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Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška 

 

Učence je treba seznaniti z vsemi potrebnimi rečmi, 

ki jih čakajo v javnem življenju, 

da bode šola deci modra priprava za javno življenje. 

 

 

 

S poukom na škofijski gimnaziji smo začeli v šolskem letu 1997/98 na Zolajevi 12 v 

Mariboru, kot podnajemniki na Srednji strojni in poslovni šoli. Z veliko delovne vneme 

učiteljev in dijakov, smo kljub prostorski stiski uspešno preţiveli prvih deset let. V 

šolskem letu 2007/08 smo se preselili v lasne prostore, ki nam omogočajo vsestranski 

razvoj na področju poučevanja in obšolskih dejavnostih. 

Ţelimo šolo z ravnoteţjem med vzgojo in izobraţevanjem. Posredovati ţelimo vrednote, ki 

izhajajo iz judovsko-krščanske tradicije in grško-rimske dediščine. Izpolniti ţelimo 

naročilo papeţa Janeza Pavla II: » … da se mora vsaka krščanska generacija ponovno sama 

odločiti za krščanstvo …«. Prizadevamo si, da bi mladi odkrili različne poti svojega 

ţivljenja, si izoblikovali pozitiven odnos do ţivljenja in vseh ţivih stvari, ter zavzeli odnos 

odprtosti in kritičnosti do sodobnih kulturnih pojavov. Radi bi pripomogli k večji 

domovinski, narodni in drţavljanski zavesti mladih rodov, da bi se bodoči izobraţenci 

zavedali svoje velike etične odgovornosti zase in za soljudi ter celotno stvarstvo. 

 

Irena Rebolj Kraner 

Ravnateljica ŠgAMS 
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IZVAJALEC: Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor (Nikola 

Bistrović - 041 965 802, e-mail:nikola.bistrovic@gmail.com) 

 

DATUM: 14.12.2011 ob 11.00 

 

MESTO IGRANJA: športna dvorana škofijske gimnazije Antona Martina 

Slomška v Mariboru (Vrbanska 30, 2000 Maribor) 

 

PRIJAVA: Šole se morajo obvezno prijaviti preko spletne aplikacije, 

originalni tekmovalni karton obrazec  2 in 2a s fotografijami pa morajo 

prinesti s seboj na tekmovanje. 

Šolam ki se niso prijavile preko spletne aplikacije je dovoljen nastop na 

tekmovanju, niso pa upravičene do nagradnega sklada Zavoda za  šport Planica 

RS. 

Pred začetkom tekmovanja mora vodja tekmovanja pregledati, če je 

dokumentacija ekip v skladu s skupnimi pravili.  
 

SISTEM TEKMOVANJA DIJAKI: V vsakem od četrtfinalnih turnirjev 

nastopajo po štiri ekipe; v prvem krogu se pomerijo na podlagi žreba, ki se 

opravi na MŠŠ. V drugem krogu se zmagovalec prvega para pomeri s 

poražencem drugega para in obratno. V polfinale napredujeta zmagovalni ekipi 

drugega kroga tekmovanja. Ekipa šteje lahko 16 igralcev. Igra se 2 x 20 

minut s petminutnim odmorom. Med drugo in tretjo tekmo je desetminutni 

odmor. Ekipa ima v vsakem delu igre možnost minute odmora. Izključitev traja 

dve minuti. V primeru neodločenega izida se streljajo sedemmetrovke. Vodja 

ekipe določi pet strelcev, ki so v času izvajanja vsi na sredini igrišča. Če je 

tudi po petih strelih izid neodločen, se določi iz vsake ekipe po en igralec. 

Igralca izmenično izvajata kazenski strel do prvega zgrešenega strela. 
  

 

PRIPOROČILO S STRANI ZAVODA ZA ŠPORT PLANICA: Šole - ekipe 

opozorite, da morajo nastopati v enotni športni opremi z oznako šole ali v 

športni opremi brez vsakih oznak. Na vseh šolskih športnih tekmovanjih je pri 

navijanju prepovedana uporaba tehničnih pripomočkov, ki povzročajo 

prekomeren hrup (sirene, bobni, raglje...).  
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Poleg vsega naštetega upoštevajte tudi Pravila šolskih športnih tekmovanj, ki so 

objavljena v reviji Šport mladih, Informator I, september  2011.  

 

Dijaki in dijakinje, ki imajo poškodbe ali bolezni, ki lahko negativno vplivajo na 

nasprotne igralce (mavec ...) na šolskih športnih tekmovanjih ne smejo 

nastopati. 

 
 

 

NASTOPAJOČE EKIPE: 

Srednja tehniška in poklicna šola Murska Sobota 

Srednja gradbena šola Maribor 

Zavod Antona Martina Slomška Maribor 

Gimnazija Ptuj 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

Nikola Bistrović 

 

ZAPISNIKARSKA MIZA:  

Ana Grilc 

Kaja Žunec 

Tajda Pečko 

Marko Karakaš 

 

SODNIKA: 

Čeleš Ivan 

Ramšak Davorin 

 

ZDRAVNIŠKA SLUŢBA: 

Jožica Brecl 

 

NAPOVEDOVALEC: 

Matija Buser 
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GLASBA: 

Matej Ficko 

 

PREDSTAVITVENA TOČKA: 

Plesna skupina dijakinj Zavoda A.M. Slomšek 

 

IZDELAVA BILTENA: 

Nikola Bistrović, prof.  

Katja Radmilovič - fotografije 

 

PROGRAM 

 

10.30   -   SPREJEM EKIP IN SODNIKOV 

 

10.35   -  SESTANEK VODIJ EKIP IN SODNIKOV 

 

11.00   -  OTVORITEV TEKMOVANJA 

 

15. 30    -  SLOVESNA RAZGLASITEV REZULTATOV 
 

 
 

 

Na podlagi žreba, ki se je opravil na zavodu za šport RS Slovenije, se igra po 
naslednjem sistemu: 
 

Zavod Antona Martina Slomška gimnazija Ptuj 

Srednja gradbena šola Maribor SPŠ  Murska Sobota 

 
 

 

URNIK in REZULTATI TEKMOVANJA 

 

Predtekmovanje: 
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Gimnazija Antona Martina Slomška – gimnazija Ptuj 13:16 (7:9) 

Srednja gradbena šola Maribor – Srednja poklicna in tehniška šola Murska 
Sobota 23:26 (12:13) 

 

Za uvrstitev v ½ finale: 

 

Gimnazija Ptuj – Srednja gradbena šola Maribor 34:18 (18:11) 

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota – Gimnazija Antona Martina 
Slomška 19:17 (11:10) 

 

 

V 1/2 finale sta se uvrstili ekipi gimnazije Ptuj in Srednje poklicne in tehniške 
šole Murska Sobota. 

 

ekipa gimnazije Ptuj                                     ekipa srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota 

 

 

Ekipa srednje gradbene šole Maribor               ekipa škofijske gimnazije AMS Maribor  
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Čestitke vsem udeležencem za športno in fair igro. Zmagovcem pa uspešno 
nadaljevanje na višji stopnji. 

Fotoutrinki tekmovanja: 

 

  

 


