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MARIBOR, 11. 3. 2014 
 

Četrtfinale je bilo v torek, 11. aprila 2014, ob 10.00 uri v Športni dvorani 

Lukna v Mariboru. 



Športna vzgoja in športni uspehi na III. gimnaziji Maribor 

 

 

III. gimnazija Maribor ima bogato športno zgodovino. Šolo je obiskovalo in obiskuje 

veliko število uspešnih in nadarjenih športnikov, ki dosegajo odlične rezultate na šolskih 

in klubskih tekmovanjih. Vsakemu športniku stojimo ob strani in mu skušamo 

omogočiti uspešno usklajevanje šole z treningi in tekmovanji. Pridobitev statusa 

športnika omogoča nekatere prednosti (napovedano spraševanje, opravičen izostanek od 

pouka, individualna razlaga snovi,…), saj želimo, da je športno aktivnih čim večje 

število dijakov/dijakinj na šoli.  

Športna vzgoja poteka na treh lokacijah, in sicer v športni dvorana Lukna, telovadnici 

na III. gimnaziji in plesni učilnici.  V jesenskih in pomladnih dnevih veliko število ur 

opravimo v Mestnem parku, pomožnem nogometnem igrišču Partizan in okoliških 

gričih. Lokacija III. gimnazije omogoča odličen razvoj in spoznavanje vseh športnih 

panog, ki vzpodbujajo gibanje in druženje tudi v prostem času v naravi. V času zimskih 

dni nekaj dni preživimo tudi na smučiščih, plavalnem centru Pristan in v Ledni dvorani 

Maribor. Prizadevamo si, da se vsak posameznik razvija in raste v širini učenja športnih 

panog, ki so pomembne za razvoj motoričnih sposobnosti in medsebojnega sodelovanja.  

V lanskem šolskem letu smo se udeleževali različnih tekmovanj na občinski, področni in 

državni ravni. Pri ekipnih športih so najbolj uveljavljeni nogomet, košarka, rokomet in 

odbojka. V odbojki na pesku so na področnem tekmovanju dijakinje dosegle 2. mesto in 

se na državnem prvenstvu ustavile pri končni uvrstitvi na 5. mestu. Dijaki so dosegli 3. 

mesto na področnem tekmovanju. Ker III. gimnazija stoji skoraj ob nogometnem 

stadionu Ljudski vrt, nam je nogomet še posebej blizu. Vsako leto sodelujemo v 

projektu ŠKL, kjer nizamo zelo uspešne rezultate. Lansko šolsko leto je bilo za ekipo 

dijakov in dijakinj še posebej uspešno v tem tekmovanju, saj so dijaki v ostri 

konkurenci dosegli 3. mesto, dijakinje pa 2. mesto. Na državnem nivoju v ŠŠT so dijaki 

potrdili svojo odlično pripravljenost ponovili rezultat, dekleta so v organizaciji naše šole 

igrala celo v finalu tega tekmovanja in bile na koncu na  odličnem 2. mestu. Ker šola 

odlično sodeluje z moškim in ženskim nogometnim klubom, so le – ti še posebej vabljeni. 

Med vidnimi tekmovanji je tudi atletika, ki v zadnjih letih na šolo privablja vedno več 

atletov in atletinj, ki na ekipnih in individualnih tekmovanjih dosegajo zavidljive 

rezultate. Veliko dijakov in dijakinj iz drugih športnih panog sodeluje pri ekipni sestavi 

moštva in tako omogočajo vedno višje uvrstitve na tekmovanjih.  

Na šoli deluje plesna skupina, ki uspešno nastopa na raznih tekmovanjih in prireditvah, 

saj imamo na šoli veliko število plesalcev in plesalk, ki se uspešno razvijajo v tej športni 

panogi, ki se je v zadnjih letih izjemno razširila pri mladostnikih.  Posebej veseli smo, da 

lahko svoj talent in znanje pokažejo kot spremljevalci na tekmovanjih, kjer med polčasi 

popestrijo dogajanje na igrišču. 

Šola vzpodbuja tudi individualne športne panoge. Velik uspeh na mednarodnem 

področju je v jadranju uspel dijaku Žanu Luki Zelku, ki je na svetovnem prvenstvu 

mladih osvojil 2. mesto. Na državnih tekmovanjih imamo kar nekaj uspešnih 

dijakov/dijakinj: Žiga Kvar (sabljanje), Primož Fank (atletika), Tjaša Fišer Emerih 

(twirling), Anja Šerbinek (športno plezanje), Brina Brecelj (ples),… 

III. gimnazija z medsebojnim sodelovanjem dijaka, starša in športnega kluba ustvarja 

uspešno integracijo, ki omogoča razvoj na šolskem, kakor tudi na športnem področju. 

Vsekakor je dobrodošel vsak športnik / športnica, ki svoje sanje ob uspešnem 

izobraževanju vidi tudi v športnem udejstvovanju in njegovih uspehih.  

 

 



 

 

Na četrtfinalu so nastopile naslednje ekipe dijakinj: 
 

 

    
- III. GIMNAZIJA MARIBOR 

 

 
 

 

- EKONOMSKA ŠOLA PTUJ (ŠOLSKI CENTER PTUJ) - ODPOVEDALI 

 

 

 

- EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA 

 

 
 
 

 



- SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR 

 

 

 

 

PROGRAM TEKMOVANJA - DIJAKINJE 
 

 

10.00   -  SPREJEM EKIP  

 

10.05   -  SESTANEK VODIJ EKIP IN SODNIKOV 

 

10.30   -  OTVORITEV TEKMOVANJA (govor predstavnika šole, himna, plesna točka) 

 

10.35  -   1. TEKMA 

 

11.20  -   2. TEKMA 

   

12.05-     3. TEKMA 

 

 

Vodja tekmovanja: 

 

III. GIMNAZIJA MARIBOR 

Dejan Korotaj, prof. 

 

Tel: 031 461 982 

Mail: dejankorotaj@gmail.com 

 

ŠOLSKI CENTER PTUJ – EKONOMSKA ŠOLA - ODPOVEDALI 

Marjeta.malek@amis.net  

 



EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA 

janez.zalig@gmail.com 

 

SREDNJA PROMETNA ŠOLA MARIBOR 

branko.zvikart@guest.arnes.si 

 

REZULTATI TEKMOVANJA - DIJAKINJE 
 

 

TEKMA EKIPA EKIPA REZULTATI 

1. tekma SREDNJA PROMETNA 

ŠOLA MARIBOR 

EKONOMSKA ŠOLA 

MURSKA SOBOTA 0:7 

2. tekma III. GIMNAZIJA MB EKONOMSKA ŠOLA 

MURSKA SOBOTA 

 

3:1 

3. tekma III. GIMNAZIJA MB SREDNJA PROMETNA 

ŠOLA MARIBOR 

 

2:0 

 

 

V POLFINALE DP STA SE UVRSTILI 

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA IN  

III. GIMNAZIJA MARIBOR. 
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