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11  UUVVOODD  
 
Poročilo o delu II. gimnazije Maribor predstavlja pregled dela II. gimnazije Maribor v šolskem letu 
2016/2017. Vsebuje podatke o obveznem delu izvajanja programa in o delovanju šole na 
izvenšolskem področju. 
 
 
22  DDEEJJAAVVNNOOSSTTII  ŠŠOOLLEE  
 
V šolskem letu 2016/2017 smo na II. gimnaziji Maribor izvajali naslednje vzgojno-izobraževalne 
programe: 
 

• gimnazija, 
• gimnazija – športni oddelek in 
• mednarodna matura. 

 
Vsi programi so potekali v skladu s sprejetimi programi in učnimi načrti. 
 
 

2.1  Realizacija pouka 
 
1. letniki 
Realizacija   97 % 
2. letniki 
Realizacija   96 % 
3. letniki 
Realizacija   95 % 
4. letniki 
Realizacija   95 % 
 
 

2.2 Učni uspeh  
 
Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2016/2017 je bil naslednji: 
 

1. letniki 
 
Vsi dijaki so izdelali letnik (201 dijak). 
Splošni uspeh: 71 (35,4 %) odličnih, 107 (53,2 %) prav dobrih, 23 (11,4 %) dobrih. 
 
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,2. 
 

2. letniki 
 
Izmed 198 dijakov je letnik izdelalo 196 dijakov (99 %), 2 dijakinji ponovno opravljata 2. letnik – 
razlog osebne težave. 
 
Splošni uspeh: 57 (29 %) odličnih, 109 (55 %) prav dobrih, 29 (14,5 %) dobrih, 1 (0,5 %) zadosten, 
2 neocenjeni (1 %). 
 
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,1. 
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3. letniki 
 
Izmed 209 dijakov je letnik izdelalio 208 dijakov (99 %), 1 dijakinja je pogojno vpisana v višji letnik 
(status kulturnika). 
 
Splošni uspeh: 90 (43 %) odličnih, 77 (37 %) prav dobrih, 40 (19 %) dobrih, 1 (0,5 % ) zadosten, 1 
(0,5 %) neocenjen. 
 
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,1. 
 

4. letniki 
 
Izmed 209 dijakov je letnik izdelalo 205 dijakov (98 %), 2 dijaka športnega oddelka sta ponovno 
vpisana v 4. letnik in 2 dijakinji splošnega oddelka sta ponovno vpisani v 4 letnik (1 dijakinja 
bolezen, 1 dijakinja osebne težave). 
 
Splošni uspeh: 101 (48 %) odličnih, 81 (39 %) prav dobrih, 20 (10 %) dobrih, 3 (1 %) zadostni, 4 
neocenjeni (2 %). 
 
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,2. 
 
 

2.3 Izostanki 
 
ANALIZA IZOSTANKOV v šolskem letu 2016/17 
 

             letnik 
razred 

1. 2. 3. 4. 

A 63,00 91,93 149,18 145,15 
B 65,40 93,48 119,04 121,79 
C 70,97 111,17 121,00 88,75 
D 68,93 89,93 108,83 110,00 
E 83,10 126,67 121,13 101,11 
F 75,34 83,27 158,33 135,58 
MM / / 97,45 126,90 
SKUPAJ 71,12 99,41 124,99 118,47 
Š 192,25 330,57 207,08 191,73 
SKUPAJ 85,53 126,00 133,41 126,88 

Tabela 1: Povprečne ure izostankov na dijaka v šolskem letu 2016/17 

 

Iz tabele je razvidno, da največ izostajajo 3. letniki, sledijo jim 4. letniki in 2. letniki, ki izostajajo 
približno enako. Najmanj izostajajo 1. letniki. Med razredi so si največ izostankov nabrali dijaki 
športnih razredov in dijaki 3. f, 3. a, 4. a ter 4. f, najmanj pa dijaki 1. a. 
 

             letnik 
razred 

1. 2. 3. 4. 

A 61,90 90,93 147,25 143,63 
B 65,20 92,31 117,07 121,57 
C 70,73 110,38 117,57 85,71 
D 67,93 89,23 101,90 106,35 
E 81,80 123,50 120,43 97,56 
F 75,00 82,47 155,33 129,00 
MM / / 96,26 123,10 
SKUPAJ 70,43 98,14 122,26 115,27 
Š 191,54 330,35 205,96 188,92 
SKUPAJ 87,73 131,31 132,72 124,48 

Tabela 2: Povprečne ure opravičenih izostankov na dijaka v šolskem letu 2016/17 
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Pregled števila opravičenih ur pokaže, da najmanj izostajajo 1. letniki, največ dijaki tretjih letnikov. 
Med 1. letniki so najmanj opravičeno izostajali dijaki 1. a, med 2. letniki dijaki 2. f, med 3. letniki 
dijaki MM1 in med 4. letniki dijaki 4. c. 
 

             letnik 
razred 

1. 2. 3. 4. 

A 1,10 1,00 1,93 1,52 
B 0,20 1,17 1,96 0,21 
C 0,23 0,79 3,43 3,04 
D 1,00 0,70 6,93 3,65 
E 1,30 3,17 0,70 3,56 
F 0,34 0,80 3,00 6,58 
MM / / 1,19 3,79 
SKUPAJ 0,69 1,27 2,73 3,19 
Š 0,71 0,22 1,13 2,81 
SKUPAJ 0,70 1,12 2,53 3,15 

Tabela 3: Povprečne ure neopravičenih izostankov na dijaka v šolskem letu 2016/17 

Število neopravičenih ur se z višanjem letnika povečuje. Največ neopravičenih ur so tako dobili 4. 
letniki, najmanj pa 1. letniki. Razreda, ki po številu neopravičenih ur izstopata, sta 3. d (6,93 
ur/dijaka) in 4. f s 6,58 ur na dijaka. Najmanj neopravičenih ur so nabrali dijaki 1. b (0,20 ur/dijaka), 
4. b (0,21 ur/dijaka) in dijaki 1. c (0,23 ur/dijaka). 
 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/2016 
 
2016/2017 

1. letniki 113,38 107,68 81,90 71,35 92, 34 93,54 75,43 87,73 
2. letniki 86,88 121,73 110,49 104,43 117, 30 111,16 110,74 131,31 
3. letniki 169,32 109,2 116,81 110,84 129, 81 122,95 138,03 132,72 
4. letniki 164,54 75,01 71,96 97,77 143, 32 101,8 109,83 124,48 
SKUPAJ 133,53 103,41 95,37 96,10 115,75 106,4 108,51 119,06 

Tabela 4: Primerjava opravičenih izostankov med šolskimi leti 2009/10–2016/17 

 
Iz tabele razberemo, da se je povprečno število opravičenih izostankov glede na prejšnje leto 
povečalo (v povprečju 11 ur na dijaka). Najmanj opravičeno izostajajo dijaki 1. letnikov, največ 
dijaki 3. letnikov. Glede na statistiko prejšnjih let se je število opravičenih izostankov najbolj 
povečalo v 2. letnikih (21 ur na dijaka). Za 15 ur na dijaka se je število opravičenih izostankov 
povečalo v 4. letnikih, za 13 ur na dijaka pa v 1. letnikih. V 3. letniki so se opravičeni izostanki v 
primerjavi z lanskim letom znižali za 5 ur na dijaka. 
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Graf 1: Primerjava opravičenih izostankov na dijaka med letniki 

 
 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
2016/17 

1. letniki 2,4 1,28 1,78 1,84 2,06 1,1 0,77 0,70 
2. letniki 2,14 4,17 3,99 2,38 2,76 1,35 1,80 1,12 
3. letniki 3,26 5,99 5,19 4,25 3,28 3,33 3,52 2,53 
4. letniki 3,6 5,98 5,37 7,32 4,36 3,59 3,65 3,15 
SKUPAJ 2,85 4,36 4,15 4,16 3,12 2,34 2,44 1,88 

Tabela 5: Primerjava neopravičenih izostankov na dijaka med letniki v različnih šolskih letih 

Povprečno število neopravičenih izostankov je v letošnjem letu manjše kot v prejšnjem šolskem letu. 
Dijak II. gimnazije Maribor je povprečno neopravičeno izostal 1,88 ure. V primerjavi z lanskim 
šolskim letom je zmanjšanje števila neopravičenih izostankov zaznati pri vseh letnikih. Najbolj se je 
število neopravičenih izostankov zmanjšajo v 3. letnikih (iz 3,52 ure na dijaka na 2,53 ure na dijaka).   
 

 
Graf 2: Primerjava neopravičenih izostankov na dijaka med letniki 
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  št. dijakov OPV 
OPV/    
dijak NEOPV 

NEOPV/ 
dijak 

GIM  ̶  splošna 665 66986 100,73 1280 1,93 

GIM  ̶  športna 97 22050 227,32 122 1,26 

Mednarodna matura 60 6554 109,23 147 2,45 
SKUPAJ 822 95590 119,06 1549 1,88 

Tabela 6: Primerjava izostankov med različnimi programi v šolskem letu 2016/17 

 

Največ opravičeno izostajajo dijaki športne gimnazije (227 ur/dijaka), sledijo jim dijaki mednarodne 
mature (109 ur/dijaka). Najmanj opravičenih izostankov so nabrali dijaki splošne gimnazije (100 ur/ 
dijaka). Največ neopravičenih izostankov beležimo pri dijakih mednarodne mature (2,54 ur/dijaka), 
najmanj pa pri dijakih športnih oddelkov (1,26 ur/dijaka). 
 
 

2.4  Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti  
 
Število izpitov v šolskem letu 2016/2017 je podobno kot preteklo šolsko leto. Število popravnih 
izpitov je ostalo enako, nekoliko več pa je bilo prijav na predmetne izpite. Popravnih izpitov je bilo 
letos 11, imelo jih je 8 dijakov. Dopolnilnih izpitov je bilo 7. 
 
Natančen pregled izpitov je razviden iz tabel. 

 
 Št. dijakov 

(popravni i.) 
Št. dijakov 
(dopolnilni i.) 

1. letnik 2 / 
2. letnik 4 / 
3. letnik 1 7 
4. letnik 1 / 

SKUPAJ 8 7 
Tabela 7: Število dijakov na popravnih in dopolnilnih izpitih 

 
Letnik SLO MAT KEM BIO UZG ZGO ŠVZ Skupaj 

1. letnik 1  1    
 2 

2. letnik  4  
   

 4 

3. letnik  1 1 +1 
dop. 

 1 +6 dop 3/+7 dop. 

4. letnik  1   1   2 

Skupaj 1 5 1 +1 
dop. 

1  +6 
dop. 

11/ 
+7 dop. 

Tabela 8: Število popravnih in dopolnilnih izpitov v šolskem letu 2016/2017 

 
V šolskem letu 2016/2017 je imelo 8 dijakov 11 popravnih izpitov in 7 dopolnilnih izpitov. 
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Razred SLO MAT UZG KEM BIO ŠVZ Skupaj 
1. let. 1/1   1/1  

 2/2 

2. let.  4/4     4/4 

3. let.     
+1 d/ 
+ 1 d 

+5 d/ 
+5 d +6 d/+6 d 

4. let.  1/0 1/1  
  2/1 

Skupaj 1/1 5/4 1/1 1/1 +1 d/ 
+1 d 

+5 d/ 
+5 d 

8/7 
+6 d/+6 d 

Tabela 9: Število prijavljenih in opravljenih izpitov v juniju 2017 

 
Legenda: 
d/dop = dopolnilni izpit 
 
Izmed 14 dijakov, ki so se prijavili na popravne in dopolnilne izpite v junijskem roku, je napredovalo 
v naslednji letnik 12 dijakov. Skupaj je to 86 %. 
 
V avgustovskem roku so se na popravne in dopolnilne izpite prijavile tri dijakinje. 
 

Letnik MAT ZGO KEM ŠVZ Skupaj 
1. letnik 

     
2. letnik 

  
 +1 d/+ d +1 d/+ 1 d 

3. letnik  1/1 1/0  2/1 
4. letnik 1/1    1/1 

Skupaj 
 

1/1 
 

1/1 
 

1/0 
 

3/2 
+1 d/+ 1 d 

Tabela 10: Število prijavljenih in opravljenih izpitov v avgustu 2017 

 
Izmed treh dijakinj, ki so se prijavile na popravne in dopolnilne izpite v avgustovskem roku, sta bili 
dve uspešni, ena dijakinja pa ni opravila izpita iz kemije. 
 

2.4 1 Končno poročilo o popravnih in dopolnilnih izpitih 
 
Izmed 15 dijakov, ki so se prijavili na popravne in dopolnilne izpite v junijskem in avgustovskem 
roku, je napredovalo v naslednji letnik 14 dijakov. Skupaj je to 93 % dijakov. 
 

1 dijakinja ni opravila popravnega izpita iz kemije. 
 

2.4 2 Predmetni izpiti  ̶  maj 2017 za 4. letnike 
 
Na izpite se je prijavilo 8 kandidatov (2 x SLO, 1 x MAT, 2 x KEM, 1 x ANG, 1 x GEO, 1 x ŠVZ). 
 
S predmetnim izpitom so si izboljšali oceno 4 dijaki (50 %) in sicer SLO 1 dijak, KEM 1 dijak, ANG 
1 dijak in ŠVZ 1 dijak. 
 

2.4 3 Predmetni izpiti  ̶  junij 2017 za 3. letnike 
 
Na predmetni izpit so se v junijskem roku prijavili trije dijaki, in sicer iz SLO, KEM in MAT. Žal 
nihče ni izboljšal ocene. 
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2.4 4 Predmetni izpiti  ̶  avgust 2017 za 3. letnike 
 
Na izpite se je prijavilo 8 dijakov - 2 x MAT, 2 x KEM, 1 x PSI, 1 x FIL in 2 x ZGO. S predmetnim 
izpitom si je oceno izboljšalo 6 dijakov, in sicer MAT ena dijakinja, KEM dva dijaka, PSI ena 
dijakinja, FIL en dijak in ZGO ena dijakinja. 
 

2.4 5 Končno poročilo za predmetne izpite v šolskem letu 2016/2017 
 
Skupaj se je v šolskem letu 2016/2017 na predmetne izpite prijavilo 19 dijakov. Ocene si je 
izboljšalo 10 dijakov (53 %) iz naslednjih predmetov: SLO, KEM, ANG, ŠVZ, MAT, PSI, FIL in 
ZGO. 
 
V 4. letnikih so si izboljšali oceno 4 dijaki, v 3. letnikih pa 6 dijakov. 
 
 

2.5 Delo z nadarjenimi 
 
V šolskem letu 2016/17 je delo z nadarjenimi dijaki potekalo v okviru projekta DrugaDruga. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi v tem letu ni zagotovilo izvajanje standardov in 
normativov, ki šolam zagotavljajo sistemsko financiranje dela z nadarjenimi. 
 
 

2.6 Matura 2017 
 

2.6.1 Spomladanski izpitni rok 2017 
 
V tem šolskem letu je 4. letnik obiskovalo 176 dijakov, uspešno pa je letnik zaključilo 175 dijakov, 
ki so tudi opravljali maturo v junijskem izpitnem roku. 
 
Ob 175 dijakih II. gimnazije Maribor se je na spomladanski rok mature prijavilo še 45 zunanjih 
kandidatov. Nekaj kandidatov je dvigovalo ocene iz prejšnjih let, nekaj jih je opravljalo maturo po 
25. členu Zakona o maturi (kot 21-letniki), ostali pa so bili dijaki poklicne mature, ki so opravljali 
dodatni maturitetni izpit iz različnih predmetov. 
 
Osem kandidatov II. gimnazije Maribor je opravljalo maturo kot kandidati s posebnimi potrebami – 
vsi kandidati so imeli podaljšan čas pisanja za 50 %. 
 
Število vseh kandidatov po predmetih: 
 

Slovenščina:  175 
Matematika (OR): 119 
Matematika (VR):    58 
Angleščina (OR): 127   
Angleščina (VR):   71 
Nemščina (OR):   19 
Nemščina (VR):      8 
Francoščina (VR):     2 
Španščina (OR):      3 
Španščina (VR):      3 
Fizika:      36 
Kemija:     51 
Biologija:     50   
Geografija:     75 
Zgodovina:     37 
Filozofija:     10 
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Sociologija:     12 
Psihologija:     28 
Ekonomija:     24 
Umetnostna zgodovina:   13 
Glasba:       2 

 
Splošno maturo je v spomladanskem roku uspešno opravilo 168 dijakov, ki so maturo opravljali v 
celoti. Šest dijakov je bilo negativno ocenjenih (en iz slovenščine, en iz matematike, trije iz 
slovenščine ter matematike in en iz matematike ter sociologije), ena dijakinja pa je maturo opravljala 
v dveh delih. 
 
Zlatih maturantov je bilo 8, vseh točk pa letos ni imel noben dijak. 
Uspeh kandidatov, ki so opravljali dodatni maturitetni izpit, je bil letos zelo visok, in sicer 90 %. 
 
8 dijakov je doseglo 30 in več točk in so s tem postali zlati maturantje: 
Janja Košir (4. a), Jernej Imperl (4. c), Brina Kuhta (4. d), Maja Lorbek (4. d), Andraž Martin Marinc 
(4. d), Nuša Navršnik (4. d), Ana Rojs (4. d) in Niko Turšič (4. e). 
 

2.6.2 Jesenski rok mature 2017 
 
K splošni maturi se je v jesenskem roku prijavilo 17 kandidatov. 1 dijakinja 4. letnika je maturo 
opravljala prvič, ena dijakinja je opravljala drugi del mature, ostali pa so popravljali negativne ocene, 
izboljševali ocene ali opravljali peti predmet. 
 
Uspeh naših dijakov na jesenskem roku mature je bil 63 %. 5 kandidatov je maturo opravilo, trije pa 
so bili neupešni (dva dijaka pri matematiki, ena dijakinja pa pri matematiki ter umetnostni 
zgodovini). Uspeh zunanjih kandidatov, ki so pristopili k jesenski maturi, je bil 100 %. 
 
 

2.7 Mednarodna matura  

Letošnjo mednarodno maturo je opravljalo 28 dijakov, od tega 9 tujih. Maturo je opravilo vseh 28 
dijakov. Letošnji rezultati so bili  zelo dobri. Trinajst dijakov je doseglo 40 točk in več ter so postali 
zlati maturanti. Povprečno število točk je 38,06. Slovenski dijaki II. gimnazije Maribor so dosegli 
39,05, tuji dijaki pa 38,77. 
 
Zlati maturanti so postali Marta Baštovanović, Aleksandra Bojković, Miona Dinić, Mihail 
Denkovski, Oscar Križanec, Blagoje Mukaetov, Ajda Novak, Teja Potočnik, Kristina Sajovic, Ana 
Vilhelmina Verednik, Katarina Škof, Ana Štuhec in Nika Žurga. 

 
2.8 Obvezne izbirne vsebine  

 
Obvezne izbirne vsebine so sestavljene iz obveznega in izbirnega dela. Razporeditev ur po 
dejavnostih in letnikih je bila v šolskem letu 2016/2017 sledeča: 
 
 
 

T A B E L A  O I V   2 0 16/2 0 1 7 1. letnik 2. letnik 2. š 3. letnik 4. letnik 
Število ur 90 90 90 90 30 
Vsebine, obvezne za vse 56 40 40 52 12 
Državljanska kultura (2. š: zgodovina 
športa) 

5  5 20 5  

Knjižnično informacijska znanja 6 5 5 2 2 
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Kulturno-umetniške vsebine   
- proslava kulturnega dne 1 1 1 1 1 
- obeležitev dneva državnosti 1 1 1 1 1 
- božična praznovanje – obujanje kulturne   
dediščine 

1 1 1 1 1 

- obisk predavanja, likovne razstave, 
glasbenega koncerta, gledališke predstave 

2 2 2 2 2 

Športni dnevi 2 x 5 2 x 5 2 x 5 2 x 5 5 

Zdravstvena vzgoja  15    
Vzgoja za družino, mir, nenasilje 10 

(domovi 
CšOD) 

  20 
(tabori 
OIV) 

 

Šola v naravi (obvezna ponudba šole) 20 
(domovi 
CšOD) 

  10 
(tabori 
OIV) 

 

Vsebine, obvezne za gimnazije (ni všteto v 
fond 90 oz. 34 ur na letnik) 

  

Kulturno-umetniške vsebine s področja 
likovnosti 

18     

Kulturno-umetniške vsebine s področja 
glasbe 

18         

Prosta izbira 34 50 50 38 18 
Obvezna ponudba šole   

 
 

število ur po katalogu (Druga Druga) 

- medpredmetne ekskurzije  
- logika  
- metodologija raziskovalnega dela  
- obvladovanje tipkovnice  
- prostovoljno socialno delo  
- učenje za učenje  
- verstva in etika  
Neobvezna ponudba šole v šolskem 
katalogu OIV 

   število ur po katalogu (Druga Druga) 

Neobvezna ponudba v republiškem katalogu 
OIV 

   število ur po katalogu 

Tabela 11: OIV 2016/2017 

 
1. letnik 

OIV – obvezni del 
(september 2016) 

 
Teden OIV v domovih CŠOD: 

RAZRED TERMIN DOM CŠOD IN URA 
ODHODA SPREMLJEVALCI 

1.A 

19. 9.–23. 9. 2016 

AJDA Mithans, Mustač, Simonič 

1.B GORENJE Fajmut, Korotaj, Curk 

1.C TRILOBIT Gajser, Pešec 

1.D RADENCI Cigrovski, Sukič Krajnc, P. 
Vehovar 

1.E AJDA Mithans, Mustač, Simonič 
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1.F RADENCI Cigrovski, Sukič Krajnc, P. 
Vehovar 

1.Š GORENJE Fajmut, Korotaj, Curk 
Tabela 12: OIV 1. letniki 

 
2. letnik 

OIV – obvezni del 
(september 2016) 

 

Tabela 13: OIV 2. letniki 

2016/2017 PONEDELJEK, 
19. 9. 

TOREK,  
20. 9. 

SREDA,  
21. 9. 

ČETRTEK, 
22. 9. 

PETEK, 23. 9. 

2.A 8.00–14.00 tečaj PP 
(Ul Pariške komune 
13) 
 
15.00−16.00 
predavanje DROGE 

9.00–12.30 
INFOPEKA; PL3  
13.3 –15.00 
univerzitetna 
knjižnica  
 

9.00–10.30 UGM  
11.00–12.30 MUZ  
 
Predavanje 
SPOLNOST 
(dijakinje 
13.00−14.00 
Dijaki 14.00−15.00) 

9.00 izpit PP 10.45–12.15 
KIZ 
 

2.B 8.00−14.00 tečaj PP 
(Ul. Pariške komune 
13) 
 
15.00- 16.00 
predavanje DROGE 

9.00–12.30 
INFOPEKA; PL2  
13.30–15.00 
univerzitetna 
knjižnica  
 

9.00–10.30 MUZ  
11.00–12.30 UGM  
 
Predavanje 
SPOLNOST 
(dijakinje 
13.00−14.00 
Dijaki 14.00−15.00) 

9.00 izpit PP 9.00–10.30 
KIZ 
 
 

2.C 8.00−14.00 tečaj PP 
(PD1) 
 
15.00−16.00 
predavanje DROGE 
 

9.00–12.30 
INFOPEKA; PL4  
13.30–15.00 
univerzitetna 
knjižnica  
 
 

9.30–11.00 KIZ 
 
Predavanje 
SPOLNOST 
(dijakinje 
11.30−12.30 
Dijaki 12.30−14.30) 

9.00 izpit PP 10.00–11.30 
UGM  
12.00–13.30 
MUZ  

2.D 10.00–14.30 
INFOPEKA; PL2 
 
15.00−16.00 
predavanje DROGE 
 

8.00−14.00 tečaj PP 
(Ul. Pariške komune 
13) 
 
 

11.15–12.45 KIZ 
Predavanje 
SPOLNOST 
(dijakinje 
11.30−12.30 
Dijaki 12.30−14.30) 

10.00–11.30 
UGM  
12.00–13.30 
MUZ 
13.30–15.00 
UKM  

9.00 izpit PP 

2. E 10.00–14.30 
INFOPEKA; PL3 
 
15.00−16.00 
predavanje DROGE 
 

8.00−14.00 tečaj PP 
(Ul. Pariške komune 
13) 
 

13.00–14.30 UGM  
 15.00–16.30 MUZ  

9.30–11.00 
KIZ 
13.30–15.00 
UKM  

9.00 izpit PP 
 
Predavanje 
SPOLNOST 
(dijakinje 
11.30−12.30 
Dijaki 
12.30−14.30) 

2.F 10.00–14.30 
INFOPEKA; PL4 
 
15.00−16.00 
predavanje DROGE 
 

8.00−14.00 tečaj PP 
(PD1) 

13.00–14.30 MUZ 
(A. Miklavc) 
15.00–16.30 UGM  
 

11.15–12.45 
KIZ 
13.30–15.00 
UKM  

9.00 izpit PP 
 
Predavanje 
SPOLNOST 
(dijakinje 
11.30.−12.30 
Dijaki 
12.30−14.30) 
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3. letnik  
OIV – obvezni del  
 (september 2016) 

 
TABOR TERMIN LOKACIJA  SPREMLJEVALCI IN 

IZVAJALCI 
Naravoslovni tabor 19. 9.–23. 9. 2016 Osilnica Podgoršek, Rihtar, H. 

Zorec, S. Gričnik, 
Crnjac 

Družboslovni tabor 19. 9.–23. 9. 2016 Poreč Mikić, Čeh, Korenjak, 
Žunko 

Kulturno – umetniški 
tabor  19. 9.–23. 9. 2016 Cogetinci R. Črnčec, M. Vehovar, 

Babič 
Jezikovni tabor 

19. 9.–23. 9. 2016 Pliskovica L. Štrafela, Orešković, 
Krempl Slana 

Športni tabor  
19. 9.−23. 9. 2016 Pula Krajnc, Čopi, Bedenik, 

Petrović 
Tabela 14: OIV 3. letniki 

 
4. letnik 

OIV - uveljavljanje izbirnih ur – maturantska ekskurzija 
(september 2016) 

 

Tabela 15: OIV 4. letniki (maturantske ekskurzije) 

 
Razporeditev obveznega dela OIV čez celo šolsko leto je bila naslednja: 
 
 

OIV – obvezni del za 1. letnik 
 

september:  - CŠOD (šola v naravi, vzgoja za družino, mir, nenasilje) 
oktober–december: - knjižnično informacijsko znanje (šolska knjižnica, knjižnica Rotovž) 
september–junij:  - obisk aktualnih glasbenih koncertov, gledaliških predstav in likovnih 

razstav (kulturno-umetniške vsebine) 
december:   - božična proslava (kulturno-umetniške vsebine) 
februar:   - proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine) 

-zimski športni dan (športni dnevi) 
maj:   - pomladni športni dan (športni dnevi) 
junij:   - obeležitev dneva državnosti (državljanska kultura) 
 

RAZRED DESTINACIJA AGENCIJA 
3. A Barcelona Pohorje 
3. B Grčija − Tolo Galileo 3000 
3. C Barcelona Pohorje 
3. D Črna gora Galileo 3000 
3. E Grčija − Zakintos Galileo 3000 
3. F Grčija − Zakintos Galileo 3000 
3. Š Črna gora Galileo 3000 
MM1 Barcelona Sonček 
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OIV – obvezni del za 2. letnik 

 
september:   - knjižnično informacijsko znanje (knjižnica Rotovž in UKM ) 

- tečaj prve pomoči ali druga zdravstvena vzgoja (zdravstvena vzgoja) 
- obisk muzeja (državljanska vzgoja) 

december:  - božična proslava (kulturno-umetniške vsebine) 
februar:   - proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine) 

- zimski športni dan (športni dnevi) 
maj:   - pomladni športni dan (športni dnevi) 
junij:   - obeležitev dneva državnosti (državljanska kultura) 
 

OIV – obvezni del za 3. letnik 
 
september: - tematski tabori (šola v naravi, vzgoja za družino, mir, nenasilje) 
december:  - božična proslava (kulturno-umetniške vsebine) 
februar:   - proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine) 

- zimski športni dan (športni dnevi) 
maj:   - pomladni športni dan (športni dnevi) 
junij:   - obeležitev dneva državnosti (državljanska kultura) 
 

OIV – obvezni del za 4. letnik 
 

december:  - božična proslava (kulturno-umetniške vsebine) 
februar:   - proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine) 

- zimski športni dan (športni dnevi) 
 
V izbirnem delu so dijaki izbirali med dejavnostmi, ponujenimi v šolskem katalogu OIV (večinoma 
gre za dejavnosti v okviru DrugaDruge), republiškem katalogu OIV, prav tako pa so lahko tabeli na 
začetku poglavja. 
 
 

2.9 Druga Druga 
 
Izvenšolske dejavnosti so ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti II. gimnazije Maribor. 
Nekatere razvijamo in spodbujamo že več kot dve desetletji (English Student Theatre, pevski zbor, 
GNOSIS, Borec, literarna delavnica, prostovoljstvo itd.). Aktivnosti in dejavnosti so vključene v 
projekt imenovan DrugaDruga. V okviru tega projekta delujejo krožki, dejavnosti, prireditve ter 
tekmovanja, kjer lahko dijaki pridobivajo znanja na področjih, ki jih zanimajo in tako razvijajo svojo 
ustvarjalnost in kreativnost.  
 
V preteklem šolskem letu 2016/2017 se je v okviru projekta izvajalo 87 dejavnosti, katerih se je 
aktivno udeležilo in v njih sodelovalo 3.902 dijaka. 222 notranjih in zunanjih mentorjev je v vseh 
aktivnostih opravilo 10.748 ur dodatnega dela z mladimi na 2.742 srečanjih in aktivnostih. 
 
Programi, projekti in dejavnosti, ter njihova uspešnost so obširno predstavljeni v brošuri Izvenšolske 
dejavnosti v šolskem letu 2016/2017, ki je bila izdana v septembru, dostopna pa je tudi na šolski 
spletni strani (www.druga.si). V brošuri so predstavljene tudi druge aktivnosti na šoli kot so 
jezikovni tečaji in mednarodne izmenjave. 
 
 

2.10 Amfiteater II. gimnazije Maribor 
 
Amfiteater II. gimnazije Maribor je tudi v šolskem letu 2016/2017 odlično izkoristil vrhunske pogoje 
za izvedbo številnih kulturnih prireditev in omogočil izvedbo številnih dogodkov. 
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V okviru lastne produkcije so bile izvedene naslednje predstave: 
 
2.10.1 English Student Theatre – EST 
 
V letošnjem letu se je nadaljevalo izvajanje muzikala Alica v čudežni deželi. Izvedenih je bilo tudi 
več gostovanj: 4. in 5. oktobra 2016 v Murski Soboti s tremi predstavami, 16., 17., in 18. 1. 2017 pa 
v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Odigranih je bilo osem predstav, ki si jih je ogledalo 4000 
gledalcev. 23. 1. 2017 je EST gostoval tudi v Športni dvorani v Ljutomeru z dvema predstavama, ki 
si jih je ogledalo 2000 gledalcev. 
 
V soboto 15. 4. 2017 je bila odigrana zadnja predstava. Skupaj je bilo odigranih 61 predstav, ki si jih 
je ogledalo 17.000 gledalcev. 
 
2.10.2 Gledališče GNOSIS 
 
Gledališče GNOSIS je pripravilo predstavo Leto XXXX po romanu Georga Orwella 1984. 
Dramatizacijo je pripravila dijakinja Sarah Marn, režiral je Svit Vurberški, izvedenih je bilo šest 
predstav. 
 
Gledališče GNOSIS se je s to predstavo uvsrstilo na festival Transgeneracije v Cankarjevem domu 
aprila 2017. 
 
2.10.3 Francosko gledališče 
 
V šolskem letu 2016/2017 so dijaki in mentorji skupaj ustvarili delo, ki se ukvarja s stenami v naših 
življenjih, ki jih postavljamo/rušimo sami ali nam jih postavljajo/rušijo drugi. Uprizoritev je 
nastajala na podlagi raziskovanja gledališke širine in svobode ter raziskovanja izrazne moči telesa in 
besede ter zvoka in glasbe v gledališkem prostoru. Ustvarjanje uprizoritvene predloge in uprizoritve 
same tako neguje in bogati izvirnost ter ustvarjalnost dijakov. Rdeča nit vsega skupaj je francoski 
jezik, ki ga pri tej dejavnosti dijaki lahko uporabljajo v različnih oblikah in situacijah ter tako širijo 
svoje znanje. Hkrati premagujejo zidove, ki jih postavljata učenje tujega jezika in javno nastopanje v 
tem jeziku. V januarju in februarju so izvedli intenzivne delavnice odprtih vrat, na katerih so lahko 
vsi dijaki, ki se učijo francoščine, pripomogli k ustvarjanju tega dela in tako umestili zgodbo v šolski 
prostor. 
 
V mesecu maju 2017 so imeli premiero, ki je bila uspešna in ji je zaradi zanimanja dijakov sledila še 
ponovitev 13. junija 2017. Dijaki so izkazali izredno kreativnost in se hkrati v procesu nastajanja 
predstave naučili jezika in gledaliških spretnosti ter obenem kritično razmišljali o pojmu stene in 
njene vloge v našem življenju ter vse to pretvorili v zelo zanimivo in zabavno delo z naslovom Stena 
(Le Mur). 
 
2.10.4 Mešani mladinski zbor II. gimnazije Maribor  
 
Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2016/17 upravičil zastavljene cilje in 
sezono več kot uspešno zaključil. Pričela se je z vsakoletnimi septembrskimi avdicijami, na katerih 
je zbor pridobil nove pevce. Sledil je študij novega koncertnega, tekmovalnega in hkrati božično-
novoletnega programa v mešani zasedbi. V prazničnem času so bili izpeljani štirje novoletni 
koncerti. V mesecu januarju so potekale podaljšane vikend priprave s »tekmovalno« ekipo in v celoti 
utrjen koncertni program, ki je bil zapet na humanitarnem koncertu »Innerwheel« kluba Maribor. 
Veliko je bilo pevskih sobot, saj se je približeval odhod na mednarodno zborovsko tekmovanje.  
V mesecu marcu se je zbor udeležil mednarodnega zborovskega tekmovanja »Musica Festa 
Florence« v Firencah v Italiji, tekmoval je v dveh kategorijah; v mešani kategoriji do 21 let in v 
ljudski kategoriji. Zbor je prejel dve zlati plaketi in obakrat naziv zmagovalca kategorije. Za skladbo 
Tadeje Vulc Pa ne pojdem prek poljan je zbor prejel nagrado za najboljšo izvedeno sodobno skladbo 
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in koreografijo. Baritonist Boštjan Petek je prejel nagrado za prepričljivo odpet solo v ljudski skladbi 
Koroška ljubezen Damijana Močnika. Zborovodja Viljem Babič je prejel nagrado za najboljšega 
dirigenta tekmovanja. Tako je zbor postal absolutni zmagovalec tekmovanja in prejel še posebno 
nagrado mesta Firenc »Il Giglio di Firenze«. Takoj za tem je bil izveden celovečerni letni koncert v 
Kazinski dvorani SNG Maribor. Sezono je zbor zaključil z nastopom na svečani podelitvi ključev II. 
gimnazije Maribor v dvorani Union in s proslavo ob dnevu državnosti. 
 
2.10.5 Drug' orkester 
 
Drug' orkester je v šolskem letu 2016/2017 nadaljeval s svojim delom. Pod vodstvom Nika Sajka in 
Aleksandra Čonča je pripravil koncertni program, ki ga je uspešno predstavil na dveh celovečernih 
koncertih 28. 3. in 29. 3. 2017. Orkester je uspešno nastopil tudi na obeh novoletnih koncertih 21. 
12. in 23. 12. 2016. V soboto, 24. 6. 2017, je nastopil tudi na Art campu Festivala Lent. 
 
2.10.6 Droogstock 
 
Nastopilo je 5 izbranih skupin, prijavljenih jih je bilo 12. Glavno nagrado je prejela skupina 
Buržuazija (Ljubljana), nagrado občinstva skupina The Dots (Škofja Loka). Zmagovalna 
skupina je za nagrado prejela enodnevno snemanje v studiu RTV centra Maribor. 
Droogstocka se je udeležilo okrog 250 dijakov. 
 
2.10.7 Kulturni maraton 
 
17. maraton je zaznamoval nastop skupine Siddharta, ki je pritegnila rekordnih 550 dijakov. Program 
je obsegal tudi dijaško ustvarjalnost, izvedena je bila gledališka predstava Teatra Narobov, potekali 
so tudi glasbeni nastopi dijakov v Hard Rock Cafe, prav tako je bil omogočen DJ termin. Maraton se 
je končal s tradicionalnim zajtrkom. 
 
2.10.8 Predstava dijakov iz bivših jugoslovanskih republik 
 
Tudi letos so dijaki iz bivših jugoslovanskih republik 4. 4. 2017 pripravili predstavo, ki je na duhovit 
način prikazala njihovo videnje njihovega dvoletnega šolanja na II. gimnaziji Maribor. Prav tako so 
ponovili predstavo Revizor v srbskem in makedonskem jeziku. 
 
2.10.9 Gostovanja 
 
Drugajanje 

 
Letošnje Drugajanje je potekalo od 21. 11. do 23. 11. 2016. Odigrane so bile naslednje predstave in 
udeležili so se jih dijaki 2. letnikov: 

Ponedeljek, 21. november − Mark Požlep: Bolj čudno od raja 

Torek, 22. november ob 18.00 in 21.00 − Beton Ltd.: Ich kann nicht anders 

Sreda, 23. november ob 19.00 − Deborah Pearson: History, history, history 
 
 
Gledališke, glasbene in plesne skupine: 
 
V šolskem letu 2016/2017 so gostovali Plesna šola Mojce Ussar, plesna šola Bolero, izveden je bil 
tudi Večer frankofonije. 
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2.10.10 Pomlad na II. gimnaziji Maribor 
  

V času od 20. marca do 23. maja 2017 je potekala Pomlad na II. gimnaziji Maribor, s katero II. 
gimnazija Maribor že več let zaznamuje mariborski kulturni utrip. Gre za sklop gledaliških, plesnih, 
glasbenih, literarnih dogodkov in predavanj, ki so namenjeni dijakom, učiteljem, staršem in tudi širši 
mariborski javnosti. Letos se je zvrstilo kar 35 dogodkov. Podroben pogram je razviden v programu 
Pomladi na II. gimnaziji Maribor. 
 
2.10.11 Filmska produkcija 
 
Filmska šola »Pazi, snemamo!« 
 
7. sezona filmske šole je bila okrepljena z mentorjem za filmsko igro. Potekala je od januarja do 
maja 2017, udeležilo se je je 21 dijakov II. gimnazije Maribor in 2 dijaka od drugod. Snemalo se je v 
Kranjski Gori med 31. 3. in 3. 4. 2017. Premiera filmov je bila 11. 5. 2017; spremljalo jo je 150 
gledalcev.Produkcija je bila naslednja: 
 

FILM PRODUKCIJA – št.  dijakov 

Križev pot 4 

Mačja karma 5 

Obljubim 6 

Kreten 5 

Lapsuz 5 (10) 
Tabela 16: Produkcija Filmske šole 

 
Spremljevalne dejavnosti ob tem so bile še: 

• udeležba na videodelavnici v Celju (DIFIFEST 2016, 3 dijaki) in 
• udeležbe na tekmovalnih oz. preglednih festivalih mladinskega filma: 5 dijakov. 

 
Nagrade, priznanja: 

• finale Videomanije 2017 (Drugsuz; lanska produkcija) in 
• 2. nagrada na Prešernovem natečaju za film Drugsuz (lanska produkcija). 

 
2.10.12 Gledališče Druga scena 
 
Gledališče Druga scena je uprizorilo predstavo po romanu Vladimira Bartola Alamut z naslovom 
Živa bodala Alamuta. Dramatizacijo je pripravila dijakinja Maša Ošlak, režiser je bil Drago Meglič. 
Odigranih je bilo šest  predstav, ki so bile zelo dobro obiskane. 
 
2.10.13 Festival pomladi − Spring Festival  
 
Od srede 5. 4. do nedelje 9. 4. 2017 je potekal Spring festival ‒ Festival pomladi. Letos se je 
festivala udeležilo okrog 60 dijakov iz Švedske, Nemčije, Poljske, Slovaške, Italije, BiH, Srbije, 
Makedonije in naše šole, 
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2.11 Nemška jezikovna diploma 
 
V letošnjem šolskem letu je DSD diplomo opravljalo 32 dijakov. 
 
 

2.12 Izobraževanje dijakov športnikov na daljavo 
 
Projekt ponuja način izobraževanja, ki športnikom omogoča čim bolj skladen razvoj na obeh 
področjih. Namen je priprava modela za kombinirano učenje, delno v razredu, delno preko omrežja 
in posodobitev dela znotraj športnih oddelkov. 
 
Z razširitvijo e-izobraževanja, kot sodobnejše oblike, se je ponudila priložnost za športnike tudi na 
naši gimnaziji, kjer projekt poteka že od leta 2008. 
 
Osnovni cilj je prilagajanje šolskih obveznosti zahtevam trenažnega procesa športno nadarjenim 
dijakom že v dopoldanskem času. 
 
V šolskem letu 2016/17 se je nadaljevalo sodelovanje z OK Nova KBM in NK Maribor, ki sta na 
nivoju države oba postala državna prvaka v več kategorijah, v teh ekipah pa so nastopale dijakinje in 
dijaki športnih oddelkov od drugega do četrtega letnika naše gimnazije. Tradicionalno je to obliko 
izobraževanja podprl tudi OKS. V mesecu januarju in aprilu so bile podpisane nove pogodbe o 
sodelovanju.  
 
V izobraževanje na daljavo je bilo tokrat vključenih pet predmetnih področij (kemija, nemščina, 
slovenščina, geografija in zgodovina). Preostale predmete smo skušali čim bolj prilagoditi spletnemu 
delu. Dijaki, kategorizirani športniki, ki jih je potrdil OKS, so se aktivno vključili v delo. 
Sodelovanje je potekalo preko spletne učilnice na strežniku II. gimnazije Maribor v domeni 
193.157.114. Odzivnost športnikov je bila zelo visoka, naše delo pa je vidno v listovniku Mahara. 
Do junija 2017 je bilo samo pri predmetu zgodovina in geografija oddanih več kot 100 spletnih 
nalog, ki so bile vse pregledane in ocenjene po kriterijih, ki jih je zastavil ZZRS. Nekateri dijaki pa 
so prav zaradi tega načina dela vse obveznosti opravili že do konca meseca aprila. Zaradi velike 
odsotnosti dijakov je bil uveden spletni zagovor nalog z uporabo video klica v priljubljenem 
facebooku. Z novostjo bomo nadaljevali tudi v novem šolskem letu. 
 
V spletno delo so bili vključeni 4 učitelji in 19 dijakov drugega, tretjega in četrtega letnika. Eden 
izmed njih je obiskoval splošni oddelek in bil kot uspešen športnik, ki je veliko odsoten od pouka, 
vključen v delo na daljavo. Posamezni učitelj je na daljavo poučeval od enega do 19 dijakov, kar na 
letni ravni predstavlja na učitelja od nekaj deset pa vse do 250 ur individualnega dela, ki poteka 
vedno izven rednega delovnega časa. 
 
Aktiven ostaja tudi Projektni tim razvojne naloge Izobraževanje dijakov na daljavo (Spletna 
gimnazija) pri ZRSŠ, katerega člani so svetovalci in Renato Kuzman kot zunanji sodelavec. 
 
 

2.13 Projekt Dvojna kariera  
 
Septembra 2014 se je II. gimnazija priključila projektu Dvojne kariere, ki ga na nivoju države vodi 
pod pokroviteljstvom OKS, Klub slovenskih olimpijcev. V šolskem letu 2016/17 se je projekt 
nadaljeval in v mesecu septembru je bil na MIZŠ posvet na temo področij dvojne kariere in sheme 
procesov Dvojne kariere vrhunskih športnikov. 
 
Na šoli sta bili v okviru projekta organizirani dve delavnici, ena na temo pravilnega razpolaganja z 
zasluženim denarjem v času športne kariere, druga pa je bila namenjena zlu v športu, to je doping. 
Kot moderatorji so sodelovali nekdanji vrhunski športniki, prisoten pa je bil tudi varuh športnikov 
pravic Rožle Prezelj. 
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2.14 Konfucijeva učilnica  

 
Konfucijeva učilnica je v šolskem letu 2016/17 nadaljevala s četrtim letom delovanja. Njeno delo je 
financiral Han Ban - Državni urad za kitajski jezik. V projekt Konfucijeve učilnice so bile v tem 
šolskem letu vključene naslednje šole in vrtec: II. gimnazija Maribor, Gimnazija Ptuj, Osnovna šola 
Franceta Prešerna Maribor in Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica. Program so izvajale 
sinologinja Mojca Seljak ter kitajski učiteljici Cao Danni in Li Jiaqing. 
 
Program dela učilnice je obsegal naslednje dejavnosti: 
 

• Začetni in nadaljevalni tečaj kitajščine na II. gimnaziji Maribor, Gimnaziji Ptuj in Osnovni 
šoli Franceta Prešerna Maribor ter obogatitvena dejavnost Spoznavanje kitajske kulture in 
jezika v Vrtcu »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica.  

• Gostovanje kitajske umetniške skupine Art Troupe iz Wuhana: 8. 11. 2017 na Gimnaziji Ptuj 
in 9. 11. 2017 na II. gimnaziji Maribor.  

• Udeležba na mednarodnem tekmovanju iz znanja kitajskega jezika in kulture za srednješolce 
»Chinese Bridge 2016«, ki je potekalo na Kitajskem med 14. 10. 2016 in 30. 10. 2016. 
Udeležila sta se ga dva dijaka z II. gimnazije Maribor: Alja Filip kot tekmovalka in Rene 
Gril Rogina kot opazovalec, v spremstvu sinologinje Mojce Seljak.  

• Kitajski dnevi na II. gimnaziji Maribor so potekali od 10. 1. 2017 do 25. 1. 2017. Izvedene 
so bile naslednje aktivnosti: 

• razstava »Tradicionalna kitajska glasbila«, 
• delavnica kitajske kaligrafije, 
• delavnica izdelovanja kitajskih rezank, 
• ogled kitajskega filma in 
• zaključna prireditev Praznovanje kitajskega novega leta. 

• Sodelovanje na prireditvi »Vrtec poje in pleše« 15. 5. 2017 v Slovenski Bistrici s kitajskimi 
točkami. 

• Sodelovanje na prireditvi »Kitajska skozi otroške oči« 16. 5. 2017 v Ljubljani s kitajskimi 
točkami. 

• 4. državno tekmovanje iz znanja kitajskega jezika in kulture je potekalo 26. 5. 2017 na 
Gimnaziji Kranj. Maja Majer (II. gimnazija Maribor) je dosegla 3. mesto, Maja Farazin (II. 
gimnazija Maribor) je dosegla 6. mesto. 

• Udeležba na Festivalu zmajevih čolnov, ki je potekal 3. 6. 2017 v Zagrebu. 
• Med šolskim letom je bila na II. gimnaziji Maribor izvedena še kitajska čajanka, v Vrtcu 

»Otona Župančiča« Slovenska Bistrica pa delavnica kitajske kuhinje.  
 
 

2.15 Projekt Beebit 
 
V šolskem letu 2016/17 se je 28. 2. 2017 formalno končal projekt Beebit. V novembru 2016 
(29. 10.–2. 11. 2016) je potekalo zaključno srečanje partnerjev projekta Würzburgu, kjer smo 
partnerske šole dobile zadnje napotke, kako v čim večji meri na daljavo pomagati koordinatorju 
projekta pri odpravi še preostalih tehničnih težav na panjih, ter dobili odgovore in nasvete glede 
priprave, prevajanja in transformacije učnih gradiv, ki jih na šoli izvajajo sodelujoči strokovni 
delavci. 
 
Na naši šoli je pri pripravi, transformaciji in prevajanju učnih gradiv sodelovalo 6 učiteljev s 
področja biologije, kemije, fizike, geografije, angleščine in nemščine. Omenjena učna gradiva z 
rešitvami so za uporabo pri različnih predmetih pri pouku dostopna na spletni strani Beebit 
(https://beebit.de/en). Prav tako je na šoli za celotni kolektiv potekala tudi predstavitev projekta, kjer 
je bil predstavljen razvoj, potek in uporabnost projekta v prihodnosti. 
 

https://beebit.de/en
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Trenutno še vedno poteka validacija projekta s strani Erasmus+, tako da še dokončno plačilo 
stroškov in plačila za avtorska dela strokovnih delavcev, ni bilo izvedeno. Panji vseh partnerskih šol 
so povezani z internetom z manjšimi tehničnimi napakami, ki jih s strani koordinatorja projekta še 
skušajo odpraviti.  
 
 

2.16 SOLY  ̶  Specialna olimpijada 
 
V petek, 16. 6. 2017 so dijaki MM z mentorjema Polono Vehovar in Matjažem Vehovarjem 
pripravili specialno olimpijado za učence Osnovne šole Gustava Šiliha. Potekale so športne in 
družabne igre. 
 
 

2.17  Druga pomaga 
 

Pred novim letom je bilo več različnih aktivnosti, ki so bile namenjene zbiranju sredstev za 
dobrodelni sklad. Potekala je prodaja peciva, novoletnih čestitk in kozmetičnih izdelkov. Potekal je 
tudi pohod z lučkami na Piramido. Sredstva so se zbirala tudi na štirih novoletnih koncertih.  

 
 

2.18  Počitnice na Drugi  
 
V šolskem letu 2016/2017 je bil med 26. in 30. junijem 2016 izveden projekt Počitnice na Drugi. 
Ponujenih je bilo 12 različnih dejavnosti (kemija, biologija, kitajščina, francoščina, fizika, gledališke 
delavnice – muzikal, likovna delavnica, novinarska delavnica, informatika, kreativna angleščina, 
Mala šola Počitnic na Drugi). 
 
Prijavilo se je 91 otrok, ki so obiskovali 8 delavnic (Kreativna angleščina, kitajščina, likovna 
delavnica, gledališka delavnica – muzikal, Mala šoao Počitnic na Drugi, informatika, kemija, 
biologija). 
 
Dan se je začel s samopostrežnim zajtrkom, otrokom je bilo organizirano tudi kosilo. Otroci so odšli 
tudi na kopanje v Termalni park Ptuj. 
 
Počitnice na Drugi je kot glavni sponzor podprlo podjetje Energetika Maribor, podjetja Študentski 
servis in Mikro+Polo pa sta s pomočjo II. gimnazije Maribor omogočila, da so se Počitnic na Drugi 
lahko udeležili vsi otroci, ki so to želeli, ne glede na socialni status. 
 
Letošnja novost je bila delavnica Mala šola Počitnic na Drugi, ki se je je udeležilo 23 otrok, ki so 
končali 4. in 5. razred osnovne šole. 
 
Ankete, ki so jih izpolnili udeleženci so pokazale, da so bili udeleženci z delavnicami, organizacijo, 
programom zelo zadovoljni. 
 
 

2.19 Pridobitev naziva Šola ambasadorka evropskega parlamenta 
 
V šolskem letu 2016/17 se je II. gimnazija Maribor priključila aktivnostim za pridobitev naziva Šola 
ambasadorka evropskega parlamenta. Po uspešni izpolnitvi zahtev je II. gimnazija Maribor naziv 
prejela 16. 6. 2017. 
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2.20 Projekt Druga za Ugando 
 
Odprava Uganda – Unplugged but connected 
 
Z zavedanjem, da je kratko gimnazijsko obdobje čas, ko zgolj pridobivanje akademskih znanj za 
polno življenje ni dovolj, ampak so za sprejemanje odgovornih odločitev potrebne tudi izkušnje, ki 
jih dobivamo izven šolskih kurikulov, smo februarja 2016 prvič navezali stike z Ugando, natančneje 
srednjimi šolami v okraju Kabale. Skupaj smo pripravili predlog projekta, s katerim smo kandidirali 
za sredstva EU (Erasmus+, K2 – Youth Capacity Building). Za izvedbo projekta je bil, kot 
organizacijsko oblika, izbran izbirni gimnazijski predmet – Projektno delo z osnovami 
raziskovalnega dela (PUD), kamor so se v šol. letu 2016/2017 vključili dijaki različnih letnikov. 
Aktivnosti so se izvajale v strnjenih oblikah dela, izven gimnazijskega urnika. V delo se je vključilo 
27 dijakov, od tega jih je 21 opravilo predvidene aktivnosti in pridobilo tudi zaključno oceno. 
Preostalim so se izvedene aktivnosti upoštevale kot ure OIV. 
 
Aktivnosti, preko katerih so se  dijaki pripravljali na študijski obisk Ugande, so vključevale odprtje 
razstave z naslovom Afrika 1934 (sodelovanje z muzejem Velenje in bobnarsko skupino Drum 
Borci) in serijo predavanj o Afriki, ki so bila osredotočena na pogoje bivanja in zdravstveni vidike 
potovanj v območja centralne Afrike (sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, NIJZ 
RS in dr. Sabino Rozman Golčar). V tem obdobju je šolo obiskal tudi Ronald Asimwe Namara, 
učitelj s področja jezera Bunyonyi (Uganda), ki na otoku Bwama deluje kot uradi prevajalec za 
zdravnike, ki delajo v tamkajšnji bolnišnici. Z dijaki je izvedel učno uro lokalnega Ručiga jezika ter 
delavnico o vlogi stereotipov v mednarodnem prostoru. Dijaki so v delavnicah spoznavali tudi 
afriške plese in glasbo (sodelovanje z Barbaro Oberčakal in Ninom Mureškičem) ter se pripravljali 
na raziskovalno delo. Sledilo je obvestilo Evropske komisije (European Commission Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)), da projekt Science Education As a Promotor 
of Quality and Innovation in Cooperation of Talented Youth from Weak Economic Backgrounds ni 
bil izbran za financiranje. Analiza njihove obrazložitve je pokazala, da vsebina ni bila relevantna z 
vidika politike mladih v EU. Kljub temu se je delo v PUD  nadaljevalo preko  srečanja z mladimi 
zdravniki, ki so delali na kliniki za tropske bolezni (Bwama, Uganda), organizacije literarnega 
večera afriških avtorjev ter udeležbe na enodnevnem seminarju na temo pisanja Erasmus+ projektov 
(sodelovanje s CEZAM Ruše). V obdobju od oktobra 2016 do februarja 2017 smo teoretično in 
praktično izpeljali 16 raziskovalnih nalog, ki so jih dijaki zagovarjali na tekmovanju »Mladi za 
napredek Maribora«. Naloge so bile dobro ocenjene in kar osem se jih je uvrstilo na državno 
tekmovanje, kjer so bile tri nagrajene z zlatim priznanjem. V tem času je dozorela tudi odločitev, da 
jezero Bunjonyi obiščemo brez podpore EU. Začeli smo z akcijami zbiranja donatorskih sredstev in 
praktičnimi pripravami na odhod, ki so vključevale izdelavo kotička Uganda (iz starih palet), 
bivakiranje in orientacijo v naravi, izdelavo zvezkov, majic in akcije »1 EUR za Ugando«. Na drugi 
razpis evropske komisije EACEA smo prijavili nov projekt, v katerem smo poskušali izboljšati 
pomanjkljivosti prvega (KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices -
Capacity Building in the field of Youth), z naslovom »Never Lose your Soul (NLS)«. Projekt je bil 
odobren in s tem tudi sredstva za njegovo izvedbo v šol. letu 2'17/18. Preko srečanj s starši dijakov, 
ki so se odločili za študijski obisk in ponovnega srečanja z zdravniki, specialisti za tropske bolezni, 
smo preučili tveganja in prednosti vseh obveznih in priporočenih cepljenj. Vsi dijaki preko odprtega 
javnega razpisa so zaprosili tudi sofinanciranje študijskega obiska. Osem od dvanajstih dijakov je 
štipendijo, v višini 640,00 EUR, tudi prejelo. 
 
S pripravami in zbiranjem sredstev za odpravo smo zaključili 15. 6. 2017, ko smo z učenci OŠ 
Svečina preizkusili tudi vse načrtovane delavnice. Sledil je zadnji sestanek s starši (skupaj trije) in 
neposredne priprave na odhod (obvestilo medijem in pakiranje humanitarne pomoči). Zbrali smo 
5.572,00 EUR v denarju in preko 6.000,00 EUR v materialu.  
 
27. junija 2017 je v Ugando, na jezero Bunyonyi, odšlo 12 dijakov, 2 študenta medicine in 2 
profesorja II. gimnazije Maribor. Afrika nas je pričakala s širokimi nasmehi, dobro voljo in neke 
vrste primarno življenjsko energijo. Učili smo se z opazovanjem, praktičnim delom in veliko, veliko 
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pomoči potrpežljivih domačinov, ki so kljub skromnim materialnim pogojem, pokazali izjemno 
spretnost, delavnost in ustrežljivost. Rezultat fizičnega dela dijakov je bila ptičja opazovalnica 
(učilnica na prostem), kopica izdelkov iz lesa in rastlinskih materialov (zapestnice, košarice, klobuki, 
valjarji) ter deblak, ki je ob odhodu ploven, vendar potreben fine obdelave. V času 14 dnevnega 
bivanja na jezeru Bunyonyi so dijaki izvedli 24 delavnic z otroki v Asimwe Preparatory School. 
Otroke smo razveselili tudi s kosilom in zajtrkom, ki smo ga pripravili za vse in vso humantirano 
pomočjo, ki smo jo zbrali doma (knjige in šolski pripomočki, zobne ščetke, brisače, oblačila). 
Obiskali smo tudi vrstnike v Creamland secondary school v Kabalah ter Lake Bunyonyi Seconary 
School na Bwami. Na teh šolah smo imeli možnosti opazovati pouk različnih predmetov ter se 
aktivno vključiti v izvedbo praktičnih vaj (kemija). Celotna odprava je potekala brez zdravstvenih ali 
drugih težav. Celovita predstavitev odprave je predvidena za 5. oktober 2017.  
 
 

2.21 Projekt Erasmus +: Zdrava Šola − Zdravi učitelji 
 
V šolskem letu 2015/16 so bila pridobljena sredstva Erasmus + za projekt KA1 v vrednosti 
13.800,00 € za  pet profesorjev. Izobraževanja so potekala v naslednjih državah: 

• Portugalska: Petra Čeh, 
• Velika Britanija: Peter Cigrovski, Jasnica Bobičič in Jasna Sukič in 
• Španija: Polona Vehovar in Matjaž Vehovar. 

 
Vsa izobraževanja so potekala v šolskem letu 2016/17. Porabili smo vsa predvidena sredstva. 
 
 

2.22 Projekt Erasmus +: Pozor!  
 
V letu 2016/17 se je II. gimnazija Maribor prijavila na KA1 Erasmus + projekt z naslovom: Pozor! Z 
boljšo komunikacijo zmanjšujemo kulturne, generacijske in digitalne razlike novodobne generacije 
dijakov v evropski družbi. 
 
Pridobljena so bila sredstva v višini 40.983,00 €. Na izobraževanje se je prijavilo štirinajst učiteljev 
(Peter Cigrovski, Maja Savorgnani, Emil Pečnik, Jasna Sukič Krajnc, Drago Meglič, Tanja Fajmut, 
Zlata Novak, Sanja Cvar, Vesna Hojnik, Lidija Kodrin, Irena Dogša, Jasnica Bobičić, Polona 
Vehovar in Matjež Vehovar). 
 
V šolskem letu 2016/17 so bila izvedena štiri izobraževanja: 

• Malta: Lidija Kodrin in Irena Dogša in 
• Velika Britanija: Jasnica Bobičić in Sanja Cvar. 
 

Ostala izobraževana se bodo izvedla do konca šolskega leta 2017/18. 
 
 
33  ŠŠOOLLSSKKAA  KKNNJJIIŽŽNNIICCAA  
 

3.1 Knjižnična zbirka 
 
V sodelovanju s predmetnimi aktivi in z vodstvom šole je knjižnica od septembra 2016 do 20. junija 
2017 na novo izbrala, opremila in dala v izposojo: 
 

1) vse gradivo:   1514 izvodov 
z nakupom    996 
kot dar     158 
starega fonda     351 
lastne izdaje         9 
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od tega  
1 a) serijske publikacije:   111 izvodov 
z nakupom      94 
kot dar       11 
lastne izdaje       5 

 
in 
2) neknjižno gradivo:     219 izvodov 

 nakup       201 
dar       17 
stari fond        2 

 
Gradivo je bilo strokovno obdelano in dodano v lokalno oziroma vneseno v vzajemno bibliografsko 
bazo. 
 
15. 6. 2017 smo prejeli v dar še preko 300 izvodov gradiv od Konfucijevega inštituta, ki bo 
inventariziran in obdelan v čim krajšem času. 
 
 

3.2 Izposoja in obisk 
 
Za člane smo opravili 25.811 transakcij v sistemu COBISS, od tega so si samo izposodili ali 
podaljšali gradivo 13.049-krat.  
 
Obisk članov je bil 11.349. Število obiskov v knjižnici še za druge namene (skupaj z uporabo 
računalnikov, tiskalnika, učenjem v čitalnici, dodatna pomoč, obiski zunanjih obiskovalcev, uporaba 
multimedijske učilnice ipd.) merjeno z zaščitnim sistemom 3M od 1. 9. 2016 do 20. 6. 2017 znaša 
čez 49.000 prihodov (kar je v povprečju skoraj 300 prihodov na dan). 
 
Glede na lani je obisk podobno velik, prav tako tudi izposoja gradiva. Statistično in bistveno največ 
so si izposojali dijaki 3.mm razreda. 
 
 

3.3 Medknjižnična izposoja 
 
Naše gradivo smo posredovali in izposodili drugim knjižnicam oziroma si iz drugih knjižnic 
izposodili po medknjižnični izposoji v 16 primerih in dodatno tudi 9 posameznikom. 
 
 

3.4 Izobraževanje uporabnikov 
 
Knjižnica je vse leto sodelovala pri informacijskem opismenjevanju dijakov z individualnim in 
skupinskim izobraževanjem in svetovanjem. 
 
Kot redni del strokovnega dela se je izvajalo referenčno delo ob izposoji ali raziskovalnem delu 
dijakov pa tudi za potrebe profesorjev. 
 
V začetku šolskega leta novinci v skupinah po 5 z individualnim pristopom in praktičnim delom 
gredo skozi vse faze iskanja in izposoje ter s tem pridobijo osnove za bolj samostojno uporabo 
knjižnice. V okviru OIV je za 1. letnike oktobra in novembra 2016 potekalo izobraževanje z 
vsebinami knjižnično-informacijskih znanj, kjer so pridobili znanja o iskanju in ocenjevanju virov ter 
osnovah citiranja. Za 2. letnike je bil v okviru tedna OIV organiziran vsakoletni obisk Univerzitetne 
knjižnice Maribor (2 uri za vsak razred) s spoznavanjem uporabe baze podatkov Stat.si ter 
elektronske aplikacije mCOBISS. V šoli pa smo s sodelovanjem knjižničarke iz knjižnične enote 
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Rotovž izvedli delavnico z iskanjem po elektronskih bazah, ki jih ponuja Mariborska knjižnica ter 
uro sodelovalnega učenja, kako pri različnih predmetih uporabiti tehnike iskanja in navajanja 
različnih elektronskih virov. 2. letniki so dodatno v obsegu 2 šolskih ur obiskali dogodek po lastni 
izbiri, ki ga organizira Mariborska knjižnica in o tem poročali z lastnim mnenjem. 
 
Za oddelek MM smo v sodelovanju s profesorji angleškega jezika izvedli dve izobraževanji z 
delavnico o pisanju zaključnega eseja s poudarkom na izbiri in vrednotenju virov ter spoštovanju 
avtorskih pravic. 
 
 

3.5 Druge storitve ali dejavnosti 
 
Redno smo sledili dogajanju na šoli in priporočali v branje knjige, ki so se navezovale na posamezne 
vsebine dogodkov (mednarodne izmenjave, obiski tujih dijakov, praznični dnevi in obletnice ipd.). V 
mesecu oktobru smo z Mariborsko knjižnico, enoto Rotovž izvedli Projekt za spodbujanje branja 
Rastem s knjigo za 1. letnike. Dijaki so prejeli knjigo (Marjane Moškrič Sanje o belem štrpedu) in 
hkrati spoznali tudi novosti, ki jih knjižnica ponuja na spletni strani.  
 
V sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS smo sodelovali v dveletnem projektu Formativno 
spremljanje. 
 
V knjižnici smo ob sprotnem obveščanju o novostih spodbujali, da so bralci tudi sami predlagali 
svoje priljubljeno branje na oglasni tabli v knjižnici. Učitelje smo dodatno obveščali o novostih z 
izborom knjig, ki smo jih nastavljali v kotičku v zbornici. Povpraševali smo tudi po njihovih odzivih 
in jih uporabljali kot dodatno sredstvo motivacije za druge uporabnike knjižnice. 
 
Knjižnica je sodelovala še pri drugih dejavnostih na šoli (literarni večer o afriških avtorjih, pogovor 
o knjigi z mlado avtorico Niko Matanovič ob izidu novega romana, pravljični večer ob otvoritvi 
kotička za šolo ambasadorko EU parlamenta, informativni dan, počitnice na Drugi, idr.). 
 
 
44  ŠŠOOLLSSKKAA  SSVVEETTOOVVAALLNNAA  SSLLUUŽŽBBAA    
 

4.1 Delo z dijaki 
 
V socialno-pedagoški obravnavi so bili zajeti mladostniki z naslednjimi pojavnimi oblikami motenj: 
 

• oblike motečega vedenja v odnosu do lastne neuspešnosti: strah in nezaupanje v lastne 
sposobnosti, izmikanje šolskim obveznostim, odklanjanje učitelja, preobremenjenost z nalogami 
oz. delom ali splošna učna neuspešnost, 
• prilagoditvene težave: problemi pri vključevanju novincev v novo šolsko okolje in oblike 

dela, 
• motnje hranjenja: anoreksija, bulimija, ortoreksija, kompulzivno prenajedanje, 
• čustvene težave: depresivnost, anksioznost, osamljenost, nespečnost, strah pred smrtjo, 

panični napadi, psihotična stanja 
• bivanjske težave: povezane z odnosi in finančnimi razmerami v družini, 
• funkcionalne motnje avtističnega spektra: težave, povezane z vključevanjem v šolsko 

skupnost in s šolskim uspehom. 
 

V svetovalno službo so dijaki prihajali po različne nasvete in informacije ter na pogovore. Izvedenih 
je bilo 64 pogovorov z dijaki, od tega je v četrtini primerov šlo za poklicno svetovanje in 
informiranje o vpisu na fakulteto, četrtina so bili pogovori, povezani z osebnimi problemi in 
težavami dijakov, četrtina zbiranje informacij o različnih stvareh (npr. štipendije ipd.) in četrtina 
avtogeni trening. 
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Večina dijakov je prišla na razgovor samoiniciativno, nekateri so se oglasili tudi na pobudo staršev 
ali profesorjev. 
 
V tedensko individualno strokovno obravnavo je bilo vključenih 15 dijakov: 
 

• pri 5 dijakih se je z uspešno zunanjo obravnavo pri psihologu in psihiatru ter vodenjem v šoli 
duševno zdravje izboljšalo in so uspešno končali letnik, 

• 1 dijakinja se je l izpisala, 2 dijakinji sta prenehali obiskovati pouk zaradi čustvenih težav, 
• pri 1 dijakinji so se zmanjšali panični napadi, 
• pri 2 dijakinjah se je izboljšala pozitivna samopodoba, kar je tudi vplivalo na šolsko delo, 
• pri 2 dijakih se je izboljšal odnos do šolskega dela, 
• 1 dijakinja je bila zaradi težav  šolsko neuspešna in 
• pri 1 dijakinji so se težave stopnjevale in ni uspešno zaključila letnika. 
 

Na šoli se je šolalo 24 dijakov z odločbo dijaka s posebnimi potrebami. 
 
Sklenjenih je bilo tudi 20 pedagoških pogodb, ki so se nanašale na prilagoditve pouka ter izvajanje 
preverjanja in ocenjevanja znanja. 
7 dijakov z odločbami otroka s posebnimi potrebami je imelo dodatno strokovno pomoč na različnih 
predmetnih področjih (večina ur je bila izvedenih na področju matematike in fizike). 
 
 

4.2 Poklicna orientacija 
  
Za dijake četrtih letnikov je bila izvedena 1 šolska ura poklicne orientacije na oddelek: 
 

• novosti v Razpisu za študijsko leto 2015/16 in vpisnem postopku. 
 
Dijakom se je omogočila skupinska oddaja vloge za digitalno potrdilo, ki so ga potrebovali pri vpisu 
na fakultete. 
 
Predstavniki Visokošolske inf. Službe Univerze v Mariboru so dijakom zaključnih letnikov 
predstavili vpisni postopek. 
 
 

4.3 Svetovalno delo v razredu 
 
Svetovalno delo v razredu je zajemalo predvsem naslednja področja, vsebine in oblike dela: 

• delavnice v okviru razrednih ur: 
– priprava na učenje, 
– metode in tehnike učenja, 
– uspešno memoriranje, povzemanje, miselni vzorci, pravilno ponavljanje, načrtnost in 

sistematičnost razporeditve gradiva, 
– premagovanje stresa in sprememb v šoli, 
– odpravljanje izpitne bojazni in 
– prilagajanje učitelju. 

• delavnice za prve, druge in tretje letnike v okviru razrednih ur na področju oblikovanja 
pozitivne samopodobe: 

– poznavanje samega sebe, 
– medsebojni odnosi, 
– cilji in odgovornosti v življenju, 
– sposobnosti in spretnosti in 
– varna in zdrava spolnost. 
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Za dijake 1. letnikov je bila organizirana izvedba delavnice Varen internet in delavnica na temo 
Alkohol, nikotin in marihuana( izvajalci študentje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru) 
 
Za dijake 2. letnikov je bila organizirana delavnica Mind the Mind - Boj proti stigmatizaciji duševnih 
bolezni (izvajalci študentje psihologije v okviru EFPSA). 
 
Za dijake 4. letnikov je bila organizirana izvedba delavnice z naslovom Še vedno vozim - čeprav ne 
hodim. 
 
 

4.4 Vpis novincev 
 
Izvedeni so bili uvodni razgovor s kandidati in sprejem dokumentov za vpis v 1. letnik ter izvedba 
vpisnega postopka. 
 
Dijaki so bili ob vpisu obveščeni o možnosti izposoje učbenikov, subvencije prevoza, 
subvencionirani malici, izdelavi dijaške izkaznice ter možnosti zamenjave tujega jezika. 
 
 

4.5 Delo in sodelovanje s starši  
 
Starši so se s svetovalno službo povezali samoiniciativno ali na povabilo razrednika in/ali svetovalne 
službe. 
 
 

4.6 Razvojno-analitične naloge 
 
Opravljena so bile: 

• analiza maturitetnih rezultatov (povprečna ocena na maturi, povprečno število % točk na 
maturi, uspešnost glede na učitelje, točke na maturi pri slovenščini, matematiki in 
angleščini), 

• primerjava rezultatov mature različnih let, 
• uspešnost dijakov pri vpisu na fakulteto, 
• analiza izostankov (gibanje števila povprečnih ur izostankov na dijaka), 
• število prijav po osnovnih šolah za program gimnazija v šolskih letih 2005/06–2013/14, 
• analiza in pregled nadarjenih dijakov 1. letnikov po področjih nadarjenosti, 
• priprava, izvedba in analiza samoevalvacije šole (področji materialni pogoji in dosežki 

dijakov), 
• pregled in analiza izjemnih dosežkov dijakov 1. letnika in 
• analiza šolske prehrane. 

 
 
55  VVPPIISS    
 
Postopek vpisa dijakov v začetni letnik za šolsko leto 2017/18 v izobraževalni program splošna in 
športna gimnazija je potekal od 19. 6. do 30. 6. 2017. 
 
V program splošne gimnazije se je prijavilo 188 kandidatov, v program športne gimnazije pa 24 
kandidatov. 
 
V prvem krogu omejitvenega postopka je na II. gimnazijo Maribor kandidiralo 188 dijakov v 
program gimnazija in 24 dijakov v program športna gimnazija. 
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Meja za sprejem v prvem krogu je bila: 
 

• splošna gimnazija 172 točk in 
• športna gimnazija 177 točk. 

 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v drugem krogu vpisnega postopka objavilo 18 
prostih mest v programu gimnazija in 2 prosta mesta v programu športna gimnazija. 
 
Meja za sprejem v drugem krogu je bila v splošni gimnaziji 169 točk, 153 NPZ in športna gimnazija 
176 točk. 
 
Dijaki so se do 4. 7. 2017 vpisali na šole, na katere so bili sprejeti z rangiranjem. 
 
Po zaključenem vpisnem postopku je bilo na II. gimnazijo Maribor sprejetih: 
 

• 178 dijakov v program gimnazija in 
• 22 dijakov v program športna gimnazija. 

 
 
66  UUSSPPEEŠŠNNOOSSTT  DDIIJJAAKKOOVV  NNAA  RRAAZZLLIIČČNNIIHH  PPOODDRROOČČJJIIHH  
 

6.1.Tekmovanja iz znanj 
 
Dijaki II. gimnazije Maribor so se v letošnjem letu udeležili tekmovanj iz 23 področij (SLO, MAT, 
LOGIKA, RAZVEDRILNA MAT, FINANČNA MAT, ANG, NEM, ŠPA, FRA, FIZ, BIO, KEM, 
ZGO, GEO, EKN, RAČ, sladkorna bolezen, generacija €uro, naravoslovje, debata 
ekipno/posamezno, eko kviz, astronomija, odpiranje fizikalnih sefov). 
Dijaki so prejeli 48 zlatih priznanj, 82 srebrnih priznanj in 334 bronastih priznanj. Skupaj so dijaki 
prejeli 464 priznanj. 
 
 
 

Predmet Zlato priznanje Srebrno priznanje Bronasto priznanje 

Slovenščina 1. let.: 1 
2. let.: 2 
4. let.: 2 

1. let.: 2 
2. let.: 2 
3. let.: 1 
4. let.: 2 

1. let.: 11 
 2. let.: 11 
3. let.: 2 
4. let.: 7 

Matematika 1. let.: 4 
2. let.: 2 
3. let.: 4 
4. let.: 3 

1. let.: 8 
2. let.: 6 
3. let.: 5 
4. let.: 4 

1. let.: 20 
2. let.: 15 
3. let.: 17 
4. let.: 11 

Logika 
1. let.: 1 
2. let.: 2 
3. let.: 1 

1.let.: 1 
3. let.: 1 
4. let.: 1 

 

1. let.: 33 
2. let.: 21 
3. let.: 18 
4. let.: 9 

Finančna 
matematika 4. let.: 1 4. let.: 3 4. let.: 3 

Razvedrilna 
matematika 

1. let.: 1 
2. let.: 2 
3. let.: 1 

 

                1. let.: 2 
 2. let.: 3 
3. let.: 4 
4. let.: 3 

1. let.: 12 
2. let.: 7 
3. let.: 9 
4. let.: 6 
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Računalništvo 
3. let.: 1 

2. let.: 1 
3. let.: 2 
4. let.: 2 

 

Angleščina 3. let.: 1 3.let.: 3 3. let.: 5 
Nemščina  2. let.: 1 

3.let.: 1 
2. let.: 4 
3. let.: 3  

Španščina 
 3. let.: 2 3. let.: 1 

Francoščina 4. let.: 1  
4. let.: 2 

Fizika 2. let.: 1 
3. let.: 2 

 

1. let.: 1 
2. let.: 4  
4. let.: 2 

1. let.: 7 
2. let.: 6 
3. let.: 4 
4. let.: 3 

Biologija 

4. let.: 2 1. let.: 1 
 

1. let.: 3 
2. let.: 3 
3. let.: 8 
4. let.: 6 

Kemija 
 1. let.: 2 
2. let.: 2 

1. let.: 2 
3. let.: 1 
4. let.: 1 

1. let.: 15 
2. let.: 14 
3. let.: 8 
4. let.: 4 

Zgodovina 
3. let.: 1  

1. let.: 1 
3. let.: 1 

Geografija  

  

1. let.: 2 
2. let.: 3 
3. let.: 2 
4. let.: 3 

Ekonomija  4. let.: 2  4. let.: 1 
Astronomija 

2. let.: 1 3. let.: 2 
4. let.: 1  

Naravoslovje 
2. let.: 2 

 
1. let.: 10 
2. let.: 7 

Sladkorna bolezen 
1. let.: 1 1. let.: 1 

3. let.: 1  

Eko kviz 
     

1. let.: 1 
3. let.: 2 

Skupaj po 
letnikih 

1. let.: 10 
2. let.: 15 
3. let.: 12 
4. let.: 11 

1. let.: 18 
2. let.: 20 
3. let.: 25 
4. let.: 19 

1. let.: 115 
2. let.: 87 
3. let.: 77 
4. let.: 55 

Skupaj 48 82 334 
Tabela 17: Število priznanj po predmetih in letnikih 
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MEDNARODNI SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR (LJUTOMER) 
 

Ekipno: 
2. mesto Staša Kučer, Sara Brdnik, Lucija Ivanuša 
8. mesto Urh Zorko, Maša Predin in  Erleta Berisha   
 
Posamezno:  Erleta Berisha   2. e 10. mesto 
  Sara Brdnik   MM1 11. mesto 
 
 

MEDNARODNI SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR (PRAGA, ČEŠKA) 
 
Posamezno:  Lucija Ivanuša   3. c 18. mesto 

Erleta Berisha   2. e 31. mesto 
  Sara Brdnik   MM1 38. mesto 
 
 

SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR (KRANJ) 
 

Ekipno: 
3. mesto Staša Kučer, Sara Brdnik, Lucija Ivanuša 
4. mesto Ema Žagar, Emanuel Krajnc, Matevž Rezman Tasič 
 
Posamezno:  Ema Žagar   1. f 4. mesto 
  Matevž Rezman Tasič  1. f 6. mesto 
  Emanuel Krajnc  1. f 7. mesto 
  Staša Kučer   MM1 8. mesto 
   
 
 

SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR V SLOVENŠČINI (PTUJ) 
 

Ekipno: 
1. mesto Erleta Berisha, Maša Predin, Asej Fras Pečlin 
6. mesto Staša Kučer, Sara Brdnik, Urh Zorko 
9. mesto Emanuel Krajnc, Matevž Rezman Tasič, Luka Jerčič 
 
Posamezno:  Erleta Berisha   2. e 4. mesto 
  Sara Brdnik   MM1 7. mesto 
  Staša Kučer   MM1 8. mesto 
  Maša Predin   2. c 9. mesto 
 
 

MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL CUP 2017 – BEOGRAD 
 
Miha Potočnik – bronasta: fizika 
 
 
 OLIMPIJAD IZ ZNANJ 2017 SO SE UDELEŽILI: 
 
Olimpijada iz fizike (Indonezija) – Luka Govedič in Urban Duh 
Sredozemska olimpijada v programiranju (Slovenija) – Mitja Žalik in Urban Duh 
Svetovni debatni turnir (Bali) – Erleta Berisha in Sara Brdnik 
Evropska olimpijada iz fizike (Tartu, Estonija) – Luka Govedič (srebro) in Urban Duh (bron) 
Olimpijada iz biologije (Coventry, VB) – Jernej Imperl 
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Naravoslovna olimpijada (Danska) – Maša Predin 
Olimpiada iz računalništva (Iran)- Urban Duh, Mitja Žalik  
Filozofska olimpijada (Rotterdam, Nizozemska) – Martina Fridl (pohvala) in Ana Vilhelmina 
Verdnik 
World Scholars Cup. Vietnam, 1. mesto (Eva Godina, Maja Trifkovič in Lan Oberzan) in 2. mesto 
med ekipami iz Evrope (Žana izGimnazija Novo mesto) Aljaž Emeršič in Larisa Lesjak) ter  61. in 
81. mesto med 500 ekipami iz celega sveta. 
 
 
SLOVENŠČINA – Cankarjeva priznanja 
Ana Štuhec   1. a zlato priznanje 
Eneja Sajko   2. d zlato priznanje  
Tjaša Lorbek   2. f zlato priznanje 
Rebeka Globevnik  4. d zlato priznanje 
Dominik Škrinjar  MM2 zlato priznanje 
Eva Godina   MM1 srebrno priznanje 
 
 
MATEMATIKA 
Miha Potočnik   1. d zlato priznanje, 3. nagrada 
Maja Farazin   1. a zlato priznanje 
Luka Korotaj   1. b zlato priznanje 
Lovro Verk   1. c zlato priznanje 
Sašo Nikić   2. a zlato priznanje,  1. nagrada 
Anamarija Uršič  2. e zlato priznanje 
Luka Govedič   MM1 zlato priznanje,  1. nagrada 
Nino Cajnkar   MM1 zlato priznanje  
Urban Duh   MM1 zlato priznanje 
Gregor Mlinarič  MM1 zlato priznanje 
Andraž Šuta   4. a zlato priznanje 
Mitja Žalik   4. a zlato priznanje 
Miha Rajter   4. c zlato priznanje 
Maša Galun   1. c srebrno priznanje 
Kaja Blažka Žnuderl  1. c srebrno priznanje 
Staš Horvat   1. d srebrno priznanje 
Pablo Mohr   1. d srebrno priznanje 
Monika Hudekova  1. e srebrno priznanje 
Vid Peršak   1. f srebrno priznanje 
David But   1. f srebrno priznanje 
Kaja Kancler   1. f srebrno priznanje 
Sašo Domadenik  2. f srebrno priznanje 
Miloš Lazić   2. b srebrno priznanje 
Patrik Torhač   2. d srebrno priznanje 
Lucija Pinterić   2. c srebrno priznanje 
Luka Brodnik   2. d srebrno priznanje 
Maja Dretar   2. c srebrno priznanje 
Jan Gimpelj   3. a srebrno priznanje 
Hana Viktorija Balan  3. b srebrno priznanje 
Eva Horvat   3. b srebrno priznanje 
Nina Varda   3. b srebrno priznanje 
Matej Melanšek  3. f srebrno priznanje 
Alexander Marjan Mulec 4. c srebrno priznanje 
Niko Turšič   4. e srebrno priznanje 
Filip Ljevar   MM2 srebrno priznanje 
Oscar Križanec   MM2 srebrno priznanje 
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LOGIKA 
Tine Koritnik   1. e zlato priznanje  
Sašo Nikič   2. a zlato priznanje 
Zala Šeško   2. b zlato priznanje 
Urban Duh   MM1 zlato priznanje 
Špela Kapel   1. d srebrno priznanje 
Staša Kučer   MM1 srebrno priznanje 
Miha Rajter   4. c srebrno priznanje 
 
 
FINANČNA MATEMATIKA 
Miha Rajter   4. c zlato priznanje, 3. mesto, 2. nagrada 
Filip Ljevar   MM2 srebrno priznanje 
Nika Žurga   MM2 srebrno priznanje 
Tian Breznik   MM2 srebrno priznanje 
 
 
RAZVEDRILNA MATEMATIKA 
Luka Korotaj   1. b zlato priznanje 
David Tobias   2. c  zlato priznanje 
Anamarija Uršič  2. e zlato priznanje 
Hana Viktorija Balan  3. b zlato priznanje 
Tinkara Vehovar  1. a srebrno priznanje 
Maša Galun   1. c srebrno priznanje 
Sašo Nikić   2. a srebrno priznanje 
Zala Šeško   2. b srebrno priznanje 
Krištof Križanec  2. c srebrno priznanje 
Gregor Brantuša  3. c srebrno priznanje 
Urban Duh   MM1  srebrno priznanje 
Luka Govedič   MM1 srebrno priznanje 
Maja Trifkovič   MM1 srebrno priznanje 
Miha Rajter   4. c srebrno priznanje 
Oscar Križanec   MM2 srebrno priznanje 
Ana Štuhec   MM2 srebrno priznanje 
 
 
ŠAH 
 
Ekipno: 
2. mesto Andraž Šuta, Tilen Kodrič in Pablo Mohr 
11. mesto Saša Nikič, Timotej Gabrijan, Tit Šuman in Domen Pukl Kopinč 
 
 
ANGLEŠČINA  
Ana Časar   MM1 zlato priznanje 
Lucija Ivanuša   3. c srebrno priznanje 
Jan Horvat   3. f srebrno priznanje 
Lan Oberžan   MM1 srebrno priznanje 
 
 
NEMŠČINA 
Nina Štumberger  2. c zlato priznanje  
Nika Lorbek   3. e zlato priznanje 
Katja Venutti   2. b  srebrno priznanje 
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Medeja Golob   2. c srebrno priznanje 
Matija Šiško   2. c srebrno priznanje 
Luka Rinc Črnko  2. š  srebrno priznanje 
Nika Kramberger  3. e srebrno priznanje 
Nejc Filip Svenšek  3. e srebrno priznanje 
Domen Leš   3. e srebrno priznanje 
 
 
FRANCOŠČINA 
Kristina Sajovic  MM2 zlato priznanje 
Neža Kokol   4. f bronasto priznanje 
Nika Žurga   MM2 bronasto priznanje 
 
 
ŠPANŠČINA 
Sergeja Topolšek  3. e srebrno priznanje 
Martina Fridl   MM1 srebrno priznanje 
Kaja Vorih   3. e bronasto priznanje 
 
 
FIZIKA 
Sašo Domadenik  2. f zlato priznanje 
Luka Govedič   MM1 zlato priznanje 
Urban Duh   MM1 zlato priznanje 
Luka Korotaj   1. b srebrno priznanje 
Sašo Nikić   2. a srebrno priznanje 
Vid Homšak    2. b srebrno priznanje 
Nina Štumberger  2. c srebrno priznanje 
Aljaž Simonič   2. f srebrno priznanje 
Žan Regoršek   4. c srebrno priznanje 
Filip Ljevar   MM2 srebrno priznanje 
 
 
ASTRONOMIJA 
Aljaž Simonič   2. f zlato priznanje 
Hana Viktorija Balan  3. b zlato priznanje 
Urban Duh   MM1 zlato priznanje 
Luka Govedič   MM2 zlato priznanje 
 
 
NARAVOSLOVJE 
Maša Predin   2. c zlato priznanje 
Nina Štumberger  2. c zlato priznanje 
 
 
SLADKORNA BOLEZEN 
Ana Breznik   1. d zlato priznanje 
Mia Dorman   1. d srebrno priznanje 
Žiga Cunk   3. š srebrno priznanje 
 
 
BIOLOGIJA 
Jernej Imperl   4. c zlato priznanje 
Oscar Križanec   MM2 zlato priznanje 
Ana Breznik   1. d srebrno priznanje 
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KEMIJA – Preglove plakete 
Jure Trdin   1. d zlata Preglova plaketa 
Vita Movrin   1. f zlata Preglova plaketa 
Maša Predin   2. c zlata Preglova plaketa 
Sašo Domadenik  2. f  zlata Preglova plaketa 
Timotej Šuman   1. e srebrna Preglova plaketa 
Mia Dorman    1. d srebrna Preglova plaketa 
Jan Gimpelj   3. a srebrna Preglova plaketa 
Andraž Šuta    4. a srebrna Preglova plaketa 
 
 
EKONOMIJA 
Samuel Plečko   4. b zlato priznanje 
Marko Edelbaher  4. d zlato priznanje 
 
 
ZGODOVINA 
Vita Volgemut   3. e zlato priznanje 
 
 
RAČUNALNIŠTVO 
Prva skupina 
Luka Železnik   2. a 26. mesto (srebrno priznanje) 
Gregor Brantuša  3. c 37. mesto (srebrno priznanje) 
Aljaž Žel   3. b 81. mesto 
Andraž Adamič   1. a 100. mesto 
Pia Golob   1. c 106. mesto 
 
Tretja skupina 
Urban Duh   MM1 2. mesto (zlato priznanje) 
Mitja Žalik   4. a 4.  mesto (srebrno priznanje) 
Mihail Denkovski  MM2 6. mesto (srebrno priznanje) 
Luka Govedič   MM1 9. mesto (srebrno priznanje) 
 
 

6.2 Raziskovalno področje  
 
V šolskem letu 2016/2017 je bilo v raziskovalno dejavnost vključenih 81 dijakov in 42 mentorjev 
(od tega 23 zunanjih). Dijaki so z raziskovalnimi nalogami sodelovali na 34. regijskem srečanju 
mladih raziskovalcev »Mladi za napredek Maribora 2017«, najboljši z regijskega srečanja pa tudi na 
51. državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije in nekaterih drugih razpisih, povezanih s 
srednješolsko raziskovalno dejavnostjo.  
 
Za sodelovanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev »Mladi za napredek Maribora« so 
dijaki pripravili in oddali 54 raziskovalnih nalog in 3 inovacijske predloge. Z doseženimi 8660 
točkami je bila II. gimnazija Maribor najuspešnejša med mariborskimi srednjimi šolami. Dijaki so 
dosegli 20 zlatih in 36 srebrnih priznanj. Prejemniki zlatih priznanj so: 
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Zap. 
št. 

Dijaki 
avtorica/ice, avtor/ji 

Naslov naloge Mentor/ji 

  
 

Raziskovalno področje: 
BIOLOGIJA 

 
 

1.  Maša Predin, 2.C Vpliv neantibiotičnih zdravil na delovanje antibiotikov 
pri bakteriji Escherichia coli  

Katja Holnthaner 
Zorec 

2.   Medeja Golob, 2.C Količina soli v kruhu Bernarda Devetak 

3.  Jakob Andric, 1.C Zakaj vsi rastlinski listi v jeseni niso rdeči? Zdenka Keuc 

4.  Matija Pečnik, 4.a  
Staš Gruden, 4.a 

Vpliv različnih koncentracij sulfatov (VI) v hranilnem 
mediju na vsebnost antikancerogenih snovi, pekočnost 
okusa in antibakterijski učinek čebule (Allium cepa L.) 

Domen Vaupotič  
Katja Holnthaner 
Zorec 

  Raziskovalno področje 
BIOTEHNOLOGIJA, KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO 

 

5.  Nika Pintarič, 2.c 
Katarina Simonič, 2.C 

Vpliv različnih postopkov priprave rdeče pese na 
vsebnost antioksidantov 

Zdenka Keuc 

6.  Astrid Marovič,  3.a 
Ivona Štrok, 3. a 

Primerjava učinkovitosti različnih mikrobioloških 
inokulumov pri razgradnji organskega materiala  

Helena Rihtar 
Blaž Petek                    

  Raziskovalno področje: INTERDISCPILINARNO 
 

 

7.  Maja Hauptman, 3.a Sinteza fotoluminiscenčnih ogljikovih nanopik Zdenka Keuc 

8.  Nina Varda, 3.b,   
Klemen Kirbus, 3.b 

Učinkovitost ekstrakta nageljnovih žbic proti plesnim in 
glivicam 

Zdenka Keuc                  

  Raziskovalno področje: 
KEMIJA IN KEMIJSKA TEHNOLOGIJA 

 

9.  Eva Kerčmar,  
Nika Žurga, MM2 

Uporaba hidrokinonskih nanodelcev pri razvoju 
fluorescentnega nanosenzorja za detekcijo nizkih 
koncentracij Pb2+ ionov 

Zdenka Keuc 

10.  Priya Kumar, 3.a Vpliv alfa-tokoferola na stabilnost kurkumina pri pH 8 Zdenka Keuc 

11.  Maja Majer, 3.D  
Maja Trifkovič, MM1 

Sinteza poroznega polimernega superabsorbenta za 
čiščenje onesnaženih voda 

Sebastijan Kovačič 

12.  Filip Borovšak, 3.d 
 

Analiza azolov za zaščito bakra Barbara Petovar 

  Raziskovalno področje: 
KNJIŽEVNOST 

 

13.  Julija Lukovnjak, 2.a 
 

Petelinji zajtrk, Panika in Čefurji raus! – sodobni 
slovenski roman na filmskem platnu 

Maja Savorgnani 

14.  Zala Arzenšek, 2.A 
 

Po poti spominov do identitete ali analiza pripovednih 
postopkov romanu Gorana Vojnovića Figa 

Maja Savorgnani              

15.  Satja Škobalj, 2.Š 
 

Bolje stare modrosti kot nove norosti Drago Meglič 

  Raziskovalno področje: 
NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA 

 

16.  Maja Toplak, 4.d SAMORODNA VINSKA TRTA – ZAKAJ JE NE 
PRIZNAMO? 

Zdenka Keuc 

  Raziskovalno področje: 
PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA 

 

17.  Bina Čič,  
Ana Rupnik, 2.E 

Samopoškodovalno vedenje mladostnikov Janina Curk 
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  Raziskovalno področje: 
ŠPORT 

 

18.  Valentina Vutolen, Sara 
Kodrič, 3. a 

Vpliv telesne aktivnosti na določene parametre telesne 
zmogljivosti 

Helena Rihtar 
Tatjana Robič 

  Raziskovano področje 
ZGODOVINA 

 

19.  Helena Ponudič, 3.E 
  

Tovarna letalskih motorjev Maribor in podzemlje cone 
Tezno 

Saša Mikić  

  Inovacijski predlog : Raziskovalno področje 
 KEMIJA, KEMIJSKA TEHNOLOGIJA 

 

20.  Blaž Režonja, 1. c 
  

Uporaba pametnega telefona za spektroskopske 
raziskave v vidnem delu elektromagnetnega valovanja 

Zdenka Keuc 

Tabela 18: Prejemniki zlatih priznanj na 34. regijskem srečanju mladih raziskovalcev  
»Mladi za napredek Maribora« (april 2017) 

 
Na Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 41 raziskovalnih nalog. V 2. 
krog srečanja (finale) se je uvrstilo 27 raziskovalnih nalog. Avtorji teh nalog so se z zagovorom (15. 
5. 2017 v Murski Soboti) potegovali za zlata priznanja. Zlato priznanje je doseglo 9 raziskovalnih 
nalog, 15 nalog srebrno priznanje, kar nas uvršča na prvo mesto med slovenskimi srednjimi šolami. 
 
Zap. 
št. 

Dijaki 
avtorica/ice, avtor/ji 

Naslov naloge Mentor/ji 

  
 

Raziskovalno področje: 
BIOLOGIJA 

 
 

1.  Matija Pečnik, 4.a  
Staš Gruden, 4.a 

Vpliv različnih koncentracij sulfatov (VI) v hranilnem 
mediju na vsebnost antikancerogenih snovi, pekočnost 
okusa in antibakterijski učinek čebule (Allium cepa L.) 

Domen Vaupotič  
Katja Holnthaner Zorec 

2.  Maša Predin, 2.C Vpliv neantibiotičnih zdravil na delovanje antibiotikov 
pri bakteriji Escherichia coli  

Katja Holnthaner Zorec 

  
 

Raziskovalno področje 
DRUGA PODROČJA  

 
 

3.  Nika Pintarič, 2.c 
Katarina Simonič, 2.C 

Vpliv različnih postopkov priprave rdeče pese na 
vsebnost antioksidantov 

Zdenka Keuc 

4.  Nuša Navršnik, 4. D Prevalenca okužbe z mačjim imunosupresivnim 
virusom (FIV) in virusom mačje levkoze (FeLV) v 
Mariboru in okolici 

Mojca Gradič 

5.  Valentina Vutolen, 
Sara Kodrič, 3. a 

Vpliv telesne aktivnosti na določene parametre telesne 
zmogljivosti 

Helena Rihtar 
Tatjana Robič 

  
 

Raziskovalno področje 
EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA  

 
 

6.  Vita Krump, 4.b Evalvacija fizikalnih in kemijskih lastnosti nosilnih 
vrečk ter primerjava skladnosti z okoljevarstvenimi 
študijami 

Sebastjan Huš 
Zdenka Keuc 

  Raziskovalno področje: 
EKONOMIJA, TURIZEM 

 

7.  Nika Kramberger, 3.e Gostinska ponudba Poštne ulice v Mariboru 
 

Lidija Kodrin 

  Raziskovalno področje: 
SOCIOLOGIJA 

 

8.  Maša Ošlak, 4. c JUGONOSTALGIJA  Slovenski kulturni odmik od 
Balkana in srednjeevropska identifikacija 

Lucija Dežan 
Barbara Bedenik 

  Raziskovalno področje: 
ZGODOVINA 
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9.  Helena Ponudič, 3.E 
  

Tovarna letalskih motorjev Maribor in podzemlje cone 
Tezno 

Saša Mikić  

  INOVACIJSKI PREDLOGI 
 

 

10.  Blaž Režonja, 1. c 
  

Uporaba pametnega telefona za spektroskopske 
raziskave v vidnem delu elektromagnetnega valovanja 

Zdenka Keuc 

Tabela 19: Prejemniki zlatih priznanj na 51. državnem srečanje raziskovalcev Slovenije (maj 2017) 

 
V okviru raziskovalne dejavnosti dijakov smo 2. 3. 2017 na šoli izvedli tudi dan mladih 
raziskovalcev, kjer so dijaki javno predstavili vse raziskovalne naloge. 
 
Naši dijaki so s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali tudi na 46. razpisu za Krkine nagrade, 
rezultati so bili razglašeni v septembru 2016. Prejemniki Krkinih nagrad za srednješolske 
raziskovalne naloge so naši dijaki: Gabriela Štumberger, Doroteja Teja Pečovnik, Alenka Hafner, 
Nika Žurga, Martina Velickovska. 
 
Navedeni podatki kažejo na to, da lahko raziskovalno dejavnost v šolskem letu 2016/17 ocenimo kot 
zelo uspešno.  
 
 

6.3 Prešernov natečaj  
 
Letošnji Prešernov natečaj se je začel z razpisom 1. decembra 2016 in zaključil 20. januarja 2017. 
 
Letos smo dijake nagovorili z besedami pesnika Alojza Ihana, ki zagotovo potrjujejo pretanjen 
posluh ustvarjalca, in izjemno dobro so mu sledili ter z besedo, sliko, risbo, skladbo, filmom, gibom, 
predstavo pokazali svojo »žarečo kroglo« in ji dali ime v okviru kreativnosti na različnih področjih. 
  
Nagrajenci Prešernovega natečaja 2017: 
 
Literarna dejavnost  

1. nagrada 
     Sarah Marn Ženko, MM 1 
 

1.nagrada 
      Alja Grlica, MM 2 
 

2.  nagrada 
      Rahela Horvat Toš, mm1 
 
             2. nagrada 
     Dominik Milotić, 4. c 

 
3. nagrada 

      Lara Šalamun, MM1m1 
 

      Kaja Božnik, 4. f 
 
      Lea Diana Dajčman, 1. e      
 
 Poustvarjalna dejavnost           
      Eva Horvat, 3. b  
     Ajda Kleindienst, 3. d 
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  Likovno področje 
       slikarstvo 

1. nagrada  
             Ajda Podgorelec, 2. e 

2.nagrada  
            Sabrina Vukalić,  4. c 

3.nagrada  
             Maruša Terzič, 4. f 

3.nagrada  
 

             Jernej Imperl,  4. C 
 
Pohvala  
   Talia Posel, 4. e 
 
Risarstvo 
      1. nagrada  
         Agata Cep,  2. a 
 
      2.nagrada  
        Zala Šeško,  2. B 
 
Grafično oblikovanje 
     2.nagrada  
      Neža Kokol, 4. f 

 
Unikatno oblikovanje 
pohvala za unikatno oblikovanje 
      Doroteja Teja Pečovnik,  4. c 
 
Pohvala za oblikovanje plakata in diplom prešernovega natečaja 
      Ajda Podgorelec,  2. e 
 
Fotografija 

1. nagrada 
Neža Kokol, 4. f 

2. nagrada 
Eneja Sajko, 2. d 

3. nagrada 
Eneja Sajko, 2. d 
Pia Golob, 1. c 
Van Dečko, 2. c 

Pohvala 
Gašpar Marinič, 4. c 
 
Glasba 

1. nagrada 
Anja Lobnik, 3. c 

2. nagrada 
Zala Kralj, 3. a 
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Film 
1. nagrada 

Anej GOLČAR, 3. d 
2. nagrada  

Alja GRLICA, MM2  in Helena PONUDIČ, 3. e 
 
 

6.4 Športna tekmovanja  
 
Dijaki II. gimnazije Maribor so v preteklem šolskem letu sodelovali na različnih športnih 
tekmovanjih na različnih nivojih - od področnega do državnega. Dosegli so veliko odličnih uvrstitev. 

 
V natečaju za »naj športno srednjo šolo v Sloveniji« smo na podlagi športnih dosežkov že sedmič  
zapored osvojili ZLATO PRIZNANJE. 

 
V nadaljevanju je tabelarni prikaz panog, dosežkov in udeležencev. 
 

Tabela 20: Judo 

 

Tabela 21: Streljanje 

 

Tabela 22: Smučanje in deskanje 

JUDO – 
posamično 

Koper, 
15. 12. 2016 

Državno 
prvenstvo 5 

3 x 1. mesto 
2 x 2. mesto  
1x 3. mesto 

Dejan 
Korotaj 

JUDO - ekipno Koper,  
15. 12. 2016 

Državno 
prvenstvo 5 1 x 1. mesto 

1  x 2. mesto 
Dejan 

Korotaj 
Šolo so zastopali: Teja Tropan (do 52kg) 1.mesto, Staš Kokotovič (do 55 kg) 1.mesto, Tajda Senekovič 

(do 63 kg) 1. mesto, Anej Dukarič (do 66 kg) 2. mesto, Bor Dakovič (do 100kg) 3. mesto 

STRELJANJE – 
zrač. puška 

Maribor, 
11. 1. 2017 

Področno prvenstvo 3  Dejan Korotaj 

STRELJANJE – 
zrač. puška 
(ekipno) 

Maribor  
11. 1. 2017 

 
Ljubljana, 
20. 3. 2017 

Področno   prvenstvo 
 
 

Državno prvenstvo 

3     1. mesto 
 
 

3. mesto 

 
 

Dejan Korotaj 

STRELJANJE - 
pištola 

Maribor  
13. 1. 2017 

Področno prvenstvo 1 1 x 1. mesto Dejan Korotaj 

Šolo so zastopali: Biškup Nika (pištola), Volgemut Vita, Lah Filip, Mikolič Sobotič Mihael  

SMUČANJE Rogla, 
16. 3. 2017 

Državno 
prvenstvo      19 

1 x 1. mesto (ek.) 
1 x 2. mesto (ek.) 
1 x 3. mesto 

Dejan 
Korotaj 

DESKANJE Rogla, 
16. 3. 2017 

Državno 
prvenstvo 19 1  x 2.mesto (ek.) 

1 x 2. mesto 
Dejan 

Korotaj 
Šolo so zastopali: Tinkara Valcl, Neža Kramarič, (2.m. deskanje), Lana Onič, Tajda Kocuvan, Marina 

Veljkovič, Laura Švarc, Tara Arsenović, Maša Ošlak, Gal Kumperščak, (5. m. deskanje) 
Enej Reljič, Nikolaj Jelatancev (3.m. deskanje), Luka Božič, Gašper Munda, Aljaž Vavken, Vid Homšak, (6.m. 

VSL), Jan Tisaj, Tin Gril, Nejc Sitar,  (5.M. vsl), Luka Govedič 
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Šport in spol Kraj in 
datum Stopnja tekmovanja 

Št. udele-
žencev z II. 

gimn. 
Uspeh Odgovorna 

oseba 

KOŠARKA -  
dijakinje 

Celje,  
jan 2017 četrtfinale DP 12  Matjaž 

Vehovar 

KOŠARKA - dijaki Celje,  
jan 2017 četrtfinale DP 12  Matjaž 

Vehovar 

Šolo so zastopali: 

Dijakinje :  Naja Kokot, Eva Sevšek, Tanita Krajnc, Neža Dvoršak,  Satja Skobalj, Tajda Španring, Ana 
Rupnik, Natalija Hočevar, Ana Stergar 

Dijaki:     Nejc Habulin,  Matevž Karakatić, Vitan Vujanović, Leon Rupreht, Andraž Valentinčič, Zoran 
Gavrič, Jan Kuhta, Aljaž Vavken, Gregor Šerbinek 

PLEZANJE  
kategorizirani dijaki 

Ljubljana, 
jan 2017 državno prvenstvo 1 5. 

mesto 
Matjaž 

Vehovar  
nekategorizirani Ljubljana, 

jan 2017 državno prvenstvo 3 10. 
mesto 

Matjaž 
Vehovar 

Šolo so zastopali: Filip Justinek, Urška Repušič, Lana Lesnika, Tine Koritnik 
Tabela 23: Košarka in plezanje 

 
 

Šport in spol Datum in kraj Stopnja tekmovanja 
Št. udele-

žencev iz II. 
gimnazije 

Uspeh Odgovorna 
oseba 

ODBOJKA NA 
PESKU  

Maribor, 
september 2016 področno 5 2. 

mesto Jurij Čopi 

ODBOJKA NA 
PESKU 

Maribor, 
september 2016 polfinale DP 5 1. 

mesto Jurij Čopi 

ODBOJKA NA              Novo mesto,                      finale DP                             5                    3. 
PESKU                           oktober 2016                                                                                     mesto      Jurij Čopi 

Šolo so zastopale: Alja Jerala 2.š, Brina Bračko 2.š, Kaja Keglevič 3.š, Aneja Tancer 4.š, Anja Jelka Polanec 
2.a 

ODBOJKA   Maribor, 
november 2016 področno  12 1. 

mesto Jurij Čopi 

 ODBOJKA  Celje, december 
2016 četrtfinale DP 12 1. 

mesto Jurij Čopi 

 ODBOJKA  Maribor, februar 
2017  polfinale DP 12 2. 

mesto Jurij Čopi 

 ODBOJKA  Maribor, 
marec 2016 finale DP 12 1. 

mesto Jurij Čopi 

Šolo so zastopale: Alja Jerala 2.š, Kaja Keglevič 3.š, Aneja Tancer 4.š, Tonka Pučnik 2.š, Anja Jelka Polanec 
2.a, Vesna Polanec 1.d, Anamarija Vovk 4.š, Brina Bračko 2.š, Nika Dobaj 2.š, Pia Berglez 4.e, Pia Pravdič 

1.š, Neja Kramberger 1.š 
Tabela 24: Odbojka - dijakinje 

 

Šport in spol Datum in 
kraj 

Stopnja 
tekmovanja 

Št. udele-
žencev iz II. 
gimnazije 

Uspeh Odgovorna 
oseba 

Badminton Medvode,  
april 2017 državno 6 3. 

mesto T. Petrović 

Badminton 
posamično  m + 
ž 

Ljubljana, 
januar 2017 državno 7 

1x5.mesto 
3x9.−12.mesto 

3x13.−16. mesto 
T. Petrović 

Šolo so zastopali: Barberić Nataša, Ekart Veronika, Kramarič Neža, Krstič Lucija, Marković Sofia, Marušič 
Filip, Vernik Urban, Lesničar Klemen, Lonzarič Domen 
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Nogomet Maribor  
februar 2017 področno 11 12. mesto T. Petrović 

Šolo so zastopali: Varga Haridas Ladislav, Kvar Toni, Gorza Vito, Kovačič Žan, Dobaj Staš, Šteharnik Martin, 
Perko Rok, Knupleš Rok, Turšič Gašper, Šušek Lovro, Prelog Blaž 

Frizbi Maribor 
april 2017 državno 12 4. mesto T. Petrović 

Šolo so zastopali: Lazić Miloš, Vidmar Jakob, Muzek Matej, Petrovič Luna, Crnković Nika, Kocijančič Dana, 
Repnik Nina, Vantur Nejc, Kebrič Gal, Vernik Urban, Lonzarič Domen 

Tabela 25: Badminton, nogomet, frizbi 

 
 

Šport in spol Datum in 
kraj Stopnja tekmovanja 

Št. udele-
žencev iz 

II. 
gimnazije 

Uspeh Odgovorna 
oseba 

ODBOJKA NA 
MIVKI  

Maribor, 
12. 09. 2016 področno 5 1. mesto Darij Kotnik 

ODBOJKA NA 
MIVKI 

Maribor, 
14. 09. 2016 polfinale DP 4 1. mesto Darij Kotnik 

ODBOJKA NA 
MIVKI 

Ljubljana, 
5. 10. 2016 finale DP 4 1. mesto Darij Kotnik 

Šolo so zastopali: Miha Šijanec in Aljaž Herman – 4.Š, Rok Zidar- 4.E, Rok Možič-1.Š 

 ODBOJKA  Maribor, 
16. 11. 2016 področno - predtekmovanje 13 1. mesto Darij Kotnik 

 ODBOJKA  Maribor, 
5. 12. 2016   finale področnega 13 1. mesto Darij Kotnik 

 ODBOJKA  Maribor,  
20. 12. 2017 četrtfinale DP 13 1. mesto Darij Kotnik 

 ODBOJKA  Maribor,  
30. 01. 2017 polfinale DP 13 1. mesto Darij Kotnik 

 ODBOJKA  Novo mesto,  
21. 03. 2017 polfinale DP 13 1. mesto Darij Kotnik 

Šolo so zastopali: Miha Šijanec in Aljaž Herman - 4.Š, Rok Zidar - 4.E, Gal Kebrič in Nik Krebs - 4.A,  Matjaž  
Mladič – 3.D, Jure Jovanovič- 2.A, Luka Rinc - Črnko - 2.Š, Gal Kumperščak - 2.D, Urban Kolman - 2.D, Rok 

Možič - 1.Š, Tim Krajnčič in Jakob Košir- 1.B 
ROKOMET - 
dijaki 

Maribor, 
20. 11. 2016 področno  10 2. mesto Darij Kotnik 

ROKOMET - 
dijaki 

Novo mesto, 
13. 12. 2016 četrtfinale 10 3.-4. 

mesto Darij Kotnik 

Šolo so zastopali: Vid Vedlin − 4.F, Marko Koren – 4.C, Jan Alen Pernek -3.Š, Matej Simon Podgoršek, Gal 
Kebrič, Nik Krebs (vsi 4.A), Rok Zidar - 4.E in Kebrič Filip Polner   2.A, Jaka Gaal – 1.B in Alen Koren – 1.E. 
ROKOMET - 
dijakinje 

Maribor, 
22. 11. 2016 področno  11 2. mesto Darij Kotnik 

ROKOMET - 
dijakinje 

Novo mesto, 
5. 1. 2017 četrtfinale 10 3.−4. 

mesto Darij Kotnik 

Šolo so zastopali: Urška Kokot, Maruška Žunkovič (obe 4.C), Eva Kopše (2.Š), Anja Jelka Polanec in Tajda 
Španring (obe 2.A), Sofia Marković (3.C),Natalija Hočevar, Zala Meršnik, Tjaša Križan, Pia Mageš (vse 1.Š) 

in Katja Lah (1.D). 
Tabela 26: Odbojka na mivki, odbojka, rokomet 
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Tabela 27: Atletika 

 
 

6.5. Nagrade na II. gimnaziji Maribor  
 
V šolskem letu 2016/17 je bilo podeljenih 517 ključev II. gimnazije Maribor, od tega 306 bronastih, 
185 srebrnih, 26 zlatih ključev, 36 priznanj odličnosti in 17 zlatih ključev odličnosti, 1 kristalni 
športni ključ. 
 
Dobitniki zlatih ključev so bili: 
 
Jerneja Potočnik (4. a) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj  
Jaka Štruc (4. a) – za izjemno požrtvovalno delo v tehnični ekipi EST 
Andraž Šuta (4. a) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj  
Mitja Žalik (4. a) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj 
Vita Krump (4. b) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz znanj 
Jernej Imperl (4. c) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj  
Gašpar Marinič (4. c) – za izjemne dosežke na umetniškem področju 
Maša Ošlak (4. c) – za izjemne raziskovalne dosežke 
Miha Rajter (4. c) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj 
Rebeka Globevnik (4. d) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj  
Nuša Navršnik (4. d) – za izjemne raziskovalne dosežke 
Maja Toplak (4. d) – za izjemne raziskovalne dosežke 
Neža Kokol (4. f) – za izjemne dosežke na umetniškem področju in izjemne raziskovalne dosežke 
Miha Šijanec (4. š) – za izjemne športne dosežke 
Mihail Denkovski (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj 
Alja Grlica (MM2) – za izjemne dosežke na umetniškem področju 
Eva Kerčmar (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke 
Oscar Križanec (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz znanj 
Miha Malenšek (MM2) – za izjemne dosežke na umetniškem področju 
Kristina Sajovic (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz znanj 
Miha Smaka (MM2) – za izjemne dosežke na umetniškem področju 
Dominik Škrinjar (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj 
Ana Štuhec (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke, dosežke na tekmovanjih iz znanj in dosežke 
na umetniškem področju 
Gabriela Štumberger (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke 

ATLETIKA - kros 
Mariborr, 
20. 04. 
2017 

Državno 
prvenstvo      7 

1x 2. mesto 
1x 2. mesto 
(ekipno) 

 
Dejan 

Korotaj 

ATLETIKA – posamično 

Maribor 
15. 05. 
2017, 

 

Področno   
prvenstvo 

 
 

24 

3x 1. mesto 
5x 2. mesto 

 
4 x 

3. mesto 

Dejan 
Korotaj 

ATLETIKA – posamično 
Maribor  
17. 05. 
2017 

Državno 
prvenstvo 6 2 x 1. mesto Dejan 

Korotaj 

Šolo so zastopali: Tilen Šimenko Lalič, Matevž Karakatič Potočnik, Rok Možič, Alen Jan Pernek, Nik Krebs, 
Ožbej Ivan Zorko, Aljaž Hermanm, Blaž Prelog, Žan Kovačič, Miha Knehtl, Jaša Bašl, Miha Šijanec, Zoran 

Gavrič, Uroš Lazič, Žiga Hutter, Rok Perko, Neža Dvoršak, Monika Črček, Nika Dobaj,  Maruša Sernsc, 
Klara Kaiser, Tjaša Križan, Natalija Hočevar, Nika Bezjak 
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Ana Vilhelmina Verdnik (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz 
znanj 
Nika Žurga (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz znanj 
 
Zlati ključ odličnosti so prejeli: 
Matija Pečnik (4. a), Mitja Žalik (4. a), Tinkara Ketiš (4. d), Maja Lorbek (4. d), Neža Kokol (4. f),  
Marta Baštovanović (MM2), Mihail Denkovski (MM2), Miona Dinić (MM2), Eva Kerčmar (MM2),  
Oscar Križanec (MM2), Blagoj Mukaetov (MM2), Kristina Sajovic (MM2), Dominik Škrinjar (MM2), 
Ana Štuhec (MM2), Ana Vilhelmina Verdnik (MM2), David Vijatović (MM2) in Nika Žurga (MM2). 
 
Priznanje odličnosti so prejeli: 
Nika Breznik (4. a), Špela Kokalj (4. a), Simon Matej Podgoršek (4. a), Jerneja Potočnik (4. a),  
Tilen Šimenko Lalič (4. a), Živa Šuta (4. a), Jošt Tručl (4. a), Vita Krump (4. b), Alja Majcenovič (4. b), 
Samuel Plečko (4. b), Jernej Imperl (4. c), Dominik Milotić (4. c), Maša Ošlak (4. c), Žan Regoršek (4. c),  
Lara Drožđek (4. d), Rebeka Globevnik (4. d), Nina Greif (4. d), Brina Kuhta (4. d), Andaž Martin Marinc (4. d),  
Nuša Navršnik (4. d), Ana Rojs (4. d), Maja Toplak (4. d), Pia Berglez (4. e), Gregor Jakopič (4. e),  
Kaja Klemenčič (4. e), Eva Kotnik (4. e), Tamara Sobotič (4. e), Niko Turšič (4. e), Zala Dovnik (4. š),  
Aleksandra Bojković (MM2), Tian Breznik (MM2), Alja Grlica (MM2), Kosta Petrović (MM2),  
Teja Potočnik (MM2), Gabriela Štumberger (MM2), Vesna Zemljič (MM2). 
 
Kristalni športni ključ je prejel:  
Tilen Šimenko Lalič (4. a). 
 
 
Pregled priznanj: 
 
 

 Bronasti ključi Srebrni ključi Zlati ključi Priznanja 
odličnosti 

Zlati ključ 
odličnosti 

1. letnik 80 31 - - - 
2. letniki 77 57 - - - 
3. letniki 77 65 - - - 
4. letniki 72 32 26 36 17 
Skupaj 306 185 26 36 17 

                                                                  Tabela 28: Razporeditev ključev po letnikih 

 
 

 

77  VVZZGGOOJJNNII  UUKKRREEPPII      
 
Število vzgojnih ukrepov je razvidno iz tabele. 
 

letnik Alternativni 
ukrep Opomin Ukor 

razrednika UOUZ UCUZ Skupaj 

1.        2.   3   3 
3.  1  2 1  4 
4.  1 2  3 6 

Tabela 29: Vzgojni ukrepi 

 
V šolskem letu 2016/2017 je bilo izrečenih 13 vzgojnih ukrepov, od tega 1 alternativni ukrep, 1 
opomin razrednika, 7 ukorov razrednika, 1 ukor oddelčnega učiteljskega zbora in 3-je ukori 
celotnega učiteljskega zbora. 
. 



  Poročilo o delu – šolsko leto 2016/2017 
 

  45 

 
88  EEKKOOLLOOŠŠKKAA  SSKKUUPPIINNAA  
 
II. gimnazija Maribor je bila v šolskem letu 2016/17 že šestnajsto leto vključena v mednarodni 
projekt Eko šola kot način življenja, eko skupina na šoli pa deluje že 24 let. Koordinatorice projektov 
so Darja Kravanja, Anita Mustač in Sanja Cvar. V začetku šolskega leta je programski svet Eko šole 
sprejel letni načrt dela in potrdil tematske sklope Zdravo z Drugo, Živali, Ekokviz, ter udeležbo na 
Mladinskem parlamentu Alpske konvencije (YPAC). 
 
V Eko skupini je v tem šolskem letu sodelovalo okoli 30 dijakov. Skupina je pod vodstvom mentoric 
načrtovala svoje delo na srečanjih, ki so potekala do 2-krat mesečno oziroma po potrebi. Izvedli smo 
naslednje aktivnosti: 

 
• Delavnice Zdravo z Drugo – priprava zdrave hrane, peka peciva za novoletni sejem, 

izdelava naravne kozmetike, pomoč pri izvedbi novoletnega dobrodelnega sejma. 
• Ozaveščevalna akcija ob svetovnem dnevu živali: zbirali smo hrano, odeje igrače in 

donacije za Zavetišče za zapuščene živali Maribor. 
• Organizacija predavanja Življenje rejnih živali, Zavod Koki. 
• Šolski Ekokviz in državno tekmovanje, na katerem so trije dijaki dosegli bronasto 

priznanje. 
• Raziskovalno delo s področja varovanja okolja – nastalo je 6 kvalitetnih nalog. 
• Priprave dijakov na Mladinski parlament Alpske konvencije: izbor ekipe, literatura, 

priprave mednarodnih delovnih skupin preko spleta. 
• Udeležba na Mladinskem parlamentu Alpske konvencije (YPAC) v Innsbrucku, 

Avstrija.  Ekipa naših 7 dijakov se je odlično izkazala, veliko so se naučili in obenem 
prispevali k ugledu šole. Svoje aktivnosti so predstavljali na spletni strani šole in v 
spletnem časopisu. 

 
 
99  MMEEDDNNAARROODDNNOO  SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  
 
V šolskem letu 2016/17 so potekale naslednje aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja: 
 

• izmenjava z Izraelom (Tel Aviv): med 2. 4. in 8. 4. 2017 obisk izraelskih dijakov pri nas, 
med 6. 11. in 12. 11. 2016 so bili naši dijaki v Izraelu, 

• med 17. 10. in 29. 10. 2016 je potekal  obisk naših dijakov v Pekingu na Beijing Foreign 
Languages School, 

• med 19. 10. in 26. 10. 2016 so bili naši dijaki na izmenjavi v Milanu, italijanski dijaki pi 
nas na izmenjavi med 26. 3. in 31. 3. 2017, 

• izmenjava z dijaki iz Nantong No1 Middle School iz Nantonga : med 28. 9. in 4. 10. 
2016 so bili kitajski dijaki pri nas; od 27. 3. do 3. 4. 2017 so naši dijaki obiskali 
Nantong, 

• Amsterdam (Special Olympics), januar 2017, 
• marca 2017 dijaki iz Kruševca na izmenjavi pri naših dijakih. Med 6. 5. in 12. 5. 2017 so 

bili naši dijaki  v Kruševcu. 
• med 6. 4. 2017 in 13. 4. 2017 naši dijaki na izmenjavi na šoli   639.v St.Pterburgu. 
• med 20. 4. 2017 in 24. 4. 2017 na izmenavi pri naših dijakih romunski dijaki iz Iasija. 
• Spring Festival   ̶ Festival pomladi: srečanje dijakov iz 12 evropskih držav od 5. 4. do 9. 

4. 2017. 
• udeležba na Alpski konvenciji v Innsbrucku med 27. 3. in 31. 3. 2017. 
• izmenjava s Španijo: španski dijaki pri nas med 7. 3. in 14. 3. 2017, naši dijaki v Španiji 

med 6. 5. in 13. 5. 2017. 
• Madžarska, Budimpešta: MUN (april 2017). 
• Srbija, Beograd: MUN: (23. 3.−26. 3. 2017). 
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• Bosna in Hercegovina,  UWC Mostar: MUN (marec 2017). 
• Slovaška, Bratislava: TOK: 23. 5. - 27. 5. 2017 (program mednarodne mature) in 
• obisk naših dijakov v Vilhelmini na Švedskema, začetek junija 2017.ž 

 
 
1100  IINNFFOORRMMIIRRAANNJJEE  OO  DDEEJJAAVVNNOOSSTTIIHH  ŠŠOOLLEE  
 
V šolskem letu 2016/2017 je informiranje potekalo na naslednje načine: 
 

• spletna stran šole je na učinkovit način informirala javnost Izjemen obisk govori o pomenu 
strani za informiranje. Kot zelo koristno se je pokazalo informiranje o trenutnih aktivnostih 
(obvestila, vpisni postopki, seznami oddelkov 1. letnikov, seznami učbenikov, razporedi 
govorilnih ur). 

• izjemno vlogo pri informiranju je odigralo socialno omrežje Facebook, ki s svojo izvirnostjo 
in svežino privablja številne obiskovalce strani. 

• veliko vlogo pri informiranju staršev in širše javnosti je imel spletni časopis II. gimnazije 
Maribor, ki je skozi šolsko leto izhajal dvomesečno. 

• glasilo Borec − izšle so štiri številke. 
• učitelji in svetovalni delavki sta se udeležili preko trideset poklicnih tržnic v osnovnih šolah 

in na razrednih urah. Zelo učinkoviti so bili obiski devetošolcev iz osnovnih šol Maribora in 
okolice na II. gimnaziji Maribor pod nazivom Preživite dan na drugi. II. gimnazijo Maribor 
je obiskalo preko 200 učencev iz več kot 25 osnovnih šol. 

• II. gimnazija se je udležila tudi kariernega sejma konec januraja v dvorani Tabor. 
• letošnji informativni dan je potekal pod nazivom Drug planet in je privabil več kot 600 

obiskovalcev. Potekal je 10. 2. in 11. 2. 2017. 
• Letna knjiga maturantov – Naša generacija je izšla marca 2017 in je pomemben zapis 

življenja maturantov v času njihovega šolanja. 
• informiranje staršev je potekalo na enem skupnem roditeljskem sestanku v septembru 2016 

in razrednih roditeljskih sestankih v januarju 2017 ter skupnih govorilnih urah, ki so bile 
popoldne prvi četrtek v mesecu. 

• s sredstvi javnega obveščanja je potekalo dobro sodelovanje, kar se je pokazalo v velikem 
številu prispevkov o II. gimnaziji Maribor. 

 
 
1111  DDEELLOO  VVOODDSSTTVVEENNIIHH  IINN  SSTTRROOKKOOVVNNIIHH  OORRGGAANNOOVV  ŠŠOOLLEE  
 

11.1 Priprava in program dela ravnatelja in pomočnice ravnatelja 
 

Področje pedagoškega vodenja 
 
• v juniju 2017 so bile pripravljene podlage za LDN 2017/18, 
• v juniju 2017 je bil pripravljen osnutek LDN aktivov in individualnih načrtov učiteljev, 
• v juniju 2017 so bile narejene prioritete s področja izobraževanja strokovnih delavcev in 
• v juniju in avgustu 2017 so bili opravljeni sestanki aktivov, povezani z načrtovanjem 

vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2017/18. 
 

Spremljanje vzgojno - izobraževalnega dela 
 
• analizirani so bili zapisniki oddelčnih skupnosti, ki so pripomogli k odpravljanju nekaterih 

težav in 
• potekala je spremljava preverjanja in ocenjevanja znanja. 
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V mesecu aprilu 2017 je bila izvedena samoevalvacija vzgojno-izobraževalnega dela, v kateri so 
sodelovali skoraj vsi dijaki in veliko število učiteljev in staršev. Izbrano je bilo področje pomoči 
dijakom. Izvedeno je bilo tudi ocenjevanje učiteljev, ki poteka vsaki dve leti. 
 

Analitično delo 
 
• ob posameznih konferencah je bila narejena analiza učnega uspeha, 
• šolska svetovalna služba je opravila natančno analizo izostajanja dijakov vseh letnikov, 
• opravljena je bila analiza rezultatov mature 2017 in 
• izvedena je bila primerjava napovedanih ocen na maturi in dejanskih ocen dijakov na maturi. 
 
Področje menedžmenta 
 
• pripravljen je bil predlog prostovoljnega prispevka staršev za novo šolsko leto; predvideno 

je, da se zbere 60.000,00 EUR. Končni znesek zbranih sredstev bo znan v začetku novembra 
2017 in 

• v juniju 2017 je bila pripravljena prijava za razpis Maribor mesto znanja in ustvarjalnosti, na 
katerem II. gimnazija Maribor vsako leto pridobi pomemben delež sredstev. 

 
 

11.2 Vodenje učiteljskega zbora 
 
Učiteljski zbor je imel 12 konferenc, ki so bile namenjene obravnavi tekočega vzgojno-
izobraževalnega dela in seznanjanju učiteljev z novostmi na področju srednjega šolstva. Natančnejši 
pregled dela je razviden iz zapisnikov, ki so v arhivu šole. 
 
 

11.3 Delo razrednikov 
 

• vsaj vsakih 14 dni so potekale razredne ure. Na razrednih urah je potekalo sprotno reševanje 
razredne problematike (izostajanje, ocenjevanje, vzgojna problematika), ob začetku šolskega 
leta seznanitev s Pravili šole in s hišnim redom, seznanitev s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja, Izvedene sdo bile tudi tematska predavanaja in delavnice, ki jih je 
pripravila svetovalna služba, 

• izvedena sta bila dva skupna roditeljska sestanka v septembru 2016 in januarju 2017, 
• izvedenih je bilo 6 popoldanskih govorilnih ur ob četrtkih in 
• ravnatelj je z razredniki opravil tri sestanke (november 2016, januar in april 2017), kjer so 

analizirali učni uspeh dijakov. 
 
 

11.4  Delo strokovnih aktivov 
 
Delo strokovnih aktivov je potekalo v obliki rednih sestankov. Izvedeni so bili po trije sestanki letno, 
na katerih je bil prisoten ravnatelj. Na sestankih so bile opravljene analize skladnosti doseženega 
dela s tematskimi in letnimi pripravami, analiza rezultatov mature, primerjava oblik in metod 
preverjanja in ocenjevanja znanja, načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu, izvajanja interesnih 
dejavnosti in raziskovalne dejavnost dijakov. Posebna pozornost je bila namenjena izboljšanju 
rezultatov na maturi. 
 
Ob sestankih aktivov, na katerih je bil prisoten ravnatelj, so potekali tudi samostojni sestanki 
aktivov. 
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11.5 Izobraževanje učiteljev  
 
V šolskem letu 2016/2017 se je izobraževanj udeležilo 72 učiteljev, ki so bili na 28 različnih 
seminarjih. Izmed teh seminarjev je bilo 16 enodnevnih, 12 pa jih je trajalo dva ali več dni. 
 
Učitelji so se udeležili tudi predmetnih študijskih skupin, izobraževanja na daljavo, izobraževanj za 
mednarodno maturo in pedagoških večerov. 
 
Predmet Število učiteljev Število seminarjev 1 dan 2 ali več dni 
SLO 4 4 1 1 1 1   
MAT 5 5 2 2   2 2 
INF 1 1 4 3 3 2 1 1 
ANG 8 7 2 2 1 1 1 1 
NEM 3 2 1 1 1 1   
ŠPA 1 1 1 1 1 1   
FRA 1 1 1 1 1 1   
KEM 5 5 3 1 1 1 2 / 
BIO 5 2 4 1 3 / 1 1 
SOC 1 1 1 1 1 1   
GEO 2 1 3 1 1 / 2 1 
ZGO 2 1 3 1 2 1 1 / 
UME 2 2 5 4 3 2 2 2 
FIL 1 1 2 / 2 /   
EKN 1 1 1 1   1 1 
Svetovalna 
služba 

2 2 3 3 3 3   

ŠVŽ 4 2 2 2   2 2 
Celoten 
učiteljski zbor 55 55 2 2 2 2   

Skupaj 72 72 41 28 26 17 15 11 
Tabela 30:: Preglednica izobraževanja 

Legenda: P - planirano 
 
 

11.6 Samoevalvacija dela šole  
 
Pomemben mehanizem zagotavljanja kakovosti dela šole je tudi v šolskem letu 2016/2017 
predstavljala samoevalvacija dela šole. Prvi del samoevalvacije, ki je osredotočen na izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega dela, je v letošnjem šolskem letu zajemal področje individualne pomoči in 
podpore dijakom. Namen samoevalvacije je bilo ugotoviti, kakšna je pomoč med dijaki, kako so 
dijaki zadovoljni s pomočjo učiteljev in svetovalne službe, kako so s pomočjo zadovoljni dijaki s 
posebnimi potrebami in kakšna je pomoč med učitelji. V raziskovalni vzorec so bili zajeti dijaki in 
učitelji. Podatke, ki se nanašajo na mnenja dijakov in učiteljev o individualni pomoči in podpori so 
bili zbrani s pomočjo spletnega vprašalnika. Drugi del samoevalvacije, ki se  izvaja vsako drugo leto 
je predstavljajo ocenjevanje dela učiteljev. Dijaki so preko spletnega vprašalnika ocenjevali delo 
vsakega učitelja posebej.  
 
 
1122  SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  ZZ  OOKKOOLLJJEEMM  
 

12.1 Sodelovanje z Univerzo v Mariboru in Ljubljani  
 
Potekalo je sodelovanje s Filozofsko fakulteto v Mariboru na področju pedagoške prakse študentov.  
 
Visokošolski učitelji Univerze v Mariboru in v Ljubljani so bili mentorji dijakom II. gimnazije 
Maribor pri raziskovalnih nalogah in tekmovanjih iz znanja. 
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12.2 Sodelovanje z drugimi šolami 
 
 5. 10. 2019 so naši dijaki obiskali Osnovno šolo Trnovo. 

 
 

12.3 Sodelovanje z Mestno občino Maribor 
 

II. gimnazija Maribor se je prijavila na razpise mestne občine Maribor: Maribor mesto znanja in 
ustvarjalnosti, MKUD Ivan Cankar II.gimnazija Maribor pa na razpis za sofinanciranje projektov s 
področja kulture. 
 
 

12.4  Sodelovanje z zdravstveno službo in UKC Maribor 
 

Organizirani so bili sistematski zdravstveni pregledi za dijake 1. letnikov, za dijake 2. in 3. letnikov 
pa kontrolni zdravstveni pregledi. 
 
Dijaki so se podobno kot v prejšnjih letih udeležili krvodajalske akcije. Krvodajalske akcije se je 
udeležilo več kot 30 dijakov. 
 
 

12.5 Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo 
 

Učitelji so se udeleževali seminarjev, posvetov in študijskih skupin v organizaciji Zavoda RS za 
šolstvo. II. gimnazija Maribor je meseca junija postala partner v projektu Naravoslovna matematična 
pismenost, ki ga vodi Zavod RS. 
 
 

12.6 Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 
 

Sodelovanje z MIZŠ je potekalo v okviru rednih dejavnosti MIZŠ, povezanih z delom srednjih šol. 
 
 

12.7 Sodelovanje z dijaki in dijaško skupnostjo 
 

Tekoča problematika dijakov se je obravnavala na konferencah oddelkov ob redovalnih konferencah. 
Zapisniki so bili posredovani vodstvu šole, ki jih je obravnavalo in upoštevalo predloge oddelčnih 
skupnosti. Ravnatelj se je tudi udeleževal sestankov dijaške skupnosti. 
 
Delo dijaške skupnosti je potekalo v obliki sestankov. Dijaška skupnost je sodelovala pri pripravi 
programa interesnih dejavnosti in kulturnih prireditev, prav tako je dajala pobude za izboljšanje 
vzgojno-izobraževalnega dela in izvajanja izvenšolskih dejavnosti. 
 
 

12.8 Sodelovanje s starši 
 

Potekalo je v naslednjih oblikah: 
 

• govorilne ure: skupne govorilne ure petkkrat letno v popoldanskih urah, enkrat tedensko v 
dopoldanskih urah, 

• en skupni roditeljski sestanek za dijake od 1. do 4. letnika (september 2016). Januarja 2017 je 
bil organiziran roditeljski sestanek po razredih za vse letnike, 
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• svet staršev: 3 sestanki – predstavitev Poročila o delu za leto 2015/16 in Letnega delovnega 
načrta za 2016/2017, potrditev cen delovnih zvezkov, obravnava tekoče roblematike, 

• upravni odbor prostovoljnega prispevka staršev: upravni odbor je sodeloval pri pripravi 
programa prispevka in vodil upravljanje prispevka. Upravni odbor se je sestal dvakrat in je 
potrdil Poročilo za šolsko leto 2015/16, pregledal porabo sredstev v šolskem letu 2016/2017 
do konca maja 2017 in sprejel načrt prispevka za šolsko leto 2017/18, 

• 3 starši so aktivno sodelovali v delu sveta šole in 
• oktobra 2016 je bil tradicionalni piknik s starši. 

 
 
1133  MMAATTEERRIIAALLNNII  PPOOGGOOJJII  
 
S sredstvi šole je bila nabavljena oprema za pouk biologije. 
 
 
1144  SSPPRREEMMLLJJAANNJJEE  IIZZVVAAJJAANNJJAA  LLEETTNNEEGGAA  DDEELLOOVVNNEEGGAA  NNAAČČRRTTAA  
 

Spremljanje je potekalo na: 
 

• sestankih strokovnih aktivov, 
• konferencah učiteljskega zbora, 
• sejah sveta šole in sveta staršev, 
• sestankih dijaške skupnosti in 
• sestankih s starši. 

 
 
Sprejeto na seji sveta šole 24. oktobra 2017                                                   Predsednica sveta šole: 
                                                                                                                                  Sanja Cvar 
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