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Pozdravljeni! 

Ponovno se srečujemo v Mariboru, tokrat s četrtfinalnim tekmovanjem v naši šolski 
telovadnici.  
Vemo, da mesto že poznate, zato bi vam radi predstavili še »našo« šolo, ki so jo v 

začetku imenovali kar…"šola čez Dravo" 

Šoli je bil podeljen naziv "popolne" gimnazije pred 60-timi leti, hkrati pa je bila 
krščena v zdaj veljavno ime. V različnih obdobjih je šola imela različna imena: II. 
državna gimnazija, Gimnazija Tabor, Gimnazija Miloša Zidanška, Srednja 
naravoslovna šola Miloša Zidanška in končno spet II. gimnazija Maribor. Kljub 
različnim reformam in spreminjanju programov pa je šola vseskozi ohranjala svojo 
naravnost – navajanje k samostojnemu in ustvarjalnemu učenju. Približno 880 
dijakov "guli" šolske klopi v šolskem poslopju na Trgu Miloša Zidanška 1. V stavbi se 
med nujno potrebnimi učilnicami, laboratoriji …… bohoti tudi moderna knjižnica z 
multimedijsko učilnico, večnamenski prostor-amfiteater, kjer največkrat domuje EST 
(English Student Theatre). Poleg nove telovadnice smo dobili tudi nov prizidek, v 
katerem so učilnice in laboratoriji ter razdelilnica hrane. Na zunanjih prostorih smo 
dobili velik atrij, ki je namenjen druženju dijakov. V tem šolskem letu so obnovili 
starejši del šole ter dogradili šolsko jedilnico. Šola je tako pričakala svojo 60. 
obletnico v novi sijoči preobleki. 

 

Vzgojno – izobraževalni program II. gimnazije  

 gimnazijski program – splošni  

 gimnazijski program – športni 

 program mednarodne mature  

 evropski oddelek 
 

 

Raziskovalna enota 

Pod okriljem šole deluje tudi Raziskovalna enota, v okviru katere poteka raziskovalno 
delo dijakov in učiteljev. Dijaki lahko svojo ustvarjalnost uveljavljajo na naslednjih 
področjih: raziskovalne naloge, mladinski raziskovalni tabori in samostojno 
raziskovalno delo. 
 

Šolska knjižnica 

Zelo pomembna enota šole je šolska knjižnica. Njeno dejavnost sestavljajo trije 

sklopi, ki se med seboj dopolnjujejo in povezujejo. To so: knjižnica, informacijska in 

pedagoška dejavnost. Knjižnica je strokovno urejena in avtomatizirana ter vključena v 

računalniški knjižnični informacijski sistem in v sistem znanstveno tehnoloških 

informacij Slovenije (COBISS). 
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Obšolske dejavnosti 

 

Šola ves čas svojega obstoja "goji" tradicijo pestre šolske dejavnosti. Naj navedemo 
samo nekatere: ekološki krožek, likovna delavnica, prostovoljno socialno delo, pevski 
zbor, English Student Theatre, »Drug orkester«, literarna dejavnost, fotografska 
sekcija itd. V mesecu marcu in aprilu se vse te in druge dejavnosti predstavijo s 
prireditvami pod naslovom "Pomlad na II. gimnaziji". Izvajalci teh prireditev pa niso 
samo dijaki šole, ampak tudi zunanji gostje – ugledni pesniki, pisatelji, novinarji, 
igralci – največkrat nekdanji dijaki šole. Vse šolske in obšolsko dogajanje na šoli pa 
skrbno beležijo novinarji šolskega časopisa BOREC. 

Športno življenje 

Predvsem tradicija in zavest dijakov sta tista, ki spodbujata profesorje športne vzgoje 
pri organiziranju raznovrstne ponudbe športnih dejavnosti… Skozi vso šolsko leto 
skrbimo, da se dijaki ne bi dolgočasili, zato bomo našteli le nekatere aktivnosti: 

 Medrazredna tekmovanja v nogometu, košarki, odbojki, 

 interesne dejavnosti, kot so aerobika, badminton, fitnes itd. 

 obvezne izbirne vsebine s programi gorskega kolesarjenja, športnega plezanja, 
jadranja, smučanja, pohodništva itd., 

 šolska košarkarska in odbojkarska liga (ŠKL oz. ŠKL odbojka), 

 večkrat smo tudi organizatorji različnih športnih tekmovanj. 

 Večkrat smo že osvojili naziv “NAJ ŠPORTNA ŠOLA”. 
 

Organizacijski odbor tekmovanja 

Simona Krajnc, Darij Kotnik,  
 
 
Pri izvedbi tekmovanja pa so bili v veliko pomoč naslednji dijaki 
(zapisnik, semafor, računalnik, fotografiranje): 
Maja Trifkovič, Tea Šimat, Jan Kozoderc, Lovro Šušek, Rok Zidar in Pia Berglez. 
 
 
 

V četrtfinalno skupino »B« dijaki so se uvrstile naslednje šole: 

1. II. gimnazija Maribor 

2. Gimnazija Lava Celje 

3. Elektro in računalniška šola Velenje 
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Otvoritev in predstavitev ekip – DIJAKI 
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II. gimnazija Maribor- vodja: Darij Kotnik – prof 

 
 

Igralci:  Gal Kebrič, Jure Jovanovič, Veno Gaube, Miha Šijanec, Gal Kumperščak, 

Jaka Banić, Nik Krebs, Aljaž Herman, Matjaž Mladič, Urban Kolman 

Gimnazija Lava Celje– vodja: Damir Šketa – prof. 

 

Igralci:  Matija Kugovnič, Nejc Strojanšek, Kristjan Mihin, Marko Randl, Leon Volk, Tilen Baš, 

Matic Rojnik. 
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Elektro računalniška šola Velenje – vodja: Tomislav Novak–prof. 

 

Igralci: Matevž Pušnik, Marko Plankelj, Luka Plevnik, Jan Oder, Tadej Mazej, Lovro Miklašič, 

Andraž Kavnik 

 

 

Program in urnik tekmovanja: 

Čas Sreda, 23. 12. 2015 

8.30 Prihod ekip 

9.00 Sestanek vodij ekip 

  Ekipa 1 Ekipa 2 

9.30 II. gimnazija Maribor ŠC Celje -Gimnazija Lava 

10.15 Otvoritvena slovesnost 

10.40 ŠC Celje -Gimnazija Lava ŠC Velenje – Elektro rač. šola 

11.30 ŠC Velenje – Elektro rač. šola II. gimnazija Maribor 

12.30 Zaključna slovesnost 
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Rezultati - DIJAKI: 

 Ekipe:        Rezultati 

9.30 II. gimnazija MB : Gimnazija Lava 2:0    
(25:18, 25:20) 

10.40 Gimnazija Lava : Elektro 
računalniška šola 

Velenje 

1:2   
(22:25, 25:18, 9:15)  

11.30 II. gimnazija MB : Elektro 
računalniška šola 
Velenje 

2:0   
(25:21, 27:25)  

 

 

Končna razvrstitev: 

Mesto Ekipa 

1. II. gimnazija Maribor 
2. Elektro računalniška šola Velenje  
3. Gimnazija Lava 
 
Na polfinalni turnir se je uvrstila ekipa:  II. gimnazija Maribor 

Vse tekme je sodil sodnik: Jaka Senekovič 
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S tekmovanjem in zaključno slovesnostjo smo končali ob 12.45. 
 
Maribor, 23.12.2015                           Vodja tekmovanja: Simona Krajnc, Darij Kotnik  
 

Priloga:  Zapisniki vseh tekem  
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