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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 tm 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 

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

V četrtfinalno skupino »A« dijakinje so se uvrstile naslednje šole: 

1. II. gimnazija Maribor 

2. Srednja zdravstvena šola Celje  

3. Srednja šola Slovenska Bistrica
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Otvoritev in predstavitev ekip – DIJAKINJE 
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II. gimnazija Maribor – vodja ekipe: Jurij Čopi – prof. 

 

Ekipa: Anita Sobočan, Lena Pučnik, Brina Bračko, Aneja Tancer, Ana Kristina Šalinovič, Ana 

Marija Vovk, Katja Čeplak, Tonka Pučnik, Kaja Keglevič, Lea Ivančič, Barbara Grabušič Čabo. 
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Srednja šola Slovenska Bistrica – vodja ekipe: Meta Suhadolnik –prof. 

 

Ekipa: Nuša Detiček, Klara Kušar, Maruša Lešnik, Fiona Jovič, Tjaša Milošič, Nives Vehovar, 

Nika Kužner, Maja Petrič. 
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Srednja zdravstvena šola Celje – vodja ekipe: Igor Uranjek – prof. 

 

Ekipa: Maruša Krnčič, Alja Miklavžin, Samanta Rituper, Maja Tajnik, Petra Pušnik, Ana Likeb, 

Nika Muhovic, Anja Hribernik, Natalija Pečavnik. 

 

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 Srednja šola Slovenska Bistrica 

10.15 Otvoritvena slovesnost 

10.40 Srednja šola Slovenska Bistrica Srednja zdravstvena šola Celje 

11.30 Srednja zdravstvena šola Celje II. gimnazija Maribor 

12.30  Zaključna slovesnost  
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Rezultati - DIJAKINJE: 

 Ekipe:        Rezultati 

10.10 II. gimnazija Maribor : Srednja šola 
Slovenska Bistrica 

2:0 
(25:3, 25:5)  

11.20 Srednja šola 
Slovenska Bistrica 

: Srednja zdravstvena 
šola Celje 

0:2 
(13:25, 6:25) 

12:10 Srednja zdravstvena 
šola Celje 

: II. gimnazija Maribor 0:2  
(14:25, 11:25) 

 

Končna razvrstitev: 

Mesto Ekipa 

1. II. gimnazija Maribor 
2. Srednja zdravstvena šola Celje 

3. Srednja šola Slovenska Bistrica 
  

 
Na polfinalni turnir se je uvrstila ekipa II. Gimnazije Maribor. 
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Vse tekme je sodil sodnik:  

1. Mirko Dukarić 

 
S tekmovanjem in zaključno slovesnostjo smo končali ob 12.45. 
 
 
 
Maribor, 23.12.2015                                      Vodja tekmovanja: Simona Krajnc- prof.,  
                                                                                                            Darij Kotnik – prof. 
Priloga:   

1. Zapisniki vseh tekem. 

2. Predstavitev šole 
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Na Srednji zdravstveni šoli Celje izobražujemo in vzgajamo dijake za samostojno in 
odgovorno opravljanje poklicev s področja zdravstva, kozmetike in socialnega skrbstva. 
Izobraževalni programi, ki jih izvajamo, so: zdravstvena nega, kozmetični tehnik in bolničar-
negovalec. Pouk poteka v učilnicah in specializiranih kabinetih ter v bolnišnicah, domovih za 
starejše, kozmetičnih salonih, zdraviliščih, velnes centrih … 

Dijakom je na razpolago bogato opremljena knjižnica. Šolska prehrana je urejena za vse 
dijake, ki to želijo. Vsi poklici, za katere izobražujemo, so cenjeni in zahtevajo odgovornega 
delavca, zato vabimo k vpisu osnovnošolce, ki jih veseli delo z ljudmi, imajo smisel za 
natančnost, urejenost in čut za odgovornost. Odlikovati jih morajo poštenost, potrpežljivost, 
zanesljivost, korekten odnos do sočloveka, osebna vedrina in optimizem. 

Lani smo praznovali 60 let svojega delovanja in veseli smo, da je vsako leto zanimanje za 
našo šolo in izobraževalne programe med osnovnošolci veliko. Učitelji se trudimo, da s 
sodobnimi pristopi k poučevanju zagotavljamo spodbudno okolje za učenje. Poleg pouka se 
na šoli odvijajo še pestre in zanimive interesne dejavnosti. Trudimo se, da bi dijaki razvili čut 
za sočloveka, bili kulturno in ekološko osveščeni in si pridobili kvalitetno znanje ter si tako 
ustvarili dobre temelje za nadaljnji študij ali postali odgovorni delavci na področju zdravstva, 
socialnega skrbstva in kozmetike. 

  

SREDNJA ZDRAVSTVENA 

ŠOLA CELJE 

Ipavčeva 10, 3000 Celje 

Tel. 03/428 69 00 

e-naslov: info@szsce.si 

spletna stran: www.szsce.si 

mailto:info@szsce.si
http://www.szsce.si/


 

                II. GIMNAZIJA MARIBOR     23. december, 2015      
ŠŠT – ODBOJKA – DIJAKINJE – ČETRTFINALNI TURNIR -skupina A 

 

  



 

                II. GIMNAZIJA MARIBOR     23. december, 2015      
ŠŠT – ODBOJKA – DIJAKINJE – ČETRTFINALNI TURNIR -skupina A 

 

 



 

                II. GIMNAZIJA MARIBOR     23. december, 2015      
ŠŠT – ODBOJKA – DIJAKINJE – ČETRTFINALNI TURNIR -skupina A 

 

 


