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Pozdravljeni! 

Ponovno se srečujemo v Mariboru, tokrat s četrtfinalnim tekmovanjem v odbojki za 
dijakinje, v skupini A. Verjamem, da ste o naši šoli že veliko slišali in jo nekateri že zelo 
dobro poznate, predvsem uspehe naših dijakov na športnem področju. Pa kjub temu 
v naslednjih odstavkih še nekaj o naši šoli. 
 
»Gimnazija je bila ustanovljena leta 1937 v času županovanja dr. Alojzija Juvana. 
Septembra 1937 je kraljevo namestništvo na predlog ministra za prosveto izdalo odlok, 
"da se v Mariboru odpre nepopolna mešana realna gimnazija". Kraljeva banska 
skupnost je za direktorja novoustanovljene gimnazije imenovala prof. Ivana Prijatelja, 
člana mariborskega mestnega sveta in prvega ravnatelja nove gimnazije. Ker še nova 
šola ni imela svojega šolskega poslopja, je morala v tem času gostovati v drugih 
šolah.[3] Naslednje leto je mestna občina kupila nezazidano zemljišče na Žolgarjevi 
ulici (danes: Trg Miloša Zidanška 1), na katerem je kraljeva banska uprava zgradila 
šolsko poslopje. Leta 1939 se je po načrtih arhitekta Emila Navinška začela gradnja 
gimnazijskega poslopja. 
 
Ime 'II. državna realna gimnazija' se prvič pojavi v zapisniku 3. redne konference 
profesorskega zbora 11. decembra 1939.[2] Leta 1940 je direktor šole postal Franc 
Kadunec. Šola se je kasneje preimenovala v II. državno moško nižjo gimnazijo, za 
vršilca dolžnosti ravnatelja pa je bil imenovan Viktor Rode. 
 
Šolo so leta 1949 oblasti proglasile kot popolna gimnazija, dobila je ime II. gimnazija 
in preselila se je v novo zgradbo na Žolgarjevi ulici. Ravnatelj je postal Janez Malnarič, 
dijaki pa so naslednje leto opravljali prvo maturo. Ob sodobno urejeni telovadnici je 
šola dobila tudi športno igrišče. Ob Reformi gimnazij (1959) so oddelke nižjih gimnazij 
prevzele osnovne šole, višja gimnazija pa je postala štiriletna. Leta 1960 je ravnatelj 
postal Ivan Rudolf, nasledil ga je Alfonz Fekonja. S tem, ko je bila ukininjena klasična 
gimnazija, je II. gimnazija Maribor prevzela nekaj oddelkov klasične gimnazije in I. 
gimnazije Maribor. 
 
Leta 1964 se je II. gimnazija preimenovala v Gimnazijo Tabor, v naslednjem letu pa je 
šola dobila knjižnico in čitalnico v avli prvega nadstropja. Začelo se je tudi postopno 
urejanje učilnic za kabinetni pouk. Nekaj let za tem so s spremembo zaključnih izpitov 
uvedli maturo iz štirih predmetov. 
 
Gimnazija Tabor se je leta 1971 preimenovala v Gimnazijo Miloša Zidanška. Ob 
praznovanju 25-letnice šole je bila v II. nadstropju po načrtu arhitekta Branka Kocmuta 
dograjena nova dvorana, znana kot "amfiteater". Leta 1977 je ravnatelj postal Igor 
Rogl. Ko je bila gimnazijska usmeritev ukinjena, je bilo uvedeno usmerjeno 
izobraževanje: naravoslovno-matematična tehnologija. Takrat je Gimnazija M. 
Zidanška začela v dogovoru s Srednjo elektro-računalniško šolo izobraževati osem 
oddelkov energetike in oddelek računalništva, danes pa še vedno izobražuje en 
oddelek grafične usmeritve. 
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Leta 1983 je ravnatelj postal Ivan Lorenčič. Istega leta se je Gimnazija Miloša Zidanška 
preimenovala v Srednjo naravoslovno šolo Miloša Zidanška. Z leti se je vpis v 
naravoslovno-matematično dejavnost povečal. Na šoli so uvedli marčevske kulturne 
dneve, računalniške dneve, mladi raziskovalci šole pa so prejeli več nagrad. Vpis se 
je močno povečal. V knjižnici je na telefonsko linijo Univerze v Mariboru bil priključen 
prvi terminal, šola je dobila računalnike in tiskalnike. Šola je začela z mednarodno 
izmenjavo dijakov, kjer je sodeloval pri pouku tudi dijak iz ZDA. Šolska knjižnica 
Srednje naravoslovne šole je bila leta 1988 prva v Sloveniji, ki je vpeljela elektronski 
sistem izposoje. Istega leta je šola uvedla mednarodno maturo. 
 
Leta 1990 je v Sloveniji bil ponovno uveden gimnazijski program, v okviru 
gimnazijskega programa pa na tej šoli športni oddelek in prvi oddelek mednarodne 
mature. Ob praznovanju 40-letnice šole (1990), je ta postala II. gimnazija. Čez eno leto 
je začela pod okriljem šole delovati Raziskovalna enota in Enajsta šola, prva generacija 
mednarodne mature pa je opravljala izpite leta 1992. Leta 1993 je ravnateljica šole 
postala Herta Trikič. 
 
Notranjost II. gimnazije 
Po načrtih arhitekta Dimitrija Jeraja so takrat zaključili prenovo šolske knjižnice, začela 
pa sta izhajati literarni almanah Stoletje trenutkov in "Yearbook". Otvoritve knjižnice 
sta se udeležila minister za šolstvo Slavko Gaber in direktor Zavoda za šolstvo in šport, 
Ivan Lorenčič. 
 
Prenova stare zgradbe šole, vključno z gradnjo prizidka in telovadnice, je bila končana 
leta 2009.  
 
S šolskim letom 2021/22 je ravnateljevanje prevzel profesor fizike Marko Jagodič.« 
(Wikipedija, 2023) 
 
Pri izvedbi tekmovanja so tako ali drugače sodelovali vsi profesorji aktiva športnih 
pedagogov. Zahvaljujemo se ravnatelju, profesorju Marku Jagodiču, za otvoritev 
tekmovanja. V veliko pomoč, pri pisanju zapisnika, so bili tudi naslednji dijaki: Vita 
Koren, Eva Gašparič in  Kyan Planinc Gregorc.
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II. gimnazija Maribor 

 

 
 

Igralke: Julija Grubišić Čabo, Isa Ramić, Urška Cikač, Hana Lia Horvat, Neli Lazar, 

Žana Ivana Halužan Sagadin, Tinkara Ulrih, Eva Kneževič, Manca Karo, Indi Zetić, 

Eva Grbič in Hanja Adžić.  

Vodja ekipe: Mihael Reisman, prof.  
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Srednja šola Slovenska Bistrica 

 

 

 

Igralke: Hana Pahič, Ajda Kristan, Mija Sagadin Pristovnik, Lea Petek, Lij Krempl in 

Iva Plavec. 

Vodja ekipe: Nejc Korošec, prof. 
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Ekonomska gimnazija Celje 

 

 

 

Igralke: Sara Mohar, Lucija Kronovšek, Sanja Malinovsky, Zoja Ocvirk, Ema 

Kocjan, Teja Ferležm, Maša Plaznik in Iza Štojs. 

Vodja ekipe: Barbara Volk, prof.; Trener ekipe: Mateja Volk prof.  
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Razpored tekmovanja in rezultati: 

 

1. tekma: II. gimnazija Maribor : Srednja šola 

Slovenska Bistrica 2:0 (12, 13) 

2. tekma: Ekonomska gimnazija Celje : Srednja šola 

Slovenska Bistrica 2:0 (15, 13) 

3. tekma: II. gimnazija Maribor : Ekonomska 

gimnazija Celje 2:0 (8, 16) 

 

Končna razvrstitev: 

 

1. mesto II. gimnazija Maribor 

2. mesto Ekonomska gimnazija Celje 

3. mesto Srednja šola Slovenska Bistrica 

 
Vse tekme je sodil g. Vid Zupančič. V naslednji krog tekmovanja se je uvrstila ekipa II. 

gimnazije Maribor.  Zmagovalkam, kot tudi ekipi, ki sta zasedli drugo in tretje mesto, čestitamo!
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