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Šola, ki odpre vsa vrata

Verjamemo, da ima prav vsak posameznik talente, ki jih mora odkriti in 
razvijati, da bi mu lahko v življenju prinesli zadovoljstvo, številnim pa tudi 
zaposlitev. Kot šola želimo vsem dijakom pri tem tudi pomagati. Ker živimo 
v času poplave informacij, družbene razdeljenosti in negotove prihodnosti, 
je zelo pomembno, da se mladi naučijo iskanja verodostojnih informacij in 
njihovega vrednotenja, solidarnosti, sprejemanja drugačnosti in zavedanja 
krhkosti okolja, v katerem živimo.

Na II. gimnaziji Maribor že vrsto let izvajamo program razvijanja znanj in 
ustvarjalnosti, ki ga imenujemo DrugaDruga. Program vključuje približno 
80 obšolskih dejavnosti, ki pokrivajo širok spekter področij – umetnost, 
naravoslovje, družboslovje, jeziki, dobrodelnost, šport in tehnologija. Da bi 
lahko dejavnosti, ki potekajo na šoli, izkoristili vsi naši dijaki, smo ustanovili 
šolski socialni sklad, ki je številnim dijakom v preteklih letih omogočil nabavo 
učbenikov ter udeležbo na ekskurzijah, izmenjavah, taborih, dogodkih in 
prireditvah.

Za izvedbo programa DrugaDruga in šolskega socialnega sklada moramo letno 
zbrati več kot 130.000 EUR. Na II. gimnaziji Maribor zbiramo sredstva na 
naslednje načine:

 f s sponzorskimi in z donatorskimi sredstvi,
 f s sredstvi, pridobljenimi na razpisih,
 f s prostovoljnim prispevkom staršev.

Sponzorska sredstva in sredstva, pridobljena na razpisih, predstavljajo le 
polovico vseh potrebnih sredstev, zato je prispevek staršev bistven za izvedbo 
vseh dejavnosti in delovanje socialnega sklada. Sredstva iz prispevka staršev 
skrbno in transparentno upravlja koordinator programa, porabo sredstev 
pa nadzoruje odbor, ki ga vodi predstavnik staršev, člani pa so predstavniki 
staršev, dijakov in učiteljev.

Poleg kakovostne izvedbe 
vzgojno-izobraževalnih 

programov, ki jih na 
šoli izvajamo, je naše 

poslanstvo tudi razvijanje 
prenosljivih znanj, 

ustvarjalnosti, iniciativnosti 
in samostojnosti pri dijakih. 

Dr. MARKO JAGODIČ,
ravnatelj II. GIMNAZIJE MARIBOR

Tudi v šolskem letu 2022/2023 vas vabimo, da nam s svojim prispevkom 
omogočite izvedbo vseh dejavnosti in delovanje šolskega socialnega sklada. 
Tudi v morebitnih spremenjenih razmerah se bomo potrudili, da bomo 
program obšolskih dejavnosti izpeljali kvalitetno in da bomo nudili finančno 
pomoč vsem dijakom, ki jo bodo potrebovali.
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Kako 
sodelovati?

Šola, ki odpre vsa vrata

Prostovoljni prispevek staršev omogoča 135. člen Zakona o financiranju 
vzgoje in izobraževanja. S sredstvi upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo 
starši in učitelji. Predsednik odbora je predstavnik staršev.

Za prispevek se odločate s pristopno izjavo. Izbirate med različnimi 
višinami prispevka mesečno: 10 EUR, 12 EUR, 15 EUR ali več (po lastni 
presoji). Prispevek plačujete od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 preko administrativne 
prepovedi ali preko položnic. Podrobnejše informacije so razvidne iz pristopne 
izjave.

Če se odločite za prispevek, vas prosimo, da otrok v vašem imenu 
izvod pristopne izjave vrne na šolo v zaprti kuverti najkasneje do 
9. 9. 2022.

Če se za prispevek ne odločite, vrnite prazno pristopno izjavo v zaprti 
kuverti.
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Pripravil dr. MARKO JAGODIČ,
ravnatelj II. GIMNAZIJE MARIBOR

Predlog porabe sredstev 
prostovoljnega prispevka 
staršev

PREDVIDENA SREDSTVA SKUPAJ EUR

Razvijanje ustvarjalnosti 
(seznam dejavnosti na naslednjih straneh)

60.000,00

Sklad za pomoč dijakom 5.000,00
SKUPAJ 65.000,00

S sredstvi sponzorjev in donatorjev ter z razpisi zbere II. gimnazija Maribor še 
dodatnih 70.000,00 evrov.

Sredstva prostovoljnega prispevka staršev so v šolskem 
letu 2022/2023 namenjena za:
f razvijanje ustvarjalnosti,
f sklad za pomoč dijakom.
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Pripravil SAŠA MIKIĆ, spec. prof.,
koordinator projekta DrugaDruga 

Poročilo koordinatorja 
projekta »DrugaDruga«

Izvenšolske dejavnosti so ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti 
II. gimnazije Maribor. Nekatere razvijamo in spodbujamo že več kot 25 let 
(English Student Theatre, časopis Borec, literarna delavnica, prostovoljstvo 
itn.). Aktivnosti in dejavnosti so vključene v projekt, imenovan DrugaDruga. 
V okviru tega projekta delujejo krožki, dejavnosti, prireditve ter tekmovanja, 
na katerih lahko dijaki pridobivajo znanje na področjih, ki jih zanimajo, in tako 
razvijajo svojo ustvarjalnost.

V šolskem letu 2021/2022 je bilo v projekt prijavljenih 91 izvenšolskih 
aktivnosti. Koronavirus in sprememba načina pouka ter prihod novih generacij, 
ki vseh aktivnosti še ne poznajo, so razlogi, da se nekatere aktivnosti niso izvedle, 
nekatere pa so bile okrnjene. Zaradi različnih razlogov je odpadlo 12 aktivnosti in 
tekmovanj. 

V šolskem letu 2021/2022 smo v projektu DrugaDruga izvajali 79 krožkov 
in dejavnosti, teh se je aktivno udeležilo in v njih sodelovalo 3.119 dijakov. 
216 notranjih in zunanjih mentorjev je v vseh aktivnostih opravilo 8.755 ur 
dodatnega dela z mladimi na 1.946 srečanjih in aktivnostih.

Programi, projekti in dejavnosti ter njihova uspešnost so obširno predstavljeni 
v brošuri Izvenšolske dejavnosti v šolskem letu 2021/2022, ki jo bomo izdali 
septembra 2022, objavljena pa je tudi na šolski spletni strani (www.druga.si). 
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Razvijanje 
ustvarjalnosti

 f FRANCOSKI KLUB
 f FRANCOSKO GLEDALIŠČE
 f GLEDALIŠKA ŠOLA II. GIMNAZIJE
 f GLEDALIŠČE GNOSIS
 f LIKOVNA DELAVNICA
 f LITERARNA DELAVNICA
 f MLADINSKI PEVSKI ZBOR
 f MATEMATIČNI KROŽEK
 f MLADINSKI PARLAMENT ALPSKE 

KONVENCIJE - YPAC
 f MUN – MODEL UNITED NATIONS
 f NEMŠKA BRALNA ZNAČKA
 f FILMSKA ŠOLA II. GIMNAZIJE
 f POMLAD NA II. GIMNAZIJI
 f POP & ROCK ZGODBE
 f POTOPISNA PREDAVANJA
 f PREŠERNOV NATEČAJ
 f PROSTOVOLJSTVO
 f RAZISKOVALNO DELO DIJAKOV
 f SPLETNA STRAN

 f AMFITEATER
 f ARHITEKTURNI TEČAJ
 f ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
 f ASTRONOMSKI KROŽEK
 f BIOLOŠKA DELAVNICA
 f BOREC – ŠOLSKI ČASOPIS
 f DEBATNI KLUB
 f DRUG' ORKESTER
 f DRUGA BERE
 f DRUGA SCENA – ŠOLSKA 

GLEDALIŠKA SKUPINA
 f DRUGI FILOZOFI
 f DRUGAJANJE
 f DRUG FOTO KLUB
 f DRUGI ŠAH
 f EKOLOŠKA SKUPINA
 f FACEBOOK, INSTAGRAM, 

YOUTUBE
 f EST – MUZIKAL
 f FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA

 f SPLETNI ČASOPIS
 f ŠOLA, AMBASADORKA 

EVROPSKEGA PARLAMENTA
 f ŠOLSKO RAZSTAVIŠČE
 f ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA
 f ŠPANSKI KROŽEK
 f TIGRICE IN BORCI
 f WSC – WORLD SCHOLARS CUP
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 

IZ ANGLEŠČINE
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 

IZ ASTRONOMIJE
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 

IZ BIOLOGIJE
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 

IZ ZNANJA O SLADKORNI 
BOLEZNI

 f PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ 
EKONOMIJE
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Socialni sklad  
za pomoč dijakom

 f PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ FIZIKE
 f PRIPRAVA NA TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ KEMIJE
 f PRIPRAVE NA MEDNARODNA TEKMOVANJA IZ KEMIJE
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ LOGIKE IN RAZVEDRILNE MATEMATIKE
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE
 f PRIPRAVE NA MEDNARODNA TEKMOVANJA IZ MATEMATIKE
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ FINANČNE PISMENOSTI
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE
 f PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IZ PSIHOLOGIJEa
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ STATISTIKE
 f PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ŠPANŠČINE

Sredstva v skladu se zbirajo s sredstvi staršev, sponzorjev in učiteljev ter z 
dobrodelnimi aktivnostmi šole.

Sredstva dodeluje komisija trikrat letno v skladu s kriteriji, določenimi v 
Pravilniku o dodeljevanju pomoči.



Šola, ki odpre vsa vrata

Trg Miloša Zidanška 1, SI-2000 Maribor
T: +386 2 33 04 430, F: +386 2 33 04 440
info@druga.si, www.druga.si

PRISPEVEK STARŠEV 2022. izdala in založila: II. gimnazija Maribor, zanjo dr. Marko Jagodič, prof. urednik: Saša Mikić, spec., prof. 
lektorica: Nataša Preglau Borko, prof. fotografije: mag. Matevž Rudl, Mitja Osojnik, Amadeja Rek in mentorji dejavnosti in aktivnosti. 
oblikovanje: drugaOblika tisk: Visual media naklada: 1000 izvodov. Maribor, avgust 2022


