K4b 

Nika Strajnar K4b 

Lucija Cemič Z4b 

Anja Sušin Z4b 

 

Dijaki, ki so pri posameznem predmetu dosegli vse točke, so: 

 
Predmet Dijaki 

Matematika Gea Papež (F4a), Ines Saje (F4b), Eva Špringer (F4c) 

Farmacija Lina Gorenc (F4a), Ines Saje (F4b), Adrijana Tomažič (F4b), Robert Kobe (F4c), 

Nika Škof (F4c) 

Storitev in zagovor 

(program ZN) 

Vjose Shala (Z4c), Polona Škof (Z4c) 

Izdelek in zagovor 

(program FT) 

Doroteja Zakovšek (F4b) 

Izvedba poklicne mature je potekala brez posebnosti. 

 

4.3.3 Dodatni maturitetni predmet 

Od 46 prijavljenih dijakov k maturitetnemu predmetu jih je 44 opravljalo dodatni maturitetni 

predmet, in sicer iz angleščine (10 dijakov), matematike (4 dijaki), biotehnologije (7 dijakov), 

biologije (2 dijaka), kemije (13 dijakov), fizike (1 dijak), psihologije (6 dijakov) ter geografije 

(2 dijaka). Dodatni maturitetni predmet so opravljali na Srednji elektro šoli in tehniški 

gimnaziji na Šolskem centru Novo mesto, na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji ter 

Gimnaziji Novo mesto. Uspešnih je bilo 36 ali 81,8 % dijakov, kar je za 6,03 % bolje od 

državnega povprečja. Dijakom smo omogočili organizirane priprave na dodatni maturitetni 

predmet. 

 

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: 

 Vzgoja za odgovorno vedenja mladostnika, ki ga je izvedla dr. Zdenka Zalokar 

Divjak, predavanje za učiteljski zbor (2 uri) in v okviru 2. roditeljskega sestanka (2 

uri); 21. januar 2019 

 Družinski odnosni slogi, ki ga je izvedel dr. Bogdan Polajnar (4 ure); 25. april 2019. 

V okviru ravnateljevega dne smo 31. maja 2019 izvedli strokovno ekskurzijo za učiteljski 

zbor, kjer smo obiskali otoke Krk, Goli otok in Grgur ter se seznanili z njihovo zgodovino. 

Učitelji so se redno udeleževali študijskih skupin za svoja predmetna področja.  

Vsi učitelji smo se izobraževali na različnih seminarjih, ki so bila izvedena na šolskem centru 

v okviru projekta MUNERA. Posamezni učitelji so v okviru tega projekta izobraževanja tudi 
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izvajali, in sicer Ajda Plauštajner, Marija Račič, Sara Muška Žlak, Mirjam Bauer, Matjaž S. 

Ferkolj, Monja Pust in Andreja Kmet.  

Učitelji so po potrebi izvajali medsebojne hospitacije (v okviru svojih in drugih aktivov) in se 

na ta način strokovno izpopolnjevali ter medsebojno povezovali.  

Izveden je bil seminar za uporabo pametne i-table za vse učitelje, ki poučujejo v učilnicah s 

tovrstnimi tablami.  

Učitelji so se redno samoizobraževali na področjih, kjer so želeli izpopolniti svoje znanje  

strokovnega področja in osebne 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 

Učitelji in ostali strokovni delavci so se izobraževali na naslednjih strokovnih izobraževanjih 

zunaj šole:  

Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Datum Poročilo 

Benkovič Tina  

Podaljševanje in 

oblikovanje 

nohtov 

Kozmetični 

salon Tamara  
22. 8. 2019 

Izobraževanje je vsebovalo dragoceno znanje 

o nohtih ter njihovi negi.  

Berus Blažena  

Promocija 

psihofizičnega 

zdravja otrok in 

mladostnikov 

(mednarodna 

konferenca) 

MIB EDU   Maj 2019 

Na konfereci sem predstavila članek Mladi in 

gibanje, kjer sem predstavila raziskavo o 

motivaciji za gibanje pri mladih.  

Berus Blažena 

Sodobni pristopi 

poučevanja 

prihodnjih 

generacij 

(mednarodna 

konferenca) 

Eduvision  
November 

2019 

Na konfereci sem predstavila članek Uporaba 

zaslona – pomoč, razvada ali odmik od 

realnosti.  

Frankovič Uroš, 

Jelinič Marta, 

Janja Vovko 

Poklicna etika in 

zakonodaja  
DMSBTZ NM  

Tema predavanja je povezala občutljivo 

področje etike v ZN in njeno obravnavo v 

zakonodaji.  

Cizelj Matej  

Duh v 

izobraževanju –  

mladi in 

identiteta 

Zavod RS za 

šolstvo 
28. 9. 2018 

V prvem delu konference so predavatelji 

osvetlili probleme identitete in stiske mladih, 

ki vplivajo na izobraževanje. Drugi del je 

potekal v obliki delavnic. Tu smo 

obravnavali migracije v svetovnem smislu. 

Ferkolj Stanislav 

Matjaž  

Modul za 

pridobitev 

naziva Učitelj 

smučanja 

UL, Fakulteta za 

šport 
3. 12. 2018 

Seminar je potekal na  Rogli v mesecu 

decembru 2018 in marcu 2019 z namenom  

pridobitve naziva učitelj smučanja. 

Jović Katja  

Poučevanje SLO 

kot J2 za učence 

v viš. razr. OŠ in 

UL, Filozofska 

fakulteta, CPI 
8.10. 2018 

Seminar je trajal od 8. 10. do 9. 10. 2018. Na 

njem so nam pokazali metode poučevanja 

slovenščine kot drugega jezika in ostale 

koristne informacije v zvezi z izvajanjem 

tečaja slovenščine za dijake tujce.  

Kmet Andreja  

Posvet s 

predsedniki in 

tajniki ŠMK 

RIC 21. 3. 2019 

Na posvetu smo se seznanili s splošnimi 

statističnimi podatki in rezultati anketnega 

vprašalnika o izvedbi poklicne mature za 

preteklo šolsko leto, z napotki glede 
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Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Datum Poročilo 

logistične izvedbe poklicne mature 2019 in 

zakonsko podlago za izvedbo, kjer pa 

sprememb ni bilo. 

Kos Strmec Darja, 

Marković Janja  

Biomolekularec 

– dan 

biomolekularnih 

znanosti 

Univerza v 

Ljubljani, 

Fakulteta za 

farmacijo 

27. 9. 2018 

Seznanila sem se z novostmi na 

biomolekularnih znanostih.  Sledila je 

predstavitev srednješolskih raziskovalnih 

nalog. 

Lamut Tadeja  
IATEFL 

konferenca 

IATEFL 

Slovenia 
7. 3. 2019 

Konferenca je potekala od 7. do 10. marca 

2019 v Topolšici. Predavanja, katerih sem se 

udeležila, so bila poučna in zanimiva, tako s 

strani poučevanja kot stroke. Naučila sem se 

tudi uporabe aplikacije Kahoot za preverjanje 

znanja pri pouku.  

Pogačnik Maruša  

Angleščina – 

jezikovne 

zmožnosti in 

medkulturna 

komunikacija 

UL, Filozofska 

fakulteta 

13. 10. 

2018 

Seminar je potekal v dveh delih: 13. 10. in 

17. 11. 2018. Seminar so vodili predavatelji 

in lektorji Oddelka za anglistiko in 

amerikanistiko Filozofske fakultete (Belak, 

Rot Gabrovec, Sokolov, Burazer, Želježič, 

Šporčič, Kavalir). Na delavnicah smo 

udeleženci tudi aktivno sodelovali. Izvedeli 

smo novosti s področja anglo-ameriške 

kulture in didaktičnih pristopov k 

poučevanju.  

Račič Marija  
Uporabna 

kardiologija 
Edumedic 25. 1. 2019 

Na seminarju so bila predstavljena nova 

znanja in spoznanja s področja kardiologije.  

Robek Anja  Mreža znanja Arnes 
21. 11. 

2018 

Mreža znanja je Arnesova jesenska 

konferenca, ki nudi priložnost za izmenjavo 

informacij s stanovskimi kolegi ali sodelavci 

z Arnesa.  

Sikošek Nataša  

Učno in 

vedenjsko 

zahtevni otroci 

EDUvision 
28. 11. 

2018 

Tema izobraževanja je v današnjem času zelo 

aktualna in uporabna pri delu z dijaki.  

Simončič Mojca  

Patronažno 

zdravstveno 

varstvo 

DMSBTZ NM 7. 3. 2019 

Strokovno predavanje o patronažnem 

zdravstvenem varstvu je ponudilo nova 

znanja in spoznanja tega področja 

zdravstvene nege.  

Simončič Mojca 
Etika in 

komunikacija  
DMSBTZ NM 13. 3. 2019 

Predavanje, ki je obvezno za 

pridobitev/obnovitev licence, je osvetlilo 

področje komunikacije, ki je na področju 

zdravstvene nege ena pomembnejših 

elementov.  

Simončič Mojca 
12. kongres 

zbornice zveze 
Zbornica Zveza 9. 5. 2019 Aktivna udeležba.  

Sladojević Slađana  
NTC sistem 

učenja 

dr. Ranko 

Rajović 
12. 9. 2018 

NTC program je uporaba novih odkritij na 

področju nevroznanosti v učilnicah in v 

vsakdanjem življenju.  

Šepec Gloria, 

Frankovič Uroš, 

Jelinič Marta,  

Kržičnik Mateja 

  

Drama na 

delovnem mestu 

in reševanje 

nerešljivega 

DMSBZTNM 
25. 10. 

2018 

Na predavanju smo se seznanili, kako 

reševati nerešljive probleme v zvezi z 

delovnim mestom in kateri vedenjski vzorci 

se pojavljajo. 

Šepec Gloria 
Regijski posvet 

o prostovoljstvu 

Slovenska 

Filantropija 

25. 10. 

2018 

Posveta so se udeležile vse prostovoljne in 

druge delovne organizacije, ki se ukvarjajo z 

prostovoljnim delom. Na posvetu smo 
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Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Datum Poročilo 

predstavili tudi prostovoljno delo na naši šoli.  

Šepec Gloria, 

Frankovič Uroš, 

Jelinič Marta, 

Novinec Vida  

 

Pomen dobre 

komunikacije za 

dobre 

medsebojne 

odnose 

DMSZTNM 
28. 11. 

2018 

Dr. Sanela Banović je govorila o tehnikah 

sproščanja ter povezovanju telesnega in 

duševnega zdravja. 

Šepec Gloria 

Kakovostna 

priprava in 

spremljava PUD 

CPI 
20. 12. 

2018 

Izobraževanje je bilo namenjeno 

organizatorjem PUD-a. Poudarek je bil na 

spremljanju PUD v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju, izmenjavi mnenj ter evalvaciji 

izvedbe PUD-a. 

Šepec Gloria, 

Kržičnik Mateja  

Fotografija v 

oftalmologiji 
DMSZTNM 14. 2. 2019 

Poudarek je bil na diabetični retinopatiji in 

presejalnemu programu diabetične 

retinopatije, ki ga od leta 2018 izvaja SB 

NM. 

Šepec Gloria 

Sodelovanje 

kliničnega okolja 

z zdravstveno 

vzgojo 

Sekcija 

managementa v 

zdavstveni negi 

7. 3. 2019 

Izobraževanje je bilo namenjeno 

povezovanju teorije s prakso, sodelovanju 

med mentorji v kliničnem okolju in učitelji v 

srednjih šolah in fakultetah. 

Šepec Gloria 

Medicinska 

sestra na kirurški 

misiji Zdravniki 

brez meja 

DMSZTNM 16. 5. 2019 

Predavanje je bilo namenjeno obeležitvi 

mednarodnega dneva medicinskih sester in 

mednarodnega dneva babic. Predavanje je 

izvedla ga. Mateja Stare, ki se je udeležila 5 

mednarodnih humanitarnih odprav preko 

organizacije Zdravniki brez meja. 

Špiler Barbara  

Analitično 

mišljenje kot 

baza 

naravoslovnih in 

drugih ved 

UL, Fakulteta za 

matematiko in 

fiziko 

21. 9. 2018 

Prvi del je potekal 20. in 21. 9. 2019. 

Udeležila sem se predavanj po programu 

(matematične teme).  

Špiler Barbara  
MOOC  –

Spletne učilnice 
Arnes 7. 11. 2018 

Na množičnem spletnem tečaju Spletne 

učilnice v izobraževanju smo raziskovali 

možnosti uporabe spletne učilnice, 

organizacijo dela in učenja, omogočanje 

sodelovalnega dela, možnost uporabe 

igrifikacije in vrednotenje znanja. Seminar je 

potekal od 7. 11. do 17. 12. 2019. 

Špiler Barbara  
MOOC – E-

listovnik 
Arnes 7. 11. 2018 

Na množičnem spletnem tečaju E-listovnik 

smo raziskovali funkcionalnosti in možnosti 

uporabe priljubljene spletne storitve 

Listovnik za upravljanje portfolijev v 

izobraževanju. Seminar je potekal od 7. 11. 

do 17. 12. 2019. 

Velkavrh 

Marjanca  

Strokovno 

izobraževanje iz 

matematike 

UL, Fakulteta za 

matematiko in 

fiziko  

21. 9. 2018 

Seminar je potekal v dveh delih. Prvi del je 

potekal 20. in 21. 9. 2018. Udeležila sem se 

predavanj po programu  (matematične teme 

predavatelji: P. Moravca, U. Kuzma, D. 

Kobala, M. Kovalinka in M. Jermana). Drugi 

del je potekal  25. in 26. 1. 2019. Udeležila 

sem se predavanj po programu.  

Vsi člani aktiva 

ZN   

Temeljni 

postopki 

oživljanja (TPO) 

DMSZTNM 18. 9. 2018 

Izobraževanja z izpitom TPO spada pod 

obvezne vsebine za pridobitev licence v 

zdravstveni negi. 

Zajc Maša, Fišter Izbrane vsebine UL, Biotehniška 20. 11. Cilj seminarja je bila posodobitev znanja s 
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Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Datum Poročilo 

Mojca  iz genetike I fakulteta 

(Oddelek za 

biologijo) 

2018 področja temeljne genetike. Izvedle so se 

naslednje teme: izražanje genov, molekulska 

genetika mejoze, biooznačevalci, horizontalni 

genski prenos, širjenje rezistenc, geni in 

genomi.  

 

Pedagoško-andragoško izobraževanje so na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani opravili 

Janja Marković, Uroš Frankovič, Slađana Sladojević in Natalia Zver Zupančič.  
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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. Pri 

promociji so sodelovali učitelji in dijaki vseh letnikov in programov.  

 

Promocija Vodja Poročilo 

Dan odprtih vrat 

(DOV) 

Vodstvo šole in 

strokovni aktivi 

DOV se je izvedel v sredo, 14. novembra 2018, v Športni dvorani 

Leona Štuklja, in sicer od 11. do 17. 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, 

15. februarja 2019, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 16. februarja 2019, 

ob 9. uri. Bodočim dijakom ter ostalim gostom smo prikazali naše 

delo ter predstavili programe, za katere izobražujemo. Na 

predstavitvah so aktvino sodelovali dijaki 2. letnikov (razen FT), 3. 

letnikov FT in BN ter Z1d – pti.  

Promocija po 

osnovnih šolah 

Svetovalni delavki, 

učitelji strokovnih 

predmetov, dijaki 

V šolskem letu 2018/2019 smo obiskali 17 osnovnih šol z namenom 

predstaviti programe, 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: svetovalni delavki, učitelji 

in  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 2018/2019 smo pripravili en tehniški dan za učence 

8. razreda OŠ Stična, in sicer 19. marca 2019. Poleg splošne 

predstavitve in ogleda šolskega centra in naše šole so se dijaki 

preizkusili v kemijskih, farmacevtskih, zdravstvenih in kozmetičnih 

delavnicah. Tehniški dan smo izvedli v sodelovanju s Srednjo 

gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo Šolskega centra Novo mesto. 

Počitniška delavnica 

Vodstvo,  šole  

strokovni aktivi 

KEM, ZN 

27. junija 2019 smo organizirali počitniško delavnico za otroke od 5. 

do 9. razreda OŠ. Spoznavali so temeljnje postopke oživljanja ter 

uporabo defibrilatorja, izvedli različne poskuse s področja čarobne 

kemije ter izdelali kremo.  

Druge dejavnosti   

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

Krka, d. d., ter Motivacijskega dneva za svetovalne delavke osnovnih 

šol Dolenjske in Bele krajine ter izvedbe delavnic Zdrave šole na OŠ 

Center.  

 

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 v regiji (tehniški dnevi). 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 
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kolegi iz drugih šol iz cele Slovenije, navezovali stike ter analizirali tekočo problematiko ter 

novosti stroke.   

Za učiteljski zbor šole Center biotehnike in turizma Grm sta Janja Vovko in Mojca Gajić 5. 

junija 2019 izvedli delavnico merjenja RR, krvnega sladkorja in holesterola.  

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

Slovenj Gradca.  

Dijakinje programa kozmetični tehnik z mentoricami so kozmetično razvajali učence OŠ 

Dragotina Ketteja.  

Dijaki so v okviru Zdrave šole predstavili projekt Nekadilski razred učencem 8. razredov OŠ 

Center.  

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, Slovensko društvo 

za celiakijo, Krka, d. d., Terme Krka, Slovenska filantropija, Univerzitetni klinični center 

Ljubljana, Center 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, 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.   

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto so bili za vse dijake 1. in 3. letnikov 

izvedeni sistematični pregledi.  

Sodelujemo tudi z institucijami, ki so na sistemski ravni vključene v izobraževalni sistem, in 

sicer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Center RS za poklicno izobraževanje, 

Državni izpitni center in Zavod RS za šolstvo.  

Članice strokovnih aktivov kemije, kozmetike, farmacije 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 ter skupaj z Mojco Simončič članica 

projektne skupine za prenovo programa zdravstvena nega.  
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Nadaljevali smo sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje in se vključili v projekt 

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

izobraževanja iz cele Slovenije. Iz naše šole je vključen oddelek B2a, s strani strokovnih 

delavcev pa sodelujejo ravnateljica Damjana Papež in Vida Novinec, Marta Lindič, Gloria 

Šepec ter Natalia Zver Zupančič, ki jo je zaradi porodniške odsotnosti v 2. polletju zamenjala 

Polona Kramar.  Projekt nadaljujemo še naslednje šolsko leto.  

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

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

V sodelovanju z OZ RK NM smo organizirali Regijsko tekmovanje iz znanja prve pomoči za 

OŠ, kjer strokovno sodelujejo učiteljice zdravstvene nege kot ocenjevalke ter dijaki kot 

modeli poškodovancev. Koordinatorica dogodka na šoli je bila Mojca Gajić.   

Dijaki 2. in 3. letnika zdravstvene nege so z mentorico Marijo Račič sodelovali na Festivalu 

brezglutenske hrane, kjer so udeležencem iz cele Slovenije merili arterijski krvni tlak in 

glukozo v krvi. Festival je organizaralo društvo Celiac NM.  

Mateja Kržičnik je izvedla strokovno predavanje s praktičnimi prikazi za Društvo revmatikov 

Slovenije, podružnico Dolenjske in Bele krajine. Sodelovali so tudi dijaki zdravstvene nege. 

Koordinatorica dogodka je bila Andreja Kmet.   

Nadaljnje aktivnosti sodelovanja so navedene v tabeli. 

Dejavnost Izvajalec 
Zunanja 

ustanova/partner 
Poročilo 

Razstave in stojnice 

v SB NM, 

sodelovanje s SB 

NM  

Aktiv 

zdravstvene 

nege, 

koordinatorica 

Gloria Šepec 

 

SB NM, DSO NM 

Pri izvedbi tematskih stojnic v SB NM so sodelovali:  

Gloria Šepec:  

 mednarodni dan rok,  

 mednarodni dan prostovoljstva,  

 mednarodni dan medicinskih sester in  

 DOV SB NM (10. 4. 2019); 

M. Simončič  in S. Sladojević:  

 razstava na otroškem oddelku SB NM  ob 

mednarodnem dnevu redkih bolezni; 

M. Račič: 

 razstava na kardiološkem oddelku SB NM ob 

dnevu zdravja in svetovnem dnevu srca in 

hipertenzije ter mednarodnem dnevu 

medicinskih sester, 

 obdaritev mamic ob materinskem dnevu v SB 

NM;  

B. Berus:  

 razstava ob mednarodnem dnevu dojenja, 

skupaj z dijaki Z4c; 

M. Kržičnik:  

 razstava ob svetovnem dnevu Parkinsonove 

bolezni. 

V šoli smo s plakati obeležili pomembne mednarodne 

in svetovne dneve, povezane z zdravstveno vzgojo. 

Pomagali smo tudi na dnevu diabetičnih bolnikov. 

Krvodajalstvo Vida Novinec 
Zavod za 

transfuzijsko 

V sodelovanju z OZRK smo organizirali krvodajalsko 

akcijo za dijake in zaposlene. Predavanje o 
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Dejavnost Izvajalec 
Zunanja 

ustanova/partner 
Poročilo 

dejavnost Slovenije  

– izpostava Novo 

mesto, Območno 

združenje Rdečega 

križa 

krvodajalstvu je za dijake zaključnih letnikov 

programa zdravstvena nega (pti) izvedel Uroš 

Frankovič. Krvodajskih akcij se je udeležilo 48 

dijakov in 12 učiteljev.  

Dejavnost je bila organizirana v okviru projekta 

Zdrava šola. 

Merjenje 

gleženjskega 

indeksa 

Vida Novinec  

Društvo za zdravje 

srca in ožilja 

Dolenjske  

V sodelovanju z Dolenjskim društvom za zdravje srca 

in ožilja so se štirje dijaki na novo usposobili za 

merjenje gleženjskega indeksa. Meritve so izvajali v 

oktobru in aprilu. 

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 OŠ Drska.  

Zbiranje odej, hrane 

in igrač za 

zapuščene živali 

Andreja Kmet  

Veterinarska postaja 

Sevnica, 

Veterinarska 

bolnica Brežice, 

Zavetišče za živali 

Meli Trebnje  

V mesecu januarju in februarju je potekalo zbiranje 

odej, hrane in igrač za zapuščene živali. Zbrani 

material je bil podarjen trem zavetiščem. 

Sodelovanje z 

otroškim oddelkom 

SB NM 

Mojca 

Simončič, 

Gloria Šepec, 

dijaki 

prostovoljci ZN 

– 

Pikapolonice, 

Sončki   

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, 

srečanj, obdaritev otrok. Sodelovalo je 40 dijakov.  Ta 

oblika prostovoljnega dela in sodelovanja z otroškim 

oddelkom poteka že 12.  leto. 

Sodelovanje z 

DMSBZT NM 

Aktiv 

zdravstvene 

nege  

DMSBZT NM 

Članice aktiva smo sodelovale na rednih mesečnih 

izobraževanjih, od tega je bilo 8 izobraževanj 

izvedenih na ŠCNM, kjer so pomagali tudi naši dijaki 

in se tako seznanjali z delovanjem društva. Gloria 

Šepec se je kot članica IO društva redno udeleževala 

sestankov in z njihovo vsebino seznanjala člane aktiva 

ZN. 

Sodelovanje z 

Zbornico – zvezo, s 

Sekcijo MS v vzgoji 

in izobraževanju 

Aktiv 

zdravstvene 

nege  

Zbornica – zveza, 

Sekcija medicinskih 

sester v vzgoji in 

izobraževanju 

Marija Račič je sodelovala na okrogli mizi Sekcije MS 

v vzgoji in izobraževanju 7. 12. 2018, kjer je 

zagovarjala kvalitetno delo srednjih zdravstvenih šol 

Slovenije, poudarjala vrednote za delo v poklicu ZN 

pri vzgoji in izobraževanju. 

 

6.4 Sodelovanje s starši  

V ponedeljek, 17. septembra 2018, 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.  
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V ponedeljek, 21. januarja 2019, smo v okviru 2. roditeljskega sestanka v Športni dvorani 

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

za odgovorno vedenja mladostnika, ki ga je izvedla dr. Zdenka Zalokar Divjak. Predavateljica 

je poudarila pomen odgovornosti mladostnika, ki se oblikuje z ustrezno vzgojo.  

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 Andreja Kmet.  

Redno in v skladu s šolskim koledarjem smo izvajali tudi govorilne ure ter tedensko 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 iz Z4a kot predstavnica 

dijakov in Tadeja Butala, Darja Glavan ter Ivanka Potokar kot predstavniki staršev sestali na 

enem sestanku. Ponovno so pregledali pravila za pridobitev sredstev iz šolskega sklada. 

Dogovorili so se, da se del sredstev iz šolskega sklada nameni plačilu strokovne ekskurzije oz. 

projektnih dni eni dijakinji naše šole. Med govorilnimi urami na Srednji zdravstveni in 

kemijski šoli smo zbirali prostovoljna sredstva za šolski sklad. 

 

6.6 Mednarodno sodelovanje 

V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da kandidiramo za pridobitev Erasmus Quality 

Charter, listina kakovosti, ki bo Šolskemu centru Novo mesto omogočila kontinuiteto pri 

izvajanju mobilnosti brez vsakoletne prijave. Projektna skupina je bila sestavljena iz vseh 

predstavnikov srednjih šol Šolskega centra Novo mesto. Vodja projektne skupine je bila 

Alexia Rossi, Erasmus koordinator na šolskem centru. Članici projektne skupine iz SZKŠ sta 

bili Katja Hrovat in Tadeja Lamut. Pričeli smo z izpolnjevanjem prijavnice in pridobitvijo 

zahtevane dokumentacije.  

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 času od 1. 4. 2019 do 5. 4. 2019 smo na ŠCNM gostili dijake in učitelje iz Italije in Latvije, 

7 dijakov ŠCNM (od tega 2 dijaka naše šole) z dvema spremljevalnima učiteljema (iz naše 

šole Aleš Absec) pa so od 14. 4. do 19. 4. 2019 vrnili študijski obisk v Latviji. Pridobili so 

veliko novega uporabnega znanja ter življenjskih izkušenj.  

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 njihovimi 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. Projekt se je začel v preteklem šolskem letu. V mesecu 

septembru 2018 so sodelujoči dijaki odšli s spremljevalnimi učitelji na izmenjavo na otok Vis 

(spremljevalni učiteljici Marija Račič in Darja Urbas). Predstavili so naše delo na projektu ter 

Slovenijo. Po končani izmenjavi smo z dijaki izvedli poizkus gojenja rastlin po načelih 
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hidroponike in dokončali projektno nalogo. V mesecu marcu smo gostili koordinatorje 

projekta. Projekt se bo zaključil oktobra 2019. 

 


