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11  UUVVOODD  

 

Poročilo o delu II. gimnazije Maribor predstavlja pregled dela II. gimnazije Maribor v šolskem letu 

2014/2015. Vsebuje podatke o obveznem delu izvajanja programa in delovanju šole na izvenšolskem 

področju. 

 

 

22  DDEEJJAAVVNNOOSSTTII  ŠŠOOLLEE  

 

V šolskem letu 2014/2015 smo na II. gimnaziji Maribor izvajali naslednje vzgojno-izobraževalne 

programe: 

 

 gimnazija, 

 gimnazija – športni oddelek, 

 gimnazija – PRO-oddelek in 

 mednarodna matura. 

 

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

 

 

2.1 Realizacija pouka  

 

1. letniki: 

Realizacija   98 % 

2. letniki 

Realizacija   98 % 

3. letniki 

Realizacija   95 % 

4. letniki 

Realizacija   95 % 

 

 

2.2 Učni uspeh 

 

Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2014/2015 je bil naslednji: 

 

1. letniki 
 

Izmed 197 dijakov je letnik izdelalo 193 dijakov (98 %), ena dijakinja splošnega oddelka ponavlja 

razred, ena dijakinja športnega oddelka ponavlja razred, ena dijakinja splošnega oddelka je pogojno 

vpisana v 2. letnik (tujka), ena dijakinja športnega oddelka je pogojno vpisana v 2. letnik. 

Splošni učni uspeh: 70 (36 %) odličnih, 87 (44 %) prav dobrih, 35 (17 %) dobrih, eden (1 %) 

zadosten, dve nezadostni in dve neocenjeni. 

 

Povprečni učni uspeh v letniku je 4,11. 

 

2. letniki 

 

Izmed 198 dijakov je letnik izdelalo 194 dijakov (98 %), ena dijakinja je pogojno vpisana v 3. letnik 

– razlog je bolezen, ena dijakinja ponavlja razred, dva dijaka sta se prepisala. 

Splošni učni uspeh: 58 (29 %) odličnih, 102 (52 %) prav dobrih, 32 (16 %) dobrih, dva (1 %) 

zadostna, trije nezadostni in ena neocenjena. 

 

Povprečni učni uspeh v letniku je 4,05. 
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3. letniki 
 

Izmed 170 dijakov je letnik izdelalo 165 dijakov (97 %), štirje dijaki športnega oddelka so pogojno 

vpisani v 4. letnik zaradi neopravljenih obveznosti, ena dijakinja splošnega oddelka razred ponavlja.  

Splošni učni uspeh: 55 (32 %) odličnih, 71 (42 %) prav dobrih, 38 (22 %) dobrih, eden (1 %) 

zadosten, ena nezadostna in štirje neocenjeni. 

 

Povprečni učni uspeh v letniku je 4,00. 

 

 

4. letniki 
 

Izmed 179 dijakov je letnik izdelalo 175 dijakov (98 %). Štirje dijaki splošne gimnazije – športnega 

oddelka so neocenjeni, en dijak športne gimnazije je ponovno vpisan v 4. letnik, trije dijaki športne 

gimnazije imajo podaljšan status. 

Splošni učni uspeh: 68 (38 %) odličnih, 83 (46 %) prav dobrih, 23 (13 %) dobrih, eden (1 %) 

zadosten in so štirje neocenjeni. 

 

Povprečni učni uspeh v letniku je 4,17. 

 

 

Število in delež dijakov po uspehu in splošni učni uspeh v letniku in na šoli: 

 

LETNIK ODLIČEN 

USPEH 

PRAV 

DOBER 

USPEH 

DOBER 

USPEH 

ZADOSTEN 

USPEH 

POVPREČEN 

UČNI USPEH 

1. letnik 70 (36 %) 87 (44 %) 35 (17 %) 1 (1 %) 4,11 

2.letnik 58 (29 %) 102 (52 %) 32 (16 %) 2 (1 %) 4,05 

3.letnik 55( 32 %) 71 (42 %) 38 (22 %) 1 (1 %) 4,00 

4.letnik 68 (38 %) 83(46 %) 23 (13 %) 1 (1 %) 4,17 

SKUPAJ 251 (34 %) 343 (46 %) 128 (17 %) 5 (1 %) 4,08 

 

 

 

0
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Graf 1: Število dijakov po letnikih glede na učni uspeh 
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Graf 2: Delež dijakov na šoli po učnem uspehu 

 

Od 744 dijakov je letnik izdelalo 727 dijakov (98 %), pet dijakov športnega oddelka je pogojno 

vpisanih v višji letnik, dve dijakinji sta pogojno vpisani v višji letnik programa splošna gimnazija, 

pet dijakov letnik ponavlja, trije dijaki imajo podaljšan status v 4. letnik športne gimnazije, dva 

dijaka sta se prepisala. 

Od 744 dijakov je delež dijakov z odličnim učnim uspehom 34 %. Prav dobrih dijakov je 46 %, 

dobrih 17 % ter 1 % zadostnih. 

 

Povprečen učni uspeh na šoli je 4,08. 

 

Primerjava povprečnega učnega uspeha dijakov med šolskimi leti 2010/11–2014/2015 

 

Šolsko 

leto 

št. 

dijakov 

št. 

uspešnih 

dijakov 

odlični prav 

dobri 

dobri zadostni povprečen 

učni 

uspeh 

2010/11 805 785 

(98 %) 

192 

(24 %) 

382 

(47 %) 

206 

(26 %) 

5 

(1 %) 

3,90 

2011/12 804 781 

(97 %) 

197 

(25 %) 

378 

(46 %) 

198 

(25 %) 

8 

(1 %) 

3,90 

2012/13 768 742 

(97 %) 

258 

(34 %) 

306 

(40 %) 

168 

(22 %) 

10 

(1 %) 

3,99 

2013/14 723 692 

(96 %) 

228 

(32 %) 

341 

(47 %) 

118 

(16 %) 

5 

(1 %) 

4,00 

2014/15 744 727 

(98 %) 

251 

(34 %) 

343 

(46 %) 

128 

(17 %) 

5 

(1 %) 

4,08 

Tabela 1: Primerjava povprečnega učnega uspeha dijakov med šolskimi leti 2010/11–2014/2015 

 

 

2.3 PRO-oddelek  

 

2.3.1 Splošni učni uspeh dijakov  

 

V šolskem letu 2010/2011 smo na II. gimnazijo Maribor vpisali prvo generacijo oddelka v poskusu, 

t. i. projektno-raziskovalna oddelka (PRO) in v šolskem letu 2014/2015 zaključili z delom obeh 

oddelkov v poskusu. Poskus je bil namenjen preverjanju možnost uvajanja drugačne organizacije 

pouka (fleksibilen urnik), nivojskega pouka pri vseh treh obveznih predmetih na maturi 

(slovenščina, matematika in prvi tuji jezik), alternativnih oblik preverjanja in ocenjevanja znanja 

ter možnosti uvajanja novega izbirnega predmeta – Projektno delo z osnovami raziskovalnega 

dela. Za slednjega smo na šoli ob pomoči ZRSŠ zapisali tudi učni načrt, ki je bil v februarju 2012 
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potrjen s strani Strokovnega sveta za splošno izobraževanje RS in v okviru ŠRT pripravili tudi 

priročnik za izdelavo raziskovalne naloge. V okviru projektnega tima smo zapisali cilje poskusa in 

kazalnike za spremljanje poskusa. Na osnovi spremljanja obeh vpisanih generacij lahko povzamemo 

ugotovitve, ki so zapisane v nadaljevanju. 

 

Dijaki PRO-oddelkov so bili bolj aktivni kot njihovi vrstniki, saj je med njimi tako v prvi vpisani kot 

tudi drugi generaciji največje število dobitnikov zlatih in srebrnih ključev (gledano na oddelek), ki 

jih šola podeljuje za izjemne izvenšolske dosežke. Če smo za prvo vpisano generacijo ugotavljali, da 

povečana aktivnost ni vplivala na večje izostajanje od pouka, to za drugo ne moremo trditi. V 

povprečju so manjkali 124 ur OPR/dijaka in 4,5 ur NEOP/dijak, kar je precej več kot njihova 

paralelka (4. a), ki je bila kontrola, to je 95 OPR/dijaka in 3,5 NEOP ur/dijaka. 

 

Če motiviranost za šolsko delo in uspešnost dijakov opazujemo skozi dosežen splošni učni uspeh ali 

ocene pri posameznih predmetih, so kazalci za PRO-oddelke pozitivni. 

 

 4. letnik (generacija 

2010/2011) 

4. letnik (generacija 2011/2012) 

Splošni učni uspeh Število dijakov (%) 

Odlično (5) 14 (54 %) 13 (56 %) 

Prav dobro (4) 9 (35 %) 10 (44 %) 

Dobro (3) 3 (11 %) 0 

Zadostno (2) 0 0 

Nezadostno (1) 0 0 

Tabela 2: Splošni učni uspeh dijakov oddelkov v poskusu 

 

Kot je razvidno iz Tabele 2, v obeh vpisanih generacijah zadostnih ali nezadostnih dijakov, prav tako 

v drugi generaciji tudi dobrih dijakov ob zaključku pouka v 4. letniku nismo zabeležili. Povprečna 

ocena splošnega učnega uspeha je 4,56. Povprečne ocene pri posameznih predmetih so bile 

praviloma vedno višje kot v paralelki (4. a razred), ki smo jo na začetku poskusa izbrali kot 

primerjavo. 

 

Predmet PRO-oddelek Primerjava (4. a) 

Slovenščina  3,87 3,53 

Angleščina 4,61 3,83 

Nemščina 4,27 4,33 

Španščina 4,38 / 

Zgodovina 4,52 4,20 

Matematika (OR) 3,71 4,00 

Matematika (VR) 4,11 4,14 

Sociologija 4,00 4,00 
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Ekonomija 5,00 4,40 

Kemija 4,42 4,27 

Biologija 3,00 4,00 

Fizika 4,57 4,42 

Filozofija 4,57 / 

Geografija 4,00 4,15 

Informatika 5,00 5,00 

Tabela 3: Povprečne ocene dijakov PRO (4. letnik, generacija 2011) in primerjava s 4.a 

 

Iz prve vpisane generacije so se štirje najboljši dijaki vpisali v program mednarodne mature, ki so ga 

zaključili z odličnim uspehom. Iz druge vpisane generacije se je v IB program vpisalo sedem 

dijakov, ki z napredovanjem v programu MM niso imeli težav. Ena dijakinja se je po dveh mesecih 

vrnila v PRO-oddelek, ker je ocenila, da ji način dela v PRO-oddelku bolj ustreza kot program 

mednarodne mature. Izmed šesterice preostalih, ena dijakinja zaradi hudih zdravstvenih težav mature 

v šol. letu 2015/2016 ni opravljala, štirje od petih pa so maturo opravili tako dobro, da so dobili 

naziv zlati maturant. 

Skupaj je tako v drugi generaciji vpisanih sedem zlatih maturantov ali 25 % vseh dijakov. 

 

2.3.2 Analiza rezultatov mature 

 
Analiza rezultatov mature kaže, da so splošno maturo opravili vsi dijaki (100 %) prve in druge 

vpisane generacije PRO-oddelka. Povprečno število točk na splošni maturi v Sloveniji leta 2014 je 

bilo 19,72. Dijaki PRO-oddelka so v povprečju dosegli 23,08 točk, kar je boljše tudi od povprečja, 

doseženega na II. gimnaziji Maribor – 22,34 točk. Med njimi sta bila dva zlata maturanta. Povprečno 

število točk na splošni maturi v Sloveniji leta 2015 je bilo 20,12. Dijaki PRO-oddelka so v povprečju 

dosegli 25,22 točk, kar je bolje tudi od povprečja, doseženega na II. gimnaziji Maribor – 22,76. Med 

njimi so bili trije zlati maturanti. 

 

Generacija PRO Povprečno število 

doseženih točk na 

splošni maturi – 

Slovenija  

Povprečno število 

doseženih točk na 

splošni maturi – II. 

gimnazija Maribor 

Povprečno število 

doseženih točk na 

splošni maturi – 

PRO 

2013/2014 19,72 22,34 23,08 

2014/2015 20,12 22,76 25,22 

Tabela 4. Uspeh PRO oddelka v primerjavi z drugimi oddelki na II. gimnaziji Maribor in povprečjem v 

Sloveniji 

 

Dijaki prve generacije PRO-oddelka so pri vseh predmetih, ki so se izvajali nivojsko, dosegli boljši 

rezultat v primerjavi s slovenskim povprečjem in prav tako boljši rezultat glede povprečja na II. 
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gimnaziji Maribor. Izjema je matematika na višji ravni, kjer je negativno odstopanje za 0,12 točke. 

Za drugo generacijo veljajo podatki zbrani v Tabeli 3. 

 

 Dijaki po povprečni doseženi oceni na maturi 2015  

MAT –

osnovna 

raven 

MAT – 

višja 

raven 

SLO (skupaj 

osnovna in višja 

raven) 

ANG – 

osnovna 

raven 

ANG  ̶ 

višja 

raven 

Povprečna ocena v 

PRO-oddelku 

4,07 4,63 3,70 3,86 4,88 

Povprečna ocena v 

Sloveniji (gimnazije) 

3,13 4,13 3.32 3,44 4,45 

odstopanja +0,94 +0,50 +0,38 +0,42 +0,43 

Tabela 5: Povprečna ocena, dosežena na splošni maturi 2015 pri matematiki, slovenščini in angleščini (nivojski 

pouk) 

 

Prva generacija PRO je pri slovenščini dosegla najvišje povprečno število točk na II. gimnaziji 

Maribor (70,85 točke), vendar nikomur ni uspelo pridobiti ocene 8 (5+3). Druga generacija je bila še 

nekoliko boljša,in sicer s povprečjem doseženih točk 71,61 % in eno dijakinjo, ki je dosegla vse 

možne točke. 

Pri matematiki smo v prvi generaciji opažali velik napredek pri osnovni ravni, pri kateri je bilo kar 

20 od 26 kandidatov. Tudi pri drugi generaciji vidimo, da je odstopanje od državnega povprečja na 

osnovi ravni najvišje (+0,94 ocene). 

Angleščino so dijaki prve generacije na obeh ravneh opravili boljše, kot je povprečje II. gimnazije 

Maribor in bistveno boljše od slovenskega povprečja. Pri višji ravni so dosegli najvišjo povprečno 

oceno med vsemi 4. letniki II. gimnazije Maribor. Podoben trend opažamo tudi pri drugi generaciji, 

pri čimer je le 4. a dosegel še višjo povprečno oceno, to je 4,90. Izjemen napredek je viden pri 

nemščini, pri kateri je sicer manjše število kandidatov, vendar so maturo vsi pisali odlično (na obeh 

ravneh zahtevnosti). 

Na osnovi teh rezultatov lahko zaključimo, da je nivojski pouk treh temeljnih predmetov 

(slovenščina, matematika in angleščina) zelo pozitivno vplival na končne dosežke dijakov. Tudi 

primerjava s povprečnimi zaključenimi ocenami 4. letnika kaže visoko pozitivno korelacijo. Edina 

izjema je nekoliko nižja dosežena ocena pri slovenščini (- 0,17). 

 Primerjava doseženih ocen na maturi 2015 in zaključenimi 

ocenami 

Druga vpisana generacija 

PRO 

SLO MAT – O  MAT – V  ANG – O  ANG – V  

Zaključena ocena v 4. 

letniku 

3,87 3,71 4,11 3,67 4,65 

Ocena na maturi 2015 3,70 4,07 4,63 3,86 4,88 

Odstopanja -0,17 +0,37 +0,52 +0.19 +0,23 

Tabela 6. Primerjava doseženih ocen na maturi 2015 in zaključenimi ocenami 
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Za prvo generacijo PRO smo zaključili, da so rezultati bili zadovoljivi in da je nivojski pouk 

pozitivno vplival tudi na končne dosežke dijakov. Od nivojskega pouka so več pridobili dijaki na 

osnovni ravni (matematika, slovenščina) oziroma prav vsi, v primeru tujih jezikov. Rezultati 

mature podpirajo naša sprotna opažanja in podpirajo visoke povprečne rezultate v posameznih 

letnikih šolanja. 

 

2.3.3  Učinki fleksibilnega urnika na končne ocene dijakov 

 

Učinke preizkušanja fleksibilnega urnika je težje enoznačno ovrednotiti. Z gotovostjo lahko rečemo, 

da prva generacija dijakov zaradi fleksibilnega urnika ni dosegla slabših učnih rezultatov in ni 

izkazovala nezadovoljstva. Prej nasprotno. To dokazujejo visoke povprečne ocene v vsakem 

zaključnem letniku in izjemno dober splošni učni uspeh tudi pri predmetih, ki so se izvajali nivojsko. 

Podoben trend smo beležimo tudi pri drugi generaciji PRO oddelka.1  

 FIZ BIO KEM GEO ZGO SOC PSI 

PRO-oddelek 4,29 5,00 4,00 4,00 4,33 4,33 4,50 

Povprečje – splošna matura Slovenija 3,70 3,95 3,59 3,41 3,76 3,24 3,66 

Odstopanja +0,59 +1,05 +0,41 +0,59 +0,57 +1,09 +0,84 

Tabela 7. Uspeh dijakov pri predmetih, ki so se izvajali s fleksibilnim urnikom 

 

Rezultati obeh generacij PRO-oddelkov na tekmovanjih iz znanja kažejo, da dijaki zaradi 

fleksibilnega urnika niso bili prikrajšani za dobre rezultate. Dosežki dijakov na raziskovalnem 

področju zgoraj zapisane trditve podpirajo: 64,6 % dijakov PRO-oddelkov je do 1. 6. 2015 izdelalo 

in zagovarjalo raziskovalno nalogo. Štirje dijaki so se vzporedno izobraževali na srednji glasbeni šoli 

v Mariboru oziroma na konservatorju za glasbo v Gradcu. V tej generaciji so osvojili glavno nagrado 

na tekmovanju Mladi za napredek Maribora (nagrada Brede Žerjal) in dve zlati priznanji na 

državnem tekmovanju mladih raziskovalcev (ZOTKS). Za raziskovalno delo so bili nagrajeni tudi na 

mednarodnem tekmovanju v Istanbulu (l. 2013 – zmagovalec na področju kemije). Delovali so na 

zelo različnih področjih (kot so film, dramska umetnost, samostojne likovne razstave, računalništvo, 

muzikali, socialno delo, Alpska konvencija …), zato oddelku v poskusu ni mogoče pridati 

kakršnegakoli predznaka (npr. naravoslovni, družboslovni, jezikoslovni itd.) in s tega zornega kota 

predstavlja dobro alternativo/modifikacijo trenutnemu gimnazijskemu programu. V prvi generaciji 

PRO-oddelka smo imeli olimpijca na področju naravoslovja in kemije, v drugi generaciji pa na 

področju naravoslovja in lingvistike. 

 

2.3.4 Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela 

 

Izbirni predmet PD z ORD se je izkazal kot prava alternativa vsebinsko natrpanemu gimnazijskemu 

programu, saj v ospredje postavlja razvijanje veščin in poljubno poglabljanje različnih predmetnih 

področjih, vendar z zelo jasno zastavljenimi končnimi dosežki. Primeren je predvsem v 3. in 4. 

letniku, ko dijake spodbujamo k čim bolj samostojnemu projektnemu in raziskovalnemu delu. 

                                                 
1 V tabelo so zajeti le predmeti, pri katerih sta bila več kot dva kandidata. 
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Kako uspešni so dijaki realno bili in kakšen je dolgotrajni vpliv drugačnih pristopov, bo pokazal čas. 

Dijake bo koordinatorica spremljala tudi skozi njihovo študijsko obdobje. 

Uspešnost vpisa za prvo generacijo PRO-oddelkov (prva želja) je bila 89,0 %, za drugo generacijo ta 

podatek trenutno še ni na voljo. 

 

Distribucija doseženih točk na maturi je prikazana v spodnjem grafu.  

 

 
Graf 3. Razporeditev točk doseženih na maturi 2015 in distribucija dijakov 

 

 

2.4 Izostanki 

 
ANALIZA IZOSTANKOV v šolskem letu 2014/2015 

 
              letnik 

razred 

1. 2. 3. 4. 

A 64,83 96,71 119,48 98,37 

B 80,4 89,93 77,69 92,48 

C 85,6 65,74 108,59 78,55 

D 61,8 100,68 111,24 116,46 

E 62,93 124,07 92,49 93,65 

F 97,49 138,2 119,31 112,78 

MM / / 76,26 87,77 

SKUPAJ 75,5 102,11 100,71 97,15 

Š 209,45 258,91 258,91 240 

SKUPAJ 94,6 124,89 120,48 115 
Tabela 8: Povprečne ure izostankov na dijaka v šolskem letu 2014/2015 

 

Iz tabele je razvidno, da največ izostajajo 2. letniki, sledijo jim 3. letniki. Najmanj izostajajo 1. 

letniki. Med razredi so si največ izostankov nabrali dijaki športnih razredov in 2. f, 3. a in f ter 4. d., 

najmanj pa dijaki 1. d. 

 

             letnik 

razred 

1. 2. 3. 4. 

A 64,83 95 118,79 95,03 

B 79,7 88,73 74,14 89,09 

C 84,19 64,87 107 75,25 

D 59,27 100,32 107,92 115,5 
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E 62,21 126,69 90,21 88,04 

F 96,28 134,34 116,45 108,39 

MM / / 72,68 83 

SKUPAJ 74,19 101,21 98,16 93,94 

Š 208,27 258,17 294,88 239,92 

SKUPAJ 93,54 111,16 122,75 101,8 
Tabela 9: Povprečne ure opravičenih izostankov na dijaka v šolskem letu 2014/2015 

 

Pregled števila opravičenih ur pokaže, da najmanj izostajajo 1. letniki, največ dijaki tretjih letnikov. 

Med 1. letniki so najmanj opravičeno izostajali dijaki 1. d, med 2. letniki dijaki 2. c, med 3. letniki 

dijaki 3. c in med 4. letniki dijaki 4. c. 

 

             letnik 

razred 

1. 2. 3. 4. 

A 0 1,71 1,74 3,43 

B 0,7 1,2 3,55 3,91 

C 1,41 0,87 1,59 3,3 

D 2,53 0,36 3,32 0,96 

E 0,72 0,69 2,28 5,61 

F 1,21 3,86 2,86 4,39 

MM / / 0,97 4,77 

SKUPAJ 1,09 1,45 2,33 3,77 

Š 1,18 0,74 7,6 0,08 

SKUPAJ 1,1 1,35 2,99 3,3 
Tabela 10: Povprečne ure neopravičenih izostankov na dijaka v šolskem letu 2014/2015 

 
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 4. e (5,61 

ur/dijaka), sledita 4. f s 4,39 ure na dijaka in MM2 s 4,77 ure na dijaka. Najmanj neopravičenih ur so 

si nabrali dijaki 1. a (0 ur/dijaka) in dijaki 2. e (0,69 ur/dijaka). 

 

 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

1. letniki 71,55 112,75 113,38 107,68 81,90 71,35 92, 34 93,54 

2. letniki 121,23 119,11 86,88 121,73 110,49 104,43 117, 30 111,16 

3. letniki 121,54 223,45 169,32 109,2 116,81 110,84 129, 81 122,95 

4. letniki 73,29 77,99 164,54 75,01 71,96 97,77 143, 32 101,8 

SKUPAJ 96,90 133,33 133,53 103,41 95,37 96,10 115,75 106,4 

Tabela 11: Primerjava opravičenih izostankov med šolskimi leti 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 

2012/13, 2013/14 in 2014/15 

 

Iz tabele razberemo, da se je povprečno število opravičenih izostankov, v primerjavi s prejšnjim 

šolskim letom, zmanjšalo. Najmanj opravičeno izostajajo dijaki 1. letnikov, največ dijaki 3. letnikov. 

Glede na statistiko prejšnjih let se je število opravičenih izostankov zmanjšalo v vseh letnikih, razen 

v prvih, največji upad je opazen pri 4. letnikih, ki so svoje izostanke v povprečju zmanjšali za 42 ur. 
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Graf 4: Primerjava opravičenih izostankov na dijaka med letniki 

 

 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

1. letniki 1,65 1,79 2,4 1,28 1,78 1,84 2,06 1,1 

2. letniki 3,75 3,43 2,14 4,17 3,99 2,38 2,76 1,35 

3. letniki 4,05 4,61 3,26 5,99 5,19 4,25 3,28 3,33 

4. letniki 6,28 5,09 3,6 5,98 5,37 7,32 4,36 3,59 

SKUPAJ 3,93 3,73 2,85 4,36 4,15 4,16 3,12 2,34 

Tabela 12: Primerjava neopravičenih izostankov na dijaka med letniki v različnih šolskih letih 

 
Povprečno število neopravičenih izostankov je v letošnjem letu nižje kot v prejšnjem šolskem letu. 

Dijak II. gimnazije Maribor je povprečno neopravičeno izostal 2,3 ure. V primerjavi z lanskim 

šolskim letom je zmanjšanje števila neopravičenih izostankov zaznati pri dijakih 1., 2., in 4. letnikov, 

medtem ko je pri dijakih 3. letnikov povprečje neopravičenih ur podobno lanskemu šolskemu letu. 

 

 
Graf 5: Primerjava neopravičenih izostankov na posameznega dijaka med letniki 
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  št. dijakov OPV OPV/dijak NEOPV NEOPV/dijak 

GIM  ̶  splošna 626 57995 92,64 1284 2,05 

GIM  ̶  PRO-oddelki 23 2049 89,09 90 3,91 

GIM  ̶  športna 94 23650 251,6 235 2,5 

Mednarodna matura 65 5133 78,97 181 2,78 

SKUPAJ 808 88,827 109,93 1790 2,22 
Tabela 13: Primerjava izostankov med različnimi programi 

 

Največ opravičeno izostajajo dijaki športne gimnazije (252 ur), sledijo jim dijaki splošnih oddelkov. 

Najmanj opravičenih izostankov so si nabrali dijaki mednarodne mature (79 ur). Največ 

neopravičenih izostankov beležimo pri dijakih PRO-oddelka, najmanj pa pri dijakih splošnih 

oddelkov. 

 

 

2.5 Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti 

 

Število izpitov v šolskem letu 2014/2015 je v primerjavi s prejšnjim šolskim letom manjše. Bistveno 

se je zmanjšalo število predmetnih in dopolnilnih izpitov. Popravnih izpitov je bilo letos 29, imelo pa 

jih je 22 dijakov. Dopolnilnih izpitov je bilo sedem (prejšnje leto jih je bilo enajst). 

 

Natančen pregled izpitov je razviden iz tabel. 

 

 Št. dijakov 

1. letnik 7 

2. letnik 7 

3. letnik 14 

4. letnik 1 

SKUPAJ 29 
Tabela 14: Število dijakov na popravnih in dopolnilnih izpitih 

 

Letnik SLO MAT ANG KEM ZGO ŠPA PSI ŠVZ Skupaj 

1. letnik 
 

6 1 1 
 

  
 

8 

2. letnik 3 3 
 

1 
+ 1 

dop 
  

 
7 + 1 

dop 

3. letnik 
 

4 1 6 1 1  
+ 5 

dop 
13 + 5 

dop 

4. letnik 
 

1     +1 dop  1+1 dop 

Skupaj 3 14 2 8 
1/+ 1 

dop 
1 

+1 

dop 
4 dop 

29 + 7 

dop 
Tabela 15: Število popravnih in dopolnilnih izpitov v šolskem letu 2014/2015 

 

 

 

 

 

 



  Poročilo o delu – šolsko leto 2014/2015 

  16 

 

V šolskem letu 2014/2015 je imelo 22 dijakov 29 popravnih izpitov in sedem dopolnilnih izpitov. 

 
Razred SLO MAT ANG KEM ZGO PSI ŠVZ Skupaj 

1. let. 
 

6/3 1/1 1/1 
 

 
 

8/5 

2. let. 1/0 3/1  1/1 
 

  5/2 

3. let. 
 

4/1 1/1 6/3 1/1 
 

+ 4 d/ 

+ 3 d 
12/6 

+4 d/+3 d 

4. let. 
   

  
+1d/ 

+1d 
 +1 d/+1 d 

Skupaj 1/0 13/5 2/2 8/5 3/1 
+ 1 d/ 

+ 1 d  

25/13 

+5 d/+4 d 
Tabela 16: Število prijavljenih in opravljenih izpitov v juniju 2015 

 

Legenda: 

d/dop = dopolnilni izpit 

 

Izmed 29 dijakov, ki so se prijavili na popravne in dopolnilne izpite v junijskem roku, je v naslednji 

letnik napredovalo petnajst dijakov. Skupaj je to 52 %. 

 

 

Letnik SLO MAT KEM ŠPA ZGO ŠVZ Skupaj 

1. letnik  3/1 
 

 
 

 3/1 

2. letnik 3/2 3/1 
 

 
+1 

d/+0d 
 

6/3 

+1 d/+0 d 

3. letnik  3/2 3/2 1/0  
+1 

d/+1 d 

7/4 

+1 d/+1 d 

4. letnik  1/1     1/1 

Skupaj 3/2 10/5 3/2 1/0 
+1 

d/+0 d 

+1 

d/+1d 

17/9 

+2 d/+1 d 

Tabela 17: Število prijavljenih in opravljenih izpitov v avgustu 2015 

 

Izmed dvanajstih dijakov, ki so se prijavili na popravne in dopolnilne izpite v avgustovskem roku, je 

v naslednji letnik napredovalo sedem dijakov. Skupaj je to 58 %. 

Dijaki so v avgustovskem roku opravili 53 % popravnih izpitov ter 50 % dopolnilnih izpitov. 

 

2.5.1 Končno poročilo o popravnih in dopolnilnih izpitih 

 
Izmed 29 dijakov, ki so se prijavili na popravne in dopolnilne izpite v junijskem in avgustovskem 

roku, je napredovalo v naslednji letnik 24 dijakov. Skupaj je to 83 % dijakov. 

 

Pet dijakov popravnih izpitov ni opravilo. 

 

2.5.2 Predmetni izpiti – maj 2015 za 4. letnike 

 
Na izpite se je prijavilo dvajset kandidatov (8 x MAT, 5 x KEM, 1 x PSI, 2 x BIO, 1 x NEM, 1 x 

SOC, 1 x FIL, 1 x GEO). 
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S predmetnim izpitom si je oceno izboljšalo trinajst dijakov (65 %) in sicer pri predmetih KEM trije 

dijaki, BIO dva dijaka, NEM en dijak, SOC en dijak, MAT trije dijaki, PSI en dijak, FIL en dijak in 

GEO en dijak. 

 

2.5.3 Predmetni izpiti  ̶  junij 2015 za 3. letnike 

 
Na izpite so se prijavili štirje dijaki (2 x KEM, 2 x MAT). S predmetnim izpitom sta si izboljšala 

oceno dva dijaka (50 %), in sicer pri KEM en dijak in MAT en dijak. 

 

2.5.4 Predmetni izpiti  ̶  avgust 2015 za 3. letnike 

 
Na izpite so se prijavili trije kandidati – 3 x MAT. S predmetnim izpitom si je oceno izboljšala le ena 

dijakinja. 

 

2.5.5 Končno poročilo za predmetne izpite v šolskem letu 2014/2015 

 
Skupaj se je v šolskem letu 2014/2015 na predmetne izpite prijavilo 27 kandidatov. Ocene si je 

izboljšalo šestnajst kandidatov (59 %) iz naslednjih predmetov: KEM, BIO, NEM, SOC, MAT, PSI, 

FIL, GEO. 

 

V 4. letnikih si je izboljšalo oceno trinajst dijakov, v 3. letnikih pa so si oceno izboljšali trije dijaki. 

 

 

2.6 Matura 2015 

 

2.6.1 Spomladanski izpitni rok 2015 

 
V tem šolskem letu je 4. letnik obiskovalo 179 dijakov, uspešno pa je letnik zaključilo 175 dijakov, 

ki so maturo opravljali v junijskem izpitnem roku. 

Poleg 175 dijakov II. gimnazije Maribor se je na spomladanski rok mature prijavilo še 50 zunanjih  

kandidatov. Nekaj kandidatov je dvigovalo ocene iz prejšnjih šolskih 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. 

 

Pet kandidatov II. gimnazije Maribor je opravljalo maturo kot kandidati s posebnimi potrebami – vsi 

kandidati so imeli podaljšan čas pisanja za 50 %. En kandidat je opravljal maturo v dveh delih. 

Število vseh kandidatov po predmetih: 

- slovenščina: 177, 

- matematika (OR): 135, 

- matematika (VR):    52, 

- angleščina (OR): 108,   

- angleščina (VR):   75, 

- nemščina (OR):   31, 

- nemščina (VR):    15, 

- francoščina (OR):      4, 

- španščina (OR):      3, 

- španščina (VR):      9, 

- fizika:     38, 

- kemija:     80, 

- biologija:     33, 

- geografija:     77, 

- zgodovina:     24, 

- filozofija:     10, 

- sociologija:    14, 
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- psihologija:   35, 

- ekonomija:     12, 

- umetnostna zgodovina:    8 in 

- glasba:    3. 

 

Splošno maturo je v spomladanskem roku uspešno opravilo 174 dijakov, ki so maturo opravljali v 

celoti. En dijak je bil negativno ocenjen iz matematike in slovenščine, en dijak pa je maturo opravljal 

v dveh delih. 

Zlatih maturantov je bilo 23. Vse možne točke sta zbrali Urška Butolen (4. a) in Ana Keršič (4. d) 

Uspeh kandidatov, ki so opravljali dodatni maturitetni izpit, je bil letos 65 %. 

 

23 dijakov je doseglo 30 in več točk in so s tem postali zlati maturantje: 

Urška Butolen (4. a), Jaka Hedžet (4. a), Gal Krajnc (4. a), Gašper Perc (4. a), Miha Pernat (4. a), 

Jaka Mohorko (4. b), Vivian Mohr (4. b), Karina Petek (4. b), Lana Sattler (4. b), Klara Fluher (4. c), 

Primož Jarc (4. c), Jan Koščak (4. c), Mia Krebs (4. c), Darijan Anej Fras (4. d), Ana Keršič (4. d), 

Marko Šopar (4. d), Ana Cigula (4. e), Valentina Težak (4. e), Vita Vuk (4. e), Luka Završnik (4. e), 

Sebastjan Pluščec (4. f), Domen Vaupotič (4. f), Maša Stopinšek (4. š).  

 

2.6.2 Jesenski rok mature 2015 

 
K splošni maturi se je v jesenskem roku prijavilo šestnajst kandidatov. Dva dijaka 4. letnika sta 

maturo opravljala prvič, en je opravljal drugi del mature, ostali pa so izboljševali ocene, opravljali 

peti predmet ali pa so opravljali maturo kot »21-letniki«. Uspeh na jesenskem roku mature ni bil 

najboljši. Mature niso opravili trije dijaki, in sicer Bojan Lulić (SLO in MAT), Darijan Stipanović 

(SLO in ANG) ter Damjan Vuklišević (SLO in ANG). 

 

 

2.7 Mednarodna matura 

Letošnjo mednarodno maturo je opravljalo 30 dijakov, od tega devet dijakov iz republik bivše 

Jugoslavije. Maturo je opravilo vseh 30 dijakov. Letošnji rezulatati so bili najboljši v času izvajanja 

programa mednarodne mature. Dvajset dijakov je doseglo 40 točk in več in so postali zlati maturanti. 

Povprečno število točk je bilo 40,00; slovenski dijaki II. gimnazije Maribor so dosegli povprečje 

41,00, tuji dijaki pa 38,00 točk. 

Zlati maturanti so postali Maša Bereš, Neven Borak, Luka Bralić, Mojca Dovnik, Tina Drobnič, 

Gregor Ekart, Urban Ferčec, Milica Gajić, Mojca Hriberšek, Matjaž Kebrič, Lena Kocutar, Aljoša 

Marković, Maja Maver, Teodora Nedelkoska, Aljoša Polajžar, Lana Prapotnik, Živa Ramšak, 

Ksenija Simović, Domen Ulbl, Janina Ulbl in Žan Zemljič. Janina Ulbl in Neven Borak sta dosegla 

vseh 45 točk. 

 

2.8 Obvezne izbirne vsebine  

 

Obvezne izbirne vsebine so sestavljene iz obveznega in izbirnega dela. Razporeditev ur po 

dejavnostih in letnikih je v šolskem letu 2014/2015 bila sledeča: 

 

T A B E L A  O I V   2 0 14/2 0 1 5 1. letnik 2. letnik 2. š 3. letnik 4. letnik 

Število ur 90 90 90 90 30 

Vsebine, ki so obvezne za vse 56 40 40 52 12 

Državljanska kultura (2. š: zgodovina 

športa) 

 

5  5 20 5  
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Knjižnično informacijska znanja 

 

6 5 5 2 2 

Kulturno-umetniške vsebine: 

 

  

- proslava ob kulturnem dnevu 1 1 1 1 1 

- obeležitev dneva državnosti 

 

1 1 1 1 1 

- božično 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 (DrugaDruga) 

- 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 (DrugaDruga) 

Neobvezna ponudba v republiškem katalogu 

OIV 

 število ur po katalogu 

Tabela 18: Razporeditev ur po dejavnostih in letnikih 

Obvezni del se je v veliki meri izvedel v 3. tednu meseca septembra (teden OIV): 

 

1. letnik 

OIV – obvezni del 

(september, 2014) 

 

 

Teden OIV v domovih CŠOD: 

RAZRED TERMIN 
DOM CŠOD IN URA 

ODHODA 
SPREMLJEVALCI 
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1.A 

15. 9.–19. 9. 2014 

Gorenje, 

ob 9.30 

izpred šole 

Fajmut, Meglič, Kotnik 

1.B 

Bohinj, 

ob 8.30 

izpred šole 

Kravanja, Holnthaner Zorec, 

Svetel 

1.C 

Bohinj, 

ob 8.30 

izpred šole 

Kravanja, Holnthaner Zorec, 

Svetel 

1.D 

Trilobit (Javorniški 

Rovt), 

ob 8.45 

izpred šole 

Mikić, Sovič 

1.E 

Radenci, 

ob 8.15 

izpred šole 

Krempl, Bobičić, Petermanec 

1.F 

Radenci, 

ob 8.15 

izpred šole 

Krempl, Bobičić, Petermanec 

1.Š 

Gorenje, 

ob 9.30 

izpred šole 

Fajmut, Meglič, Kotnik 

Tabela 19: Teden OIV v domovih CŠOD – 1. letniki 

 

2. letnik 

OIV – obvezni del 

(september 2014) 

 

 Ponedeljek, 

15. 9. 2014 

Torek, 

16. 9. 2014 

Sreda, 

17. 9. 2014 

Četrtek, 

18. 9. 2014 

Petek, 

19. 9. 2014 

2.A  Tečaj prve pomoči 

– teorija ob 8.00, 

praksa ob 11.00 (v 

prostorih Rdečega 

križa) 

 

Predavanje v 

amfiteatru ob 17.00 

Pokrajinski 

muzej ob 10.45 

UKM ob 

12.00  

Izpit iz PP ob 

8.00 (v prostorih 

Rdečega križa) 

 

 

Knjižnica Rotovž 

ob 12.00 

Muzej NO ob 

10.00 

2.B Tečaj prve pomoči 

– praksa ob 8.00, 

teorija ob 11.00 (v 

prostorih Rdečega 

križa) 

 

Predavanje v 

amfiteatru ob 17.00 

Pokrajinski 

muzej ob 9.15 

 

Knjižnica 

Rotovž ob 

12.00 

 

UKM ob 

12.00 

 

Izpit iz PP ob 

12.00 (v 

prostorih 

Rdečega križa) 

Muzej NO ob 

9.00 

2.C Tečaj prve pomoči 

– teorija ob 8.00, 

praksa ob 11.00 (v 

prostorih II. 

gimnazije) 

 

Predavanje v 

Pokrajinski 

muzej ob 8.00 

 

 

Knjižnica 

Rotovž ob 

10.00 

UKM ob 

12.00 

 

Izpit iz PP ob 

10.00 (v 

prostorih 

Rdečega križa) 

Muzej NO ob 

11.00 
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amfiteatru ob 17.00 

2.D Muzej NO ob 

11.00 

 

Predavanje v 

amfiteatru ob 17.00 

Tečaj prve 

pomoči –teorija 

ob 8.00, praksa 

ob 11.00 (v 

prostorih 

Rdečega križa) 

UKM ob 

12.00 

Pokrajinski 

muzej ob 8.00 

 

Knjižnica Rotovž 

ob 10.00 

Izpit iz PP ob 

8.00 (v 

prostorih 

Rdečega 

križa) 

2.E Muzej NO ob 

10.00 

 

Predavanje v 

amfiteatru ob 17.00 

Tečaj prve 

pomoči –praksa 

ob 8.00, teorija 

ob 11.00 (v 

prostorih 

Rdečega križa). 

Knjižnica 

Rotovž ob 

10.00 

Pokrajinski 

muzej ob 9.15 

 

UKM ob 11.00 

Izpit iz PP ob 

10.00 (v 

prostorih 

Rdečega 

križa) 

2.F 

 

 

 

 

 

 

Muzej NO ob 9.00 

 

Predavanje v 

amfiteatru ob 17.00 

Tečaj prve 

pomoči – teorija 

ob 8.00, praksa 

ob 11.00 (v 

prostorih II. 

gimnazije) 

Knjižnica 

Rotovž ob 

12.00 

 

Pokrajinski 

muzej ob 10.45 

 

UKM ob 13.00 

Izpit iz PP ob 

12.00 (v 

prostorih 

Rdečega 

križa) 

Tabela 20: Teden OIV – 2. letniki 

 

3. letnik  

OIV – obvezni del  

 (september 2014) 

 

TABOR TERMIN LOKACIJA IN URA 

ODHODA 

SPREMLJEVALCI IN 

IZVAJALCI 

Naravoslovni tabor 15. 9.–19. 9. 2014 Osilnica, 8.00 Podgoršek, Cvar, 

Jagodič Krajnc, Rihtar 

Družboslovni tabor 15. 9.–19. 9. 2014 CŠOD Kavka, 9.00 Mithans, Klis, Nemšak 

Kulturno-umetniški 

tabor  
15. 9.–19. 9. 2014 

Turistična kmetija 

Firbas, lastni prevoz 

Babič, Rojc Črnčec 

Jezikovni tabor 
15. 9.–19. 9. 2014 

Pliskovica, 9.00 Cigrovski, Sukič Krajnc, 

Novak Z. 

Nazaj k naravi 
(15. 9.–19. 9. 2014)* 

*odhod glede na 

vremensko napoved 

Gozdna šola Zveze 

tabornikov Slovenije, 

Bohinj, (*odhod glede 

na vremensko napoved) 

M. Vehovar, Beranič 

Senegačnik, Čopi 

Tabela 21: Teden OIV po taborih – 3. letniki 
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4. letnik 

OIV - uveljavljanje izbirnih ur – maturantska ekskurzija 

(september 2014) 

 

Tabela 22: Maturantske ekskurzije 

 

Sicer je bila razporeditev obveznega dela OIV čez celo šolsko leto 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 ob kulturnem dnevu (kulturno-umetniške vsebine) 

- zimski športni dan (športni dnevi) 

maj:   - spomladanski športni dan (športni dnevi) 

junij:   - obeležitev dneva državnosti (državljanska kultura) 

 

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 ob kulturnem dnevu (kulturno-umetniške vsebine) 

- zimski športni dan (športni dnevi) 

maj:   - spomladanski 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) 

Razred Termin Kraj Učitelja 

4. a 

15. 9.–19. 9. 2014 

Barcelona 
Kovše, A. Novak, 

Gašparič 
4. c Barcelona 

4.b 

17. 9.–21. 9. 2014 

Toscana 
Keuc, Serdinšek 

Gričnik 

4.f Toscana Preglau Borko, Kiker 

4.e 

17. 9.–21. 9. 2014 

Barcelona 
Vudler, Mustač, 

Kuzman 
4.š Barcelona 

4. d 14. 9.–18. 9. 2014 Črna Gora Hojnik, Čeh 

MM2 16. 9.–20. 9. 2014 Toscana Dogša, Kodrin 



  Poročilo o delu – šolsko leto 2014/2015 

  23 

december:  - božična proslava (kulturno-umetniške vsebine) 

februar:   - proslava ob kulturnem dnevu (kulturno-umetniške vsebine) 

- zimski športni dan (športni dnevi) 

maj:   - spomladanski športni dan (športni dnevi) 

junij:   - obeležitev dneva državnosti (državljanska kultura) 

 

OIV – obvezni del za 4. letnik 

 

december:  - božična proslava (kulturno-umetniške vsebine) 

februar:   - proslava ob kulturnem dnevu (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 

uveljavljali ure iz dejavnosti, ki so se jih udeležili izven okvira šole. Predviden obseg ur je naveden v 

tabeli na začetku poglavja. 

 

 

2.9 Druga Druga 

 

Izvenšolske dejavnosti so ena izmed najprepoznavnejših značilnosti II. gimnazije Maribor. Nekatere 

razvijamo in spodbujamo že več kot dve desetletji (npr. gledališka skupina English Student Theatre, 

časopis Borec, literarna delavnica, prostovoljstvo itd.). Aktivnosti in dejavnosti so vključene v 

projekt imenovan DrugaDruga. V okviru tega projekta delujejo krožki, dejavnosti, prireditve ter 

tekmovanja, pri katerih lahko dijaki pridobivajo znanja na področjih, ki jih zanimajo in tako razvijajo 

svojo ustvarjalnost in kreativnost.  

V preteklem šolskem letu 2014/2015 se je v okviru projekta izvajalo 74 dejavnosti, ki se jih je 

aktivno udeležilo in v njih sodelovalo 3.415 dijakov. 200 notranjih in zunanjih mentorjev je pri vseh 

aktivnostih opravilo več kot 8.800 ur dodatnega dela z mladimi, na več kot 2.140 srečanjih in 

aktivnostih. 

Programi, projekti in dejavnosti, ter njihova uspešnost so obširno predstavljeni v brošuri Izvenšolske 

dejavnosti v šolskem letu 2014/2015, ki smo jo izdali v septembru, lahko pa jo boste našli tudi na 

šolski spletni strani (www.druga.si). 
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ŠTEV. IME AKTIVNOSTI IN 

MENTOR – NOSILEC 

DEJAVNOSTI 

ŠTEVILO 

MENTORJEV 

ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 

ŠTEVILO 

PEDAGOŠKIH 

UR 

ŠTEVILO 

SREČANJ 

1. ASTRONOMSKI 

KROŽEK 

Gorazd Žiberna 

1 12 88 25 

2.  BORCI IN TIGRICE 

Simona Krajnc 

3 43 384 270 

3. BOREC – ŠOLSKI 

ČASOPIS 

Saša Mikić, Toni Klis 

4 30 240 4 

4.  BRALNI KLUB 

Gordana Banjanin 

1 8 25 25 

5.  DEBATNI KLUB 

Nina Gašparič 

2 23 180 30 

6.  DOŽIVLJAJSKI ŠPORTI 

Matjaž Vehovar 

1 15 16 2 

7.  DRUGI FOTOKLUB 

Matevž Rudl 

1 6 200 70 

8. DRUG ORKESTER 

Niko Sajko 

4 36 130 50 

9.  DRUGI ŠAH 

Vojko Brantuša 

1 11 42 21 

10. DRUGA GALERIJA 

Petra Čeh 

1 102 67 14 

11. DRUGA SCENA 

Drago Meglič 

2 17 120 30 

12. EKO SKUPINA 

Sanja Cvar 

4 30 200 18 

13.  ENGLISH STUDENT 

THEATER 

Andreja Gungl, Ivan 

Lorenčič 

7 74 150 50 

14. ENGLISH KICK OFF 

Tara Horvat 

2 8 70 35 

15.  FACEBOOK 

Nataša Preglau Borko 

2 / 105 35 

16. FRANCOSKA BRALNA 

ZNAČKA 

Karmen Kaučič 

1 40 40 20 

17. FRANCOSKI KLUB 

Mary Ellen Rasimanana 

Virtič 

1 18 20 10 

18. FRANCOSKO 

GLEDALIŠČE 

Karmen Kaučič 

3 8 150 50 

19.  GLEDALIŠKA ŠOLA II. 

GIMNAZIJE 

Svit Vurberški 

1 15 86 38 

20. GLEDALIŠČE GNOSIS 

Svit Vurberški 

1 15 400 108 

21. GOETHE THEATER 

Svit Vurberški 

1 7 30 15 

22. IGRAJMO SE S KEMIJO 

Leonida Serdinšek Gričnik 

1 24 31 15 

23. KLUB ZA 

RAZMIŠLJANJE 

Polona Vehovar 

 

1 15 22 15 
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24.  KLUB DRUGIH 

FILOZOFOV 

Matevž Rudl 

1 4 35 15 

25. KONCEPTUALNA 

DELAVNICA 

PERFORMANSA  

Nina Šulin 

1 8 90 30 

26. LIKOVNA DELAVNICA 

Natalija R. Črnčec 

1 28 70 35 

27.  LITERARNA 

DELAVNICA 

Danica Križanič Muller 

1 20 70 35 

28.  MATEMATIČNA 

KLINIKA 

Ana Pušnik 

2 10 62 31 

29. MATEMATIČNI 

KROŽEK – 1. LETNIK 

1 19 62 26 

30. MATEMATIČNI 

KROŽEK – 2. in 3. 

LETNIK 

Mateja Fošnarič 

1 10 30 15 

31. 

 

MLADINSKI PEVSKI 

ZBOR 

Vilijem Babič 

2 47 165 55 

 

32. 

 

MOJ LONDON 

Peter Cigrovski, Polona 

Vehovar 

2 16 36 12 

33. NEMŠKA BRALNA 

ZNAČKA 

Barbara Kovše 

1 88 21 10 

34. PAZI, SNEMAMO! 

Gorazd Beranič 

Senegačnik 

5 18 200 24 

35.  POČITNICE NA DRUGI 

Vesna Hojnik 

5 26 22 4 

36. POMLAD NA II. 

GIMNAZIJI 

Ivan Lorenčič 

14 / 80 20 

37. POP&ROCK ZGODBE 

Gorazd Beranič 

Senegačnik 

1 40 10 5 

38. POTOPISNA 

PREDAVANJA 

Mateja Krumpak 

1 500 8 4 

39. PREŠEROV NATEČAJ 

Alenka Miklavc 

12 75 100 10 

40. PROSTOVOLJNO 

SOCIALNO DELO 

Barbara Kovše, Barbara 

Bedenik 

2 95 190 95 

41. RAČUNALNIŠKI 

KROŽEK 

Mirko Pešec 

1 26 30 15 

42. RAZISKOVALNO DELO 

DIJAKOV 

Katja Holnthaner Zorec 

32 88 2310 Vsaj 88 

43.  SPECIAL OLYMPICS 

Polona Vehovar, Matjaž 

Vehovar 

2 75 35 20 
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44.  SPLETNA STRAN 

Nataša Preglau Borko 

2 / 200 100 

45. SPLETNI ČASOPIS 

Karmen Kaučič 

3 3 200 / 

46. SPRING FESTIVAL 

Toni Klis 

4 160 120 10 

47.  

 

ŠILA 

Gorazd Beranič S. 

1 9 60 30 

48. ŠOLSKI RADIO 

Nataša Preglau Borko 

1 4 50 50 

49. ŠOLSKO 

RAZSTAVIŠČE 

Vili Podgoršek 

1 30 35 28 

50. ŠPANSKA BRALNA 

ZNAČKA 

Mirjana Vudler 

2 38 45 10 

51. TEČAJ CPP 

Saša Mikić 

1 81 20 5 

52.  TEKMOVANJE 

ANGLEŠČINA 

Peter Cigrovski 

1 65 10 3 

53. TEKMOVANJE 

BIOLOGIJA 

Helena Rihter 

5 20 40 20 

54. TEKMOVANJE 

DIABETES (IZ ZNANJA 

O SLADKORNI 

BOLEZNI) 

Helena Rihter 

1 30 20 20 

55. TEKMOVANJE – 

EKONOMIJA 

Lidija Kodrin 

1 12 12 6 

56. TEKMOVANJE –

FINANČNA 

MATEMATIKA 

Andreja Robič 

1 14 14 7 

57. TEKMOVANJE –

FILOZOFIJA 

Toni Klis, Matevž Rudl 

2 3 4 2 

58.  TEKMOVANJE – 

FIZIKA 

Peter Crnjac 

4 39 198 100 

59. TEKMOVANJE –

FRANCOŠČINA 

Karmen Kaučič 

1 8 40 20 

60. TEKMOVANJE –

GENERACIJA EURO 

Lidija Kodrin 

1 9 25 8 

61. TEKMOVANJE 

GEOGRAFIJA 

Mateja Krumpak 

1 4 24 10 

62. TEKMOVANJE – 

KEMIJA 

Zdenka Keuc 

3 45 260 51 

63. TEKMOVANJE –

LOGIKA IN 

RAZVEDRILNA 

MATEMATIKA 

Vojko Brantuša 

3 490 24 6 
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Tabela 23: Dejavnosti DrugaDruga 

 

 

2.10 Amfiteater II. gimnazije Maribor 

 

Amfiteater II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2014/2015 odlično izkoristil vrhunske pogoje za 

izvedbo številnih kulturnih prireditev in omogočil izvedbo številnih dogodkov. 

 

V okviru lastne produkcije so bile izvedene naslednje predstave: 

 

2.10.1 English Student Theatre – EST 

 

V sezoni 2014/2015 je bilo odigranih dvajset predstav. 8. 12. 2014 in 9. 12. 2015 je EST z 

muzikalom nastopil v Cankarjevem domu, kjer sta bili vsak dan odigrani po dve predstavi. 28. 1. 

2015 je sledilo gostovanje v Ljutomeru. Predstave si je v sezoni 2014/2015 ogledalo okrog 8000 

gledalcev. 

 

2.10.2 Gledališče GNOSIS 

 

Gledališče GNOSIS je pripravilo predstavo Edvarda Bonda Rešeni, ki jo je režiral Svit Vurberški, 

izvedenih je bilo osem predstav. 

64. TEKMOVANJE –

MATEMATIKA 

Jelka Vogrinec 

8 

 

255 300 

 

20 

 

65. TEKMOVANJE IZ 

MATEMATIKE, FIZIKE 

IN INFORMATIKE 

1 5 60 30 

66. TEKMOVANJE –

NEMŠČINA 

Alenka Novak 

1 10 20 20 

67. TEKMOVANJE –

ŠPANŠČINA 

Mirjana Vudler 

2 12 40 14 

68. TEKMOVANJE –

RAČUNAČNIŠTVO 

Mirko Pešec 

1 12 10 5 

69. ROBOTIKA 

Vojko Brantuša 

1 8 8 3 

70. TEKMOVANJE –

SLOVENŠČINA 

4 80 80 20 

71. TEKMOVANJE –

ZGODOVINA 

Tamara Mithans 

1 51 20 5 

72. ONLINE 

INTERNATIONAL 

RADIO 

Polona Vehovar 

1 8 35 20 

73.  YEARBOOK – 

LEKTORIRANJE 

Maja Savorgnani 

1 30 40 10 

74. ZGODOVINSKI 

STUDIO 

Saša Mikić 

1 133 368 10 

 SKUPAJ 200 

 
3.446 8.804 2.142 
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Gledališče GNOSIS se je uvsrstilo na festival Vizije – festival mladinskih skupin, ki je potekal v Novi 

Gorici od petka, 15. 5. 2015, do nedelje, 18. 5. 2015, v kategoriji gledaliških skupin. Dijaka Alja 

Osmani in Lovro Zafred sta bila proglašena za najboljšo igralko in najboljšega igralca. 

 

2.10.3 Francosko gledališče 

 

Dijaki so se od oktobra 2014 pripravljali na nastop na mednarodnem festivalu srednješolskih 

gledališč, imenovanem FETLYF 2015, ki je bil marca 2015 v Saint Maloju. Delo, ki smo ga letos 

obravnavali in uprizorili, je »Théâtre sans animaux«, avtorja Michela Ribesa. 

Gre za kratke basni in portrete, zbrane pod skupnim imenom Théâtre sans animaux (Gledališče brez 

živali). Gre za skromen prispevek k umetnosti, ki želi predramiti, planiti kvišku (in to doseči tudi pri 

publiki). 

S to predstavo se je gledališka skupina II. gimnazije Maribor predstavila tudi na II. gimnaziji 

Maribor v okviru frankofonskega dne, ki je bil v torek, 17. marca 2015, v šolskem amfiteatru. 

 

 

2.10.4 Mešani mladinski zbor II. gimnazije Maribor 

 
Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor deluje na naši šoli že vrsto let. Med svoje vrste 

želi privabiti čim več nadarjenih pevk in pevcev, ki bi razširili mariborsko zborovsko življenje. V 

svoj program uvršča skladbe od renesanse pa vse tja do 20. stoletja, nikakor pa nismo pozabili niti 

slovenske ljudske pesmi v odličnih zborovskih priredbah. 

Vaje MPZ so potekale enkrat tedensko v sklopu treh oziroma štirih šolskih ur v glasbeni 

učilnici – 2D4 in ob sobotah ter posebnih pevskih vikendih. 

V šolskem letu 2014/2015 smo izpeljali vse zastavljene cilje in sezono več kot odlično tudi 

zaključili.  

Uresničeni in izpeljani cilji MPZ v šolskem letu 2014/2015: 

 petje v štiriglasju, pet- in večglasju tudi ob instrumentalni spremljavi, 

 temeljne osnove zborovske vokalne tehnike, 

 študij približno štirinajstih novih pesmi (koncertni program), 

 spored pesmi obsega skladbe različnih obdobij in kultur, s poudarkom na slovenskem 

ljudskem izročilu in slovenskih skladbah, 

 nastopi ob šolskih kulturnih in drugih prireditvah (tradicionalni štirje novoletni koncerti v 

amfiteatru meseca decembra 2014, nastop na Prešernovi proslavi februarja 2015, nastop na 

Svečani podelitvi ključev junija 2015, otvoritev razstave in s tem Pomladi na Drugi meseca 

marca 2015), 

 nastop na Reviji mladinskih pevskih zborov v Mariboru meseca maja 2015 (uvrščeni smo bili 

na najvišji državni nivo!), 

 celovečerni letni koncert v Kazinski dvorani SNG Maribor meseca maja 2015, 

 organizacija korepeticijskih priprav in intenzivnih skupnih vaj na Tisi na Pohorju meseca 

februarja 2015, 

 sodelovanje z Mladinskim zborom Gimnazije Ptuj (skupni koncert v januarju 2015) in 

 festival in tekmovanje mladinskih pevskih zborov v Pragi “Young 2015 Prague” v marcu 

2015 (zlata plaketa in nagrada za najboljši mladinski pevski zbor v mešani kategoriji). 

 

2.10.5 Drug' orkester 

 

Drug' orkester je v šolskem letu 2014/2015 nadaljeval s svojim delom. Pod vodstvom Nika Sajka je 

pripravil koncertni program, ki ga je uspešno predstavil na dveh celovečernih koncertih 31. 3. 2015 

in 1. 4. 2015. Orkester je uspešno nastopil tudi na obeh novoletnih koncertih 22. 12. 2014 in 23. 12. 

2014. 

 

2.10.6 Droogstock 
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V soboto, 7. 3. 2015, je nastopilo pet izbranih skupin, prijavljenih je bilo osem skupin. Za najboljšo 

skupino je bila po izboru publike in žirije razglašena skupina Infected (Ptuj). Letošnji Droogstock je 

izstopal z izjemnim obiskom predvsem zunanjih obiskovalcev (podpornikov skupin). V amfiteatru se 

je nagnetlo preko 350 obiskovalcev. 

 

Tematski glasbeni večer so 11. 3. 2015 zabavno, ironično in zafrkljivo bogato ustvarili Slon in 

Sadež, improvizacijska ekipa II. gimnazije Maribor ter voditeljica Valentina Težak. Odličen 

pogovorni večer, obogaten s spoti, z gledališkimi veščinami in akustično izvedbo, je navdušil poln 

Amfiteater. 

 

2.10.7 Kulturni maraton 

 

Kulturni maraton je potekal 27. 3. 2015. Uvodni del je potekal v obliki delavnic in druženja (odprti 

oder, družabne igre in likovna delavnica). Glavni gostje so bili MI2, večer poskočnega rokenrola so 

zaokrožili Happy Ol' McWeasel. Maraton se je končal z jutranjim zajtrkom. Udeležba: rekordnih 500 

dijakov. 

 

2.10.8 Predstava dijakov iz bivših jugoslovanskih republik 

 

Letos so dijaki iz bivših jugoslovanskih republik 7. 4. 2014 pripravili predstavo, ki je na duhovit 

način prikazala njihovo videnje njihovega dvoletnega šolanja na II. gimnaziji Maribor. Prav tako so 

izvedli predstavo Branislava Nušića Gospa ministrica v srbskem, makedonskem in slovenskem 

jeziku. 

 

2.10.9 Gostovanja 

 

Drugajanje: Od 26. 11. 2014 do 28. 11. 2014 je potekalo že dvanajsto Drugajanje 2014. Tudi 

letošnji program je bil zelo zanimiv. 

Odigrane so bili naslednje predstave: 

 Vito Weiss: Ne me vlačit po zobeh, 

 Zala Ana Štiglic: Ne stiskaj pičke, stiskaj petelina, 

 Rok Kravanja: Mene od tu nihče ne bo ven metal, 

 Mare Bulc + nastopajoči: Gremo vsi!, 

 Oliver Frljić: Mrzim istinu! in 

 Kviss Bum Bang: GALA-Celebration of Minorities. 

 

Del letošnjega Drugajanja je potekal v Salonu uporabnih umetnosti in dvorani Gustaf v Pekarni. 

Potekali sta tudi delavnica trajnostnega vrtnarjenja pod naslovom Od semena do semena in tehnična 

delavnica Oblikovanje svetlobe in zvoka. 

 

Gledališke, glasbene in plesne skupine: 

 

V šolskem letu 2014/2015 so gostovali Plesna šola Mojce Ussar, gledališka skupina društva Sonček s 

predstavo Razstava sonc, gledališka skupina Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana 

Borštnarja Dornava s predstavo Nevidni ugledani, pevec in performer Marko Brecelj. Izveden je bil 

tudi večer francoske glasbe Fête de la musique in Večer frankofonije. 

 

Razgovori: v okviru Slovenskih dnevov knjige v Mariboru (Ko te napiše knjiga; ob svetovnem dnevu 

knjige) je 23. 4. 2015 potekal pogovor s pisateljem Matjažem Pikalom. 

 

Pomlad na II. gimnaziji Maribor: prireditve so potekale od 17. 3. 2015 do 26. 4. 2015. Izvedenih je 

bilo več kot 30 dogodkov, podroben pregled je razviden iz programa in šolske kronike. 
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2.10.10 Filmska produkcija  

 

Filmska produkcija II. gimnazije Maribor je v 5. letu delovanja potekala v ustaljeni filmski šoli od 

novembra 2014 do maja 2015. Filme je ustvarilo dvajset dijakov (oz. 30, če prištejemo še statiste in 

ostale pomočnike pri snemanju). Novost je bilo bivanje in snemanje na terenu izven šole, tokrat smo 

bili na Ptuju. 

 

 

 

Spremljevalne dejavnosti ob tem so bile še: 

 sodelovanje v medšolskem izobraževalnem projektu filmskega društva Skrivnosti neodvisne 

filmske produkcije (dvajset dijakov), 

 udeležba na videodelavnici v Celju (DIFIFEST 2014), 

 poseben filmski večer v Udarniku za 3. letnike: ogled filma Dej, mi no!, ki si ga je ogledalo 

petdeset dijakov, 

 udeležbe na tekmovalnih oz. preglednih festivalih mladinskega filma; štirje dijaki in 

 izbor naše produkcije zadnjih petih let na PoLentnem kinu v okviru Festivala Lent 2015, novo 

prizorišče je Tkalka, od 26. 6. do 2. 7. 2015 – družabne projekcije. 

 

Nastali so štirje kratki igrani filmi in en dokumentarec: dokumentarec Romanje za Maco (lastna 

produkcija Ivane Vogrinc Vidali, avgust 2014 in feb. 2015) ter kratki filmi Ljubezen na platnu (maj 

2015), Baksuz (2015), Mehanik al' pa dva (maj 2015) in Zadnji trenutek z njo (oktober 2014). 

 

FILM PRODUKCIJA – št. 

dijakov 

OGLEDI/PRIKAZI 

Romanje za Maco 1 trije festivali – 300 (občinstvo); 360 ogledov 

Zadnji trenutek z njo 3 štirje festivali – 600 (občinstvo); preko 14.000 

ogledov 

Ljubezen na platnu 8 150 (občinstvo); 700 ogledov 

Mehanik al' pa dva 6 150 (občinstvo); 500 ogledov 

Baksuz 7 150 (občinstvo); 700 ogledov 

 

 

Nagrade, priznanja: 

 

- nagrada strokovne žirije: Zadnji trenutek z njo; Dififest Celje (oktober 

2014), finale Videomanije (maj 2015, Ljubljana), 

- bronasta klapa: Romanje za Maco, Zoom (marec 2015, Ljubljana) in 

- priznanje na Prešernovem natečaju 2015 – Romanje za Maco (februar 

2015). 

 

2.10.11 Gledališče Druga scena 

 

Gledališče Druga scena je uprizorilo predstavo Toneta Partljiča Štajerec v Ljubljani. Odigrane so 

bile štiri predstave. 
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2.11 Nemška jezikovna diploma 

 

V letošnjem šolskem letu je DSD diplomo opravljalo 29 dijakov. Od teh jo je sedemnajst dijakov 

opravilo na C1 nivoju, sedem na B2 nivoju, trije dijaki diplome niso prejeli. 

 

 

2.12 Izobraževanje dijakov športnikov na daljavo  

 

V projektu iščemo način izobraževanja, ki bi športnikom omogočal čim bolj skladen razvoj na obeh 

področjih. 

Namen je priprava modela za kombinirano učenje, delno v razredu, delno pa preko elektronskega 

omrežja in posodobitev dela znotraj športnih oddelkov. Z razširitvijo e-izobraževanja kot sodobnejše 

oblike se je ponudila priložnost za športnike tudi na naši gimnaziji, na kateri projekt poteka že od 

leta 2008. 

 

Ves ta čas skušamo slediti osnovnemu cilju, ki je zasnovan na prilagajanju šolskih obveznosti in 

zagotovitvi ustreznejšega trenažnega procesa športno nadarjenim dijakom že v dopoldanskem času. 

Tudi v tem šolskem letu smo uspešno sodelovali s kluboma, kot sta nogometni klub NK Maribor in 

OK Nova KBM, že tradicionalno je to obliko izobraževanja podprl tudi OKS. V mesecu novembru 

so bile podpisane pogodbe o sodelovanju in delo na daljavo se je uspešno nadaljevalo. 

V izobraževanje na daljavo so bila sicer vključena štiri predmetna področja (matematika, kemija, 

geografija in zgodovina). 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 velika, naše delo pa je vidno v listovniku 

Mahara. 

 

V spletno delo so bili vključeni štirje učitelji in devetnajst dijakov drugega, tretjega in četrtega 

letnika. Nekateri med njimi so na daljavo opravljali obveznosti pri dveh predmetih, kot sta npr. 

zgodovina in geografija, povprečno pa je učitelj poučeval na daljavo od enega do devetnajst dijakov, 

kar na letni ravni predstavlja na učitelja od 300 do 200 ur individualnega dela, ki poteka vedno izven 

rednega delovnega časa. 

V mesecu maju 2015 so se zaključile tudi predstavitve e-izobraževanja na ZRSŠ, ki je to obliko 

izobraževanja vključil tudi v svoj letni delovni načrt in jo bo v naslednjih treh letih finančno 

podpiral. Do takrat pa naj bi bila za e-izobraževanje pripravljena vsa predmetna področja, ki bodo 

predstavljala izhodišče za našo vizijo, to pa je spletna gimnazija. 

Med tem aktivno sodelujemo tudi v mednarodnem projektu, skupaj z gimnazijo iz Wurtzburga, pri 

čimer bomo kandidirali na razpisu iz sklada Erazmus+, da bi to obliko izobraževanja ponudili 

športnikom in vsem ranljivim skupinam po Evropi. 

 

 

2.13  Projekt Dvojna kariera  

 

Septembra 2014 smo se kot šola priključili projektu Dvojne kariere, ki ga na nivoju države vodi pod 

pokroviteljstvom OKS, Klub slovenskih olimpijcev. 

Cilj projekta je pomagati športnikom na njihovi športni poti in pri izbiri študija. V letošnjem šolskem 

letu smo tako organizirali za pet izbranih športnikov dve delavnici na temo odnosa z mediji in 

hipnoza v športu. 

V novem šolskem letu bomo nadaljevali z aktivnostmi, navezali bomo tudi stike z univerzo in 

skušali narediti korak naprej pri pogojih vpisa in pomoči dijakom športnikom pri študiju. 

 

 

2.14 Konfucijeva učilnica 
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Konfucijeva učilnica je nadaljevala z drugim letom delovanja. Njeno delo je financiral Han Ban – 

Državni urad za kitajski jezik. Kitajska učilnica povezuje II.gimnazijo Maribor, Osnovno šolo 

Franceta Prešerna in Gimnazijo Ptuj. 

Program dela učilnice je obsegal naslednje dejavnosti: 

 Učenje kitajščine v vrtcu Tezno, na Osnovni šoli Franceta Prešerna, Gimnaziji Ptuj in II. 

gimnaziji Maribor. Pouk sta izvajali kitajski učiteljici ob pomoči sinologinje Mojce Seljak. 

 Udeležba na tekmovanju Chinese Bridge oktobra 2014 na Kitajskem, kjer je tekmoval dijak 

Kristjan Amadej Kocbek, dijakinja Veronika Draškovič Bračun pa je sodelovala kot 

opazovalka. 

 Praznovanje dneva starejših Chongyang festival v sodelovanju z Domom Danice Vogrinec 

21. oktobra 2015. 

 Kitajski dnevi na II. gimnaziji Maribor so potekali od 30. 1. 2015 do 10. 2. 2015. Izvedene 

so bile naslednje aktivnosti: 

 delavnica kaligrafije, 

 ogled kitajskega filma, 

 delavnica kitajske kuhinje in 

  praznovanje kitajskega novega leta. 

 Tekmovanje Chinese Bridge je potekalo 7. 5. 2015 na Gimnaziji Kranj. 

 

 

2.15 HoBeebox projekt 

 

S 1. 9. 2014 se je začel mednarodni projekt Erasmus+, imenovan HoBeebox, pod koordinatorstvom 

organizacije Europafels. Namen projekta je razvoj visokotehnoloških čebeljih panjev, ki bodo zunaj 

in znotraj opremljeni z različnimi senzorji za spremljanje delovanja čebeljega panja. Zbrani podatki 

se bodo shranjevali na strežniku v Wurzburgu in jih bo možno ves čas spremljati preko spleta ter 

uporabljati v najrazličnejše namene. Projekt bo trajal do 31. 8. 2016. 

Aktivnosti, ki so potekale v zvezi s projektom v šolskem letu 2014/2015, so: 

- predstavitev projekta v okviru organizacije Science on stage v Barceloni (3. 10.–5. 10. 

2014), 

- izobraževanje za vse partnerske organizacije na Deutschhaus-Gymnasium Würzburg (9. 11.–

14. 11. 2014) in 

- namestitev čebeljega panja na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (30. 3.–2. 4. 

2015). 

 

 

2.16 Projekt Science in the Kitchen 

 

V šolskem letu 2014/2015 smo se kot partnerska šola pridružili dvoletnemu projektu Erasmus+ z 

naslovom Science Lab in Kitchen. Šola-koordinatorica prihaja iz Romunije, v projektu pa poleg nas 

sodelujejo še šole iz Estonije, Litve, Turčije ter s Poljske in Hrvaške. V prvem letu smo po programu 

izvedli mobilnost v Romuniji, Sloveniji in na Hrvaškem, v septembru 2015 pa potujemo v Estonijo. 

Na prvem delovnem srečanju v Romuniji smo si razdelili naloge in tako v okviru tega projekta 

nastaja mednarodni slovar pojmov, ki procese v kuhinji povezuje/opisuje strokovna terminologija s 

področja kemije, biologije in fizike. Nastaja brošura poskusov, ki jih lahko izvajamo s kuhinjskimi 

pripomočki, prav tako nastajajo filmi o pripravi hrane od njenega nastanka do zaužitja, pri čimer 

vključujemo znanstvena spoznanja in na ta način približamo znanost mladim. Izvedli smo t. i. 

Erasmus+ day, ko smo dijakom šole in širši javnosti predstavili pripravo zmrzlin v kuhinji 

(sladolede). 

V mobilnosti je do sedaj neposredno sodelovalo dvanajst  učiteljev II. gimnazije Maribor (štirje v 

tujini in preostali pri organizaciji doma) ter 26 dijakov, ki so bili ali aktivni udeleženci mobilnosti v 

tujini (šest dijakov) ali pa so pomagali pri organizaciji in izvedbi mobilnosti v aprilu 2015 na II. 

gimnaziji Maribor. Mednarodno srečanje v aprilu 2015 smo izpeljali brez večjih težav in v 



  Poročilo o delu – šolsko leto 2014/2015 

  33 

zadovoljstvo vseh udeležencev, o čimer pričajo zelo pozitivne povratne informacije, pridobljene z 

vprašalnikom in v razgovorih z udeleženci. Za udeležence smo pripravili predavanja, pri katerih smo 

naravoslovne znanosti povezali s hrano, delavnice, ki so bile ločene za osnovnošolsko in 

srednješolsko populacijo, delavnice za razvijanje kuharskih veščin ter zabavne demonstracije, kot je 

uporaba tekočega dušika v kuhinji. Vsi udeleženci so se seznanili z domačo slovensko kulinariko in 

spoznali vsaj en del Slovenije, to je Kras s svojim endemitom – človeško ribico. Mobilnosti v 

Sloveniji se je udeležilo 26 udeležencev iz tujine. 

V maju 2015 je tretja mobilnost potekala v Bilju, na Hrvaškem, ki so se je udeležile dve profesorici 

kemije in dve dijakinji. Udeleženci so se osredotočili na ogljikove hidrate v kuhinji ter preko 

opazovanja industrijske proizvodnje čokolade pridobili nova spoznanja in nove izkušnje. 

Ocenjujemo, da je vključitev v ta projekt zelo pozitivna izkušnja predvsem za dijake, ki jim 

primanjkuje praktičnih aplikacij naravoslovnih znanosti v vsakdanjem življenju, prav tako pa v vseh 

mobilnostih zelo radi sodelujejo. 

 

 

 

2.17 SOLY  ̶  Specialna olimpijada 

 

V petek, 19. 6. 2015, 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. 

 

 

2.18 Druga pomaga 

 
Pred novim letom je bilo več različnih aktivnosti, ki so bile namenjene zbiranju sredstev za 

dobrodelni sklad. Potekala sta prodaja peciva in pohod na Pohorje z lučkami. Prav tako je potekal 

projekt Anina zvezdica, v katerem so dijaki zbirali hrano za pomoči potrebnim. Zbranih je bilo 

1.405,00 EUR. 

 

 

2.19 Počitnice na Drugi  

 

V šolskem letu 2014/2015 je bila konec junija in konec avgusta 2015 tretjič izvedena štiridnevna 

delavnica iz biologije pod naslovom Počitnice na Drugi, ki so se je udeležili učenci šestih, sedmih in 

osmih razredov mariborskih osnovnih šol. Drugič je bila na podoben način izvedena tudi delavnica 

francoske kulture in francoskega jezika. Delavnic se je junija udeležilo 26, avgusta pa štirinajst 

učencev. 

 

 

33  ŠŠOOLLSSKKAA  KKNNJJIIŽŽNNIICCAA  

 

3.1 Knjižnična zbirka 

 

V sodelovanju s predmetnimi aktivi in z vodstvom šole je knjižnica na novo izbrala, opremila in dala 

v izposojo: 

 

1) knjižno gradivo:  976 izvodov 

z nakupom    610 

z zameno        2 

kot dar     288 

starega fonda       61 

lastne izdaje        7 

drugo        8 
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od tega:  

1 a) serijske publikacije:   103 izvodov 

z nakupom        79 

kot dar        15 

lastne izdaje       3 

drugo        6 

 

2) neknjižno gradivo:     195 izvodov 

 nakup       106 

dar         82 

stari fond          6 

lastna izdaja          1 

 

Gradivo (1178 izvodov) je bilo strokovno obdelano in dodano v lokalno oziroma vneseno v 

vzajemno bibliografsko bazo. Od tega je bilo vnesenih 142 izvodov gradiva za kitajsko zbirko, ki je 

dar za Konfucijevo učilnico, in sicer v sodelovanju z učiteljico kitajščine, ki je pomagala pri 

prevajanju podatkov za katalogizacijo. Del teh gradiv je še v obdelavi. 

 

3.2 Izposoja in obisk 

 

Člani so si izposodili gradivo 22.657-krat oziroma skupaj opravili še preostalih transakcij gradiva 

(podaljšanje, vračilo). 

Obisk članov je bil 13.357. Okvirno število obiskov v knjižnici za različne namene (skupaj z uporabo 

računalnikov, tiskalnika, učenjem v čitalnici, dodatno pomočjo, ogledi zunanjih obiskovalcev, 

uporabo multimedijske učilnice itd.) je bilo dodatno merjeno s pomočjo zaščitnega sistema 3M od 

10. 9. 2014 do 20. 6. 2015 in znaša nekaj več kot 58.100 prihodov (kar je v povprečju čez 300 

prihodov na dan). 

 

V primerjavi z lanskim šolskim letom se je navidezno zmanjšal obisk, vendar pa je po drugi strani 

skokovito narasla izposoja gradiva oziroma transakcij. Razlaga za to je, da so uporabniki (zaradi 

uvedene možnosti elektronskih transakcij ter dodatnega kratkega izobraževanja v 1. letniku) začeli 

več teh možnosti tudi uporabljati (npr. storitve Moje knjižnice in mCOBISS) in jim zato ni bilo treba 

vsakič v knjižnico. 

 

Med uporabniki razen posameznikov ni bilo opaziti večjega zanimanja za storitve spletnega portala 

Biblos. E-knjige večinoma uporabljajo z nakupom lastnih izdaj ali pa že v različnih enotah 

Mariborske knjižnice. Prevladuje interes za elektronske knjige v angleščini, ki pa jih Biblos nima. 

Mnogo večji interes se je izkazal za možnosti dostopanja do tujih elektronskih virov, ki so bili 

ponujeni za testno obdobje v jesenskih mesecih. 

 

 

3.3 Medknjižnična izposoja 

 

Naše gradivo smo posredovali in izposodili drugim knjižnicam oziroma so si iz drugih knjižnic 

izposodili po medknjižnični izposoji v petih primerih in dodatno tudi petnajstim posameznikom – 

zunanjim uporabnikom z bivališčem v Mariboru (občani, študenti, bivši dijaki, dijaki sosednjih šol). 

 

 

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. 
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V okviru OIV je za 1. letnike v decembru 2014 potekalo izobraževanje z vsebinami knjižnično 

informacijskih znanj. Dodatno smo v začetku šolskega leta zanje organizirali skupine po pet dijakov, 

ki so z individualnim pristopom in praktičnim delom šli skozi vse faze iskanja in izposoje ter s tem 

postali bolj samostojni in samozavestni uporabniki knjižnice. 

 

Za 2. letnike je bil v septembru 2014 organiziran vsakoletni obisk Mariborske knjižnice, enote 

Rotovž (v obsegu dveh ur) s posodobljeno vsebino – spoznavanje in uporaba elektronskih virov ter 

obisk Univerzitetne knjižnice Maribor (prav tako po dve uri za vsak razred 2. letnikov) – s 

predavanjem na temo uporabe baze podatkov Stat.si. 

 

Za MM1 smo v sodelovanju s profesorji angleškega jezika v mesecu maju 2015 izvedli 

izobraževanje z delavnico o pisanju zaključnega eseja s poudarkom na izbiri in vrednotenju virov ter 

spoštovanju avtorskih pravic. 

Za MM2 sta bili izvedeni dve srečanji s praktičnimi primeri o citiranju, navajanju literature, uporabi 

virov v novembru 2014 in januarju 2015. 

 

Izvedeno je bilo tudi izobraževanje dijakov za izdelavo raziskovalnih nalog v okviru gibanja Mladi 

za napredek Maribora. 

 

 

3.5 Druge storitve ali dejavnosti 

 

V mesecu oktobru 2014 smo z Mariborsko knjižnico, enoto Rotovž, izvedli projekt za spodbujanje 

branja Rastem s knjigo za 1. letnike. Dijaki so prejeli knjigo (S. Tratnik, Ime mi je Damjan) in hkrati 

spoznali tudi novosti, ki jih knjižnica ponuja na spletni strani. 

 

Knjižnica je ob sprotnem obveščanju glede novosti uporabnike spodbujala, da so kot bralci tudi sami 

predlagali svoje priljubljeno branje na oglasni tabli v knjižnici. 

 

Učitelje smo dodatno obveščali o novostih z izborom knjig, ki smo jih redno nastavljali v kotičku v 

zbornici. Povpraševali smo tudi po njihovih odzivih in jih uporabljali kot dodatno sredstvo 

motivacije za druge uporabnike knjižnice. 

 

V letošnjem letu smo dobili v dar še dodatno veliko gradiva za kitajsko zbirko. Zanj bo potrebno 

razširiti prostor. 

 

 

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 in ortoreksija, 

 čustvene težave: depresivnost, anksioznost, osamljenost in nespečnost, 

 bivanjske težave: povezane z odnosi in finančnimi razmerami v družini, 

 težave, povezane z odvisnostjo od računalnika, mobilnih naprav in spleta: večurno 

igranje računalniških iger na spletu in s tem povezane težave z učnim uspehom ter 

nekontroliranim vedenjem v odnosu do družinskih članov in 
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 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 67 pogovorov z dijaki, od tega je v tretjini primerov šlo za poklicno svetovanje in 

informiranje o vpisu na fakulteto, tretjina so bili pogovori, povezani z osebnimi problemi in s 

težavami dijakov ter tretjina zbiranja informacij o različnih stvareh (npr. pridobitev štipendije ipd.). 

 

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 osemnajst dijakov: 

 

 pri štirih dijakih so se osebne težave zmanjšale, kar se je kazalo v šolski uspešnosti, 

 pri štirih dijakinjah se pojavljata depresija in anksioznost, zato so strokovno obravnavane 

tudi izven šole; vodenje na šolskem področju jim je pomagalo pri vsakdanjem 

funkcioniranju in pri opravljanju šolskih obveznosti, 

 ena dijakinja je bila zaradi adolescente krize in samopoškodb hospitalizirana in nato zaradi 

končanja šolskega leta vodena tudi v šolski svetovalni službi, 

 dve dijakinji sta se uspešno vključili v šolsko skupnost v 2. ocenjevalnem obdobju po 

povratku iz tujine, 

 pri dveh dijakinjah sta se kazali napetost, strah pred šolskim neuspehom, ki sta ga uspešno 

premagali s pomočjo tehnik sproščanja in delom na pozitivni samopodobi, 

 dva dijaka sta bila  tedensko vodena zaradi disleksije in pomoči pri načrtovanju šolskega 

dela, 

 ena dijakinja se je zaradi zdravstvenih težav (anoreksija) vrnila v domače okolje in se 

prepisala, 

 dva dijaka, kljub pomoči, šolsko nista bila uspešna. 

 

Na šoli se je šolalo devetnajst dijakov z odločbo dijaka s posebnimi potrebami. 

 

Sklenjenih je bilo tudi devetnajst pedagoških pogodb, ki so se nanašale na prilagoditve pouka ter 

izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Devet dijakov z odločbami otroka s posebnimi potrebami je imelo dodatno strokovno pomoč na 

različnih predmetnih področjih (večina ur je bila izvedenih na področju matematike). 

 

 

4.2 Poklicna orientacija 

  

Za dijake četrtih letnikov je bila izvedena ena 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, 
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– 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. 

 

Za dijake 1. letnikov je bila organizirana izvedba delavnice Varen internet. 

 

Za dijake 4. letnikov je bila organizirana izvedba delavnice Štirje ključi do prave odločitve za 

nadaljnji študij (Profiles Internetional Slovenia) ter delavnica z naslovom Še vedno vozim – čeprav 

ne hodim. 

 

Dijaki 1. in 2. letnikov so se lahko vključili tudi v delavnico o preventivi zobnega zdravja, ki so jo 

izvajali študentje dentalne medicine v sklopu projekta ZOBEK. 

 

4.4 Vpis novincev 

 

Izvedeni so bili uvodni razgovori s kandidati in sprejem dokumentov za vpis v 1. letnik ter izvedba 

vpisnega postopka. 

 

Dijaki so bili ob vpisu obveščeni o možnosti izposoje učbenikov, subvencioniranega 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 ali samoiniciativno ali na povabilo razrednika in/ali 

svetovalne službe. 

 

 

4.6 Razvojno-analitične naloge 

 

Opravljena je bila: 

 analiza maturitetnih rezultatov (povprečna ocena na maturi, povprečno število odstotkov in 

točk na maturi, uspešnost glede na učitelje, točke na maturi pri slovenščini, matematiki in 

angleščini), 

 primerjava rezultatov mature prejšnjih 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) in 

 pregled in analiza izjemnih dosežkov dijakov 1. letnika. 
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55  VVPPIISS  

 

Postopek vpisa dijakov v začetni letnik za šolsko leto 2015/16 v izobraževalni program splošna in 

športna gimnazija je potekal od 17. 6. do 29. 6. 2015. 

 

V program splošne gimnazije se je prijavilo 193 kandidatov, v program športne gimnazije 26 

kandidatov. 

 

 

V prvem krogu omejitvenega postopka je za II. gimnazijo Maribor kandidiralo 193 dijakov v 

program gimnazija in 26 dijakov v program športna gimnazija. 

 

Meja za sprejem v prvem krogu je bila: 

− splošna gimnazija: 171 točk, 167 NPZ in 

− športna gimnazija: 180 točk, 129 NPZ. 

 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v drugem krogu vpisnega postopka objavilo šestnajst prostih mest v 

programu gimnazija in dve prosti mesti v programu športna gimnazija. 

 

Meja za sprejem v drugem krogu je bila za program splošne gimnazije 170 točk, 154 NPZ in za 

program športne gimnazije 179 točk. 

 

Dijaki so se do 1. 7. 2015 vpisali na šole, na katere so bili sprejeti z rangiranjem. 

 

Po zaključenem vpisnem postopku je bilo na II. gimnazijo Maribor sprejetih: 

- 179 dijakov v program gimnazija in 

- 20 dijakov v program športna gimnazija. 

 

 

66  MMLLAADDIINNSSKKOO  KKUULLTTUURRNNOO--UUMMEETTNNIIŠŠKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  IIVVAANN  CCAANNKKAARR  

 

V okviru MKUD Ivan Cankar so bile izvedene naslednje dejavnosti: 

– EST: muzikal Romeo in Julija, režija Matjaž Latin ter koreografija in umetniško vodstvo 

Maja Pihler, 

– gledališče GNOSIS – predstava Rešeni – mentor Svit Vurberški, 

– predstava Poet, ki jo je pripravil dijak 4. letnika Dorijan Šilec Petek, 

– Drug orkester – mentor Niko Sajko, 

– likovna delavnica, ki je priredila več razstav – mentor Natalija Rojc Črnčec, 

– literarna delavnica z izdajo literarnega zbornika z naslovom Še en ponatis dneva – mentorica 

Danica Križanič Müller, 

– šolsko glasilo Borec s štirimi številkami, obseg posamezne številke 60 strani – mentor Toni 

Klis in 

– Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor pod vodstvom Vilija Babiča. 

 

 

77  UUSSPPEEŠŠNNOOSSTT  DDIIJJAAKKOOVV  NNAA  RRAAZZLLIIČČNNIIHH  PPOODDRROOČČJJIIHH  

 

7.1 Tekmovanja iz znanj 

 

Dijaki II. gimnazije Maribor so se v letošnjem letu udeležili tekmovanj iz 22 področij (SLO, MAT, 

LOGIKA, RAZVEDRILNA MATEMATIKA, ROBOTIKA, ANG, NEM, ŠPA, FRA, FIZ, BIO, 

KEM, ZGO, GEO, EKN, RAČ, sladkorna bolezen, generacija €uro, naravoslovje, debata 

ekipno/posamezno, eko kviz, astronomija). 

Priznanja (od zlatega do bronastega) je prejelo 654 dijakov. Med njimi je 44 dijakov doseglo zlato 

priznanje, 137 dijakov srebrno priznanje, bronasto pa 473 dijakov. 
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Predmet Zlato priznanje Srebrno priznanje Bronasto priznanje 

Slovenščina 

2. let.: 3 

4. let.: 1 

1. let.: 3 

2. let.: 5 

4. let.: 4 

1. let.: 5 

2. let.: 10 

3. let.: 4 

4. let.: 7 

Matematika 1. let.: 2 

2. let.: 4 

3. let.: 3 

4. let.: 3 

1. let.: 14 

2. let.: 10 

3. let.: 8 

4. let.: 12 

1. let.: 24 

2. let.: 24 

3. let.: 24 

4. let.: 20 

Logika 
1. let.: 2   

2. let.: 2 

3. let.: 1 

1.let.: 5 

2. let.: 2 

3. let.: 1 

4. let.: 4 

1. let.: 52 

2. let.: 44 

3. let.: 30 

4. let.: 24 

Angleščina 
 3.let.: 6 3. let.: 4 

Nemščina  2. let.: 3 

3. let.: 2 

2. let.: 4 

3. let.: 3 
 

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

Francoščina 

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

Fizika 
1. let.: 1 

4. let.: 4 

 

1. let.: 1 

2. let.: 6 

3. let.: 1 

4. let.: 3 

1. let.: 4 

2. let.: 10 

3. let.: 12 

4. let.: 10 

Biologija 

4. let.: 4 

1. let.: 4 

2. let.: 4 

3. let.: 1 

4. let.: 3 

1. let.: 2 

2. let.: 1 

3. let.: 2 

  

Kemija 1. let.: 2 

2. let.: 1 

3. let.: 1 

4. let.: 1 

1. let.: 3 

2. let.: 2 

3. let.: 4 

1. let.: 16 

2. let.: 15 

3. let.: 11 

4. let.: 3 

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

Geografija  

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

1. let.: 2 

2. let.: 8 

3. let.: 7 

4. let.: 8 

Ekonomija    4. let.: 3 

Astronomija 
4. let.: 3 

2. let.: 2 

4. let.: 4 
 

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

Filozofija 4. let.: 1 4. let.: 1  

Sladkorna bolezen 1. let.: 1 

2. let.: 2 

 

2. let.: 1  

Eko kviz     4. let.: 2 4. let.: 1 

Razvedrilna 

matematika 1. let.: 3 

4. let.: 1 

               1. let.: 2 

2. let.: 2 

3. let.: 1 

4. let.: 2 

1. let.: 25 

2. let.: 20 

3. let.: 6 

4. let.: 10 

Skupaj po 

letnikih 

1. let.: 12 

2. let.: 16 

1. let.: 32 

2. let.: 41 

1. let.: 130 

2. let.: 132 
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3. let.:  8 

4. let.: 19 

3. let.: 26 

4. let.: 38 

3. let.: 101 

4. let.: 89 

Skupaj 46 137 452 
Tabela 24: Število priznanj po predmetih in letnikih 

 

 

 

 
DRŽAVNI ANGLEŠKI SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR 

 

Ekipno: 

1. mesto Neven Borak, Egon Peršak in Ana Vilhelmina Verdnik 

 

Posamezno: Egon Peršak   MM1 2. mesto 

  Ana Vilhelmina Verdnik 2. e 5. mesto 

  Neven Borak   MM 2 8. mesto 

 

MEDNARODNI SREDNJEŠOLSKI ANGLEŠKI DEBATNI TURNIR 

 

Ekipno: 

4. mesto Neven Borak, Egon Peršak in Ana Vilhelmina Verdnik 

 

Posamezno:  Egon Peršak   MM1 1. mesto 

  Ana Vilhelmina Verdnik 2. e 21. mesto 

  Neven Borak   MM2 38. mesto 

 

MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL CUP 2015 – BEOGRAD 

 

Luka Govedič – srebrna: matematika, 

Urban Duh, Gregor Mlinarič – bronasta: matematika, 

Luka Govedič, Urban Duh – zlata: fizika, 

Gregor Mlinarič – srebrna: fizika, 

Aljaž Žel – bronasta: fizika in 

Luka Govedič – srebrna: informatika. 

 

 OLIMPIJADE IZ ZNANJ 2015 SO SE UDELEŽILI: 

 

Mednarodna matematična olimpijada (Tajska) – Kristjan Amadej Kocbek 

Olimpijada iz biologije (Aarhus, Danska) – Domen Vaupotič (srebrna medalja) in Primož Jarc 

Olimpijada iz geografije (Tver, Rusija) – Jan Koščak (srebrna medalja) 

Lingvistična olimpijada (Bolgarija) – Vivian Mohr 

Olimpijada iz fizike ( Mobaj,Indija) – Žan Kokalj 

Mednarodno tekmovanje raziskovalnih nalog (Turčija) – Sebastjan Pluščec 

Mednarodno tekmovanje iz pisanja filozofskega eseja (Estonija) – Neven Borak (srebrno 

priznanje) 

 

7.1.1 Poročilo o tekmovanjih iz znanja v šolskem letu 2014/2015 

 

SLOVENŠČINA – Cankarjeva priznanja 

Jerneja Potočnik  2. a zlato priznanje  

Kristina Sajovic  2. f zlato priznanje 

Nika Žurga   2. d zlato priznanje 

Eva Gusel   4. f zlato priznanje 

Ajda Kleindienst  1. d srebrno priznanje 
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Maša Jambriško  1. e srebrno priznanje 

Rahela Horvat Toš  1. f srebrno priznanje 

Jerneja Potočnik  2. a srebrno priznanje 

Eva Kerčmar   2. d  srebrno priznanje 

Nika Žurga   2. d srebrno priznanje 

Ajda Novak   2. f srebrno priznanje 

Kristina Sajovic  2. f srebrno priznanje 

Saša Brdnik   4. a srebrno priznanje 

Mirjam Fašmon   4. b srebrno priznanje 

Vita Vuk   4. e srebrno priznanje 

Eva Gusel   4. f srebrno priznanje 

 

MATEMATIKA 

Gregor Mlinarič  1. a  zlato priznanje 

Luka Govedič   1. b zlato priznanje 

Andraž Šuta   2. a zlato priznanje, 3. nagrada 

Miha Rajter   2. c zlato priznanje, 2. nagrada 

Filip Ljevar   2. e  zlato priznanje 

Ana Štuhec   2. f zlato priznanje 

Benjamin Knez   MM1 zlato priznanje 

Egon Peršak   MM1 zlato priznanje 

Nika Petelinšek   MM1 zlato priznanje 

Jakob Vokač   4. b zlato priznanje 

Maša Stopinšek   4. š zlato priznanje 

Kristjan Amadej Kocbek  MM2 zlato priznanje, 3. nagrada 

Jan Gimpelj   1. a srebrno priznanje 

Blaž Ardaljon Mataln Smehov 1. a srebrno priznanje 

Gregor Mlinarič  1. a srebrno priznanje 

Luka Govedič   1. b srebrno priznanje 

Filip Justinek   1. b srebrno priznanje 

Aljaž Žel   1. b srebrno priznanje 

Nino Cajnkar   1. c srebrno priznanje 

Urban Duh   1. c srebrno priznanje 

Kevin Punčuh   1. c srebrno priznanje 

Rok Štuhec   1. c srebrno priznanje 

Sara Brdnik   1. e srebrno priznanje  

Staša Kučer   1. e srebrno priznanje 

Maruša Pokeržnik  1. e srebrno priznanje 

Matej Melanšek  1. f srebrno priznanje 

Vid Keršič   2. a srebrno priznanje 

Andraž Šuta   2. a srebrno priznanje 

Jošt Tručl   2. a  srebrno priznanje  

Mitja Žalik   2. a srebrno priznanje 

Oscar Križanec   2. c srebrno priznanje 

Alexander Marjan Mulec  2. c srebrno priznanje 

Miha Rajter   2. c srebrno priznanje 

Žan Regoršek   2. c  srebrno priznanje 

Filip Ljevar   2. e srebrno priznanje 

Ana Štuhec   2. f srebrno priznanje 

Nik Krajnc   3. a srebrno priznanje 

Maša Hötzl   3. e srebrno priznanje 

Nina Gošnjak   MM1 srebrno priznanje 

Aljaž Hvala   MM1 srebrno priznanje 

Benjamin Knez   MM1 srebrno priznanje 

Nika Petelinšek   MM1 srebrno priznanje 
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Egon Peršak   MM1 srebrno priznanje 

Martin Tušek   MM1 srebrno priznanje 

Nejc Pev   4. a srebrno priznanje 

Katarina Dobaja  4. b srebrno priznanje 

Mitja Ferk   4. b srebrno priznanje 

Jakob Vokač   4. b srebrno priznanje 

Domen Vaupotič  4. f srebrno priznanje 

Miha Sovrovič   4. š srebrno priznanje 

Maša Stopinšek   4. š srebrno priznanje 

Tina Drobnič   MM2 srebrno priznanje 

Gregor Ekart   MM2 srebrno priznanje 

Urban Ferčec   MM2 srebrno priznanje 

Kristjan Amdej Kocbek  MM2 srebrno priznanje 

Žan Zemljič   MM2 srebrno priznanje 

 

LOGIKA 

Sara Brdnik   1. e zlato priznanje 

Staša Kučer   1. e zlato priznanje  

Alexander Marjan Mulec 2. c zlato priznanje 

Katarina Škof   2. f zlato priznanje  

Nika Petelinšek   MM1 zlato priznanje 

Luka Govedič   1. b  srebrno priznanje 

Filip Justinek   1. b  srebrno priznanje 

Nina Varda   1. b srebrno priznanje 

Urban Duh   1. c srebrno priznanje  

Maruša Pokeržnik  1. e srebrno priznanje 

Miha Smaka   2. a srebrno priznanje 

Andraž Martin Marinc  2. d srebrno priznanje  

Tim Jeršič   3. f srebrno priznanje  

Vivian Mohr   4. b srebrno priznanje 

Darjan Anej Fras  4. d srebrno priznanje  

Marko Šopar   4. d srebrno priznanje  

Miha Sovrovič   4. š srebrno priznanje 

 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA 
Gregor Mlinarič  1. a zlato priznanje 

Luka Govedič   1. b zlato priznanje 

Urban Duh   1. c zlato priznanje 

Gregor Ekart   MM 2 zlato priznanje 

Jan Gimpelj   1. a srebrno priznanje 

Hana Viktorija Balan  1. b srebrno priznanje 

Oscar Križanec   2. c srebrno priznanje 

Ana Štuhec   2. f srebrno priznanje 

Katarina Žerdin   3. c srebrno priznanje 

Mitja Ferk   4. b  srebrno priznanje 

Kristjan Amadej Kocbek MM2 srebrno priznanje 

 

ROBOTIKA 

Luka Govedič   1. b srebrno priznanje (ekipno) 

David Trafela   1. b srebrno priznanje (ekipno) 

Aljaž Žel   1. b srebrno priznanje (ekipno) 

 

ANGLEŠČINA  

Eva Črepnjak   3. a srebrno priznanje 

Katarina Durič   3. a srebrno priznanje 
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Nejc Korošec   3. c srebrno priznanje 

Vesna Černec   3. d srebrno priznanje 

Kaja Gril Rogina  3. e srebrno priznanje 

Alenka Hafner   MM1 srebrno priznanje 

 

NEMŠČINA 

Alexander Marjan Mulec 2. c zlato priznanje  

Dominik Škrinjar  2. c zlato priznanje  

Gabriela Štumberger  2. c zlato priznanje 

Žiga Klopčič   3. c zlato priznanje 

Katharina Marko  3. e zlato priznanje 

Jernej Čelofiga   2. c srebrno priznanje 

Katarina Farkaš   2. c srebrno priznanje 

Tim Teršek   2. c srebrno priznanje 

Nuša Navršnik   2. d srebrno priznanje 

Eva Črepnjak   3. a srebrno priznanje 

Katja Čeplak   3. c srebrno priznanje 

Aleksandra Korpič  3. c srebrno priznanje 

 

ŠPANŠČINA 

Ajda Mlakar   3. e 6. mesto, zlato priznanje 

Eva Milošič   3. e srebrno priznanje 

 

FRANCOŠČINA 

Domen Vaupotič  4. f srebrno priznanje 

 

 

FIZIKA 

Luka Govedič   1. b zlato priznanje, 1. nagrada 

Katarina Dobaja  4. b zlato priznanje, 3. nagrada 

Domen Vaupotič  4. f zlato priznanje, 1. nagrada 

Žan Kokalj   MM2 zlato priznanje, 1. nagrada 

Kristjan Amdej Kocbek  MM2 zlato priznanje, 2. nagrada 

Urban Duh   1. c srebrno priznanje 

Mitja Žalik   2. a srebrno priznanje 

Uroš Barać   2. b srebrno priznanje 

Oscar Križanec   2. c srebrno priznanje 

Žan Regoršek   2. c srebrno priznanje 

Filip Ljevar   2. e srebrno priznanje 

Niko Turšič   2. e srebrno priznanje 

Tim Bauer   3. f  srebrno priznanje 

Lorenzo Gonzales  4. a srebrno priznanje 

Žiga Munda   4. d  srebrno priznanje 

Matjaž Kebrič   MM2 srebrno priznanje 

 

ASTRONOMIJA 

Žan Kokalj   MM 2 zlato priznanje, 2. nagrada 

Amadej Kristjan Kocbek MM 2 zlato priznanje, 3. nagrada 

Matjaž Kebrič   MM2 zlato priznanje 

Hana Viktorija Balan  1. b srebrno priznanje 

Luka Govedič   1. b srebrno priznanje 

Minea Šućur   4. f srebrno priznanje 

 

NARAVOSLOVJE 

Luka Govedič   1. b zlato priznanje 
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Mitja Žalik   2. a srebrno priznanje 

Filip Ljevar   2. e srebrno priznanje 

Ana Štuhec   2. f srebrno priznanje 

 

SLADKORNA BOLEZEN 

Filip Justinek   1. b zlato priznanje 

Oscar Križanec   2. c zlato priznanje 

Dominik Škrinjar  2. c zlato priznanje 

Kristina Sajovic  2. f zlato priznanje 

 

EKO KVIZ 

Minea Šučur   4. f srebrno priznanje 

Mojca Dovnik   MM2 srebrno priznanje 

 

BIOLOGIJA 

Primož Jarc   4. c zlato priznanje 

Jan Košččak   4. c zlato priznanje 

Domen Vaupotič   4. f zlato priznanje 

Tina Drobnič   MM2 zlato priznanje 

Jaka Muršec Pitamic  1. b srebrno priznanje 

Tatjana Jerkovič  1. c srebrno priznanje 

Maja Trifkovič   1. c  srebrno priznanje 

Bor Logar Dražumerič  1. d  srebrno priznanje 

Oscar Križanec   2. c srebrno priznanje 

Dominik Milotić   2. c srebrno priznanje 

Dominik Škrinjar  2. c srebrno priznanje 

Rebeka Globevnik  2. d  srebrno priznanje 

Alenka Hafner   MM1 srebrno priznanje 

Klara Fluher   4. c srebrno priznanje 

Ana Keršič   4. d srebrno priznanje 

Nikola Rakić   4. d srebrno priznanje 

 

KEMIJA – Preglove plakete 

Gregor Mlinarič  1. a zlata Preglova plaketa 

Urban Duh   1. c zlata Preglova plaketa 

Ana Štuhec   2. f zlata Preglova plaketa 

Vid Ravnik   MM1 zlata Preglova plaketa 

Gregor Ekart   MM2 zlata Preglova plaketa 

Maja Trifkovič   1. c srebrna Preglova plaketa 

Klemen Bele   1. e srebrna Preglova plaketa 

Ana Časar   1. f srebrna Preglova plaketa 

Andraž Šuta   2. a srebrna Preglova plaketa 

Eva Kerčmar   2. d srebrna Preglova plaketa 

Erik Mihelič   3. b srebrna Preglova plaketa 

Ana Marija Ogrizek  3. f srebrna Preglova plaketa 

Staša Gejo   MM1 srebrna Preglova plaketa 

Martin Tušek   MM1 srebrna Preglova plaketa 

 

ZGODOVINA 

Dominik Milotič  2. c zlato priznanje 

 

GEOGRAFIJA 

Jan Koščak   4. c zlato priznanje 

Nuša Jelek   4. e srebrno priznanje 

 



  Poročilo o delu – šolsko leto 2014/2015 

  45 

FILOZOFIJA 

Nika Salamunič   4. b zlato priznanje 

Neven Borak   MM2 srebrno priznanje 

 

GENERACIJA €URO 

Gregor Aničić   MM2 1. mesto – ekipno  

Gregor Ekart   MM2 1. mesto – ekipno  

Aljoša Polajžar   MM2 1. mesto – ekipno  

Domen Ulbl   MM2 1. mesto – ekipno  

 

RAČUNALNIŠTVO 

Prva skupina 

Mitja Žalik   2. a 13. mesto 

Urban Duh   1. c 15. mesto 

Luka Govedič   1. b 26. mesto 

Jakob Vokač   4. b 29. mesto 

 

Druga skupina 

Jaka Mohorko   4. b   2.  mesto 

Rok Šeško   4. b 14. mesto 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Raziskovalno področje 

 

V šolskem letu 2014/2015 je bilo v raziskovalno dejavnost vključenih 88 dijakov in 32 mentorjev. 

Dijaki so z raziskovalnimi nalogami sodelovali na 32. regijskem srečanju mladih raziskovalcev 

»Mladi za napredek Maribora«, najboljši z regijskega srečanja tudi na državnem srečanju in 

nekaterih drugih domačih in mednarodnih razpisih.  

 

Za sodelovanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev »Mladi za napredek Maribora« so 

dijaki pripravili 66 raziskovalnih nalog, od tega je bilo pet inovacijskih predlogov. Z doseženimi 

7952 točkami je bila II. gimnazija Maribor najuspešnejša med mariborskimi srednjimi šolami. Dva 

dijaka četrtega letnika sta prejela nagrado dr. Brede Žerjal za najboljšo nalogo srečanja: Sebastijan 

Pluščec (4. f) za nalogo z interdisciplinarnega področja pod mentorstvom Zdenke Keuc in Helene 

Rihtar ter Janina Ulbl (MM2) za nalogo s področja književnosti pod mentorstvom Marije Sajko. 

Dijaki so dosegli 22 zlatih in 23 srebrnih priznanj. 

 

Zap. 

št. 

Dijaki 

avtorica/ice, avtor/ji 

Naslov naloge Mentor/ji 

  

 

Raziskovalno področje: 

BIOLOGIJA 

 

 

1.  Nikola Rakić, 4. d Dva obraza pekoče paprike Katja Holnthaner 

Zorec in 

Helena Rihtar 

2.  Veronika Draškovič-

Bračun, MM1 

Vpliv aditivov na razvojni krog glive 
Schizosaccharomyces pombe 

Bernarda Devetak 

3.  Špela Celcar, 3. d 
Analina Kralj, 3. d 

Koloidno srebro – priložnost ali grožnja? Katja Holnthaner 
Zorec 
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  Raziskovalno področje: 

FIZIKA 

 

4.  Živa Ramšak, MM2  

Matjaž Kebrič, MM2 

Določanje električne prevodnosti kovin z 

metodo magnetnega zaviranja 

Marko Jagodič  

  Raziskovalno področje: 

INTERDISCIPLINARNO 
 

5.  Sebastijan Pluščec, 4.f 

 

Vpliv koncentracije in načina sinteze na 
velikost srebrovih nanodelcev, njihovo 

protimikrobno učinkovitost in uspešnost 

vključitve v hidrogel 

Zdenka Keuc 

Helena Rihtar 

6.  Ana Štuhec, 2. f  Sinteza kristalov KAl(SO4)2∙12H2O, njihova  

rast in uporaba v umetniški instalaciji 

Zdenka Keuc 

7.  Pia Berglez, 2. e 

Tilen Berglez, 4. f 

Vedenje mladih potrošnikov paradižnika Urban Šebjan 

  Raziskovalno področje: KEMIJA, 

KEMIJSKA TEHNOLOGIJA 

 

8.  Gregor Ekart, MM2 Študij pretvorbe bakrovega(II) sulfata(VI) v 
komponente z omejeno topnostjo ter poskus 

njihove karakterizacije in aktivnosti 

Marko Jeran in 

Sanja Cvar 

9.  Mojca Hriberšek, MM2 Sinteza magnetnih nanodelcev (γFe2O3)  
oplaščenih s polivinil alkoholom, primernih 

za uporabo v biomedicini 

Aljoša Košak 

10.  Eva Kerčmar, 2. d 

Nika Žurga, 2. d 

Koncentracija nikotina v tobaku za zvijanje 
in elektronski cigareti 

Zdenka Keuc 

  Raziskovalno področje: 

KNJIŽEVNOST 

 

11.  Janina Ulbl, MM2 Stičišče poezije in proze: zbirka pesmi v 
prozi Prehod Boruta Gombača 

Marija Sajko 

12.  Aljoša Polajžar, MM2 Vloga in pomen literarnega prostora v 

izbranih kratkih zgodbah Milene Mohorič 

Marija Sajko 

  Raziskovalno področje 

MATEMATIKA 

 

13.  Domen Vaupotič, 4. f  Matematična obdelava slik 

 

Jelka Vogrinec 

  Raziskovalno področje: 

PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA 

 

14.  Patricija Lunežnik, 4. a S stresom do psihosomatske bolezni Tara Horvat 

15.  Ana Keršič, 4. d 

 

Vrednote in cilji v življenju Janina Curk 

16.  Deja Prebevšek, 4. e Glasba za moja ušesa? Glasba za moj 

spomin! 

Janina Curk 

  Raziskovalno področje: 

ŠPORT 

 

17.  Kristina Sajovic, 2. f 

 

Primerjava kontraktilnih lastnosti in 

simetrij mišic spodnje ekstremitete med 
odbojkarji in nogometaši z metodo 

tenziomiografije 

Helena Rihtar 

  Raziskovalno področje: 

TUJI JEZIKI 

 

18.  Domen Ulbl, MM2 A comparison of Obama’s and Cameron’s 

rhetorics in speeches on the Crimean crisis 

Peter Cigrovski 

  Raziskovalno področje: 

UMETNOST 

 

19.  Ajda Kleindinst, 

Ana Germ 

Bistriški grad in njegove posebnosti Saša Mikić in 

Petra Čeh 
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  Raziskovalno področje: 

ZDRAVSTVO  

 

20.  Eva Lobnik, MM1 

Anja Lobnik, 1.c 

Odkrivanje elektrokardio sprememb pri 

dijakih – kompetitivnih športnikih, ki so 

povezane z višjim tveganjem za nevarne 
motnje srčnega ritma 

Katja Holnthaner 

Zorec 

  Inovacijski predlog  

BIOLOGIJA 

 

21.  Anja Rankovec, 3. d 

Laura Trost, 3. d 

Učinek naravnih repelentov na klope Katja Holnthaner 

Zorec 

  Inovacijski predlog: 

KEMIJA 

 

22.  Gregor Brumec Posoda za ohlajevanje tekočin  
 

Zdenka Keuc 

Tabela 25: Prejemniki zlatih priznanj na 32. regijskem srečanju mladih raziskovalcev 

»Mladi za napredek Maribora« (april 2015) 

 

Na Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 32 raziskovalnih nalog. V 2. 

krog srečanja se je uvrstilo dvajset raziskovalnih nalog. Avtorji teh nalog so se z zagovorom (18. 5. 

2015 v Murski Soboti) potegovali za zlata priznanja. Zlato priznanje je doseglo deset raziskovalnih 

nalog, deset nalog srebrno in dvanajst nalog bronasto priznanje. 

 

 

Zap. 

št. 

Dijaki 

avtorica/ice, avtor/ji 

Naslov naloge Mentor/ji 

  

 

Raziskovalno področje: 

BIOLOGIJA 

 

 

1.  Nikola Rakić, 4. d Dva obraza pekoče paprike Katja Holnthaner 

Zorec 

Helena Rihtar 

  

 

Raziskovalno področje 

DRUGA PODROČJA 

 

 

2.  Gabriela Štumberger, 

2. c 

Vpliv treh pesticidov na heterotrofne talne 

mikroorganizme 

Katja Holnthaner 

Zorec 

3.  Kristina Sajovic, 2. f 

 

Primerjava kontraktilnih lastnosti in 

simetrij mišic spodnje ekstremitete med 

odbojkarji in nogometaši z metodo 

tenziomiografije 

Helena Rihtar 

  Raziskovalno področje:  

EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA 

 

4.  Oscar Križanec, 2. c Analiza izbranih pokazateljev kvalitete 

površinskih in odpadnih vod Maribora in 

okolice 

Katja Holnthaner 

Zorec 

  Raziskovalno področje:  

EKONOMIJA 

 

5.  Nomi Hrast, 1. f Poslovne in življenjske strategije mladih 

gimnazijcev 

Maja Nemšak in 

Simona Šarotar 

Žižek 

  Raziskovalno področje: 

FIZIKA 

 

6.  Živa Ramšak, MM2  

Matjaž Kebrič, MM2 

Določanje električne prevodnosti kovin z 

metodo magnetnega zaviranja 

Marko Jagodič  

  Raziskovalno področje: 

ETNOLOGIJA 
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7.  Helena Ponudič, 1. e 

 

Štalag18D! Saša Mikić 

  Raziskovalno področje: 

INTERDISCIPLINARNO 
 

8.  Sebastijan Pluščec, 4.f  

 

Vpliv koncentracije in načina sinteze na 

velikost srebrovih nanodelcev, njihovo 

protimikrobno učinkovitost in uspešnost 

vključitve v hidrogel 

Zdenka Keuc 

Helena Rihtar 

  Raziskovalno področje: 

KNJIŽEVNOST 

 

9.  Ana Vilhelmina 

Verdnik, 2. e 

Mol ljudi s horizonta ali motivika v poeziji 

prekmurskih pesnikov 

Maja Savorgnani  

  Inovacijski predlogi 

 

 

10.  Anja Rankovec, 3. d 

Laura Trost, 3. d 

Učinek naravnih repelentov na klope Katja Holnthaner 

Zorec 
Tabela 26: Prejemniki zlatih priznanj na 48. državnem srečanje raziskovalcev Slovenije (maj 2015) 

 

V okviru raziskovalne dejavnosti dijakov smo 5. 3. 2015 izvedli tudi dan mladih raziskovalcev, da so 

dijaki lahko javno predstavili vse raziskovalne naloge. 

 

Naši dijaki so s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali tudi na 45. razpisu za Krkine nagrade, 

rezultati so bili razglašeni v septembru 2014. Prejemniki Krkinih nagrad za srednješolske 

raziskovalne naloge so: 

- Eva Lobnik in Anja Lobnik: Odkrivanje atrijske fibrilacije z žepnim elektrokardiografom z 

namenom preprečevanja možganske kapi pri starostnikih, 

- Jure Hederih in Jernej Zorman: Aktivacija naravne imunosti pri Parkinsonovi bolezni: 

oligomeri in fibrile α-sinukeina sprožijo aktivacijo inflamasoma NLRP3 in 

- Lara Oberški in Tinkara Vozel: Kartiranje epitopov poliklonskih protiteles, usmerjenih 

proti grelinu. 

 

Naši dijaki so sodelovali tudi na dveh mednarodnih tekmovanjih. Sebastijan Pluščec se je z nalogo 

»Vpliv koncentracije in načina sinteze na velikost srebrovih nanodelcev, njihovo protimikrobno 

učinkovitost in uspešnost vključitve v hidrogel« uvrstil v finale 24. mednarodnega tekmovanja 

mladih raziskovalcev, ki je v maju potekalo v organizaciji MEF School v Istanbulu in dosegel prvo 

nagrado na področju kemije. Miha Gulič pa je na največjem preduniverzitetnem tekmovanju z 

raziskovalnega dela na svetu Intel ISEF, skupaj s Klemnom Ducmanom s Srednje gradbene šole in 

gimnazije, osvojil 4. mesto v kategoriji fizika in astronomija. Tekmovanje je potekalo med 10. in 15. 

majem 2015 v Pittsburghu v ZDA. 

 

 

7.3 Prešernov natečaj  

 
V šolskem letu 2014/2015 so dijaki znova v velikem številu sodelovali na natečaju in komisija je 

izbrala naslednje nagrajence: 

 

Literatura 

1. nagrada:  Janina ULBL, MM2 

                Sarah MARN ŽENKO, 1. f 

2. nagrada:             / 

3. nagrada: Jan KOŠČAK, 4. c 

Pohvala: Maša DVORŠAK, 2. e 
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Poustvarjalna dejavnost 

Lovro ZAFRED, 4. e 

 

Likovna dejavnost 

1. nagrada: Laura PETEK, 4. b 

2. nagrada: Maruša GORINŠEK, 4. d 

               Maša DVORŠAK, 2. e 

3. nagrada: Gabriela ŠTUMBERGER, 2. c 

               Talia POSEL, 2. e 

Pohvala: Patricija CEHNER, 2. e 

               Sarah MARN ŽENKO, 1. f 

               Lovro ZAFRED, 4. e 

 

Fotografija 

1. nagrada:  Janina ULBL, MM2 

2. nagrada: Lena KOCUTAR, MM2 

3. nagrada: Domen ULBL, MM2 

Pohvala: Gjorgji SHEMOV, MM2 

 

 

Glasba 

1. nagrada: Anja LOBNIK, 1. c 

2. nagrada: Darina CVETREŽNIK, 2. b 

               Saša SKRBINŠEK, 2. f 

3. nagrada: Zala KRALJ, 1. a 

              Martin VOGRIN, 4. f 

Film 

1. nagrada: Ivana VOGRINC VIDALI, 3. d 

Pohvala: David MOHORIČ, 4. b 

               Rok SEŠKO, 4. b 

 

 

7.4 Športna tekmovanja  

 

Dijaki II. gimnazije Maribor so v preteklem šolskem letu sodelovali na različnih športnih 

tekmovanjih na različnih nivojih, in sicer od področnega do državnega. Dosegli so veliko odličnih 

uvrstitev. 

 

V natečaju za »naj športno srednjo šolo v Sloveniji« smo na podlagi športnih dosežkov že petič 

zapored osvojili prvo mesto. 

 

V nadaljevanju je tabelarni prikaz panog, dosežkov in udeležencev. 

 

Odbojka – dijakinje 

 

Šport in spol Datum in kraj 
Stopnja 

tekmovanja 

Št. udeležencev 

z II. gimnazije 
Uspeh 

Odgovorna 

oseba 

ODBOJKA NA 

PESKU  

Maribor, 

september 2014 

področno, polfinale 

DP 
5 

1. 

mesto 
Jurij Čopi 

ODBOJKA NA 

PESKU 

Novo mesto 

oktober 2014 
finale DP 5 

1. 

mesto 
Jurij Čopi 
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Šolo so zastopale: Barbara Grubišić Čabo in Anita Sobočan, obe iz 3. š, Katja Čeplak, 3. c, Kaja 

Keglevič, 1. š in Anita Tancer, 2. š. 

ODBOJKA  
Maribor, 

december 2014 
področno  13 

1. 

mesto 
Jurij Čopi 

ODBOJKA  

II. gimnazija 

MB, januar 

2015 

četrtfinale DP 13 
1. 

mesto 
Jurij Čopi 

ODBOJKA  

II. gimnazija 

MB, februar 

2015  

polfinale DP 13 
1. 

mesto 
Jurij Čopi 

ODBOJKA  
Ljubljana, 

marec 2015 
finale DP 13 

2. 

mesto 
Jurij Čopi 

Šolo so zastopale: Barbara Grubišić Čabo in Anita Sobočan, vse iz 3. š, Katja Čeplak, 3. c, Kaja 

Keglevič, 1. š, Anita Tancer, 2. š, Jelena Lacmanović, MM1, Pia Berglez in Ana Kristina Šalinović, 

obe iz 2. e, Tjaša Špindler in Mija Primec, obe iz 4. b, Amadea Brečko, 4. d, Nika Dobaj, 1. š in Lea 

Ivančič, 3. f. 

Tabela 27: Odbojka – dijakinje 

 

 

Odbojka na mivki – dijaki, odbojka – dijaki, rokomet – dijaki 

 

Šport in spol Datum in kraj Stopnja tekmovanja 
Št. udeležencev z 

II. gimnazije Uspeh 
Odgovorna 

oseba 

ODBOJKA NA 

MIVKI  

Maribor, 

9. 9. 2014 
področno 6 

2. 

mesto 

Darij 

Kotnik 

ODBOJKA NA 

MIVKI 

Maribor, 

24. 9. 2014 
polfinale DP 6 

1. 

mesto 

Darij 

Kotnik 

ODBOJKA NA 

MIVKI 

Novo mesto, 

30. 9. 2014 
finale DP 5 

2. 

mesto 

Darij 

Kotnik 

Šolo so zastopali: Tadej Bratina, 4. a, Miha Šijanec in Aljaž Herman, oba iz 2. š, Jure Kirbiš, 4. f in 

Veno Gaube, 3. b. 

 ODBOJKA  
Maribor, 

13. 11. 2014 

področno – 

predtekmovanje 
10 

1. 

mesto 

Darij 

Kotnik 

 ODBOJKA  
Maribor, 

2. 12. 2014 
finale področnega t. 10 

1. 

mesto 

Darij 

Kotnik 

 ODBOJKA  
Maribor,  

13. 1. 2015 
četrtfinale DP 10 

1. 

mesto 

Darij 

Kotnik 

 ODBOJKA  
Maribor,  

5. 2. 2015 
polfinale DP 8 

1. 

mesto 

Darij 

Kotnik 

 ODBOJKA  
Maribor, 

11. 3.2015 
finale DP 9 

2. 

mesto 

Darij 

Kotnik 

Šolo so zastopali: Tadej Bratina, Bojan Jan Javornik in Tim Gašperin, vsi iz 4. a, Jure Kirbiš in Tilen 

Berglez, oba iz 4. f, Miha Šijanec in Aljaž Herman, oba iz 2. š, Veno Gaube, 3. b, Tadej Podrekar, 2. 

b in Matjaž Mladič, 1. d. 

ROKOMET – 

dijaki 

Maribor, 

26.11. 2014 
področno  12 

4. 

mesto 

Darij 

Kotnik 

Šolo so zastopali: Vid Vedlin, 2. f, Marko Koren, 2. c, Matej Simon Podgoršek, 2. a, Jan Alen 

Pernek, 1. e, Amadej Urbancl, Miha Težak in Nejc Gonza, vsi iz 3. a, Martin Jarc, 2. š, Tim 

Šenveter, 3. e in Mitja Žalik, 2. a. 
Tabela 28: Odbojka na mivki – dijaki, odbojka – dijaki, rokomet – dijaki 
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Košarka, plezanje 

 

Šport in spol 
Kraj in 

datum 
Stopnja tekmovanja 

Št. udeležencev 

z II. gimn. 
Uspeh 

Odgovorna 

oseba 

KOŠARKA – 

dijakinje 

Maribor,  

april 2015 
finale DP 12 3. mesto 

Matjaž 

Vehovar 

 KOŠARKA – dijaki  
Rogaška, 

marec 2015 
1/2 finale DP 12 

5–8. 

mesto 

Matjaž 

Vehovar 
Šolo so zastopali: 

Dijakinje: Neja Gerič, Nina Gošnjak, Nika Pokorn, Anja Čas, Ela Stergar, Eva Stergar, Sara Vujačič, Naja 

Kokot, Eva Sevšek, Tanita Krajnc, Neža Dvoršak, Sara Brdnik, Nika Špes, Satja Skobalj 

Dijaki: Filip Dora, Jaka Banič, Luka Rožanc, Miha Kodrič, Amadej Urbancl, Jaka Rotman, Nejc Habulin, Darjan 

Fras, Luka Varda, Filip Hlastec, Matevž Karakatić, David Hartman, Peter Strelec, Uroš Vezonik 

PLEZANJE  

nekategoriz. dijaki 
Ljubljana, 

28.01. 2015  
državno prvenstvo 4 5. mesto 

Matjaž 

Vehovar  

Šolo so zastopali: Tilen Švarc, Blaž Pridgar, Filip Justinek in Staša Gejo. 
Tabela 29: Košarka, plezanje 

 

 

Judo, šah 

 

JUDO – 

dijakinje 

Koper, 

12. 11. 2014 

državno 

prvenstvo 
1 2. mesto 

Simona 

Krajnc 

Šolo je zastopala: Teja Tropan, 2. š. 

ŠAH – 

ekipno 

Murska Sobota, 

8. 3. 2015 

državno 

prvenstvo 
3 3. mesto 

Vojko 

Brantuša 

ŠAH – 

posamično 

Murska Sobota, 

6. 12. 2014 

državno 

prvenstvo 
8  

Vojko 

Brantuša 

Tabela 30: Judo, šah 

 

Smučanje 

 

Šport in 

spol 

Datum in 

kraj 

Stopnja 

tekmovanja 

Št. 

udeležencev 

z II. gimn. 

Uspeh Odgovorna oseba 

Smučanje 

dijakinje 

Snežni 

stadion. 

5. 3. 2015 

področno 7 1. mesto ekipno Simona Krajnc 

Smučanje 

dijaki 

Snežni 

stadion, 

5. 3. 2015 

področno 8 1. mesto ekipno Simona Krajnc 

Smučanje 

dijakinje 

Rogla, 

24. 3. 2015 

državno 

prvenstvo 
6 4. mesto ekipno Simona Krajnc 

Smučanje 

dijaki 

Rogla, 

24. 3. 2015 

državno 

prvenstvo 
6 4. mesto ekipno Simona Krajnc 

Šolo so zastopali: Eva Lobnik, Anja LOBNIK,Tara Arsenovič, Zala Zebec, Lara Volpe, Laura Švarc, 

Lucija Pezdiček, Nejc Sitar, Miha Težak, Tin Gril, Martin Jarc, Rok Šeško in Matevž Karakatič 

Potočnik. 
Tabela 31: Smučanje 
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Deskanje 

 

Šport in spol Datum in kraj 
Stopnja 

tekmovanja 

Št. 

udeležencev z  
II. gimn. 

Uspeh Odgovorna oseba 

Deskanje 

dijakinje, dijaki 

Snežni 

stadion, 

6. 3. 2015 

področno         9 
1.mesto ekipno 

dijakinje 

1.mesto ekipno dijaki 
Simona Krajnc 

Deskanje  

dijakinje, dijaki 

Rogla, 

24. 3. 2015 

državno 

prvenstvo 
9 

3. mesto ekipno 

dijakinje 

3.mesto ekipno 

dijaki 

Simona Krajnc 

Šolo so zastopali: Zarja Žvan, Ana Čopi, Tjaša Špindler, Tim Gašperin, Jure Zgubič, Benjamin Kraner, 

Luka Božič,Vitan Vujanovič in Lukas Podlesnik. 

Tabela 32: Deskanje 

 

Plesna skupina Tigrice, navijaška skupina Borci 

 

Šport in spol 
Datum 

in kraj 

Stopnja 

tekmovanja 

Št. udeležencev iz 

II. gimnazije 
Uspeh Odgovorna oseba 

Plesna skupina 

Tigrice 

maj 

2015 

državno 

prvenstvo 
6 1.mesto Simona Krajnc 

Navijaška 

skupina Borci 

maj 

2015 

državno 

prvenstvo 
5 2.mesto  Simona Krajnc 

Tabela 33: Plesna skupina Tigrice in navijaška skupina Borci 

 

Nogomet 

 

Šport in spol 
Datum in 

kraj 

Stopnja 

tekmovanja 

Št. udeležencev iz 

II. gimnazije 
Uspeh 

Odgovorna 

oseba 

Nogomet - 

dijakinje 

Maribor 

12. 2. 2015 
področno 11 

3. 

mesto 

Mirko 

Petermanec 

Šolo so zastopale: Tjaša Stajnko, Katja Prosenjak, Eva Zorman, Teja Tropan, Eva Kotnik, Nina 

Petek, Sara Ketiš, Sofija Markovič, Nika Dobaj, Katarina Durič in Aneja Tancer. 

 

Nogomet - 

dijaki 

Maribor 

27. 1.–9. 2. 

2015 

področno 12 
5. 

mesto 

Mirko 

Petermanec 

Šolo so zastopali: Nik Lorbek, Klemen Petrovič, Tilen Ahec, Tim Šenveter, Sven Karič, Vid Žunko, 

Marko Maučec, Mihael Ivnik, Aljoša Vlahovič, Aleš Germič, Blaž Stajnko, Tim Lulič. 

Tabela 34: Nogomet dijakinje in dijaki 

 

Badminton – dijakinje in dijaki 

 

Šport in spol 
Datum in 

kraj 

Stopnja 

tekmovanja 

Št. 

udeležencev 

z II. gimn. 

Uspeh 
Odgovorna 

oseba 

BADMINTON   

 

 

 

Maribor 

9. 12. 2014 
Področno/regijsko 14 

2 x 2. 

mesto  3 

x 5. 

mesto 

Mirko 

Petermanec 
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Šolo so zastopali: Lucija 

Krstič, Rebeka 

Globevnik, Gal Kebrič, 

Gregor Rihtarič, 

Benjamin Knez, Alen 

Simonič, Vid Keršič, 

Filip Justinek, Nino 

Cajnkar, Klemen Kirbus, 

Sofija Markovič, Ana 

Keršič, Špela Klep in 

Luka Govedič. 

1 x7. 

mesto 

1 x 9. 

mesto 

4 x 13 

mesto 

1 x 17 

mesto 

1 x 21 

mesto 

1 x 25 

mesto 

BADMINTON   Medvode 

20. 1. 2015 

državno 

prvenstvo 

posamezno 

6  
Mirko 

Petermanec 

Šolo so zastopali: Lucija 

Krstič, Rebeka 

Globevnik, , Gal Kebrič, 

Gregor Rihtarič, Klemen 

Kirbus in Sofija 

Markovič. 

   1 x 5. 

mesto 

3 x 7. 

mesto 
 

Tabela 35: Badminton – dijakinje in dijaki 

Atletika 

 

Šport in spol 
Datum in 

kraj 

Stopnja 

tekmovanja 

Št. 

udeležencev z 
II. gimn. 

Uspeh 
Odgovorna 

oseba 

ATLETIKA dijakinje – 

ekipno 

Maribor 

24. 9. 2014 
področno 14 2. mesto 

Bojan 

Ogrinc 

ATLETIKA dijaki – ekipno 
Maribor 

24. 9. 2014 
področno 16 3. mesto 

Bojan 

Ogrinc 

ATLETIKA-dijakinje – 

posamično 

Maribor, 

13. 5. 2015 
področno 14 

4 x 2. 

mesto 

Bojan 

Ogrinc 

ATLETIKA dijaki –

posamično 

Maribor 

13. 5. 2015 
področno 16 

3 x 1. 

mesto 

3 x 2. 

mesto 

1 x 3. 

mesto 

Bojan 

Ogrinc 

ATLETIKA dijakinje –

posamično 

Domžale 

21. 5. 2015 

državno 

prvenstvo 
8 

1 x 1. 

mesto 

 

Bojan 

Ogrinc 

ATLETIKA dijaki –

posamično 

Domžale 

21. 5. 2015 

državno 

prvenstvo 
5 

1 x 3. 

mesto 

Bojan 

Ogrinc 

ATLETIKA – KROS 
Maribor 

23. 4. 2015 

državno 

prvenstvo 
10 

2 x 1. 

mesto 

Bojan 

Ogrinc 

Šolo so zastopali: Nika Bezjak, Maja Maver, Miha Ciglarič, Luka Završnik, Marko Koren, Tilen 

Šimenko Lalič, Tilen Ahec, Nadja Zavec, Eva Skaza, Tjaša Stanko, Barbara Grubišić Čabo, Dino 

Prepelič, Iztok Mladič, Aljaž Herman, Dejan Petrovič, Tina Božič, Aneja Tancer, Astrid Marovič, 

Ajda Vasilič, Kaja Keglevič, Nika Dobaj, Luka Kacjan in Samo Gomilšek.  
Tabela 36: Atletika 
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Organizacija športnih tekmovanj 

ŠPORT ∑ Podr. 
četrt- 

finale DP 

pol- 

finale 

DP 

finale 

DP 

Št. 

ekip 

Št. 

udelež. 

organizat

or 

pomočni

k 

ODBOJKA 6 
 

dijaki, 

dijakinje 

dijaki, 

dijakinje 

5. 2. 

2015 

dijaki  

11. 3. 

2015 

16 175 
Simona 

Krajnc 

Darij 

Kotnik 

KOŠARKA 4 
 

dijaki, 

16. 1. 2015  

dijakinje 

26. 1. 2015 

dijakinje 

9. 3. 

2015 

dijakinje 

8. 4. 

2015 

14 140 
13. 1. 2015 

Matjaž Vehovar 

Tabela 37: Organizacija tekmovanj na državnem nivoju 

 

Najodmevnejši rezultati športnih tekmovanj v šolskem letu 2014/2015: 

 

Ekipni športi: 

 

                   ODBOJKA NA MIVKI:         1. mesto na DP – DIJAKINJE 

4. mesto na DP – DIJAKI  

 

                   ODBOJKA:                             2. mesto na DP – DIJAKI  

                                                                     2. mesto na DP – DIJAKINJE 

 

                   DESKANJE:                            3. mesto na DP – DIJAKINJE  

                                                                     3. mesto na DP – DIJAKI  

 

                   ŠAH:                                        3. mesto na DP – DIJAKI  

 

       KOŠARKA:                              3. mesto – DIJAKINJE  

 

Posamične uvrstitve: 

 

               ATLETIKA:                TILEN ŠIMENKO LALIČ,      3. mesto DP, 1000 m 

                                                     TJAŠA STANKO,                    1. mesto DP, suvanje krogle 

 

               KROS:                        TILEN ŠIMENKO LALIČ,      1. mesto DP  

                                                    EVA SKAZA ,                           1. mesto DP 

 

               JUDO:                         TEJA TROPAN ,                       2. mesto DP 

 

               SMUČANJE:               NEJC SITAR ,                          1. mesto DP 

 

               DESKANJE:               TJAŠA ŠPINDLER,                 3. mesto DP 

                                                    TIM GAŠPERIN,                     4. mesto DP 

 

 

7.5 Nagrade na II. gimnaziji Maribor 

 

V šolskem letu 2014/15 je bilo podeljenih 521 ključev II. gimnazije Maribor, od tega 335 bronastih, 

126 srebrnih, 25 zlatih ključev, 40 priznanj odličnosti, devetnajst zlatih ključev odličnosti, dva 

kristalna ključa in posebna pohvala ravnatelja. 

 

Dobitniki zlatih ključev so bili: 
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- Tadej Bratina (4. a) – za izjemne dosežke na športnem področju, 

- Maša Mikić (4. b) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke v izvenšolskih dejavnostih, 

- David Mohorič (4. b) – za izjemne dosežke na kulturnem področju, 

- Vivian Mohr (4. b) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj, 

- Nika Salamunić (4. b) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj, 

- Pia Hajšek (4. c) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj, 

- Primož Jarc (4. c) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj, 

- Jan Koščak (4. c) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj, 

- Darjan Anej Fras (4. d) – za izjemne dosežke v izvenšolskih dejavnostih, 

- Deja Prebevšek (4. e) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na kulturnem področju, 

- Vita Vuk (4. e) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj, 

- Lovro Zafred (4. e) – za izjemne dosežke na kulturnem področju, 

- Tilen Berglez (4. f) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na kulturnem področju, 

- Sebastijan Pluščec (4. f) – za izjemne raziskovalne dosežke, 

- Domen Vaupotič (4. f) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz 

znanj, 

- Neven Borak (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj, 

- Gregor Ekart (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj, 

- Mojca Hriberšek (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz 

znanj, 

- Matjaž Kebrič (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj, 

- Kristjan Amadej Kocbek (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj, 

- Alja Osmani (MM2) – za izjemne dosežke na kulturnem področju, 

- Aljoša Polajžer (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz 

znanj, 

- Živa Ramšak (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke, 

- Domen Ulbl (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke in delo na fotografskem področju in 

- Janina Ulbl (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke, dosežke na tekmovanjih iz znanj in 

dosežke na kulturnem področju. 

 

 

Zlati ključ odličnosti so prejeli: 

Gal Krajnc (4. a), Vivian Mohr (4. b), Mia Krebs (4. c), Ana Keršič (4. d), Domen Vaupotič (4. f), 

Maša Stopinšek (4. š), Maša Bereš (MM2), Neven Borak (MM2), Mojca Dovnik (MM2),  

Tina Drobnič (MM2), Milica Gajić (MM2), Matjaž Kebrič (MM2), Maja Maver (MM2), 

Teodora Nedelkoska (MM2), Aljoša Polajžar (MM2), Lana Praprotnik (MM2),  

Ksenija Simonović (MM2), Domen Ulbl (MM2) in Janina Ulbl (MM2). 

 

Priznanje odličnosti so prejeli: 

Lorenzo Gonzales (4. a), Jaka Hedžet (4. a), Natalija Kašman (4. a), Gašper Perc (4. a), Miha Pernat (4. a),  

Katarina Dobaja (4. b), Mitja Ferk (4. b), David Mohorič (4. b), Jaka Mohorko (4. b), Karina Petek (4. b),  

Mija Primec (4. b), Anja Ribič (4. b), Jaka Rotman Primec (4. b), Lana Sattler (4. b), Teja Dobnik (4. c),  

Klara Fluher (4. c), Primož Jarc (4. c), Jan Koščak (4. c), Anja Berčič (4. d), Darjan Anej Fras (4. d),  

Žan Plečko (4. d), Nikola Rakić (4. d), Marko Šopar (4. d), Luka Varda (4. d), Ana Cigula (4. e),  

Nuša Gregorc (4. e), Deja Prebevšek (4. e), Manja Švajger (4. e), Valentina Težak (4. e), Vita Vuk (4. e),  

Tilen Berglez (4. f), Miha Sovrovič (4. š), Urša Terdin (4. š), Gregor Ekart (MM2), Urban Ferčec (MM2),  

Mojca Hriberšek (MM2), Lena Kocutar (MM2), Aljoša Marković (MM2), Živa Ramšak (MM2) in  

Žan Zemljič (MM2). 

 

Kristalni ključ za izjemne športne dosežke je prejela Urša Terdin (4. š), kristalni ključ za izjemne dosežke na  

glasbenem področju pa je prejel Nejc Kamplet (4. c).  

 

 

Žan Kokalj (MM2) je prejel posebno priznanje ravnatelja za največje število udeležb in medalj na  
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olimpijadah iz znanj v zgodovini II. gimnazije Maribor.  

 

 

Pregled priznanj: 

 

 Bronasti ključi Srebrni ključi Zlati ključi 
Priznanja 

odličnosti 

Zlati ključ 

odličnosti 

1. letnik 95 23 / / / 

2. letniki 99 39 / / / 

3. letniki 81 44 / / / 

4. letniki 60 20 25 40 19 

Skupaj 335 126 25 40 19 
Tabela 38: Razporeditev ključev po letnikih 

 

 

 

88  VVZZGGOOJJNNII  UUKKRREEPPII    

 

Število vzgojnih ukrepov je razvidno iz tabele: 

 

letnik 
Alternativni 

ukrep 
Opomin 

Ukor 

razrednika 
UOUZ UCUZ Skupaj 

1.   2 1   3 

2.  5 1   6 

3.   1 2 8 1 12 

4.    2 2 1 5 

Skupaj  8 6 10 2 26 
Tabela 39: Število vzgojnih ukrepov 

 

V šolskem letu 2014/15 je bilo izrečenih 26 vzgojnih ukrepov, 31 % opominov, 23 % ukorov 

razrednika, 38 % UOUZ in 8 % UCUZ.  

 

 

99  EEKKOOLLOOŠŠKKAA  SSKKUUPPIINNAA  

 

II. gimnazija Maribor je bila v šolskem letu 2014/2015 že štirinajsto leto vključena v mednarodni 

projekt Eko šola kot način življenja, eko skupina na šoli pa deluje že 22 let. Koordinatorice projektov 

so Anita Mustač, Darja Kravanja in Sanja Cvar. V začetku šolskega leta je programski svet Eko šole 

sprejel letni načrt dela in potrdil tematske sklope Šolska VRTilnica, Ekokviz, Zdravo z Drugo ter 

udeležbo na Mladinskem parlamentu Alpske konvencije (YPAC). 
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V Eko skupini je v tem šolskem letu sodelovalo okoli 30 dijakov od 1. do 4. letnika. Skupina je pod 

vodstvom mentoric načrtovala svoje delo na srečanjih, ki so potekala do 2-krat mesečno oziroma po 

potrebi. Izvedli so naslednje aktivnosti: 

 

 Projekt »Šolska VRTilnica«, pri katerem skušamo dijake ozavestiti o pomenu samooskrbe s hrano 

– vzdrževanje trajne grede po načelih permakulture na šolskem dvorišču. 

 Akcija ob 4. oktobru, svetovnem dnevu živali, je bila organizirana dobrodelna akcija zbiranja 

prostovoljnih prispevkov za zapuščene živali mariborskega zavetišča z obiskom zavetišča. 

 Akcija »Posvojili smo Pekrski potok« – kemijska analiza in biološka ocena onesnaženosti. 

 Delavnica »Zdravo z Drugo« – priprava zdrave hrane, peka peciva za novoletni sejem, pomoč pri 

izvedbi novoletnega dobrodelnega sejma. 

 Šolski Ekokviz in državno tekmovanje. 

 Priprave dijakov na Mladinski parlament Alpske konvencije: izbor ekipe, literature, priprave 

mednarodnih delovnih skupin preko spleta. 

 Udeležba na Mladinskem parlamentu Alpske konvencije (YPAC) v Kamniku.  Vsi naši dijaki so 

se odlično izkazali, veliko so se naučili in obenem prispevali k ugledu šole. Svoje aktivnosti so 

predstavljali na spletni strani šole in v spletnem časopisu. 

 

 

1100  MMEEDDNNAARROODDNNOO  SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  

 

V šolskem letu 2014/2015 so potekale naslednje izmenjave: 

 izmenjava s šolo Adira Vidiya Mandir iz Ahmedabada v Indji, ki so jo naši dijaki 

obiskali med 23. 9. 2014 in 4. 10. 2014, 

 izmenjava z Izraelom (Tel Aviv): od 22. 10. 2014 do 28. 10. 2014 so naši dijaki obiskali 

šolo v Izraelu, 

 med 16. 10. 2014 in 2. 11. 2014 sta se Kristjan Amadej Kocbek in Veronika Bračun 

Draškovič z mentorico Mojco Seljak udeležila tekmovanja Chinese Bridge na 

Kitajskem, 

 izmenjava s Srbijo (Gimnazija Kruševac): od 17. 10. 2014 do 24. 10. 2014 so srbski 

dijaki bili pri nas, naši dijaki pa so vrnili obisk od 17. 4. 2015 do 24. 4. 2015, 

 izmenjava s šolo Beijing Foreign Language School iz Pekinga, kitajski dijaki so z 

mentoricama pri nas bili med 12. 12. 2014 in 18. 12. 2014, 

 specialna olimpiada Amsterdam za dijake mednarodne mature med 26. 3. 2015 in 29. 3. 

2015, 

 »Model United Nations«, Beograd – med 17. 3. 2015 in 21. 3. 2015, 

 »Model United Nations«, Budimpešta, april 2015, 

 izmenjava s šolo Nantong No1 Middle School iz Nantonga na Kitajskem: kitajski dijaki 

so pri nas bili od 28. 9. 2015 do 4. 10. 2015, naši dijaki so obisk na Kitajsko vrnili med 

4. 4. 2015 in 15. 4. 2015, 

 Spring Festival – Festival pomladi: srečanje dijakov iz dvanajstih evropskih držav od 

15. 4. 2015 do 19. 4. 2015, 

 obisk Gimnazije iz Lipnice v aprilu 2015 pri nas, naši dijaki so v Lipnici bili maja 2015 

in 

 obisk Gimnazije v Velikovcu 12. 5. 2015. 

 

 

1111  IINNFFOORRMMIIRRAANNJJEE  OO  DDEEJJAAVVNNOOSSTTIIHH  ŠŠOOLLEE  

 

V šolskem letu 2014/2015 je informiranje potekalo na naslednje načine: 

 Spletna stran šole je bila ena izmed najpomembnejših oblik informiranja. Izjemen obisk 

govori o pomenu strani za informiranje. Kot zelo koristno se je pokazalo informiranje o 
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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 tridesetih poklicnih tržnic v osnovnih 

šolah in na razrednih urah. Zelo učinkoviti so bili obiski devetošolcev iz osnovnih šol 

Maribora in okolice. II. gimnazijo Maribor je obiskalo preko 200 učencev z več kot 25 

osnovnih šol. 

 Letošnji informativni dan je privabil več kot 600 obiskovalcev in je potekal 13. 2. 2015 in 

14. 2. 2015. 

 Letna knjiga maturantov Naša generacija je izšla marca 2015 in velja za pomemben zapis 

življenja maturantov v času njihovega šolanja. 

 Informiranje staršev je potekalo na enem skupnem roditeljskih sestanku v septembru 2014 in 

razrednih roditeljskih sestankih v januarju 2015 ter na skupnih govorilnih urah, ki so bile ob 

ppooppoollddnneevviihh,,  vvssaakk  pprrvvii  ččeettrrtteekk  vv  mmeesseeccuu..  ZZaa  44..  lleettnniikkee  jjee  bbiill  oorrggaanniizziirraann  ššee  ddrruuggii  sskkuuppnnii  

rrooddiitteelljjsskkii sestanek v aprilu 2015 s predstavitvijo mature. 

 S sredstvi javnega obveščanja je potekalo dobro sodelovanje, kar se je pokazalo v velikem 

številu prispevkov o II. gimnaziji Maribor. 

 

 

1122  DDEELLOO  VVOODDSSTTVVEENNIIHH  IINN  SSTTRROOKKOOVVNNIIHH  OORRGGAANNOOVV  ŠŠOOLLEE  

 

12.1 Priprava in program dela ravnatelja in pomočnice ravnatelja 

 

Področje pedagoškega vodenja: 

 v juniju 2015 so bile pripravljene podlage za LDN 2015/16, 

 v juniju 2015 je bil pripravljen osnutek LDN aktivov in individualnih načrtov, 

 v juniju 2015 so bile narejene prioritete s področja izobraževanja strokovnih delavcev in 

 v juniju in avgustu 2015 so bili opravljeni sestanki aktivov, povezani z načrtovanjem 

vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2015/16. 

 

Spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela: 

 analizirani so bili zapisniki oddelčnih skupnosti, ki so pripomogli k odpravljanju nekaterih 

težav, 

 potekala je spremljava preverjanja in ocenjevanja znanja in 

 potekala je spremljava izvajanja PRO oddelka. 

 

V mesecu aprilu je bila izvedena samoevalvacija vzgojno-izobraževalnega dela, pri kateri so 

sodelovali skoraj vsi dijaki in veliko število učiteljev in staršev. Izbrano je bilo področje vodenja. 

 

Analitično delo: 

 ob posameznih konferencah je bila narejena analiza učnega uspeha, 

 šolska svetovalna služba je opravila natančno analizo izostajanja dijakov vseh letnikov in 

 opravljena je bila analiza rezultatov mature 2015. 

 

 

Področje menedžmenta: 

 pripravljen je bil predlog prostovoljnega prispevka staršev za novo šolsko leto; predvideno 

je, da se zbere 55.000 EUR. Končni znesek zbranih sredstev bo znan v začetku novembra 

2015 in 
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 v juniju 2015 je bila pripravljena prijava za razpis Maribor mesto znanja in ustvarjalnosti, na 

katerem II. gimnazija Maribor vsako leto pridobi pomemben delež sredstev. 

 

 

12.2 Vodenje učiteljskega zbora 

 

Učiteljski zbor je imel trinajst 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. 

 

 

12.3 Delo razrednikov 

 

 Vsaj vsakih štirinajst 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, 

 izvedena sta bila dva skupna roditeljska sestanka v septembru 2014 in januarju 2015. Za 4. 

letnike je bil organiziran skupni roditeljski sestanek tudi v aprilu 2015, 

 izvedenih je bilo šest popoldanskih govorilnih ur ob četrtkih in 

 ravnatelj je z razredniki opravil tri sestanke (november 2014, januar in april 2015), pri čimer 

so analizirali učni uspeh dijakov. 

 

 

12.4  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. 

 

 

12.5 Izobraževanje učiteljev 

 

V šolskem letu 2014/2015 se je izobraževanj udeležilo 70 učiteljev, ki so bili  na 21 različnih 

seminarjih. Izmed teh seminarjev je bilo dvanajst enodnevnih, devet pa jih je trajalo dva ali več dni. 

 

Učitelji so se udeležili tudi predmetnih študijskih skupin, izobraževanja na daljavo, izobraževanj za 

projekt Tuji učitelji in izobraževanj za mednarodno maturo. Sodelovali so tudi srečanjih v zvezi s 

PRO-oddelki. 

 

Predmet Število učiteljev Število seminarjev 1 dan 2 ali več dni 

SLO 7 7 3 2 2 2 1 / 

Knjižnica 2 1 2 2 1 1 1 1 

MAT 4 1 3 1 1 1 2 / 

FIZ 1 1 2 1 1 / 1 1 

INF 1 1 2 1 2 1 / / 

ANG 7 6 2 2 1 1 1 1 

ŠPA 1 1 1 1 / / 1 1 
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FRA 2 2 2 2 / / 2 2 

KEM 5 5 4 4 3 3 1 1  

BIO 5 1 4 / / / 4 - 

SOC 1 1 1 1 / / 1 1 

GEO 1 1 1 1 / / 1 1 

UME 2 / 3 / 1 / 2 / 

Svetovalna 

služba 

2 2 2 2 2 2 / / 

ŠVŽ 7 / / / / / / / 

Celoten 

učiteljski zbor 
70 70 1 1 1 1   

Skupaj 70 70 33 21 15 12 18 9 
Tabela 40: Preglednica izobraževanja 

 
Legenda: P – planirano  

    R – realizirano 

Pedagoški večeri 

 

 

12.6 Samoevalvacija dela šole 

 

Samoevalvacija dela je tudi v šolskem letu 2014/2015 predstavljala pomemben mehanizem 

zagotavljanja kakovosti dela šole. Del samoevalvacije II. gimnazije Maribor poteka v okviru 

spremljanja izvajanja Vizije razvoja II. gimnazije Maribor do leta 2016. Drugi del samoevalvacije, ki 

je osredotočen na izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, v letošnjem šolskem letu zajema področje 

vodenja, znotraj katerega so dijaki in zaposleni evalvirali delo ravnatelja, starši pa v raziskovalni 

vzorec niso bili zajeti zaradi specifike področja samoevalvacije. Podatke, ki se nanašajo na mnenja 

dijakov in učiteljev o vodstvu šole oz. ravnatelju, smo zbirali s pomočjo spletnega vprašalnika. V 

letošnjem šolskem letu je bilo izvedeno tudi ocenjevanje učiteljev s pomočjo spletnega vprašalnika, 

ki je za enake namene bil uporabljen že v šolskem letu 2012–13. 

 

 

1133  SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  ZZ  OOKKOOLLJJEEMM  

 

13.1 Sodelovanje z Univerzo v Mariboru in Ljubljani  

 
Potekalo je sodelovanje s Filozofsko fakulteto v Mariboru na področju pedagoške prakse študentov. 

V šolskem letu 2014/2015 je bilo na praksi šest študentov. 

II. gimnazija Maribor se je vključila v projekt Univerze Maribor z nazivom IOT – Odprte inovativne 

tehnologije. 

 

Visokošolski učitelji Univerze v Mariboru in v Ljubljani so bili mentorji dijakom II. gimnazije 

Maribor pri raziskovalnih nalogah in tekmovanjih iz znanja. 

 

13.2 Sodelovanje z drugimi šolami 

 

Mešani mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je izvedel koncert skupaj s pevskim zborom 

Gimnazije Ptuj. 

 

 

13.3 Sodelovanje z Mestno občino Maribor 

 

Mestna občina Maribor je nadaljevala s sofinanciranjem dejavnosti Amfiteatra II. gimnazije Maribor 

in na ta način pomembno prispevala k uspešni dejavnosti tega kulturnega prizorišča. II. gimnazija 
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Maribor se je prijavila na razpise mestne občine Maribor: Maribor mesto znanja in ustvarjalnosti, 

MKUD Ivan Cankar pa na razpis za sofinanciranje projektov s področja kulture. 

 

 

13.4  Sodelovanje z zdravstveno službo 

 

Organizirani so bili sistematski zdravstveni pregledi za dijake 1. letnikov, za dijake 2. in 3. letnikov 

pa kontrolni zdravstveni pregledi. 

 

 

13.5 Sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo 

 

Učitelji so se udeleževali seminarjev, posvetov in študijskih skupin v organizaciji Zavoda RS za 

šolstvo. Uspešno je potekalo sodelovanje z ZRSŠ v okviru uvajanja PRO-oddelka. Sodelovanje je 

potekalo tudi pri projetu OUTJ – obogateno učenje tujih jezikov. II. gimnazija Maribor je bila 

vkjučena tudi v Erasmus + projekt Linpilcare, ki ga koordinira ZRSŠ. 

 

 

13.6 Sodelovanje s Splošno bolnišnico Maribor 

 

Dijaki so se podobno kot v prejšnjih letih udeležili krvodajalske akcije. Krvodajalske akcije se je 

udeležilo več kot 40 dijakov. 

 

 

13.7 Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 

 

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

 

 

 

13.8 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. 

 

 

13.9 Sodelovanje s starši 

 

Potekalo je v naslednjih oblikah: 

 Govorilne ure: šestkrat letno v popoldanskih urah, enkrat tedensko v dopoldanskih urah. 

 En skupni roditeljski sestanek za dijake od 1. do 4. letnika (september 2014). Januarja 2015 

je bil organiziran roditeljski sestanek po razredih za vse letnike. Aprila 2015 je bil skupni 

roditeljski sestanek za 4. letnike s predstavitvijo mature 2015. 

 Svet staršev: 3 sestanki – predstavitev Poročila o delu za leto 2013/14 in Letnega delovnega 

načrta za 2014/2015, potrditev cen delovnih zvezkov, obravnava tekoče problematike. 

 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 2013/14, pregledal porabo sredstev v šolskem letu 2014/2015 

do konca maja 2014 in sprejel načrt prispevka za šolsko leto 2015/16. 

 Trije starši so aktivno sodelovali v delu sveta šole. 
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 Oktobra 2014 je bil tradicionalni piknik s starši. 

 

 

1144  MMAATTEERRIIAALLNNII  PPOOGGOOJJII  

 

S sredstvi šole je bila nabavljena oprema za pouk kemije, biologije in fizike ter računalniška oprema. 

 

 

1155  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 oktobra 2015                                                      Predsednica sveta šole: 

                                                                                                                               Sanja Cvar 


