
Četrtinale državnega prvenstva v 
rokometu za dijakinje – srednje šole 

 

 
 

 
      
 

 

 

 

 
ZAKLJUČNI BILTEN 

 
 
 

 

 
Celje, tretje največje slovensko mesto, je bilo v rimskih časih Claudija Celeia precej močno 

in premožno mesto; ob preseljevanju ljudstev je bilo porušeno. V srednjem veku se spet 

omenja leta 1125, naravnost nepredvidljiv vzpon pa doživi v 14. In 15. stoletju, ko je bilo v 

rokah grofov Celjskih in bi ob uresničevanju vseh oblastvenih stremljenj te rodovine 

utegnile postati stolno mesto obsežnega srednjeevropsko – balkanskega ozemlja. Prejšnje 

stoletje je Celje v velikih nemškoslovenskih  nacionalnih bojih razvilo obsežno kulturno 

dejavnost, obenem je v njem rasla industrija; tako je danes pomembno slovensko kulturno 

in gospodarsko središče z vsemi spremnimi dejavnostmi. Značilno za takšno rast je naglo 

in nenehno naraščanje prebivalstva; od manj kot 5000 sredi 19. stoletja se je povzpelo na 

okoli 50 000. 

 
V mestu najde zagotovo vsak nekaj zase. Tisti, ki jim je všeč duh preteklosti lahko obiščejo 

vrsto kulturnih dediščin, npr. Celjski grad, Celjsko staro grofijo, ostanke starorimskega 

heraklejevega svetišča ali obiščejo kakšen muzej z bogatimi zbirkami preteklosti. Nekateri 

se bodo rajši predali užitku, ki ga ponuja sprehod ob Savinji ali po parku. Tudi sprehod po 



Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje 

__________________________________________________________________________________ 
Celje, DECEMBER 2011 

2 

mestu nudi svojevrsten občutek. Vrvež ljudi te ponese po tlakovanih ulicah, polnih 

zanimivosti. Tudi za tiste s športnim duhom je poskrbljeno, saj je kar nekaj športnih 

objektov kjer lahko ohranjamo zdrav duh v zdravem telesu. Zagotovo pa boste navdušeni, 

če si boste ogledali kakšno košarkaško, rokometno ali atletsko tekmo, saj boste videli 

predstave najboljših ekip in posameznikov v Sloveniji. V teh klubih pa trenirajo tudi naši 

dijaki in dijakinje in so s tem ponos naše šole, klubov, Celja in tudi same Slovenije. V tem 

mestu res ni nikoli dolgčas, zato si ga oglejte! 

 

 
 

I. gimnazija v Celju je ena najstarejših gimnazij na Slovenskem. Neprekinjeno deluje že od 

leta 1808. V njej so se šolali tisoči vsestransko odličnih gimnazijcev. Med njimi so mnoga 

znana in slavna imena iz sveta znanosti, umetnosti, prava, zdravstva, tehnike, politike, 

šolstva, športa – in še bi lahko naštevali. 

 

Šolska stavba je bila dograjena že leta 1918. Pred zgradbo je velika ploščad, kjer je tudi 

kip pesnika Karla Destovnika – Kajuha, nekdanjega dijaka naše gimnazije. Za zgradbo je 

dvorišče z zunanjimi športnimi površinami (preko 11 000 m2). Predvsem zaradi športnih 

oddelkov imamo v najemu tudi površine izven šole, (dvorano Golovec), mnoge športne 

aktivnosti, zlasti športne tabore pa organiziramo centru šolskih in obšolskih dejavnosti v 

Bohinju in na smučarskih strminah v Nassfeldu. 

 

I.GIMNAZIJA V CELJU – 200 let žlahtne tradicije  
 

 

Če koga zanima še kaj, naj se oglasi pri enem od 1075 dijakov (brez skrbi, razdeljeni smo v 35 

oddelkov - 27 splošnih, 4 športne in prav toliko klasičnih; če se zglasite v enem izmed razredov 

naval informacij ne bo preobilen). Za bolj specifične ali strokovno podkovane informacije pa vam 

je na voljo 79 članov osebja (od tega kar 65 profesorjev 

Ravnatelj dijakom vsako leto tudi podeljuje statuse (kulturne, športne, izjemoma tudi socialno-

zdravstvene), saj tako lažje izpolnjujejo svoje izven šolske obveznosti in se lahko intenzivneje 

ukvarjajo s kulturo (glasba, ples, gledališče, likovno ustvarjanje), športom (precej odličnih 

športnikov je tudi izven športnih razredov) in raziskovalnim delom. Kadar se dijak pripravlja na 



Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje 

__________________________________________________________________________________ 
Celje, DECEMBER 2011 

3 

pomembna športna tekmovanja ali tekmovanja iz znanj ali ko zaključuje raziskovalno nalogo, lahko 

pridobi t.i. začasni status, ki traja teden, dva ali celo več, odvisno pač od težavnosti in zahtevnosti 

naloge. Trdimo lahko, da profesorji stojijo za dijaki in jim radi pomagajo. 

 

 
Sami organiziramo na naši šoli bolj malo tekmovanj, saj sta naši dve telovadnici premajhni 

za katerokoli športno igro. Je pa res da se lahko pohvalimo s stadionom, kar se ne more 

veliko šol, vendar ima tudi to slabo plat, ker je uporaba pogojena z vremenskimi 

razmerami. 

 

Vodje ekip so ponavadi profesorji športne vzgoje, včasih pa je potrebna tudi zunanja 

strokovna pomoč. Stroške udeležbe tekmovanj krije šola sama, ko pa so se dijaki oziroma 

dijakinje udeležile svetovnih prvenstev pa smo si pomagali s sponzorji. 

 

Ponosni smo, da naši dijaki in dijakinja opravičujejo naše zaupanje in na veselje vseh 

dosegajo odlične rezultate. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Od šolskega leta 1994/95 se lahko dijaki vpišejo tudi v športni oddelek. Zaradi specifičnih 

potreb naših športnikov je tudi njihov urnik poseben, saj se zavleče od jutra do srede 

popoldneva. Dijaki športnih razredov pravzaprav ves čas delujejo dvotirno (kot tudi sicer 

vsi tisti, ki obiskujejo še glasbene, baletne, jezikovne in druge šole), kar je psihično in 

fizično izjemno naporno. Čeprav naši športniki dosegajo v državnem merilu zavidljive 

uspehe, se šola po športni opremljenosti ne more pohvaliti, smo pač gost (najetih!) 
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športnih objektov širom Celja. Morda pa so zaradi tega naši športniki toliko bolj voljni 

trenirati v svojih klubih! 

 

Da smo »športna gimnazija«, kakor nam pravijo, niso »krivi« samo športni oddelki, ampak 

tudi vsi športniki v ostalih razredih, ki redno trenirajo in potem tekmujejo za našo šolo. 

Vsi skupaj pa si želimo, da bi le dobili novo telovadnico, saj si jo končno tudi zaslužimo 

 

 

 

 

 

Celje, 12.12.2011 
PODATKI O TEKMOVANJU 

 
Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje je potekalo v ponedeljek, 

12.12.2011 ob 9.00 uri v DVORANI GOLOVEC v Celju, zaključili smo ob 14.10 uri. 

 

V četrtfinalu so sodelovale naslednje ekipe: 

Gimnazija Bežigrad  

ŠC Velenje, splošna in strokovna gimnazija  

Gimnazija Lava 

I. gimnazija v Celju 
 

 
  Na podlagi žreba, ki se je opravil na Ministrstvu za šolstvo in šport (MŠŠ), se je igralo po 

naslednjem sistemu: 

10:00 I gimnazija v Celju Gimnazija Bežigrad 

11:00 ŠC Celje, splošna in strokovna 
gimnazija Lava 

ŠC Velenje, splošna in strokovna 
gimnazija 

12:00 zmagovalec 1. tekme poraženec 2. tekme 

13:00 zmagovalec 2. tekme poraženec 1. tekme 
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REZULTATI TEKMOVANJA 

1. tekma 
REZULTAT: 

I. Gimnazija v Celju 
27 

Gimnazija Bežigrad 
9 

2. tekma 
REZULTAT: 

ŠC Celje 
27 

ŠC Velenje 
15 

3. tekma 
REZULTAT: 

I. Gimnazija v Celju 
24 

ŠC Velenje 
17 

4. tekma 
REZULTAT: 

ŠC Celje 
29 

Gimnazija Bežigrad 
12 
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Slike ekip 

 

 

ŠC Velenje 

 

ŠC Celje 
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I. gimnazija v Celju 

 

Gimnazija Bežigrad
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KONČNI VRSTNI RED: 

 

1. Mesto: ŠC Celje, Gimnazija Lava 

2. Mesto: I. gimnazija v Celju 

3. Mesto: ŠC Velenje 

4. Mesto: Gimnazija Bežigrad 
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UTRINKI IZ TEKME:  
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Kajuhova 2 

3000 Celje 

Tel.: 03 428 65 50 

 

 

 

 

 

       Vodja tekmovanja: 

Mateja Krušnik, prof. 

3000 Celje 

Tel.: 041/888-069 

 

Zapisnikarska miza: 

Jan Korošec 

Miha Mayer 

 

 

Sodniki: 

Filipič Matic 

Mesarič Slavko 

 

Zdravstvena služba: 

Fiziozterapevt Darko Ivelic - 

Ico,  

Studio Laguna Celje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kulturni program: 

Dijaki in dijakinje I. gimnazije v 

Celju 

 

 

Napovedovalka: 

             Neja Rajh 

 

Ozvočenje, glasba: 

Tilen Smiljan 
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