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Ponedeljek, 3. september 2018 
Prvi šolski dan 
Na šoli smo sprejeli 262 dijakov prvih letnikov v programih zdravstvena nega, zdravstvena 
nega-pti, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in bolničar-negovalec. Šolo 
vodi ravnateljica Damjana Papež ter pomočnici ravnateljice Katja Hrovat in Petra Žibert. 
Svetovalni delavki sta Jožica Hrovat in Polona Kramar. Na šoli je 1042 dijakov v 39 oddelkih, 
in sicer: 

 zdravstvena nega (SSI) 12 oddelkov, 
 kemijski tehnik 8 oddelkov , 
 farmacevtski tehnik 10 oddelkov, 
 kozmetični tehnik 4 oddelkov, 
 bolničar-negovalec (SPI) 3 oddelki, 
 zdravstvena nega – pti 2 oddelka. 

 
Seznam oddelkov in razrednikov: 

Oddelek Razrednik 

Z1. a Monja Pust 

Z1. b Petra Krulc 

Z1. c Maruša Pogačnik 

Z2. a Katja Jović 

Z2. b Valentina Madjar Sitar 

Z2 .c Marta Jelinič 

Z3. a Mojca Gajić 

Z3. b Uroš Frankovič 

Z3. c Anja Robek 

Z4. a Slađana Sladojević 

Z4. b Janja Florjančič 

Z4. c Nada Fortuna 

Z1. d – pti Janja Vovko 

Z2. d – pti Vida Novinec 

B 1. a Marinka Cerovšek 

B 2. a Natalija Zver Zupančič 

B 3. a Gloria Šepec 

KZ 1. a Sabina Špoljar 

KZ 2. a Manca Medle 

KZ 3. a Tina Benkovič  

KZ 4. a Monika Sadar 

K 1. a Ema Novinec 

K 1. b Aleš Absec 

K 2. a Janja Markovič 

K 2. b Darja Urbas 

K 3. a Melita Miklavčič 

K 3. b Barbara Špiler 

K 4. a Barbara Cesar 

K 4. b Sanja Bašelj 

F 1. a Marjanca Velkavrh 
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F 1. b Tadeja Lamut 

F 2. a Nataša Sikošek 

F 2. b Ajda Plauštajner 

F 3. a Matjaž S. Ferkolj 

F 3. b Maša Zajc 

F 3. c Simon Šlajkovec 

F 4. a Mojca Fišter 

F 4. b Svjetlana Ćirković 

F 4. c Urška Korasa 

 
Na šoli uporabljamo programa Herkules ter eAsistent. Program Herkules uporabljamo za 
načrtovanje dela in oblikovanje Letnega delovnega načrta ter poročila o delu ob koncu 
šolskega leta. Program eAsistent pa je elektronsko voden dnevnik in redovalnica.  
 
Četrtek, 6. september – sobota, 8. september 2018  
Strokovna ekskurzija v Rim  
Dijaki zaključnih letnikov programa zdravstvena nega so se v poznih večernih urah odpravili 
na strokovno ekskurzijo v Italijo. Po nočni vožnji z avtobusom so zjutraj prispeli na cilj – v 
Rim, kjer so svojo dvodnevno dogodivščino začeli z ogledom največje poliklinike v Evropi. 
Sončno popoldne so izkoristili za sprehod do Vatikana, dan pa končali z občudovanjem 
veličastne rimske arhitekture. Več o zgodovini mesta Rim in njegovih znamenitostih so 
izvedeli naslednji dan, ko so se z metrojem odpeljali do znamenitega Koloseja, si ogledali 
Forum Romanum ter pot peš nadaljevali do Fontane di Trevi in Španskih stopnic. Konec 
ekskurzije so si lahko zrežirali sami in so čas porabili za nakup spominkov ter okušanje 
italijanskih specialitet. 
 
Četrtek, 6. september – sobota, 8. september 2018  
Strokovna ekskurzija v München  
Dijaki zaključnega letnika 
programov kemijski in 
farmacevtski tehnik so odšli na 
strokovno ekskurzijo v München. 
Ogledali so si Tehniški muzej 
München, kjer so lahko spoznali 
različna področja znanosti. Po 
ogledu muzeja so pot nadaljevali 
do avtosalona BMW Welt. Imeli 
so možnost, da se usedejo v 
najprestižnejše modele 
avtomobilov BMW. Ekskurzijo so 
nadaljevali do znamenite Allianz 
Arene in si ogledali notranjost 
stadiona, kjer potekajo treningi nogometnega kluba Bayern München. Za konec prvega 
dneva pa jih je čakal ogled starega mestnega jedra, kjer so si lahko vzeli nekaj časa zase in si 
ogledali izložbe ter ostale znamenitosti. Zvečer so se namestili v hostlu in šli na večerjo v 
bližnjo restavracijo, kjer so jih postregli s klasičnim nemškim obrokom – dunajskim zrezkom 
in pomfrijem. Naslednje jutro so nadaljevali ekskurzijo v koncentracijskem taborišču Dachau, 
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kjer jih je vodič seznanil s krutim življenjem in slabimi razmerami, v katerih so bili prisiljeni 
živeti in delati ljudje, ki so bili zajeti v času druge svetovne vojne. Naslednja zanimivost, ki 
smo so si jo ogledali, je bil rudnik soli v Halleinu. Tam so jim dali posebne zaščitne obleke, 
nato pa so se z vlakcem popeljali v rudnik. Za konec ekskurzije so si ogledali staro, a vendar 
lepo ohranjeno mesto Salzburg.  
 
Četrtek, 13. september 2018  
Predstava Neustrašna raziskovalka  
Dijaki prvih letnikov so si ogledali predstavo Neustrašna raziskovalka. Igralca profesor Kranjc 
in njegov asistent Aleksander sta na humorističen način predstavila življenje Nobelove 
nagrajenke Marie Curie in njeno največje odkritje – radij. Dijaki so bili navdušeni nad 
predstavo in so v njej tudi aktivno sodelovali. 
 
Ponedeljek, 17. september 2017  
Prvi roditeljski sestanek 
 
Petek, 14. september 2018  
Krkine nagrade  

Tako kot vsako leto je tudi v lanskem 
šolskem letu tovarna zdravil Krka 
razpisala Krkine nagrade. To je razpis, na 
katerega dijaki in študenti prijavijo svoje 
raziskovalne naloge, ki jih nato ocenijo 
Krkini strokovnjaki. Lani je bil to že 48. 
razpis, na katerega je bilo prijavljenih kar 
37 raziskovalnih nalog, največ do zdaj. 
Tudi Vid Bačar in Nika Strajnar iz K4b sta 
se prijavila na razpis Krkinih nagrad in 
nanj 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 v 
Krkini upravni stavbi. Udeležili so se ga vsi prejemniki nagrad in priznanj, pa tudi njihovi 
mentorji ter najbližji. 
 
Sreda, 19. september 2018  
Zlati maturanti na sprejemu pri županu Mestne občine  
Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je v Gostišču Loka, sprejel zlate 
maturante splošne in poklicne mature, ki so v šolskem letu 2017/18 šolanje zaključili na 
novomeških srednjih šolah. Med najboljšimi maturanti poklicne mature, ki so dosegli 23 in 
22 točk in tako postali zlati maturanti je kar 18 dijakov naše šole. 14 zlatih maturantov se je 
sprejema pri županu udeležilo skupaj z ravnateljico Damjano Papež. Poklepetali so v 
prijetnem vzdušju in si obljubili, da se bodo v Novo mesto vedno z veseljem vračali. 
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Ponedeljek, 24. september – ponedeljek, 1. oktober 2018      
Mednarodni projekt ERASMUS + na otoku Visu  
20 dijakov  naše šole ter 
profesorici Darja Urbas in 
Marija Račič so prve šolske 
dni novega šolskega leta 
odšli na morje po nova 
znanja in mednarodne 
izkušnje. Na Visu na 
Hrvaškem so zablesteli s 
predstavitvijo Slovenije in  
predstavitvijo semen, ko so 
dijakom in profesorjem 
razdelili semena sončnic in 
sadike slovenskih nageljnov ter tulipanov. Pripravili so stojnico s slovenskimi dobrotami, na 
kateri smo ponudili slovensko potico in salamo ter poskrbeli za zdravje, saj so predstavili skrb 
in delo za zdravje na naši šoli s predavanjem Health care at School centre Novo mesto. Prav 
vsak udeleženec si je imel možnost izmeriti glukozo v krvi s telefonom in telesno 
temperaturo z novim, brezkontaktnim termometrom. Vsi udeleženci so domov prinesli nova 
občutja, pa tudi rožmarin in sivko, ki bosta krasila vrt Šolskega centra Novo mesto. 
 
Ponedeljek, 25. september 2018 
Film Strah  
Dijaki 3. letnikov in Z1d – pti so si ogledali film Strah ter sodelovali v pogovoru z režiserjem 
Dejanom Baboskom in sirskim beguncem Samerjem Arkawejem, ki ga je odlično vodila Lucija 
Cemič, dijakinja Z4b. Film spodbuja k razmišljanju o smiselnosti neutemeljenega sovraštva in 
nasilja nad drugačnimi, poziva pa k strpnosti in sprejemanju. 
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Oktober 2018  
Rastem s knjigo   
Dijaki vseh prvih letnikov so si v prvi polovici oktobra ogledali cerkev sv. Lenarta in 
frančiškanski samostan ter se seznanili z njegovo zgodovino. Obiskali so tudi frančiškansko 
knjižnico, kjer so spoznali kodekse in inkunabule ter izvedeli, kaj so bukve. V okviru projekta 
Rastem s knjigo so obiskali Knjižnico Mirana Jarca, kjer so dobili informacije o knjižnici, 
članstvu in knjižničnem gradivu, spoznali bonton v knjižnici ter dobili nasvete o dobrih in 
nagrajenih mladinskih besedilih. V dar so dobili knjigo s kratkimi zgodbami Suzane Tratnik 
Noben glas. 
 
Petek, 5. oktober 2018  
Zeliščarski dnevi v Beli krajini  
Dijakinje oddelka KZ2a so se udeležile zeliščarskega dneva v Beli krajini. Najprej so se 
odpravile na Jugorje, kjer so spoznale gospoda Slavka Žagarja, ki jim je predstavil svoje delo. 
Že vrsto let je čebelar, ima pa tudi svoj zeliščni vrt, ki ga neprestano izboljšuje. Pokazal je, 
kako pridobivamo eterična olja z destilacijo. Dijakinje so nabrale dva koša sladkega pelina, 
nato pa so začele s procesom destilacije. Gospa Alenka Kukman je povedala, kako pripravimo 
različne namaze za kruh. Pokazala je tudi pripravo mazila, ki so narejeni iz sestavin, ki jih 
naredi sama, ali jih najde v naravi. Druga in zadnja postaja je bila v Dragomlji vasi, kjer je 
dijakinje pričakala gospa Minka Kočevar in pokazala svoj zeliščni vrt. Sprehodile so se po 
njem in spoznale nekaj novih zelišč.  
 
Sobota, 6. oktober 2018  
Sprejem diamantnih maturantov pri predsedniku države  
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. 
Jernej  Pikalo sta na Brdu pri Kranju sprejela diamantne maturante Slovenije, ki so na splošni 
in poklicni maturi 2018 dosegli vse možne točke. Od 102 diamantnih maturantov je splošno 
maturo z vsemi točkami opravilo 14 maturantov iz devetih šol, poklicno maturo pa 88 
maturantov iz 43 šol. Med  88 najboljšimi maturanti pri poklicni maturi je kar 7 dijakov naše 
šole, in sicer Anja Berk (ZN), Nastja Gorše (ZN), Špela Šušteršič (ZN), Vanja Barle (FT), Maja 
Pene (FT), Maja Marinčič (KT) in Jan Šiler Hudoklin (KT). Sprejema se je udeležilo 5 
maturantk, ravnateljica Damjana Papež in tajnica poklicne mature Andreja Kmet. 
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Ponedeljek, 8. oktober 2018  
Slovenski teden dojenja  
Prvi teden v oktobru je mednarodni Teden otroka, ki letos poteka pod geslom »Prosti čas«. V 
mesecu oktobru pa poteka tudi slovenski teden dojenja, katerega tema se navezuje na 
pomen prvega mleka – mleziva. Pri promociji tedna dojenja v Splošni bolnišnici Novo mesto 
so na stojnici sodelovale dijakinje ZN4c. Mimoidočim so delile strokovno gradivo in jih 
osveščale o pomenu dojenja za otroka in mater. 
 
Torek, 9. oktober 2018 
Rokometaši SZKŠ so postali občinski podprvaki   
V Športni dvorani Marof je potekalo Občinsko 
prvenstvo v rokometu za dijake. V konkurenci šestih 
srednjih šol je ekipa naše šole dosegla 2. mesto ter se 
uvrstila na področno prvenstvo. V ekipi Srednje 
zdravstvene in kemijske šole so bili naslednji dijaki: 
Jan Horžen, Vid Bačar, Gašper Pečarič, Jaka Aringer, 
Amadej Puž, Žiga Anže Cvelbar, Jan Cimermančič, 
Ismail Osmanagić, Janez Rakar, Žan Rauh in Leon 
Kobelšček. 
 
Sreda, 10. oktober 2018  
Duševno zdravje  
Letos smo Dan duševnega zdravja obeležili drugače kot v preteklih letih. Dijaki so napisali 
pozitivne misli, ki smo jih nalepili v učilnicah. 
 
Sreda, 17. oktober 2018  
Rokometašice SZKŠ so postale Področne podprvakinje  
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo področno prvenstvo v rokometu za dijakinje. V 
konkurenci štirih srednjih šol je ekipa naše šole dosegla 2. mesto ter se uvrstila na državno 
prvenstvo. V ekipi Srednje zdravstvene in kemijske šole so bile naslednje dijakinje: Manja 
Kisovec, Anja Kastelic, Klara Nosan, Tina Boškovič, Teja Slapničar, Manca Urbič, Pia 
Šneperger, Nina Bašelj, Hana Crnkič, Lara Rebolj, Jerca Jaklič. 
 
Torek, 23. oktober 2018  
Rokometaši SZKŠ v četrtfinalu državnega prvenstva  
V Športni dvorani Marof je potekalo področno prvenstvo v rokometu za dijake. V konkurenci 
šestih srednjih šol je ekipa naše šole dosegla 3. mesto ter se uvrstila v četrtfinale državnega 
prvenstva. Dijaki so pokazali izjemno borbenost in dobro igro, kar jim je omogočilo uvrstitev 
v nadaljnji krog tekmovanja. V ekipi Srednje zdravstvene in kemijske šole so bili naslednji 
dijaki: Jan Horžen, Vid Bačar, Gašper Pečarič, Jaka Aringer, Amadej Puž, Žiga Anže Cvelbar, 
Jan Cimermančič, Ismail Osmanagić, Janez Rakar, Žan Rauh in Leon Kobelšček. 
 
Četrtek, 25. oktober 2018  
Nekadilski razred  
V tem projektu v letošnjem letu sodelujeta dva razreda. Namen je, da se dijaki seznanijo s 
škodljivostjo kajenja in to znanje prenesejo drugim dijakom. V roku dveh let so si zastavili več 
ciljev. Preventiva kajenja za 1. letnike, izvedba anket o škodljivosti kajenja ter snemanje 
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kratkega filma o škodljivosti kajenja med mladimi. Septembra in oktobra so že v celoti izvedli 
preventivno dejavnost kajenja v 1. letnikih. S pomočjo kratkih poučnih filmov in predstavitev 
so hoteli mlade ozavestiti, da je kajenje škodljivo zdravju. Pozvali so mlade, da ne začnejo 
kaditi, če pa že kadijo, naj zmanjšajo število cigaret na dan. Z anketo, ki so jo primerjali z 
anketo iz leta 2016, so ugotovili, da se je število kadilcev že zmanjšalo. Anketo bodo ponovno 
izvedli v šolskem letu 2019/20 in ter primerjali rezultate. V filmu bodo predstavili  
»nekulsko« kajenje in neprivlačen izgled kadilcev. 
 
Petek, 25. oktober 2018 
Rožnati oktober – mesec boja proti raku na dojki  
Na hodniku šolskega centra smo postavili razstavo, ki nas opozarja na rožnati oktober – 
mesec, ki je posvečen boju proti raku na dojki. Dijaki drugega letnika zdravstvene nege so 
mimoidočim delili rožnate pentlje, ki predstavljajo simbol boja proti raku, ter zloženke, ki 
prikazujejo pravilno samopregledovanje dojk. Pravočasno odkrivanje sprememb na dojki je 
namreč bistveno za uspešno zdravljenje te bolezni. 
 
Ponedeljek, 29. oktober – četrtek, 1. november 2018 

Jesenske počitnice 
 
Sreda, 7. november 2018  
25 let Slovenske mreže zdravih šol  
Naša šola se je udeležila prireditve ob 25. obletnici Slovenske mreže zdravih šol v Termah 
Zreče. Dijakinje Ema Blagojević in Blažka Ovniček iz Z3c ter Tajda Gorše iz K3b so na prireditvi 
predstavile dejavnosti, ki jih izvajajo v okviru projekta Nekadilski razred. Naša šola je prejela 
priznanje za 20-letno sodelovanje v Slovenski mreži zdravih šol. 

 
Četrtek, 8. november 2018  
Odbojkarji SZKŠ osvojili naslov občinskih podprvakov  
Odbojkarji SZKŠ so osvojili naslov občinskih podprvakov in se z odlično igro uvrstili v drugi 
krog tekmovanja – na področno tekmovanje.  
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Torek, 13. november 2018  
Zmaga na tekmovanju Evrošola   
Srednja zdravstvena in 
kemijska šola je zmagovalka 
tekmovanja Evrošola. Z zmago 
so si naši dijaki priborili odhod 
na mednarodno simulacijo 
Evropskega parlamenta v 
Strasbourgu. Zbrali so največ 
vpisov na spletni strani 
www.tokratgremvolit.eu ter 
odlično izdelali predlog 
kampanje za volitve v Evropski 
parlament. Ekipo so 
sestavljali: Nina Avsec, Alja 
Šlejkovec, Andraž Hočevar, 
Maja Koretič Urbanč, Nika Zver Račič, Karin Godnjavec, Lara Vraničar, Patricija Cizerle, Sara 
Gril, Lara 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. 
 
Sreda, 14. november 2018  
Dan odprtih vrat ŠC NM  
Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto je potekal v Športni dvorani Leona Štuklja. 
Obiskovalcem  smo predstavili programe in poklice, za katere izobražujemo na naši šoli.  

 
 
Četrtek, 15. november 2018  
Področno prvenstvo v odbojki za dijake  
Odbojkarska ekipa dijakov SZKŠ je v polfinalu 
področnega prvenstva v odbojki za dijake 
osvojila 3. mesto. Ekipo so sestavljali: Sašo 
Gotenc iz K4a, Štefan Travnik iz Z3a, Rok 
Kovačič iz Z2b, Ismail Osmanagić iz K3b, Lovro 
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Tilen Lajkovič iz K3b, Filip Škedelj iz Z3b, Jan Grošelj iz K3b in Andraž Durjava iz K3a. 
 
Četrtek, 15. november 2018  
Leon Štukelj – mož treh stoletij  

Slavnostno in veličastno smo na Šolskem centru 
Novo mesto obeležili 120 let rojstva Leona 
Štuklja in 20 let delovanja športne dvorane, ki 
nosi njegovo ime. Pogovore z uspešnimi 
športniki, tudi z našo bivšo dijakinjo v programu 
kemijski tehnik Sabino Šehić, smo prepletli z 
glasbo, plesom, telovadnimi vajami Sokolov, kjer 
so sodelovale Ana Blažič, Gaja Popovič, Sara 
Suhodolčan, Katja Župevec in Jerneja Ogrin 
Jereb, ter nastopom karateistke Nike Omerzo 

ter gimnasta Tima Brodnika. V vlogi Leona Štuklja se je odlično izkazal Matic Žnidaršič, 
dijakinji Tjaša Plut in Nina Suljič pa sta zapeli Poletno noč in Med iskrenimi ljudmi ob 
spremljavi Big banda ŠCNM, v katerem sodelujejo tudi dijaki naše šole – Nina Omahen, Meta 
Sokol, Vita Hren, Leja Sušin, Matevž Živič, Luka Vidmar in Maj Gregorič. 
 
Četrtek, 15. november 2018  
Kit na plaži z Bralnim klubom  
Drugačnost in kako se z njo spoprijeti? Kako povedati prijateljem in sošolcem, če tvoja 
družina ni čisto takšna kot njihova? Če ima ta družina skrivnost … Kaj je normalno?  Z vsemi 
temi in številnimi drugimi vprašanji se sooča glavna junakinja Nika v predstavi Kit na plaži, ki 
so si jo naši dijaki ogledali v Lutkovnem gledališču v Ljubljani.  
 
Sobota, 17. november 2018  
20. državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni  
Namen letošnjega svetovnega dneva sladkorne bolezni je povečati ozaveščenost o vplivu 
sladkorne bolezni na družino ter spodbujati vlogo družine pri upravljanju, oskrbi, 
preprečevanju in izobraževanju o sladkorni bolezni. 20. državno tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni 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 Trbovljah, v organizaciji Zveze društev diabetikov Slovenije in društev diabetikov: Ljutomer, 
Postojna, Škofja Loka in Trbovlje. Dijakinji Lara Vraničar, K3b, Julija Košir, Z4a, in dijak Patrick 
Kmetič iz F3a so bili najboljši na šolskem tekmovanju in so se udeležili državnega tekmovanja 
na OŠ Trbovlje. Julija in Patrick sta dosegla srebrno državno priznanje, Lari pa ostaja bronasto 
priznanje, ki ga je dosegla na šolskem tekmovanju, le točka jo je ločila od srebrnega 
priznanja.   
 
Ponedeljek, 19. november 2018  
Strokovna ekskurzija za dijake 1. letnikov programa zdravstvena nega  
Dijaki prvih letnikov programa ZN so si ogledali Muzej krščanstva na Slovenskem in imeli 
kaligrafsko delavnico. S področja sekundarnega zdravstvenega varstva so obiskali Center za 
zdravljene bolezni otrok Šentvid pri Stični, ki je tudi učna baza za naše dijake, kajti v tretjem 
in četrtem letniku pri njih opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu. 
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Petek, 23. november 2018  
Pikapolonice na otroškem oddelku SB Novo mesto  
Na oddelku so naši dijaki pripravili dve delavnici. Prva je 
bila ob tednu otroka, kjer so se pogovarjali in ustvarjali 
na temo prosti čas. Novembra so izvedli delavnico z 
naslovom Pripravimo se na praznične dni. Izdelovali so 
novoletne voščilnice in debatirali o tem, kaj nam prazniki 
pomenijo in komu bi voščilnice z lepimi željami podarili.  
 

Petek, 23. november 2018  
Volitev predstavnika dijakov v Svet Šolskega centra Novo mesto  
Matic Žnidaršič, predsednik DS SZKŠ, je na volitvah predstavnika dijakov v Svet 
zavoda ŠCNM prejel največ glasov.  
 

 
Sreda, 28. november 2018  
20 let Zdrave šole 
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli smo praznovali 20 let Zdrave šole. Prireditve so se 
udeležili profesorji, dijaki nekadilskih razredov, vodstvo šole, mentorji in sodelavci, ki so v 
preteklosti sodelovali v projektu Zdrave šole. Ravnateljica Damjana Papež je nagovorila 
zbrane in poudarila, da je temeljno poslanstvo zdravih šol skrb za zdravje in dobro počutje 
dijakov, učiteljev in tudi staršev. Ob tej priložnosti se je vsem mentorjem in celotnemu 
učiteljskemu zboru zahvalila za njihova prizadevanja in neutrudno delo pri projektu. Dijaki, ki 
so sodelovali v projektu Nekadilski razred, so predstavili film o preventivi kajenja, ki so ga 
posneli sami. V njem so opozorili na problematiko izbire zdravega načina življenja med 
mladostniki. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Slovenske zveze za javno zdravje, 
okolje in tobačno kontrolo. Najbolj zavzete dijake, ki so sodelovali v projektu Nekadilski 
razred, so nagradili z vstopnicami za ogled razstave Body Words Vital, ki poteka v tem času v 
Ljubljani. Prireditev sta z glasbenima točkama kulturno obogatila dijaka Luka Vidmar, ki je 
zaigral na trobento, in Anja Ruperčič, ki je prireditev polepšala s petjem.  
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Sreda, 28. november 2018  
Videokonferenca v sklopu projekta E-medica  
Naša šola je izvedla videokonferenco, preko katere smo spoznali predstavnike projekta E-
medica iz Hrvaške. Izmenjali smo si informacije, kaj vse smo do sedaj že naredili, in načrtovali 
nadaljnje delo ter aktivnosti.  
 
Ponedeljek, 3. december 2018  
Obisk v vojašnici Kranj  
4. letniki programa kemijski tehnik so si 
ogledali vojašnico Petra Petriča v Kranju. 
Ob prihodu so jih seznanili s poklicem 
vojaka in možnostmi zaposlitve. Po 
malici so se razdelili v manjše skupine in 
pričeli s podrobnejšim ogledom. Ogledali 
so si pripomočke za odvzem vzorcev in 
zaščitno obleko, ki jo uporabljajo med 
ravnanjem z vzorci. Seznanili so jih tudi z 
dekontaminacijo. Vso prikazano opremo 
so lahko preizkusili in si jo podrobneje ogledali. Prav tako so si ogledali tudi stacionarni in 
mobilni laboratorij. Naše dijake so pogostili s pravim vojaškim kosilom. 
 
Četrtek, 6. december 2018  
Sodelovanje z Društvom revmatikov Slovenije  
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra Novo mesto je bila organizirana 
meritev arterijskega krvnega tlaka in predavanje Pomoč pri gibanju revmatikov v domačem 
okolju v sodelovanju z Društvom revmatikov Slovenije – podružnico Dolenjske in Bele krajine. 
Predavanje, ki je bilo podkrepljeno s praktičnimi prikazi, je slikovito in nazorno izvedla 
profesorica Mateja Kržičnik, za organizacijo dogodka pa je poskrbela profesorica Andreja 
Kmet. Pri meritvah arterijskega krvnega tlaka, fotografiranju dogodka, glasbenem 
presenečenju ter pomoči predavateljici pri praktičnih prikazih so sodelovali dijaki programa 
ZN (Saša Brkič, Julija Košir, Anja Ruperčič) in ZN – pti (Katja Cerovšek, Žan Klepec). 
 
Četrtek, 6. december 2018  
Miklavževa sladka mizica na SZKŠ  
Dijakinje Z4a  so spekle zdrave mafine,  žitne ploščice in medenjake, manjkalo pa ni niti suhih 
krhljev. Poskrbeli so za uganke, ki so dijakom zagotovile sladko presenečenje. Imele so tudi 
majhne in svetleče okrašene palice, saj po ljudskem običaju Miklavž obdaruje prav vse, 
pridne in tudi malo manj pridne. Mnogim dijakom so polepšale dan in tako ustvarile lep 
začetek prazničnega decembra. Samoiniciativnost in podjetnost sta prišli do popolnosti do 
izraza, pomembno je, da medgeneracijsko sodelujemo, da učimo dijake ohranjati slovenske 
običaje  in se učimo za poklic in življenje. 
 
Ponedeljek, 10. december 2018  
Dan zdravstvene šole 
Naša šola je obeležila rojstni dan Marije Tomšič – 
pionirke zdravstvene nege na Dolenjskem, ki smo si ga 
na zdravstveni šoli Šolskega centra Novo mesto izbrali za 
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dan zdravstvene šole. Marija Tomšič je pionirka 
zdravstvene nege in prva medicinska sestra na 
Dolenjskem, ki je svoje življenje in delo posvetila 
službi človeku. Pod njenim vodstvom se je več 
generacij mladih deklet  izobraževalo  za 
zdravstveno nego bolnika. Bolničarski tečaji, ki 
jih je organizirala, so v prvih povojnih letih 
zagotavljali kader predvsem potrebam 
bolnišnice Novo mesto in predstavljajo osnove 
kasnejšega izobraževanja v zdravstveni negi 
najprej v bolničarski, pozneje pa v srednji 
zdravstveni šoli. Zelo aktivna je bila tudi na področju društvenega življenja medicinskih 
sester, saj se je zavedala vrednot kvalitete timskega dela in sodelovanja. Marija Tomšič še 
živi v spominu številnih medicinskih sester, katerih učiteljica je bila. Naša šola danes 
nadaljuje vzgojo in izobraževanje v zdravstveni negi ter prenaša njeno poslanstvo na nove 
generacije. Dan pod geslom Ohranimo spomine smo obeležili z merjenjem krvnega sladkorja 
in arterijskega krvnega tlaka, ki so ga na stojnicah v šoli izvajali dijaki zdravstvene nege, in 
kulturno prireditvijo, ki smo jo popestrili z razstavo uniform medicinskih sester skozi čas.  
 
Četrtek, 13. december 2018  
Novoletno srečanje prostovoljcev v Splošni bolnišnici Novo mesto  
Na naši šoli v hodniku novega dela bolnišnice postavljena stojnica z izdelki, ki so jih izdelali 
dijaki naše šole. Na njej so dijaki mimoidočim obiskovalcem podarjali izdelke in zbirali 

prostovoljne prispevke za nakup božičnih daril za male 
bolnike z otroškega oddelka. Ob 13.00 pa je potekalo že 
tradicionalno novoletno srečanje prostovoljcev iz skupine 
Pikapolonice in Sončki. Pevsko-glasbeno obarvani kulturni 
program pa so pripravili: Nejc Smrekar Kovačič, Z2a, Anja 
Ruperčič, Z4a, Lea Medvešek in Maja Vodopivec, Z4b, ter 
Domen Kastrevec in Luka Vidmar, Z3b. 
 
 

Ponedeljek, 17. december 2018  
E-medica – mednarodni projekt Kreativno učenje  
V projektu poleg naše šole sodelujejo 
Medicinska škola Beograd, Medicinska škola 
Split in Medicinska škola Pula. Naše področje 
zajema preučevanje novejše tehnologije za 
poučevanje in utrjevanje znanja. Dijakinje Anja 
Slapšak, Z3c, Elma Huseinović, Z3a, in Saša 
Brkič, Z4a, so pripravile učno uro Vitalne 
funkcije z uporabo programov Prezi in Kahoot. 
Učne ure so bile izvedene v treh oddelkih 2. 
letnikov programa zdravstvena nega in v oddelku 1. d zdravstvena nega – pti. Po predstavitvi 
je bila izvedena anketa, s katero smo želeli ugotoviti zadovoljstvo dijakov o uporabi novejše 
tehnologije pri izvajanju pouka. 
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Torek, 18. december 2018 
Nogometašice SZKŠ področne prvakinje  
V Športni dvorani Marof je potekalo področno prvenstvo v nogometu za dijakinje. V 
konkurenci sedmih srednjih šol je ekipa naše šole dosegla 1. mesto ter se uvrstila na državno 
prvenstvo. Ekipo so sestavljale Zoja Redek, Ana Hostnik, Franja Rožemberger, Adelina 
Osmanoska, Zaja Cimprić, Alja Borsan, Jerca Jaklič, Tina Lukšič, Maruša Turk. 
 
Četrtek, 20. december 2018  
Novoletni dijaški koncert srednje zdravstvene in kemijske šole 
Z dobro voljo in veliko mero optimizma so dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole z 
mentoricama Janjo Florjančič in Nado Fortuna pripravili novoletni koncert. S petjem in 
plesom so polepšali zadnje decembrske dni in pokazali, da niso samo dijaki, ki sedijo v šolskih 
klopeh in nabirajo znanje, temveč se v svojem prostem času ukvarjajo s številnimi 
dejavnostmi, ki jih bogatijo in s katerimi lahko osrečujejo. Po nagovorih direktorja šolskega 
centra Štefana Davida, ravnateljice srednje zdravstvene in kemijske šole Damjane Papež in 
predsednika dijaške skupnosti SZKŠ Matica Žnidaršiča, so s petjem in igranjem nastopili Nina 

Suljić, Sara Božič, Florijan 
Volčanšek, Tjaša Plut, Anja 
Ruperčič, Filip Brajčič, Matic 
Pacek, Anja Stojnič, Ana 
Brunskole, Pavlina Gorenc, Eva 
Žibert, Valentina Županc, Nejc 
Smrekar Kovačič, Davor 
Kastrevec in Matej Rukše. Za 
plesne vložke so poskrbeli 
mažoreti Ana Fink in Tina 
Kump, hip-hop plesalki Tjaša 
Zupanc in Tjaša Oštir, plesna 
skupina Unique, ki jo poleg hip-
hop plesalk sestavljajo še Edi 

Hasanović, Anja Cegnar, Neža Bartol, Matej Uhernik, Anamarija Mrak in Maja Bojanc, ter 
skupina senior trebanjskih mažoret.  Patrik Bogataj se je pridružil skupini Jaja Bojz, Big Band 
pod taktirko profesorja Gregorja Zagorca pa je 
presenetil z novim repertoarjem. Pravo presenečenje 
so bili Lovro Tilen Lajkovič, Žan Bračun, Marcel 
Valenčič, Andraž Logar, Aljaž Arh, Katja Volčjak in Tjaša 
Žagar kot Ritem vodovodarji z mentorjem Robijem 
Fuksom. Za snemanje koncerta je poskrbel profesor 
Goran Matešič, za fotografiranje pa profesorica Tadeja 
Lamut z dijakinjama Deniso Softić in Majo Škufca. 
Koncert so povezovali Matic Žnidaršič, Ida Vukmirovič 
in Matic Pacek, ki so ga zaključili z lepimi željami, naj bo vsak dan napolnjen s prijazno 
energijo, z ljubeznijo do najbližjih in s tkanjem neprecenljivih vezi.  
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Ponedeljek, 24. december 2018 – sreda, 2. januar 2019 

Novoletne počitnice 
 
Torek, 15. januar 2019 
Konec prvega ocenjevalnega obdobja 
 
Četrtek, 17. januar 2019  
Ogled razstave pravih človeških teles  

Dijaki prvih letnikov Srednje zdravstvene in kemijske 
šole so si ogledali razstavo pravih človeških teles, ki je 
bila predstavljena v Ljubljani na Gospodarskem 
razstavišču. Ogled je bil voden, na filmu so dijakom 
prikazali različne postopke ohranjanja teles in njihovih 
organov. Ob koncu pa je bilo organizirano še 
predavanje dveh študentk medicine o duševnih 
motnjah. 
 

 
Ponedeljek, 21. januar 2019 
Drugi roditeljski sestanek 
 
Sreda, 23. januar 2019  
Dve srebrni priznanji na območnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje  
Območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje na temo Dediščina identitete je potekalo na 
OŠ Drska. Tekmovanja sta se udeležila tudi naša dijaka Rok Šuštaršič iz Z1b (skupina 1. in 2. 
letnik SSI) in Nina Suljić iz F3a (skupina 3. in 4. letnik SSI) in kar oba osvojila srebrno 
priznanje, Nina Suljić pa se je uvrstila tudi na državno tekmovanje. 
 
Četrtek, 24. januar 2019  
Šolsko tekmovanje iz znanja biologije  
Tema letošnjega tekmovanja je bila Bakterije in virusi, ki se ga je udeležilo 13 dijakov 1. in 2. 
letnika ter 4 dijaki iz 3. in 4. letnika. Tekmovanje za 3. in 4. letnike zajema vsebine učnega 
načrta za biologijo za gimnazije. Dobitniki bronastega priznanja so:  Janja Podlogar iz K1b, 
Žan Vozelj iz K2a, Staša Konda iz K2a, Agnes Krnc iz F2b, Luka Špec iz K3b in Jan Horžen iz 
F4b. Na državno tekmovanje v Mariboru pa so se uvrstili Janja, Žan, Luka in Jan.  
 
Ponedeljek, 28. januar 2019  
Dan spomina na žrtve holokavsta  
Ob dnevu spomina na žrtve holokavsta so 
se dijaki v okviru Bralnega kluba v Muzeju 
novejše zgodovine Slovenije udeležili učne 
ure z naslovom Taboriščni sistemi med 2. 
svetovno vojno in si ogledali pričevanje 
preživele taboriščnice Erike Furst. Dan prej 
pa je dijake s koncentracijskimi taborišči in 
grozodejstvi, ki so se dogajala, poučil 
profesor Goran Matešić. V spomin in 
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opomin, da se kaj takega ne bi nikoli več ponovilo. 
 
Ponedeljek, 28. januar 2019  
Šolsko tekmovanja iz znanja geografije  
Tema tekmovanje so bile Migracije. Tekmovanja se je udeležilo 28 dijakov. 1. mesto je 
dosegel Franci Mervar iz K4a, 2. mesto Jakob Povšič iz K4a, 3. mesto Špela Špringer iz K2b in 
4. mesto Luka Špec iz K3b. Zmagovalci so se udeležili območnega tekmovanja, ki je bilo 6. 
marca 2018 na Gimnaziji Brežice. Bronasta priznanja so prejeli še: Karin Boltes, Jure 
Radovanovič, Gašper Tratar, Lara Henčič, Maj Kuhelj in Alja Šlejkovec. 
 
Ponedeljek, 28. januar 2019 
Podarim ti žarek sonca  
V okviru projekta V odsevu je društvo študentov medicine Slovenije ob evropskem dnevu 
depresije razpisalo likovni natečaj z naslovom Podarim ti žarek sonca. Med 150 deli je Kaja 
Selko iz Z2c osvojila prvo nagrado.  

 
 

Torek, 29. januar 2019  
Rokometašice v polfinalu državnega prvenstva  
Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje je potekalo v Športni dvorani Leona 
Štuklja. V konkurenci treh srednjih šol je ekipa naše šole dosegla 2. mesto, kar ji je zagotovilo 
uvrstitev v polfinale državnega prvenstva.  
 
Sreda, 30. januar 2019 
Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine  
Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine se je udeležilo 23 dijakov. Letošnja tema je bila 
»Prelomni leti 1918-1919«. Zmagovalci in dobitniki bronastega priznanja so Luka Špec iz K3b, 
Rok Panjan iz F3b, Eva Bobič iz Z2b, Tim Jurinič iz K1b ter Franci Mervar iz K4a. Luka, Rok in 
Eva so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 30. marca 2019 na Gimnaziji Murska Sobota. 
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Četrtek, 31. januar 2019  
Svetovni dan brez cigarete  
Na SZKŠ smo obeležili svetovni dan brez cigarete. Sodelovali so 
predstavniki nekadilskih razredov Z3c in K3b. Najprej so dijakom Z2b 
predstavili nevarnosti in pasti kajenja. Nato so na glavnem šolskem 
hodniku postavili stojnico, na kateri so mimoidočim predstavili program 
preventive kajenja. Na razpolago so bili različni letaki o škodljivosti 
kajenja, merili so pulzno oksimetrijo, s katero lahko ugotovimo 
nasičenost kisika v krvi. Mimoidoči so imeli tudi možnost, da rešijo 
nagradni kviz.  Prisotni sta bili tudi predstavnici Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, ki je bil tudi glavni sponzor nagradnega kviza. 
 
Ponedeljek, 4. februar 2019  
Pikapolonice z gosti na otroškem oddelku  
Pikapolonice so skupaj z dijaki Z3c pod mentorstvom profesorice Janje Vovko izvedle 
lutkovno igrico Palčica, nato pa so z otroki barvali pobarvanke na temo lutkovne igrice. 
Malčkom so poskušali pričarati praznični svet in jim vsaj za kratek čas misli preusmeriti stran 
od bolezni. 
 
Ponedeljek, 4. februar 2019  
IATEFL regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnikov  
Regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnikov je potekalo na SŠ Grm – centru 
biotehnike in turizma. Tekmovanja so se udeležili Sara Gril iz K3b, Rok Panjan iz F3b, Matic 
Žnidaršič iz Z3c ter Matej Škofljanc iz K3a. Dijaki so dosegli dobre rezultate, Sara Gril pa se je 
uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 18. 3. 2019 na Gimnaziji in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik. 
 
Torek, 5. februar 2019  
Zbiralna akcija 
V januarju 2019 smo na Šolskem centru Novo mesto z majhno pozornostjo ustvarili veliko 
dejanje. Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli, ki je bila pobudnica akcije, smo zbirali 
"odslužene" odeje, brisače, blazine, rjuhe in druge stare kose posteljnine, igračke, hrano, 
povodce … za živali v zavetišču. Donacijo bodo prejeli: Veterinarska postaja Sevnica, v okviru 
katere imajo zavetišče za živali, Veterinarska bolnica Brežice, v okviru katere imajo zavetišče 
za živali, Zavetišče »Meli« Trebnje. Posebna zahvala gre dijakom Z2c (Lauri, Miši, Saši, Timu 
in Žigi) za pomoč pri razvrščanju in pakiranju materiala.  
 
Sreda, 6 februar – sobota, 9. februar 2019  
Obisk Evropskega parlamenta v Strasbourgu  
Dijaki naše šole so v okviru projekta Evrošola obiskali sedež Evropskega parlamenta v 
Strasbourgu. To je bila nagradna strokovna ekskurzija, saj so dijaki pod mentorstvom 
profesorja Mateja Cizlja zmagali na tekmovanju Evrošola. Odšli so v zgodnjih jutranjih urah, 
na cilj pa so prispeli zgodaj popoldne. Prvi dan v Strasbourgu so si ogledali center mesta, 
stolnico Notre-Dame, območje Petite France in mnoge druge zanimivosti. Prespali so v 
Hotelu Pax. Naslednji dan so se odpeljali proti veliki stavbi Evropskega parlamenta. Tam so šli 
najprej čez varnostno kontrolo, nato pa so jim vročili priponke ter dnevni program. 
Predstavili in pojasnili so jim potek dneva. Oblikovali so tudi večjezične delovne skupine. 
Nato so zasedli svoja mesta v veliki dvorani Evropskega parlamenta, se fotografirali in začeli s 
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programom. Najprej se je vsaka šola predstavila. Našo je predstavila sošolka Maja Koretič 
Urbanč. Sledila je predstavitev Evropskega parlamenta in EU s strani upravnega uslužbenca 
Evropskega parlamenta. Ta del so zaključili s kosilom v restavraciji, kjer so tudi oblikovali 
ekipe s po štirimi igralci različnih narodnosti in začeli igro »Eurogame«. Po zaključku te igre in 
oddaji delovnih listov so se razdelili po dodeljenih temah in se srečali v sejnih dvoranah 
komisij, kjer so zbrali predloge za rešitev dodeljenega problema. Te predloge so nato 
predstavili v veliki dvorani, kjer so bili na začetku. Tam so ostali udeleženci lahko predloge 
sprejeli ali zavrgli, tako kot v pravem parlamentu. Sledil je finale »Eurogame« in podelitev 
nagrad. V zmagovalni ekipi je bila tudi sošolka Živa Horvat. Na koncu so predvajali še 
evropsko himno, nato pa so se odpravili proti hotelu. Tretji dan so se zjutraj odpravili še v 
južni del Alzacije, v mesto Colmar, ki je znano kot »središče alzaškega vina«. Tam so videli 
veliko zanimive alzaške arhitekture, ulico Petite Venice in celo repliko Kipa svobode. Okoli 
poldneva so se odpeljali iz Francije čez Nemčijo in Avstrijo proti Sloveniji, kamor so prispeli 
okoli polnoči.  

 
 
Ponedeljek, 11. februar 2019  
Videokonferenčno predavanje v mednarodnem projektu Kreativno učenje   

Pri projektu Kreativno učenje smo izvedli dve 
videokonferenčni predavanji z Medicinsko šolo 
Pula. Dijakinje naše šole so dijakom Medicinske 
šole Pula predstavile vitalne funkcije, njihovi 
dijaki pa so našim predstavili temo vaje z 
utežmi. Pri predavanju smo uporabljali spletna 
orodja za izdelavo prezentacij Mentimeter, 
Prezi in Kahoot. Kljub tehničnim težavam smo 
predstavitve uspešno izvedli do konca. Spoznali 
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smo, da tehnika ne more nadomestiti človeka, lahko pa naredi pouk zanimivejši. Dijaki so se 
s pametnimi telefoni vključili v predavanje tako, da so izpolnjevali vprašanja s predstavitve. 
 
Sreda, 13. februar 2019  
Nogometašice v polfinalu državnega prvenstva  

Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za 
dijakinje je potekalo na Šolskem centru Novo 
mesto. Dijakinje Srednje zdravstvene in kemijske 
šole so tekmovale v konkurenci Gimnazije Šiška, ŠC 
Slovenske Konjice ter Gimnazije in srednje 
kemijske šole Ruše. Dijakinje so pokazale izjemno 
igro, kar jim je zagotovilo uvrstitev med najboljših 
osem srednjih šol v državi oziroma uvrstitev v 
polfinale.  
 

 
Petek, 15. februar – sobota, 16. februar 2019  
Informativni dan 2019  
Bodočim dijakom smo prikazali naše delo ter predstavili izobraževalne programe ter poklice, 
za katere izobražujemo.   

 
 
Ponedeljek, 18. februar – petek, 22. februar 2019 

Novoletne počitnice 
 
Četrtek, 28. februar 2019  
Prisluhnimo srcu – 28. februar, svetovni dan redkih bolezni  
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto smo se ob svetovnem dnevu redkih 
bolezni aktivno vključili v vseslovensko akcijo Srčna pisma. Dijake smo povabili, naj 
prisluhnejo svojemu srcu in namenijo spodbudne misli malim bolnikom z redkimi boleznimi.  
Skupaj s Skladom Vilijem Julijan – dobrodelnim skladom za otroke z redkimi boleznimi –  smo 
izdelali srčna pisma in jih po elektronski pošti poslali staršem bolnih otrok. S tem smo želeli 
pokazati srčnost mladih za mlade – narediti nekaj dobrega in posebnega za mlade borce. 
Redke bolezni so večinoma neozdravljive, zato družine z bolnimi otroki preživljajo zelo težke 
čase. Izraziti jim želimo podporo in priznanje za njihovo borbo. Srčnost naših dijakov je zelo 
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velika, saj je nastalo veliko čudovitih izdelkov, ki smo jih razstavili na šoli in otroškem oddelku 
Splošne bolnišnice Novo mesto pod naslovom Prisluhnimo srcu, razdelili pa smo jih tudi 
bolnim otrokom v bolnišnici. Srčna pisma so izdelali dijaki 2. letnikov in 4. a programa 
zdravstvena nega. 
 
Sreda, 6. marec 2019  
Predstavitev šolskih hoodijev 
Na sestanku dijaške skupnosti so predstavniki šol 
preizkusili hoodije/kapucarje ŠCNM. Dijaki so bili nad 
njimi navdušeni. Pomerjanje in naročanje puloverjev je 
bilo v tednu od 18. do 23. marca. Cena puloverja je bila 
22,80 EUR. 
 
Sobota, 9. marec 2019  
Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje  
Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje je potekalo v Ljubljani na OŠ Spodnja Šiška, 
kamor se je uvrstila tudi dijakinja Nina Suljič, F3a, ki je tekmovala v skupini 3. in 4. letnikov 
SSI. Tema letošnjega tekmovanja je bila Dediščina identitete, naslov razlagalnega spisa pa 
Ivan Cankar – publicistični redoljub ali ustvarjalni rodoljub? Nina se je izvrstno odrezala, zato 
je osvojila zlato Cankarjevo priznanje. 
 
Ponedeljek, 11. marec 2019  
Šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete  
Na naši šoli je potekalo šolsko tekmovanje za bronaste Preglove plakete. Na tekmovanju so 
se pomerili 4 dijaki prvega, 9 dijakov drugega, 7 dijakov tretjega in 9 dijakov četrtega letnika. 
V prvem letniku je bila najuspešnejša Špela Longar, F1b, ki je dosegla 80 % točk. Drugo mesto 
je zasedla Janja Podlogar, K1b, in tretje Žan Zakrajšek, K1a. V drugem letniku je prvo mesto 
osvojil Žan Vozelj, K2a, ki je dosegel 71 % točk, drugo mesto Urška Lapuh, K2a, in tretje 
mesto Katja Bevc, K2b. V tretjem letniku je prvo mesto pripadlo Andražu Koblerju, K3b, z 
osvojenimi 80 % točk, sledita Maja Koretič Urbanč, K3b, na drugem, in Patrik Kmetič, F3a, na 
tretjem mestu. V četrtem letniku sta si prvo mesto razdelila Karin Boltes, K4a, in Matic 
Povše, K4a, ki sta osvojila 68 % točk. Tretje mesto je pripadlo Blažu Kosu, K4b. Bronasto 
Preglovo plaketo so osvojili: Špela Longar in Janja Podlogar iz prvega letnika, v drugem 
letniku Žan Vozelj, Urška Lapuh in Katja Bevc ter Andraž Kobler iz tretjega letnika  Na 
državnem tekmovanju za srebrne in zlate Preglove plakete, ki je potekalo 11. 5. 2019 v 
Ljubljani, so našo šolo zastopali vsi prvouvrščeni iz vsakega letnika.   
 
Torek, 12. marec – četrtek, 14. marec 2019  
Ko dijaki želijo dodatno znanje  
38 dijakov 4. letnikov programa zdravstvene nege si je v treh skupinah na lastno željo, po 
predhodnem dogovoru s profesorico Andrejo Kmet, ogledalo Oddelek za patologijo in 
citologijo Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer sta jim prostore in delo oddelka predstavili 
vodja oddelka Marjeta Kladnik Jene, dr. med., in Tinka Mohar Hajnšek, dr. med. 
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Torek, 12. marec 2019  
Srečanje koordinatorjev v mednarodnem projektu Erasmus +: Agriculture 2.0  

Naša šola je gostila predstavnike s Srednje škole 
Antun Matijašević Karamaneo Vis (Hrvaška), 
Ventspils Valsts 1. Ģimnāzija (Latvija) in Liceo 
Scientifico e Linguistico Bonaventura Rescigno 
(Italija), ki je tudi nosilka projekta. 
Koordinatorica Šolskega centra Novo mesto je 
dr. Lorena Mihelač. Namen projekta je 
proučevanje kmetijstva ter ugotoviti, kakšen 
vpliv in posledice imajo pesticidi in gensko 
spremenjeni organizmi na zdravje človeka. Na 

srečanju je bilo predstavljeno dosedanje delo ter sprejeti dogovori o nadaljnjih aktivnostih. 
Zaključno srečanje bo v oktobru 2019 na otoku Visu. 
 
Sreda, 13. marec 2019  
DJ Umek in POPslastice  
V prepolni Trdinovi čitalnici Knjižnice Mirana Jarca so dijaki Bralnega kluba prisluhnili 
pogovoru s svetovno znanim DJ-em  Urošem Umkom, pionirjem elektronske glasbe. DJ Umek 
je med drugim povedal, da je potrebno na kariero DJ-a gledati kot na kariero športnika – vsak 
dan je potreben trening in seveda fokus, ki te pripeljeta do željenega cilja. Uroš je poudaril, 
naj si mladi postavijo visoke cilje, h katerim naj stremijo. 
 
Petek, 15. marec 2019  
Strokovna ekskurzija na Fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradec  
Dijaki tretjih letnikov kemijski tehnik so se odpravili na Fakulteto 
za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradec. Najprej so jim 
predstavili fakulteto in njen način delovanja ter možnosti 
zaposlitve po končanem študiju. Slišali so tudi veliko novega o 
razvoju polimerov, predvsem o biorazgradljivih, ki bi pomagali 
pri ohranjanju čistega okolja. Nato so se razdelili v skupine in si 
ogledali laboratorije in njihovo opremo. Spoznali so analizni 
laboratorij z najsodobnejšo opremo, 3D-tiskalnik in modeliranje 
v 3D-tehniki, ekstrudiranje ter preizkušanje termičnih in 
mehanskih lastnosti polimerov. V enem izmed laboratorijev so sintetizirali najlon in se ob 
navijanju najlonske nitke zelo zabavali. Slovenj Gradec so zapustili polni novega znanja o 
polimerih, njihovih lastnostih in vplivih na okolje.  
 
Petek, 15. marec 2019  
Dijaki na srečanju z evropskima poslancema  

Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole so se 
udeležili pogovora z evropskima poslancema 
Romano Tomc in Lojzetom Peterletom. Dogodek 
projekta Vsi smo EU je bil organiziran v Galeriji 
Simulaker, kjer smo se z dijaki različnih šol 
pogovarjali o prihodnosti mladih in Evropski uniji. 
Po uvodnem dialogu s poslancema so se dijaki 
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razdelili v 3 skupine, v katerih so se pogovarjali o dodeljeni temi, nato pa smo naša mnenja 
predstavili ostalim udeležencem. 
 
Torek, 19. marec 2019  
Tehniški dan OŠ Stična  
Naša šola je gostila učence OŠ Stična. Po skupni predstavitvi šolskega centra in naše šole so 
učenci spoznavali delo v laboratorijih in specialnih učilnicah. V kemijskem laboratoriju so 
izvedli vajo Čarobna kemija, v farmacevtskem laboratoriju so ustvarjali v Farmacevtskih 
ustvarjalnicah, v zdravstvenih kabinetih so pridobivali znanja o gibanju in razkuževanju, 
kozmetično pa so se razvajali v kozmetičnih specialnih učilnicah.  
 
Torek, 19. marec 2019  
Polfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje  

Polfinale državnega prvenstva v 
rokometu za dijakinje je potekalo na 
Gimnaziji Ormož. Dijakinje so na 
prvenstvu dosegle tretje mesto in s 
tem uspešno zaključile letošnjo 
rokometno sezono med 
srednješolkami. Ekipo Srednje 
zdravstvene in kemijske šole 
sestavljajo: Manja Kisovec, Anja 
Kastelic, Klara Nosan, Tina Boškovič, 
Teja Slapničar, Manca Urbič, Pia 
Šneperger, Nina Bašelj, Jerca Jaklič, 
Blažka Fink, Eva Kraševec ter 

mentorja Simon Šlajkovec in Matjaž Ferkolj. 
 
Četrtek 21. marec 2019  
Šolsko tekmovanje v znanju matematike  
Sodelovalo je 67 dijakov v kategoriji B in 4 dijaki v kategoriji C. Dijaki so bili zelo uspešni, 
dosegli so 28 bronastih priznanj, 9 dijakov (Klaudija Šorli iz F1a, Adrijana Radman iz K2b, 
Mojca Fink iz Z2a, Maja Koretič Urbanč, K3b, Anja Habinc, F3a, Filip Turk, K4b, Nejc Požun, 
F4a, Blaž Kos, K4b, Tin Hočevar, B1a) pa se bo udeležilo državnega tekmovanja, v soboto, 13. 
aprila. 
 
Ponedeljek, 25. marec 2019  
Materinski dan  
Ob materinskem dnevu, so dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole z rožicami in srčki 
obdarili mamice na porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto. 
 
Četrtek, 28. marec 2019  
24. državno tekmovanje kemijskih tehnikov in srečanje mladih kemikov  
24. državno tekmovanje kemijskih tehnikov je potekalo na Šolskem centru Novo mesto in se 
ga je udeležilo 15 tekmovalcev iz petih kemijskih šol v Sloveniji: Gimnazije in srednje 
kemijske šole Ruše, Srednje strojne in kemijske šole (Šolski center Ljubljana), Srednje šole za 
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kemijo, elektrotehniko in računalništvo (Šolski center Celje), Dvojezične srednje šole Lendava 
in Srednje zdravstvene in kemijske šole (Šolski center Novo mesto). 

 
Naslov naloge je bil Določitev acetilsalicilne kisline v vzorcu. Tekmovalna naloga je bila 
sestavljena iz eksperimentalnega dela in zapisnika, v katerega je tekmovalec zapisal vse 
meritve, kemijske enačbe reakcij, izračune in rezultate ter odgovarjal na zastavljena 
vprašanja. Naloga je obsegala znanje laboratorijske in analizne tehnike, analizne kemije, 
kemijskega računstva ter splošne in anorganske kemije. Za izvedbo naloge so imeli dijaki na 
voljo štiri ure. Praktično delo in zapisnik so ovrednotili ocenjevalci, ki so profesorji vseh petih 
šol.   
 
Uvrstitev Ime in priimek dijaka Mentor Šola 

1. mesto Mihael Jus Boštjan Denac 
Gimnazija in srednja 
kemijska šola Ruše 

2. mesto Karin Boltes Melita Miklavčič 

Srednja zdravstvena in 
kemijska šola Novo 
mesto; Šolski center 
Novo mesto 

3. mesto Vanja Lorenčič Helena Prevc 
Srednja strojna in 
kemijska šola; Šolski 
center Ljubljana 
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Sobota, 30. marec 2019  
Rok Panjan – državni podprvak tekmovanja mladih 
zgodovinarjev  
Rok Panjan iz F3b, Luka Špec iz K3b in Eva Bobič iz Z2b 
so sodelovali na XVIII. državnem tekmovanju mladih 
zgodovinarjev na Gimnaziji Murska Sobota. Tema je 
bila »Prelomni leti 1918-1919«. Rok, Luka in Eva so 
naši šoli prinesli izjemen rezultat, saj je Rok osvojil 
drugo mesto in zlato priznanje, Luka si je prav tako 
prislužil zlato priznanje, Eva pa srebrno. 

  
Ponedeljek, 1. april 2019  
Zaključna prireditev 24. državnega tekmovanja kemijskih tehnikov in srečanja mladih 
kemikov  
Tekmovanje kemijskih tehnikov 
in srečanje mladih kemikov se je 
končalo s prireditvijo v Športni 
dvorani Leona Štuklja. Zbrane je 
nagovorila ravnateljica Srednje 
zdravstvene in kemijske šole 
Damjana Papež, dogodek pa so 
popestrile dijakinje Taja in Zala 
Kržičnik z instrumentalno 
izvedbo Zdravljice, Sara Božič in 
Nina Suljić z izvrstnimi interpretacijami pesmi ter plesalke in plesalci skupine Unique s 
svojimi usklajenimi gibi. Prireditev sta spretno povezovala dijaka Alja Hrovat in Luka Pavlin, ki 
sta na koncu razglasila zmagovalce. Priznanja in nagrade, ki so jih poleg najboljših treh za 
sodelovanje prejeli tudi ostali tekmovalci, je podelila ravnateljica naše šole. 
 
Sreda, 3. april 2019  
Evropske statistične igre  
Tudi letos so se dijaki naše šole udeležili nacionalnega dela Evropskih statističnih iger. 
Sodelovale so 4 ekipe, najuspešnejša pa je bila ekipa LTL v sestavi Leje Bele, Lucije Marolt, 
Tie Renko, vse iz K3b. Dijakinje so dosegle 2. mesto v svoji kategoriji in si s tem prislužile 
vstopnico za evropski del tekmovanja.  
 
Četrtek, 4. april – nedelja, 7. april 2019  
12. srečanje E-medica v Termah Tuhelj  
Naši dijaki so se v projektu E-medica skupaj z mentoricama Mojco Simončič in Slađano 
Sladojević udeležili srečanja, ki je potekalo v Termah Tuhelj. Predstavili so opravljeno delo in 
rezultate na posameznih projektih. Udeleževali so se aktivnosti z namenom učenja, druženja 
in zabave. Skupaj z dijaki drugih šol so sodelovali na družabnih in športnih igrah in tako poleg 
novega znanja utrjevali tudi prijateljske vezi, ki so nastale med delom na projektu. 
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Ponedeljek, 8. april 2019  
7. april – svetovni dan zdravja  
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli smo 
praznovali svetovni dan zdravja. Izdelali smo 
plakat, s katerim smo ozaveščali mimoidoče o 
zdravem načinu življenja. Na stojnici so si 
lahko dijaki in zaposleni izmerili krvni pritisk 
in pulzno oksimetrijo, s katero ugotavljamo 
nasičenost kisika v krvi. Obiskovalci so lahko 
vzeli misli o zdravju in jih prebrali, delili pa 
smo tudi jabolka, saj smo se držali angleškega 
pregovora, ki pravi: »Eno jabolko na dan 
odžene zdravnika stran.« 
 
Četrtek, 11. april 2019  
Z znanjem do lepote  

Z dijakinjami programa KZ smo se udeležili 6. državnega 
kozmetičnega tekmovanja Z znanjem do lepote. Tekmovanja v 
kategoriji ličenja so se udeležile tekmovalke z modeli Katja 
Kuhar/Kaja Kostrevc, Urška Gmajnič/Urška Mikec, Ana Turk/Lina 
Jazbec, Merisa Malić/Eva Piškurič, Andreja Colarič/Sara Puhek z 
mentorico Sabino Špoljar, permanentnega lakiranja so se 
udeležile Zala Jagodic/Sara Skubic, Lucija Gracar/Mateja Pirc, 
Eleonora Kiš/Jasmina Saje, Anja Koplan/Sabrina Keranović z 
mentorico Sabino Špoljar, naravne manikire so se udeležile Vita 
Jurečič/Nika Bizjak, Lucija Novak/Ida Levstek z mentorico Tino 
Benkovič, na celostni podobi so sodelovale Lea Drab, Sabina 
Kerin, Anja Rupar, Rebeka Glavan z modelom Katarino Pečjak in 
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mentorico Moniko Sadar, v kategoriji nail art v škatlici pa so sodelovale Tina Žagar, Adriana 
Bratkovič, Lea Drab, Anja Koplan z mentorico Tino Benkovič. 
 
Četrtek, 11. april 2019  
POPslastice in Robert Kranjec  
Na POPslasticah so dijaki Bralnega kluba prisluhnili pogovoru z Robertom Kranjcem, enim 
izmed slovenskih najuspešnejših smučarskih skakalcev. Iz pogovora so dijaki izvedeli, da se je 
treba v življenju in tudi v športu naučiti sprejemati tako poraze kot zmage, da je potrebno 
vztrajati in verjeti vase, ker se le tako lahko dvigneš na višji nivo. Robi je spregovoril tudi o 
medijih, promociji in družbenih omrežjih, pozabil pa ni niti na branje. Izvedeli so, da bere 
kriminalke, zgodovinske knjige ter biografije o uspešnih športnikih. Trenutno še ne razmišlja 
o svoji (avto)biografiji, je pa športnik po načinu življenja in po duši, saj spremlja različne 
športe – nogomet, košarko, smučanje … 
 
Petek, 12. april 2019  
Državno tekmovanje srednjih zdravstvenih šol za priznanja Angele Boškin  

24. državno tekmovanje srednjih 
zdravstvenih šol iz znanja 
zdravstvene nege in oskrbe za 
priznanja Angele Boškin je potekalo 
na Srednji zdravstveni in kozmetični 
šoli Maribor. Tema letošnjega 
tekmovanja je bila Zdravstvena nega 
pacienta z motnjami gibanja. Iz 
programa zdravstvene nege so našo 
šolo zastopali Lucija Mohar in Elma 
Huseinović iz Z3a ter Matic Pacek, 
Nina Bašelj in Anja Sušin iz Z4b. Iz 

programa bolničar-negovalec pa Tanja Pirc iz B3a ter Ilfada Mušić in Zurifa Maličević iz B2a. 
Dijaki so dosegli odličen ekipni uspeh. Lucija in Ilfada sta osvojili zlato, Matic srebrno, Nina in 
Anja pa bronasto priznanje. Dijakinja Anja Rupar pa je na likovnem natečaju osvojila odlično 
2. mesto. 
 
Sobota, 13. april 2019  
Državno tekmovanje v znanju matematike  
Na naši šoli je potekalo državno tekmovanje v 
znanju matematike, ki so se ga udeležili tudi naši 
dijaki. Klaudija Šorli, F1a, Mojca Fink, Z2a, Adrijana, 
K2b, in Blaž Kos, K4b, so dosegli srebrno priznanje, 
dijaki Maja Koretič Urbanč, K3b, Anja Habinc, F3a, 
Nejc Požun, F4a, in Filip Turk, K4b, pa so dosegli 
zlato priznanje. Dijakinja Anja Habinc je hkrati 
dosegla 1. nagrado v svoji kategoriji. 
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Torek, 16. april 2019  
Dan odprtih vrat v Krki  
Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole vsako leto znova pišejo lepo zgodbo z dnevom 
odprtih vrat v Krki, d. d., Novo mesto. Dijaki  so z veseljem skrbeli in varovali naše največje 
bogastvo – zdravje.  V soboto dopoldan in popoldan sta dve skupini z osmimi dijaki ter z 
mentoricama Marijo Račič in Glorio Šepec izvedli preko 1100 meritev arterijskega  krvnega 
tlaka, dijaki pa so podali tudi kakšen zdravstveno-vzgojni nasvet. Uživali so prav vsi, sodelavci 
Krke pa so nam podarili majčko, ki »pravi«, da smo del zgodbe humanosti in prostovoljstva, 
in to je tisto pravo, kar šteje pri zgodbi s srcem za poklic in življenje. 

 
 
Sreda, 24. april 2019  
Rudarski muzej Antonijev rov in Partizanska bolnica Franja  
Dijaki drugega letnika programa kemijski tehnik so v okviru interesne dejavnosti odšli v Idrijo. 
Najprej so si ogledali rudnik živega srebra v Idriji, Antonijev rov. Spoznali so delo rudarjev, 
zgodovino rudarstva v Idriji in odšli do najnižje točke rudnika, ki je 96 metrov pod površjem. 
Med ogledom so videli tudi dragoceno cinabaritno rudo in kapljice samorodnega živega 
srebra. Predstavljene so jim lastnosti živega srebra, njegova uporaba, vpliv na okolje in 
človeka ter postopek sortiranja, žganja in topljenja živosrebrove rude skozi stoletja. Zadnji 
ogled je bila še bolnišnica iz druge svetovne vojne. Po ozki soteski so se sprehodili do 
Partizanske bolnice Franja, kjer so si ogledali 14 hišic, v katerih so zdravili hudo poškodovane 
partizane. Bolnišnica je bila 2007 zaradi naliva vode uničena, vendar je zdaj v celoti 
obnovljena. 
 
Ponedeljek, 29. april – petek, 3. maj 2019 

Prvomajske počitnice 
 
 
Petek, 10. maj 2019  
Proslava ob 10. obletnici izvajanja programa kozmetični tehnik  
V šolskem letu 2018/19 smo obeležili 10 let izvajanja programa 
kozmetični tehnik na Srednji zdravstveni in kemijski šoli na Šolskem 
centru Novo mesto.  Jubilej  smo obeležili  s kulturno prireditvijo, ki 
smo jo pripravili v Športni dvorani Leona Štuklja. Na prireditvi smo 
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ujeli nekaj zgodovinskih trenutkov in se spomnili začetkov izobraževanja za poklic kozmetični 
tehnik. Dijaki kozmetične usmeritve so s svojimi plesnimi in pevskimi spretnostmi poskrbeli 
za popestreno in prijetno vzdušje. Obiskovalci in zaposleni na Šolskem centru Novo mesto so 
si po prireditvi ogledali praktično izvedbo ličenja, ki sta jo dijakinji s svojimi spretnostmi in 
veščinami izvajali 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 ter uspehe na poklicni maturi. Na koncu so zbrane tudi vse generacije, ki so 
se v šolo vpisale v preteklih 10 letih. Druženje smo zaključili s pogostitvijo in prijetnim 
medsebojnim druženjem, kjer smo si izmenjali prenekatere spomine postavljanja temeljev 
kozmetičnega programa.  
 
Sobota, 11. maj 2019  
Državno tekmovanje za zlate in srebrne Preglove plakete  
Državno tekmovanje za zlate in srebrne Preglove plakete je potekalo na Fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Našo šolo so zastopali: Špela Longar iz F1b, Žan 
Vozelj iz K2a, Andraž Kobler iz K3b ter  Matic Povše in Karin Boltes, oba iz K4a. Dijak Andraž 
Kobler je med tekmovalci tretjega letnika zasedel odlično 15. mesto in osvojil zlato Preglovo 
plaketo.  
 
Ponedeljek, 13. maj 2019  
Nagradni izlet Z4c in K4b maj 2019  
Pred zaključkom pouka so se dijaki K4b in Z4c odpravili na nagradni izlet, ki so si ga v tretjem 
letniku priborili na zaključni prireditvi. Z4c so si moči za maturo nabrali v Termah Snovik, K4b 
pa so se sproščali v Ljubljani pri vožnji z gokarti in paintballu. 
 
Ponedeljek, 13. maj 2019  
Trije zlati geografi  
Luka Špec, K3b, Špela Špringer, K2b in Jakob Povšič, K4a so 
na Tekmovanju iz znanja geografije, ki je potekalo na OŠ 
Podčetrtek, osvojili zlata priznanja. Letošnja tema so bile 
migracije, tekmovalci pa so se morali znajti tudi na terenu, 
kjer so proučevali značilnosti in razvoj naselja Podčetrtek.  
 
Sreda, 15. maj 2019  
Mednarodni dan medicinskih sester  
Dijakinje Z4b Ajda Španring, Špela Malenšek in Pia Rožman so v Splošni bolnišnici Novo 
mesto mimoidočim predstavljale lik medicinske sestre. Pripravile so stojnico z izdelki, ki so jih 
podarjale mimoidočim, ter merile arterijski krvni tlak. 
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Petek, 17. maj 2019  
Zaključna prireditev in predaja ključa  
Na naši šoli je potekala 6. zaključna prireditev, na kateri so bili pohvaljeni najuspešnejši dijaki 
šole v tem šolskem letu. Osvojili so najvišja priznanja na državnih tekmovanjih, in sicer v 
znanju in športu. Prav tako pa je priznanje 
za posebne zasluge in dosežke prejelo 6 
maturantov, ki so se v času šolanja izkazali 
na posameznih področjih delovanja in 
doprinesli k promociji ter ugledu šole in 
šolskega centra. Ti dijaki so: Julija Košir, Z4a, 
Matic Pacek, Z4b, Ajda Španring, Z4b, Urška 
Gmajnič, KZ4a, Meta Sokol, F4c, in Maj 
Gregorič, F4b. Med vsemi dijaki je najbolj 
izstopal s svojimi vrhunskimi rezultati Nejc 
Požun, F4a, ki si je prislužil naziv naj dijak 
šole. Priznanja sta podelila namestnik 

direktorja dr. Matej 
Forjan in ravnateljica 
Damjana Papež. Z 
zabavnimi točkami so 
se predstavili in 
popestrili dogajanje 
dijaki zaključnih 
letnikov ter se tako 
simbolno poslovili od 
srednje šole. V športnih igrah so se med seboj pomerili štirje 
najboljši oddelki tretjih letnikov in se potegovali za skrbništvo 
ključa v naslednjem šolskem letu. Zmagal je oddelek K3b in prejel 
posebno nagrado šole – pouka prost dan in izlet.  

 
Torek, 21. maj 2019  
Strokovna ekskurzija v kozmetično hišo Afrodita  
Kozmetičarke drugega letnika so se odpravile na strokovno ekskurzijo v Rogaško Slatino, kjer 
so si ogledale kozmetično hišo Afrodita. Tam so jim predstavili izdelke različnih linij in nego, 
ki se izvaja ob določenih kozmetičnih problemih, njihove kozmetične salone ter proizvodnjo. 
Po končanem ogledu Afrodite so se odpeljale proti Rogatcu, kjer so si ogledale muzej na 
prostem. Predstavili so jim, kakšne so bile kmečke domačije, trgovina in na splošno kmečko 
življenje. 
 
Četrtek, 23. maj 2019  
Obisk Tehniškega muzeja Bistra  
Dijaki K1a in K1b so odšli v Tehniški muzej Slovenije v Bistro. Tam so si ogledali različne 
avtomobile, spoznali elektriko na malo drugačen način in merili višino drevesa s pomočjo 
teodolita.  
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Petek, 24. maj 2019  
Strokovna ekskurzija – Onkološki inštitut Ljubljana  
Dijaki 2. letnikov zdravstvene nege so obiskali Onkološki inštitut Ljubljana. Gospa Miladinka 
Matković je predstavila inštitut, nato pa je sledilo predavanje o prehrani onkološkega 
bolnika. Nato so se razdelili v štiri skupine in si ogledali oddelke ter ambulante onkološkega 
inštituta. 
 
Ponedeljek, 27. maj – sreda, 29. junij 2019  
Projektni dnevi v CŠOD Gorenje  
Dijaki F3a in F3b so bili na projektnih dnevih v CŠOD Gorenje, kjer so sodelovali na različnih 
delavnicah. 
 
Sreda, 5. junij 2019  
Strokovna ekskurzija 1. letnikov, smer kemijski tehnik  
Dijaki K1a in K1b so šli na strokovno ekskurzijo v Laško. Ogledali so si Pivovarno Laško in nato 
še poskusili brezalkoholno pijačo Laško malt na degustaciji v Termah Laško. Dan so zaključili z 
obiskom rojstne hiše slovenskega pesnika Antona Aškerca. 
 
Ponedeljek, 10 junij – sreda 12. junij 2019  
Projektni dnevi K2b v Libeličah  
Dijaki K2b so bili na projektnih dnevih v CŠOD Gorenje, kjer so sodelovali na različnih 
delavnicah. 
 
Četrtek, 20. junij 2019  
Festival brezglutenske ponudbe – Življenje brez glutena za društvo Celiac  
Dijaki naše šole tudi v svojem prostem času sodelujejo pri raznih strokovnih dejavnostih v 
šoli in izven nje. Tako so v Športni dvorani Leona Štuklja dijaki 2. in 3. letnika zdravstvene 
nege udeležencem društva Celiac iz cele Slovenije merili  arterijski krvni tlak in glukozo v krvi. 
Udeleženci festivala se zelo dobro zavedajo skrbi za zdravje in tudi zelo dobro poznajo 
normalne vrednosti, dijaki pa so spoznali živila brez glutena ter videli zanimivo delavnico, 
kako se zamesi kruh iz različnih mok brez glutena.  
 
Ponedeljek 24. junij 2019  
Podelitev spričeval zaključni izpit  
Zaključni izpit, ki je obsegal slovenščino ter storitev in zagovor s praktičnega pouka, je 
opravljalo 23 dijakov 3. letnika programa bolničar-negovalec. Zaključni izpit so uspešno 
opravili vsi dijaki.  
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Petek, 21. junij 2019 
Konec drugega ocenjevalnega obdobja 
 
Sreda, 26. junij – sobota, 31. avgust 2019 

Poletne počitnice 
 
Četrtek, 27. junij 2019  
Počitniška delavnica za osnovnošolce 
Osnovnošolci so se udeležili dveh delavnic, in sicer delavnice temeljnih postopkov oživljanja z 
uporabo avtomatskega defibrilatorja in kemijske delavnice, kjer so izdelovali sluz, silikatni vrt 
in kremo za roke. Po delavnicah so vsi udeleženci prejeli priznanje in polni novih znanj in 
izkušenj začeli s počitnicami. 
 
 
Četrtek, 4. julij 2018 
Ob zaključku mandata so se učitelji in dijaki 
SZKŠ poslovili od dolgoletnega direktorja ŠCNM 
Štefana Davida in mu v spomin podelili 
simbolno sliko, ki je avtorsko delo dijakinje Anje 
Rupar. 
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Petek, 5. julij 2019  
Izjemen uspeh maturantov na spomladanskem roku poklicne mature 2019  
Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli Šolskega centra Novo mesto smo zelo uspešno 
zaključili spomladanski rok poklicne mature, saj je od 229 dijakov zrelostni izpit uspešno 
opravilo 216 dijakov oziroma 94,3 %. 77 maturantov (33,6 %) je doseglo odličen uspeh, od 
tega pa je bilo kar 25 zlatih maturantov, med njimi: 9 diamantnih z vsemi 23 točkami, in sicer 
Nina Eršte iz F4a, Anamari Krevel iz F4c, Nika Škof iz F4c, Karin Boltes iz K4a, Franci Mervar iz 
K4a, Zala Kržičnik iz K4b, Nika Strajnar iz K4b, Lucija Cemič iz Z4b, Anja Sušin iz Z4b. 16  zlatih 

z 22 točkami, in 
sicer Anja Kavčič 
iz F4a, Gea Papež 
iz F4a, Sanja 
Žveglič iz F4a, 
Ines Saje iz F4b, 
Svetlana Gotovac 
iz F4c, Eva 
Špringer iz F4c, 
Maja Kurent iz 
K4a, Jakob Povšič 

iz K4a, Ida Vukmirović iz K4a, Julija Košir iz Z4a, Ana Lazarević iz Z4a, Anja Ruperčič iz Z4a, 
Sara Cizelj iz Z4c, Nina Imperl iz Z4c, Lucija Kolenc iz Z4c, Polona Škof iz Z4c.  10 dijakov je 
doseglo vseh možnih 100 točk pri posameznih predmetih. Pri matematiki so 100 možnih točk 
dosegli: Gea Papež iz F4a, Ines Saje iz F4b in Eva Špringer iz F4c. Pri farmaciji so 100 možnih 
točk dosegli: Lina Gorenc iz F4a, Ines Saje iz F4b, Adrijana Tomažič iz F4b, Robert Kobe iz F4c 
in Nika Škof iz F4c. Pri 4. predmetu poklicne mature v programu Zdravstvene nege, storitvi in 
zagovoru, sta 100 možnih točk dosegli Vjosë Shala iz Z4c in Polona Škof iz Z4c, v programu 
Farmacevtski tehnik pa je izdelek in zagovor s 100 možnimi točkami opravila Doroteja 
Zakovšek iz F4b. Kar 80,4 % maturantov, ki so opravljali angleščino, je prejelo certifikat iz 
znanja angleškega jezika. Svečana razglasitev rezultatov in podelitev spričeval ter obvestil je 
potekala v športni dvorani Leona Štuklja. Dijake, ki so pridobili poklice srednje medicinske 
sestre, srednjega zdravstvenika, kemijskega tehnika(-ice), farmacevtskega tehnika(-ice) in 
kozmetičnega tehnika(-ice) so z vzpodbudnimi besedami in lepimi mislimi na nadaljnjo pot 
pospremili direktor Šolskega centra dr. Matej Forjan, ravnateljica Damjana Papež ter 
predstavnika delodajalcev Simona Volf ter dr. Boris Dular.  
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Petek, 16. avgust 2019  
Začetek jesenskega roka popravnih izpitov 
 
Sobota, 24. avgust 2019 
Začetek izpitnih rokov na jesenskem roku splošne in poklicne mature 
 
 
 
 

 
Kroniko zapisala in uredila  

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


