
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Srednja zdravstvena in kemijska šola 

 

ŠOLSKA KRONIKA 
2013/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
2 

 

Ponedeljek, 2. september 2013 
Prvi šolski dan.  
Šolo prvo šolsko leto vodi novo vodstvo, in sicer ravnateljica Damjana Papež in pomočnici 
ravnateljice Katja Hrovat in Petra Žibert. Svetovalni delavki sta Jožica Hrovat in Polona Kramar. 
Na šoli je 1004 dijakov v 35 oddelkih, in sicer: 

zdravstvena nega (SSI) 12 oddelkov, 

kemijski tehnik 5 oddelkov , 

farmacevtski tehnik 8 oddelkov, 

kozmetični tehnik 5 oddelek, 

bolničar-negovalec (SPI) 3 oddelki, 

zdravstvena nega -pti 2 oddelka. 
 
Seznam oddelkov in razrednikov:  
 

  Razred Razrednik 

1 ZN1.a  Katja Kastelic 

2 ZN1.b Mateja Brudar 

3 ZN1.c Simona Zoretič 

4 ZN2.a  Katja Kržičnik 

5 ZN2.b Matjaž Stanislav Ferkolj 

6 ZN2.c  Katja Jović 

7 ZN3.a  Gloria Šepec 

8 ZN3.b Mojca Gajić Bojanc  

9 ZN3.c  Marta Lindič 

10 ZN4.a  Barbara Cesar 

11 ZN4.b  Marija Račič 

12 ZN4.c Srečko Ožek 

13 ZN1. d-pti Urška Korasa 

14 ZN2. d-pti Mirjam Bauer 

15 B1. a Mateja Kržičnik 

16 B2. a Marinka Cerovšek 

17 B3. a Janja Vovko 

18 KZ1.a Matej Cizelj 

19 KZ1.b Matejka Kure  

20 KZ2.a Tanja Kulovec 

21 KZ3.a Tina Benkovič 

22 KZ4.a Petra Krulc 

23 KT1.a Urška Muhič 

24 KT1.b Mateja Vidmar 
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25 KT2.a Mojca Višček 

26 KT3.a Mateja Horvat 

27 KT4.a Nada Fortuna Makar 

28 FT1.a Maruša Pogačnik 

29 FT1.b Tadeja Lamut 

30 FT2.a Aleš Absec 

31 FT2.b Marjeta Ban 

32 FT3.a Matjaž Brvar 

33 FT3.b Polona Kramar 

34 FT4.a Marjanca Velkavrh 

35 FT4.b Miran Grom 

Na šoli prvič uporabljamo program Herkules za načrtovanje dela in oblikovanje Letnega 
delovnega načrta ter, ob koncu šolskega leta, Poročila o delu. 
 
Sobota, 14. september 2014 
Na OŠ Smlednik je potekalo državno tekmovanje v poznavanju flore.  
Tekmovanja se je udeležilo 14 dijakov naše šole. Najuspešnejša iz naše šole sta bila Janja Geršak 
in Žiga Najger, FT 2. b, ki sta osvojila srebrno priznanje. Bronasta priznanja so osvojili: Žan 
Antolovič in Žiga Krnc, FT 3. b, Maša Mamić in Eva Jerič, FT 3. b, Domen Kos in Sara Zupančič, FT 
4. a ter Melita Meglič in Tjaša Klemenčič, FT 4. a.  
 
Četrtek, 26. september 2013 
Novomeški župan Alojzij Muhič je povabil zlate maturante s stalnim prebivališčem v občini Novo 
mesto na tradicionalni sprejem. Maturante je sprejel v dvorani občinskega sveta na rotovžu. Na 
sprejem so bile povabljene tudi štiri zlate maturantke iz naše šole, in sicer Urška Bedek, Irena 
Kastelic, Urša Klobčar in Barbara Kulovec.  
 

    
 
Četrtek, 26. september 2013 
Na Bajnofu potekalo je potekalo občinsko prvenstvo v krosu, ki je bilo tudi kvalifikacijsko 
prvenstvo za uvrstitev v občinsko ekipo za DP Slovenije v krosu. V kategoriji starejših dečkov 
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letnik 1998, ki so se pomerili na 1000 m, je 2. mesto osvojil Marko Živkovič, KT 1. a. V tej 
kategoriji sta tekmovala še Adrian Frančič (5. mesto) in Miha Fišter (7. mesto), oba ZN 1. a. V 
kategoriji starejših mladincev, ki so tekli na 2000 m, pa je prepričljivo zmagal Matjaž Pregrat, ZN 
1. d – pti. Prav tako odlično 3. mesto pa je osvojil Nejc Koželj, FT 3. a. 
 

    
 
Sobota, 28. september 2013 
Za odličen učni uspeh – za vse zbrane točke na maturi je zlatim maturantom  na sprejemu na 
dvorcu Brdo pri Kranju čestitala predsednik države Borut Pahor in minister za izobraževanje, 
znanost in šport Jernej Pikalo. Ena izmed 70 zlatih maturantov je bila tudi naša dijakinja Vlasta 
Pestotnik. Vlasta je letos z odliko končala srednjo zdravstveno in kemijsko šolo, smer 
zdravstvena nega in si pridobila naziv srednja medicinska sestra. Študijsko pot bo nadaljevala na 
Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, kjer je vpisala študij zdravstvene nege.  
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Četrtek, 3. oktober 2013 
V Splošni bolnišnici Novo mesto je potekalo 10. izobraževanje za nove prostovoljce, ki je 
potekalo pod okriljem Slovenske filantropije in Splošne bolnišnice Novo mesto. Izobraževanja se 
je udeležilo 32 dijakov prvega letnika programa zdravstvena nega. 
 

    
 
Petek, 4. oktober 2014 
Na šoli je potekalo tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Udeležilo se ga je 113 dijakov, 29 
dijakov je prejelo bronasto priznanje.  
 
Torek, 15. oktober 2013 
Izšla je 1. številka spletnega šolskega časopisa Di(v)jak.  
 
Ponedeljek, 28. oktober 2013 – sreda, 30. oktober 2013: jesenske počitnice 
 
Četrtek, 31. oktober 2013 – petek, 1. november 2013: prazniki 
 
Petek, 8. november 2013 – sobota, 9. november 2013 
Dijakinje in mentorici Mojca Simončič in Marija Račič so predstavili našo šolo v Tuheljskih 
Toplicah na 7. srečanju E-medica. E- medica je združenje zdravstvenih šol na Hrvaškem. V tem 
šolskem letu so se projektu pridružile štiri šole iz tujine, med njimi tudi naša šola.Projekt bo 
potekal skozi celo šolsko kot sodelovanje med šolami, ki se bodo povezale z različnimi 
projekti. Vzpostavili smo stik z zdravstvenimi šolami iz Skopja, Beograda, Zagreba, Zadra, Splita 
in Varaždina. Prva projekta, v katerih bomo sodelovali, pa sta Prostovoljstvo in Zastrupitve v 
otroški dobi. 
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Sobota, 9. november 2013 
V Šoštanju je potekalo državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Dijakinji Manca 
Klemenčič, FT 4. a, in Arijeta Murseli, ZN 1. b, sta dosegli srebrno priznanje.  
 
Četrtek, 14. november 2013 
V okviru praznovanja 50-letnice zdravstvene šole smo pripravili odprtje razstave Zgodovina 
zdravstvene šole skozi čas 1963–2013. Na prireditev ob dogodku smo povabili prvo generacijo 
medicinskih sester, bivše ravnatelje in profesorje ter bivše dijake šole in predstavnike 
zdravstvenih ustanov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, s katerimi sodelujemo. Vsi za nas 
predstavljajo pomemben delček zgodovine in sedanjosti, na kateri gradimo prihodnost. 
Hkrati obeležujemo tudi 10-letnico prostovoljstva, saj dijaki naše šole že deseto leto zapored kot 
prostovoljci opravljajo prostovoljno delo v Splošni bolnišnici Novo mesto, v Domu starejših 
občanov Novo mesto in drugih domovih za ostarele na Dolenjskem in v Beli krajini. S svojo 
srčnostjo, prijaznostjo in toplo besedo krajšajo čas mnogim bolnikom in starostnikom, zato smo 
razstavo posvetili tudi prostovoljnemu delu. 
Po krajšem kulturnem programu, v katerem smo predstavili polstoletno zgodovino šole, so si 
povabljenci z zanimanjem in nostalgijo ogledali razstavo, se sprehodili po specialnih kabinetih 
zdravstvene nege ter obujali dragocene spomine. Povabljenci so prejeli spominski Bilten, ki je 
nastal ob tej priložnosti. Druženje smo zaključili s skromno pogostitvijo in obljubo na ponovno 
snidenje.  
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Četrtek, 14. november 2013 in petek, 15. november 2013 
Organizirali smo strokovni ekskurziji za dijakinje 3. in 4. letnika programa kozmetični tehnik. 
Dijakinje so izbirale med dvodnevno strokovno ekskurzijo v Toskano in enodnevno strokovno 
ekskurzijo v Celovec.  
 

    
 
Ponedeljek, 18. november 2013 
V okviru praznovanja 30-letnice Šolskega centra Novo mesto je bila svečana seja učiteljskega 
zbora šolskega centra s podelitvijo častnega znaka Šolskega centra Novo mesto. Direktor Štefan 
David je predstavil zgodovino delovanja šolskega centra ter nakazal smernice nadaljnjega 
razvoja. Častni znak Šolskega centra Novo mesto sta z naše šole prejela Miran Grom in Marija 
Račič.  
 
Ponedeljek, 18. november 2013  
Uspešno smo izvedli smo prvo krvodajalsko akcijo v letošnjem šolskem letu. Udeležilo se je je 13 
dijakov, večina od njih prvič. 
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Sreda, 20. november 2013 
V športni dvorani Leona Štuklja je potekala svečana akademija, ki se je je udeležil tudi minister 
za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, obeležil 30-letnico ustanovitve, in 50 let srednje 
zdravstvene šole in 140 let poklicnega šolstva na Dolenjskem. Nastopajoči dijaki in gostje so s 
svojimi nastopi počastili pomembne jubileje. 
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Četrtek, 21. november 2013 
V Športni dvorani Leona Štuklja je v okviru Dneva odprtih vrat na Šolskem centru Novo mesto 
potekal prikaz našega dela in predstavitev programov.  
 

       
 
Petek, 22. november 2013 
Organizirali smo strokovni ekskurziji za dijakinje 3. in 4. letnika programov kemijski in 
farmacevtski tehnik. Dijaki so izbirali med dvodnevno strokovno ekskurzijo v Munchen in 
Salzburg ter enodnevno strokovno ekskurzijo v Zagreb in Krapino. 
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Sreda, 27. november 2013 
Kolektiv Srednje zdravstvene in kemijske šole se je vključil v donatorsko akcijo zbiranja sredstev 
za nakup počivalnikov za Pediatrični oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto. Z zbranimi sredstvi 
smo omogočili nakup enega počivalnika, ki bo olajšal bivanje staršev ob bolnem otroku in 
ponovno dokazali, da imamo posluh za potrebe lokalne skupnosti. 
 

 
 
Četrtek, 28. november 2013 
Organizirali smo strokovno ekskurzijo za dijake 4. letnika programa zdravstvena nega v Rim.  
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Sreda, 4. december 2013 
Tema tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo tekmovanje je bila V naročju besed. Dijaki 
1. in 2. letnikov so brali pesniško zbirko Ivana Minattija, dijaki 3. in 4. letnikov pa pesmi 
zamejskega Slovenca Marka Kravosa in so nato v razlagalnem spisu dokazovali svojo bralno 
zmožnost. 
Bronasto priznanje so osvojili: 
Tina Jurejevčič, ZN 1. b, 
Tea Žura, ZN 1. a, 
Blaž Brišar, ZN 4. b, 
Petra Kic, ZN 3. a. 
Dijakinja Petra Kic je na šolskem tekmovanju dosegla največ točk in se bo udeležila regijskega 
tekmovanja, ki bo 23. januarja 2014 v Dolenjskih Toplicah. 
 
Sobota, 7. december 2013 
V okviru Šolskega centra Novo mesto smo se zaposleni udeležili izleta v praznični Celovec. 
Vse dni v decembru imamo prijetno druženje v naši zbornici. Učitelji vsak dan pripravijo  
dobrote. 
 
Ponedeljek, 9. december 2013 in četrtek, 19. december 2013 
Na šoli smo gostili zdravstvene delavce iz Makedonije, ki so na strokovnem izpopolnjevanju v 
Splošni bolnišnici Novo mesto. Pokazali smo jim delovni utrip naše šole. Ogledali so si splošne 
učilnice, zbornico in strokovne učilnice farmacije, kemije in zdravstvene nege. Dijaki programa 
zdravstvene nege so jim pripravili predstavitev pouka v strokovnih učilnicah (nega dojenčka, 
prva pomoč pri nesrečah, oskrba ran…). 
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Torek, 10. december 2013 
Na OŠ Dobrova pri Ljubljani je potekalo državno prvenstvo v akrobatiki. Sara Škaler, ZN 2. b, je 
osvojila 2. mesto, Lara Žibert, FT 2. a, pa 13. mesto med posameznicami. 
 
Sreda, 11. december 2013 
Dijaki z mentorico Janjo Vovko so pripravili novoletni kulturni program za otroke učiteljev.  
 

    
 
Četrtek, 12. december 2013 
V Športni dvorani Leona Štuklja smo organizirali četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za 
dijakinje. Tekmovanja so se udeležile: Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto, Splošna 
gimnazija Novo mesto, Gimnazija Šiška in Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. Po 
zelo napetih in vznemirljivih tekmah sta bili najboljši Gimnazija Šiška in naša šola. Ekipi sta se 
uvrstili v polfinale državnega tekmovanja. Dekleta so se prvič v zgodovini naše šole prebila med 
najboljše srednješolske ekipe v državi in se bodo pomerile v polfinalnem obračunu.  
 



 
13 

 

    
 
Četrtek, 12. december 2013 
Dijaki – prostovoljci so na Otroškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto skupaj z otroki 
pekli slastne piškote po receptih naših babic. Prav slastni so bili! 
 

 
 
Ponedeljek, 16. december 2013 in torek, 17. december 2013 
Dijaška skupnost je v avli Šolskega centra Novo mesto pripravila novoletni bazar.  
Naprodaj so bili izdelki, ki so jih izdelali dijaki naše šole, in sicer: novoletne čestitke, ogrlice, 
obeski, silikonski svečniki, ročno izdelana mila, kreme in čaji iz šolske lekarne. 
Izkupiček od prodaje je namenjen šolskemu skladu. 
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Torek, 17. december 2013 
Dijaki in učitelji sodelovali na Festivalu šol v Mercator centru Novo mesto. Predstavili smo naše 
izobraževalne programe in poklice, za katere izobražujemo, ter vrsto šolskih in obšolskih 
dejavnosti, ki potekajo na šoli. Z bogatim programom smo popestrili dogajanje v nakupovalnem 
centru in celostno predstavili našo šolo. 
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Četrtek, 19. december 2013 
V Športni dvorani Leona Štuklja je bila za dijake zaključnih letnikov organizirana Študijska tržnica, 
kjer so se predstavile višje strokovne šole in fakultete.  
 
Torek, 24. december 2013 
Dijaki in profesorji naše šole so zbrali na 9. dijaškem koncertu, ki smo ga 6. leto zapored 
organizirali s Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo. Predstavili so se dijaki obeh šol z 
glasbenimi in plesnimi točkami, program pa so popestrili Big band Šolskega centra Novo mesto 
pod taktirko gospoda Gregorja Zagorca, plesalci Plesnega centra Dolenjske ter Plesnega studia 
Novo mesto. 
 

    
 

                
 
Sreda, 25. december 2013 -  sreda, 1. januar 2014: božično - novoletni prazniki, počitnice  
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Sreda, 8. januar 2014 
Na Šolskem centru Novo mesto potekalo občinsko prvenstvo v malem nogometu za dijake. 
Tekmovalo je osem srednjih šol iz Novega mesta. Dijaki naše šole so zasedli drugo mesto in tako 
so se uvrstili v nadaljnji krog šolskih tekmovanj, na področno prvenstvo. 
 

 
 
Sreda, 15. januar 2014:  
konec 1. ocenjevalnega obdobja, sprememba urnika  
Izšla je 2. številka spletnega šolskega časopisa Di(v)jak.  
 
Ponedeljek, 20. januar 2014 
V okviru 2. roditeljskega sestanka smo izvedli predavanja po letnikih, in sicer: 

 1. letniki in BN 3. a: Mladi in alkoholizem, predavateljica specialistka javnega zdravja 
Doroteja Kuhar, dr. med., iz Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto;  

 2. letniki: Avtoriteta v družini – potreba in/ali nuja, predavateljica gospa Mateja Petric, 
univ. dipl. ped., iz Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto; 

 3. in 4. letniki in ZN 1. + 2. letnik – pti: Poklicna matura in možnosti nadaljnjega 
izobraževanja, predavateljici bosta Andreja Kmet, tajnica pokline mature in Polona 
Kramar, svetovalna delavka. 

Sledili so roditeljski sestanki ter govorilne ure z razredniki. 
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Sreda, 22. januar 2014 
Žan Laznik, KT 3.a je na državno prvenstvu v badmintonu  osvojil 1. mesto med kategoriziranimi 
badmintonisti in tako postal državni prvak. 
 

    
 
Četrtek, 23. januar 2014:  
Na šolskem centru smo v sodelovanju z Upravno enoto Novo mesto omogočili dijakom 
izpolnjevanje zahtevka za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA, ki ga 
potrebujejo za vpis na visoke šole in fakultete. Prijava za študijsko leto 2014/2015 je namreč 
prvič možna samo v elektronski obliki.  
 
Četrtek, 23. januar 2014:  
Na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici potekalo področno prvenstvo v malem nogometu 
za dijake. Tekmovalo je devet srednjih šol z Dolenjske. Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske 
šole so pokazali dobro igro in turnir končali na tretjem mestu.  
 
Četrtek, 23. januar 2014:  
Dijakinja Petra Kic se je udeležila regijskega tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo 
priznanje v Dolenjskih Toplicah. Žal se ni uvrstila na državno tekmovanje. 
 
Petek, 24. januar 2014 
Na naši šoli smo imeli otvoritev razstave likovnih del dijakinje Anite Stupar, ki hodi v tretji letnik 
smeri kemijski tehnik. Sodelovala je na številnih likovnih natečajih in osvojila kar nekaj nagrad. 
Ena izmed najljubših je bronasta medalja iz Turčije, ki jo je osvojila na mednarodnem otroškem 
likovnem tekmovanju v kategoriji 14 let. 
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Torek, 28. januar 2014 
V Športni dvorani Leona Štuklja je potekalo Področno prvenstvo v malem nogometu za dijakinje. 
Prvenstva se je udeležilo šest srednjih šol z Dolenjske. Na prvenstvu so naše dijakinje 
nasprotnicam največkrat zatresle mrežo in na turnirju dosegle prvo mesto ter postale področne 
prvakinje. S prvim mestom so si zagotovile uvrstitev v Četrtfinale državnega prvenstva.  
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Četrtek, 30. januar 2014 
Na šolskem tekmovanju iz znanja biologije so štiri dijakinje FT 2. a, in sicer Kaja Bobič, Anja 
Miklavc, Urška Agnič, Maja Račič, osvojile bronasto priznanje. Udeležile se bodo državnega 
tekmovanja, ki bo 22. marca 2014 v Mariboru. 
 
Petek, 31. januar 2014  
V petek, 31. januarja 2014, smo dijaki in učitelji sodelovali na promociji Šolskega centra Novo 
mesto v nakupovalnem centru Qlandia v Novem mestu. 
Na stojnicah smo posredovali informacije o naših izobraževalnih programih in poklicih, za katere 
izobražujemo, predstavili izdelke dijakov (čaji, mila, kreme, ogrlice …), dijaki programa 
zdravstvena nega so obiskovalcem merili arterijski krvni tlak, dijakinje programa kozmetični 
tehnik pa so poskrbele za masažo rok in ličenje. Z bogatim programom smo popestrili dogajanje 
v nakupovalnem centru in celostno predstavili naše šolske in obšolske dejavnosti. Program je 
obsegal ples HIP HOP, simulacijo oskrbe poškodb in ran, gimnastično-glasbeni nastop in pevski 
nastop ob spremljavi. 
 
Torek, 7. februar 2014  
Ženska rokometna ekipa naše šole si je priborila mesto v finalu državnega prvenstva srednjih šol 
Slovenije v rokometu. To bo za našo šolo prva udeležba na finalu v ekipnih igrah z žogo. 
 
Petek, 7. februar 2014 
V petek, 7. februarja 2014, smo pripravili prireditev v počastitev kulturnega praznika.  
Dijaki so z dramatizacijo predstavili delo Lepa Vida v akciji avtorja Andreja Rozmana Roze. Po 
dramatizaciji je Plesni studio Novo mesto pripravil plesno koreografijo Marka Stamenkovića Ta 
nori šolski dan.  
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Torek, 10. februar 2014 
Na Grmu – Centru biotehnike in turizma je potekalo regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za 
dijake 3. letnikov. Našo šolo so zastopali trije dijaki, ki so dosegli odlične rezultate, in sicer Miša 
Muhič, F3. a – 1. mesto (v Sloveniji 2. mesto), Miha Duh, K3. a – 3. mesto (v Sloveniji 6. mesto) 
ter Črt Malinovič, Z3. c – 4. mesto (v Sloveniji 16. mesto).  
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Petek, 14. februar 2014; sobota, 15. februar 2014:  
Na šoli smo izvedli informativna dneva. Bodočim dijakom in staršem smo predstavili naše 
programe, naše delo in aktivnosti na šoli ter vpisne pogoje.  
Obisk po programih:  
> zdravstvena nega: 138 
> zdravstvena nega-pti: 2 
> bolničar-negovalec: 14 
> kemijski tehnik: 93 
> farmacevtski tehnik: 121 
> kozmetični tehnik: 56 
 
Petek, 7. marec 2014 
Uspešno smo izvedli seminar z naslovom Kakovostno izobraževanje s povezovanjem teorije in 
prakse. Seminar je bil namenjen mentorjem dijakov programa zdravstvene nege in bolničar – 
negovalec na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu. Udeležilo se ga je preko trideset 
zdravstvenih delavcev, ki se pri svojem delu srečujejo z dijaki na praktičnem usposabljanju.  
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Četrtek, 13. marec 2014 
Izvedli smo tekmovanje za šolsko angleško bralno značko, Epi Reading Badge. Tekmovanja se je 
udeležilo 46 dijakov, od tega je osvojilo srebrno priznanje 11 dijakov, vsi ostali pa so prejeli 
priznanja za sodelovanje. 
 
Torek, 14. marec 2014 
Na šoli je potekalo bralno tekmovanje iz nemščine, ki se ga je udeležilo 7 dijakov z naše šole, ki 
se nemščino učijo kot 2. tuji jezik. Dijaki so morali prebrati knjigi Timo darf nicht sterben in Ziel: 
Karminia. Na tekmovanju se je najboljše odrezal Sven Novšak, FT 3. a, ki bo za doseženih 92  % 
prejel priznanje. Pohvale pa so osvojili Sebastjan Geršak, ZN 2. c, Janja Geršak, FT 2. b, Žiga 
Najger, FT 2. b, Domen Berginc, KT 2. b, in Špela Kavšek, KT 2. a. 
 
Ponedeljek, 17. marec 2014 
Dijaki naše šole so se udeležili državnega tekmovanja IATEFL v znanju angleščine za 3. letnike , ki 
je potakalo na Gimnaziji Vič v Ljubljani. Dosegli so odlične rezultate, in sicer Miša Muhič zlato 
priznanje in 2. nagrado, Miha Duh in Črt Malinovič pa bronasto priznanje. 
 
Torek, 18. marec 2014 
Na naši šoli potekala raziskava  PISA, program mednarodne primerjave dosežkov učencev. 
PISA je mednarodna raziskava o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. Izvaja  se pod 
okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Med dijaki naše šole, rojenimi 
leta 1998, so za sodelovanje pri raziskavi naključno izbrali 43 dijakov. Raziskava je potekala v 
dveh oblikah: 
• izpolnjevanje delovnih zvezkov in 
• reševanje nalog na računalniku. 
 

    
 
Torek, 18. marec 2014 
Na finalnem državnem tekmovanju v streljanju z zračnim orožjem v Kidričevem so našo šolo 
zastopale Špela Centa, KT 1. b, Klara Smrekar, KT 1. a, Tjaša Žrlič in Maja Kerin, obe ZN 1. b. 
Špela Centa je med posameznicami postala državna podprvakinja v streljanju z zračno pištolo. 
Skupaj s Tjašo Žrlič in Majo Kerin so bile prepričljive v konkurenci mešanih ekip ter osvojile 
odlično drugo mesto.   
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Sobota, 22. marec 2014 
Na Srednji šoli Slovenska Bistrica je potekalo XIII. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev. 
Našo šolo so zastopali trije dijaki, ki so dosegli izvrstne rezultate. Jan Šegina in Tadej Žagar, KT 1. 
a, sta za izjemen uspeh prejela zlato priznanje, Jasmina Koretič, FT 1. B, pa srebrno priznanje. 
Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov; posamičnega in skupinskega. Tekmovalci so 
najprej reševali pisne naloge, nato pa opravili še terenski del, ki je potekal v mestu Slovenska 
Bistrica. Tema letošnjega tekmovanja je bila Propad vzhodnega bloka in proces demokratizacije. 
 
Sobota, 22. marec 2014 
Na državnem tekmovanju iz znanja biologije v Mariboru so šolo zastopale dijakinje FT 2. a, in 
sicer Kaja Bobič, Anja Miklavc, Urška Agnič, Maja Račič. Nobena tekmovalka žal ni dosegla 
priznanja, so pa pokazale veliko motivacije za nadaljnje učenje ter sodelovanje na tekmovanju 
naslednje šolsko leto. 
 
Sreda, 26. marec 2014 
Na Gimnaziji Koper je potekalo finale državnega prvenstva v rokometu za dijake in dijakinje. 
Dijakinje naše šole so skozi kvalifikacijske tekme pokazale zelo dobro igro in se zasluženo uvrstile 
v finale državnega prvenstva. Na finalu so dijakinje, kljub oslabitvam zaradi poškodb, pokazale 
odlično igro. Na finalu je malo zmanjkalo do stopničk, a so dijakinje dosegle četrto mesto. 
Razveseljuje dejstvo, da je ekipa še zelo mlada in upravičeno računamo na še večje veselje v 
naslednjem šolskem letu. K uspehu so pripomogli tudi naši zvesti navijači, ki so na vsaki tekmi 
poskrbeli, da smo se počutili kot doma.  
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Petek, 4. april 2014 
Na Srednji šoli Zagorje jepotekalo 19. tekmovanje srednjih zdravstvenih šol za priznanje Angele 
Boškin iz zdravstvene nege ter  nege in oskrbe na temo preprečevanje infektov. Tekmovanja so 
se udeležili Ines Gramec, Nataša Podbregar, Ana Staniša, Simeon Šimec in Marko Vladić, ki so 
tekmovali iz zdravstvene nege, ter Nina Bregant, Kristina Kusić in Ivana Ris iz nege in oskrbe. Vsi 
dijaki so pokazali veliko znanja in so odlično zastopali šolo, saj so Ines, Ana in Nina prejele 
bronasto priznanje Angele Boškin, dijakinja Tjaša Testen pa srebrno priznanje na literarnem 
natečaju. 
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Ponedeljek, 7. april 2014 
Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto je 7. april, svetovni dan zdravja, obeležila na 
prav poseben način. Ker želimo biti promotorji zdravja in zdravega načina življenja, smo 
organizirali prijateljski nogometni turnir med šolami Šolskega centra ter nogometno tekmo med 
dijaki in profesorji Šolskega centra. Zmaga ni pomembna, ker verjamemo v rek Pomembno je 
sodelovati, ne pa zmagati, a kljub temu je treba omeniti, da je prvo mesto med dijaki pripadlo 
Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, drugo mesto so zasedli dijaki Srednje zdravstvene in 
kemijske šole, tretje pa so si delili dijaki Srednje strojne šole ter Srednje gradbene in lesarske 
šole. Tekma med dijai in profesorji se je končala z neodločenim rezultatom. Poleg športnih 
aktivnosti pa so dijaki zdravstvene šole na stojnicah predstavljali zdravo prehrano in zdravo 
življenje. Tako so se mimoidoči lahko okrepčali z zdravimi prigrizki, ugotavljali telesno vitalnost 
in merili vitalne funkcije.  
Dan smo zaključili s predavanjem in delavnicami za učiteljski zbor Srednje zdravstvene in 
kemijske šole o prvi pomoči v Športni dvorani Leona Štuklja. 
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Torek, 8. april 2014 
Na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo je potekalo 19. 
tekmovanje srednjih kemijskih šol. Tekmovanja so se udeležili dijaki Blaž Regina, KT 4. a in Janez 
Poznič ter Lovro Klobučar, oba KT 3. a. Vsi dijaki so pokazali veliko znanja, najboljši Blaž Regina 
pa je zasedel 2. mesto. 
V družabnem delu dogodka so se dijaki KT 3. a ogledali Stari grad Celje ter se s kemiki iz drugih 
šol pomerili v športnih igrah ter oblikovali grb šole.  
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Četrtek, 10. april 2014 
Prostovoljci smo praznovali Dan za spremembe. V Splošni bolnišnici Novo mesto smo namreč 
imeli stojnico, kjer vse delavce Splošne bolnišnice Novo mesto, obiskovalce in paciente 
razveselili z nekaj lepimi malenkostmi, ki smo jih prostovoljci sami izdelali (magnetki, obeski z 
modrimi misli, pikapolonice, zvezdice, sličice). Namen tega je bil zbiranje denarja za 
antidekubitusne blazine, ki so namenjene proti razjedi zaradi pritiska. Vsi so bili zelo neverjetno 
radodarni in zbrali smo kar veliko denarja.  
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Sobota, 12. april 2014 
V Športni dvorani Leona Štuklja smo s svečano prireditvijo zaključili državno tekmovanje dijakov 
in študentov ter mednarodno srečanje s področja kozmetike Z znanjem do lepote. 
Tekmovalci so svoje znanje in spretnosti pokazali v štirih kategorijah, in sicer naravna manikira, 
permanentno lakiranje, ličenje na temo Hollywood – glamur 50. let prejšnjega stoletja  ter 
celostna podoba na temo Rajska ptica. V kategoriji naravne manike je dijakinja Marta Rus 
osvojila 2. mesto, Katja Štepec  pa 5. mesto. V kategoriji permanentno lakiranje je dijakinja 
Sonja Gorjup osvojila 2. mesto. V kategoriji  ličenje na temo Hollywood – glamur 50. let 
prejšnjega stoletja je Katarina Može osvojila 3. mesto.  
Slavnostno prireditev sta s svojima govoroma zaokrožila predsednica Skupnosti ravnateljev 
srednjih zdravstvenih, kemijskih, farmacevtskih in kozmetičnih šol, gospa Marija Verbič, in 
direktor Šolskega centra Novo mesto Štefan David.  
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Sobota, 12. april 2014 
Potekala je ena najobsežnejših vaj množične prometne nesreče pod okriljem Uprave RS za 
zaščito in reševanje. Uprizorjena je bila na območju pokritega vkopa Karteljevo na dolenjski 
avtocesti. Nesreča se je zgodila ob 9.54 zaradi vožnje vozila v nasprotno smer, vpletenih je bilo 
21 osebnih vozil. V prometni nesreči je bilo udeleženih 45 oseb, od tega 8 huje poškodovanih, 4 
osebe pa naj nesreče ne bi preživele. Kot udeleženci nesreče so sodelovali tudi naši dijaki. 
 

    
 
Sobota, 12. april 2014 
V Kranju  je potekalo državno tekmovanje iz matematike. Dijaki naše šole, ki so dobili zlata 
priznanja, so: Jan Šegina, Jakob Muhič, Mateja Brkovič, Dženana Smajlović, Blaž Regina in 
Jerneja Bahor. 
 
Torek, 15. april 2014 
Izšla je 3. številka spletnega šolskega časopisa Di(v)jak.  
 
Torek, 15. april 2014 
Miha Duh, KT 3. a, in Jasmina Koretič, FT 1. b, sta na 19. državnem tekmovanju iz znanja 
geografije, ki je potekalo na podružnični OŠ Ceršak v Slovenskih Goricah, dosegla zlati priznanji. 
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Četrtek, 17. april 2014 
Na Šolskem centru Novo mesto je potekalo 8. regijsko tekmovanje ekip prve pomoči osnovnih 
šol. Pred začetkom tekmovalnega dela so dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole pripravili 
kratek kulturni program, v katerem je zbrane goste najprej pozdravila gospa ravnateljica, 
Damjana Papež, nato je sledila izkušnja s prvo pomočjo ene izmed dijakinj naše šole, uvodni del 
pa je zaključil pevski zbor s pesmijo Love me tender. Sledilo je tekmovanje iz teoretičnega in 
praktičnega znanja.  
 

       
 

 
 
Sreda, 23. april 2014 – ponedeljek, 28. april 2014 
32 dijakov naše šole s spremljevalci Barbaro Cesar, Alešem Abscem in Katjo Kastelic se je v 
okviru fakultativnih interesnih dejavnosti udeležilo strokovne ekskurzije v tujino. Ogledali so si 
Bruselj, Luxemburg in London.  
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Petek, 25. april 2014 
Na šoli smo gostili goste iz Hrvaške in Srbije. V okviru projekta Prostovoljno delo kot način 
življenja in razmišljanja smo izvedli dve prostovoljski delavnici na otroškem oddelku SB Novo 
mesto in v Domu starejših občanov Novo mesto. Člani projektne skupine Akutne zastrupitve v 
otroški dobipa so si znanje pridobivali na reševalni postaji Zdravstvenega doma Novo mesto in v 
laboratoriju SB Novo mesto. Delo so nadaljevali v skupinah na šoli, ki so si jo tudi ogledali. 
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Sobota, 10. maj 2014 
Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje za zlate in srebrne Preglove 
plakete. Našo šolo so zastopali: Jan Šegina in Nina Špilar, KT 1. a, Pia Kržan in Sandi Selan, KT 2. 
a, Janez Poznič, KT 3. a in Blaž Regina, KT 4. a. Jan Šegina je na tekmovanju osvojil zlato, Pia 
Kržan in Sandi Selan pa srebrno Preglovo plaketo. 
 
Petek, 15. maj 2014 
Na šoli poteka finale srednješolskega državnega prvenstva v nogometu za dijakinje. Poleg naših 
dijakinj sodelujejo še dijakinje iz naslenjih šol: Gimnazija Šiška, Ekonomska šola Murska Sobota 
in Šolski center Velenje – Gimnazija. Naša dekleta so zasedle odlično 3. mesto. 
 
Petek, 15. maj 2014 
Na Osnovni šoli Dobrova pri Ljubljani je potekalo državno tekmovanje v športni gimnastiki za 
osnovne in srednje šole. Dijakinja Lara Žibert, FT 2. a, je v kategoriji športna gimnastika za 
dijakinje dosegla 1. mesto, dijakinje Lara Žibert, FT 2. a, Sara Škaler, ZN 2. b, Kristina Kocijaševič, 
KZ 1. b, pa so ekipno dosegle 2. mesto. 
 
Petek, 16. maj 2014 – sobota, 17. maj 2014 
Ravnateljev dan. Učitelji smo si ogledali Italijo, in sicer Ravenno, Padovo in Rimini, ter žepno 
državico San Marino. 
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Sobota, 17. maj 2014 
V Stožicah jepotekalo šolsko zunanje državno prvenstvo v lokostrelstvu.  V kategoriji 1. – 5. 
letnik, goli in dolgi lok, licenciranih tekmovalk je dijakinja ZN 1. b Anja Šimec deklasirala vse 
tekmovalke in stopila na najvišjo stopničko. 
 
Sreda, 21. maj 2014 
Na državnem posamičnem prvenstvu v atletiki v Domžalah je dijak naše šole Matjaž Pregrat v 
teku na 1000 m osvojil odlično 2. mesto. Ostali naši dijaki so dosegli naslednje uvrstitve: Lara 
Žibert 15. mesto v skoku v višino, Nika Staniša 13. mesto v skoku v višino, Sebastjan Geršak 13. 
mesto v skoku v višino, Marko Živkovič 12. mesto v teku na 400 m, Saša Kmet 10. mesto v 
suvanju krogle, štafeta 4 x 100 m 9. mesto (Lea Seničar, Karin Ferlin, Saša Kmet, Tinkara 
Zalokar), Tinkara Zalokar 7. mesto v teku na 100 m, Anita Stupar 7. mesto v skoku v višino. 
Izmed vseh novomeških srednjih šol smo imeli največ dijakov, ki so se uspeli uvrstiti na državno 
tekmovanje, kar si štejemo za velik uspeh. 
 
Sreda, 21. maj 2014 
Pripravili smo prireditev ob zaključku šolskega leta, na kateri smo predstavili letošnje maturante 
ter pohvalili najuspešnejše dijake šole, ki so v iztekajočem se letu na državnih tekmovanjih iz 
znanja in športa posegali po najvidnejših mestih. Zahvalili smo se tudi dijakom, ki so štiri leta 
šolo zastopali na različnih področjih, in predstavili tiste, ki so bili odlični vsa štiri leta 
izobraževanja.  
Dijaki 3. letnikov so se pomerili v zabavnih igrah za predajo ključa, ki predstavlja resnico in 
modrost ter odpira vrata v svet odraslosti, hkrati pa od skrbnikov zahteva organizacijo predaje 
nižjim letnikom v naslednjem šolskem letu. Prislužili so si ga dijaki 3. c ZN, ki so si za nagrado 
poleg ključa prislužili tudi nagradni izlet. 
Dijaki 4. letnikov so predstavili zanimive glasbene in plesne točke, s katerimi so se predstavili 
tudi na svojih maturantskih plesih.  
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Petek, 23. maj 2014 
Dijaki zaključnih letnikov naše šole so se udeležili maturantske parade, ki se je izvajala na dveh 
lokacijah v Novem mestu. In sicer, ena skupina na Glavnem trgu ter druga na Novem trgu. 
Skupaj z maturanti iz vse Slovenije so skušali postaviti rekord v ulični četvorki.  
Po končanem uradnem delu, je na Novem trgu potekalo tekmovanje maturantskih (plesnih) 
skupin Top Shit Talent 2014 v organizaciji Plesnega centra Dolenjske. Letos so se na tekmovanje 
prijavile štiri skupine, dve izmed katerih sta bili predstavnici naše šole. Tekmovali so dijaki 4. b 
ZN ter Veveričke (pet dijakov) iz 4. a ZN. Slednji so ob bučni podpori navijačev zmagali in za 
nagrado osvojili spust s kajaki po reki Krki za cel razred. 
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Ponedeljek, 26. maj 2014 
218 dijakov naše šole, predvsem 1. letnikov, se je skupaj z ostalimi dijaki šolskega centra v 
Ljubljani ogledalo opero z naslovom Seviljski brivec.  
 
Torek, 27. maj 2014 
Na naši šoli je od 9 h do 10 h in 11 h do 12 h potekal videokonferenčni dan SiRikt 2014. Našo 
šolo so predstavili dijaki 2. letnika kemijski tehnik: Nejc, Gašper, Špela in Matic. Pogovarjali so se 
z gostoma Boštjanom Gorencem – Pižamo in Majo Keuc.  
 
Četrtek, 12. junij 2014 
Šolo so obiskali učitelji strokovnih zdravstvenih predmetov iz treh zdravstvenih šol s Češke. 
Predstavili smo jim našo šolo ter programe, ki jih izobražujemo. Ogledali so si praktični pouk v 
kabinetih ter v popoldanskih urah Splošno bolnišnico Novo mesto.  
 
Ponedeljek, 16. junij 2014 
Izšla je 4. številka spletnega šolskega časopisa Di(v)jak.  
 
Sreda, 18. junij 2014 
Dijak ZN 4. a Matej Kolenc je zmagal na natečaju MUD – mapa učnih dosežkov 2014, ki ga je 
razpisal Center RS za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport, 
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, CPU – Centrom za poslovno usposabljanje, kadrovsko-
izobraževalno agencijo Kadis ter podjetjem Krko. S pomočjo sošolca Matevža Kreseta je izdelal 
najboljšo osebno karierno mapo, kjer je predstavil sebe, svoje dosežke in načrte za prihodnost.  
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Ponedeljek, 23. junij 2014 
Slovesno smo podelili spričevala zaključnega izpita. Zaključni izpit, ki je obsegal slovenščino ter 
storitev z zagovorom s praktičnega pouka, je opravljalo 21 dijakov 3. letnika programa bolničar-
negovalec. Vsi dijaki so zaključni izpit uspešno opravili, dve dijakinji, Lindič Tatjana in Lopatič 
Valentina, pa sta dosegli največje možno število točk in sta zaključni izpit opravili z odliko.  
 
Ponedeljek, 7 julij 2014 
Uspešno smo zaključili spomladanski rok poklicne mature 2014. V spomladanskem roku je k 
poklicni maturi pristopilo 192 kandidatov. 174 kandidatov je poklicno maturo uspešno opravilo. 
42 dijakov je doseglo odličen uspeh, od tega je bilo kar 13 zlatih maturantov, med njimi so tudi 
trije dijaki z vsemi, to je 23 točkami. 
 
Zlati maturantje (22 točk): 

 Eva Blatnik, ZN 4. a  
 Matej Kolenc, ZN 4. a  
 Nina Šobar, ZN 4. a 
 Blaž Brišar, ZN 4. b   
 Vesna Smolič, ZN 4. c 
 Nina Avsec, KT 4. a 
 Blaž Regina, KT 4. a 
 Natalija Župevec, KT 4. a  
 Sonja Gorjup, KZ 4. a 
 Jerneja Bahor, FT 4. a 

 
Zlati maturantje (23 točk): 
•Amadeja Skubic, ZN 4. a 
•Žan Bregar, Zn 4. b 
•Barbara Vdovč, KZ 4. a 
 
Svečana razglasitev rezultatov in podelitev spričeval ter obvestil je potekala v Športni dvorani 
Leona Štuklja. 
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Ponedeljek, 25. avgust 2014 
Začetek jesenskega izpitnega roka zaključnega izpita in poklicne mature.  
 
Petek, 29. avgust 2014 
Podelitev spričeval o zaključnem izpitu. Zaključni izpit sta opravljala dva dijaka programa 
bolničar-negovalec. Oba sta bila uspešna.  
 


