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PREDSTAVITEV ŠOLE 
 

I. gimnazija v Celju je ena najstarejših gimnazij v Sloveniji, saj neprekinjeno deluje že 
od leta 1808. Njeno življenje in delo torej preveva žlahtna, že več kot 200-letna 
tradicija, ki se po eni strani kaže v ustaljeni zahtevnosti in dokazani kakovosti šole, 
po drugi strani pa v njeni od blizu in daleč prepoznavni ustvarjalnosti, odprtosti in 
domačnosti. 

V stoletni stavbi današnje gimnazije (končana je bila tik pred prvo svetovno vojno, 
decembra 1913) živi prav poseben duh – duh šole. Tisto nekaj, kar dijake in 
profesorje že desetletja povezuje v skupnost – upal bi si reči, da že kar družino –, ki 
se ponosno zaveda svoje bogate preteklosti, a hkrati nič manj svoje sedanjosti in 
prihodnosti. Zaveda se vrednot in rezultatov svojih prednikov, neguje jih in spoštuje, 
hkrati pa ne pozablja, da je dobro šolo in njeno prihodnost vedno znova treba 
ustvarjati tukaj in zdaj. Z ljudmi in za ljudi. 

 

 

 

I. gimnazija od zunaj deluje starinsko, v srcu in duši pa je mlada. Živi namreč z 
mladostjo svojega časa in ne s časom svoje mladosti. Ni konservativna in brezosebna 
šola, prav nasprotno je: v svojih stališčih, delovanju in pedagoških principih je 
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moderna šola, ki v svoji viziji ni brez razloga zapisala: »Izobražujemo in vzgajamo za 
življenje. Ustvarjamo šolo za 21. stoletje.« 

Mladim posreduje znanje (tudi z najboljšo učno tehnologijo) in pri ocenjevanju ga 
seveda tudi zahteva nazaj, ob tem – kar je že od nekdaj tista bolj resna, za nekatere 
tudi zoprna plat šolanja – pa daje veliko možnosti, priložnosti in spodbud, da vsakdo 
lahko razvije svoje potenciale, interese in talente, pa najsi gre za poglabljanje znanja, 
šport, kulturo ali pa čisto običajno, a za razvoj osebnosti nujno potrebno družabno 
življenje. 

In prav to drugo je seveda tista privlačnejša plat naše gimnazije. Posluh in 
razumevanje profesorjev (in sploh vseh zaposlenih v šoli) daje našim gimnazijcem 
občutek, da so tudi kot ljudje sprejeti in upoštevani. Občutek jim daje, da je šola res 
nekakšen njihov drugi dom; vedno se lahko na koga obrnejo in tudi v kakšni krizi 
svojih mladih let nikoli ne ostanejo sami. 

Skozi I. gimnazijo so v dvesto in več letih šli tisoči mladih ljudi, ki so dobili veliko 
znanja za svoj bodoči študij in poklic, a hkrati razvili svoje talente in izoblikovali svojo 
osebnost. Zato ni nič nenavadnega, če skoraj na vsakem koraku med zares uspešnimi 
in spoštovanimi ljudmi – najrazličnejšimi strokovnjaki, znanstveniki, 
gospodarstveniki, politiki, športniki, umetniki po Sloveniji, a pogosto tudi v tujini – 
srečamo naše gimnazijce in gimnazijke, ki vedno s ponosom in veseljem povedo: 
»Jaz pa sem hodil/-a na celjsko I. gimnazijo, na ‘Kajuha’!« 

I. gimnazija je veliko več kot le stavba ali neki vzgojno-izobraževalni program: tista 
čisto prva celjska gimnazija je; trden branik slovenstva v nekoč močno ponemčenem 
mestu, v katerega sinonim je sčasoma prerasla; šola, ki je Celju, Štajerski, Sloveniji, a 
tudi Evropi in svetu dala številne nadpovprečne intelektualce, ki so zaznamovali svoj 
in naš čas – od škofa Slomška do partizana in pesnika Kajuha, od rokometašev bratov 
Žvižej in Marguča do kajakaša Kauzerja, od NBA-jevca Bena Udriha in tenisačice 
Katarine Srebotnik do skladatelja Mojmira Sepeta in generalnega direktorja Gorenja 
Franja Bobinca … 

Te besede so posvečene njeni preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, njeni podobi in 
duhu. Naj izzvenijo v željo, da bi vsi, ki ste že ali pa še pridete, I. gimnazijo v Celju 
imeli radi in jo spoštovali, kot jo mi, ki nam je dano živeti njen vsakdan. 

dr. Anton Šepetavc, ravnatelj I. gimnazije v Celju 
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PODATKI O TEKMOVANJU 
 

Polfinale državnega rokometnega prvenstva za dijakinje je potekalo v ponedeljek,                  

7. marca 2016, ob 9:00 uri, v dvorani Golovec v Celju. 

 

 

V polfinale so se uvrstile naslednje ekipe: 

 

Gimnazija Ptuj 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 

Šolski center za pošto, ekonomijo in 

telekomunikacije Ljubljana  

I. gimnazija v Celju 

 

 

 

Na podlagi žreba, ki se je opravil na Zavodu za šport Slovenije (ZŠS), bodo ekipe 

igrale po naslednjem sistemu: 

 

1 .tekma I. gimnazija v Celju Šolski center za pošto, ekonomijo 

in telekomunikacije Ljubljana 

2. tekma Srednja zdravstvena in 

kozmetična šola Maribor 

Gimnazija Ptuj 

3. tekma I. gimnazija v Celju Gimnazija Ptuj 

4. tekma Šolski center za pošto, ekonomijo 

in telekomunikacije Ljubljana 

Srednja zdravstvena in 

kozmetična šola Maribor 

5. tekma I. gimnazija v Celju Srednja zdravstvena in 

kozmetična šola Maribor 

6. tekma Šolski center za pošto, ekonomijo 

in telekomunikacije Ljubljana 

Gimnazija Ptuj 

 

 

Šolski tekmovalni karton (obrazca 2 in 2a) ekipe prinesejo na tekmovanje. 

Fotografija z žigom ne sme biti stara več kot 1 leto. 

 

V šolskem letu 2015/2016 lahko v rokometu tekmujejo redno vpisani dijaki in 

dijakinje, rojeni leta 1997 in mlajši.Šolski centri ne smejo nastopati z enotnimi 

ekipami, ampak samo zekipami posameznih enot centra. 
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PRAVILA 
 

Na dveh polfinalnih tekmovanjih (A in B skupine) ekipe igrajo po sistemu 

vsaka z vsako. 

Ekipa šteje največ 16 dijakinj ali dijakov. Igralni čas v polfinalu je 2x15 

minut, s petminutnim odmorom med polčasom tekme in desetminutnim 

med zaporednima tekmama. Pri igralnem času 2x15 minut pa je izključitev 

minuta. Na vseh tekmah veljajo mednarodna pravila. Upoštevamo navodila 

za tekmovanje mladih pri RZS in druge pravilnike RZS. 
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URNIK TEKMOVANJA 

 

 
 

URA DEJAVNOST 

 

8:45 

 
Prihod ekip in pregled tekmovalnih kartonov 

 

9:00 

 
Odprtje tekmovanja 

 

9:10 – 9:55 

 

1. tekma (I. gimnazija v Celju : Šolski center za pošto, 

ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana) 

 

10:05 – 10:50 

 

2. tekma (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor : 

Gimnazija Ptuj) 

 

11:00 – 11:45 

 
3. tekma (I. gimnazija v Celju : Gimnazija Ptuj) 

 

11:55 – 12:40 

 

4. tekma (Šolski center za pošto, ekonomijo in 

telekomunikacije Ljubljana: Srednja zdravstvena in 

kozmetična šola Maribor) 
 

12:50 – 13:35 

 

5. tekma (I. gimnazija v Celju : Srednja zdravstvena in 

kozmetična šola Maribor) 

 

13:45 – 14:30 

 

6. tekma (Šolski center za pošto, ekonomijo in 

telekomunikacije Ljubljana: Gimnazija Ptuj) 

 

14:30 
Razglasitev rezultatov in zaključek 
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REZULTATI 
 

 

1 .tekma I. gimnazija v Celju Šolski center za pošto, 

ekonomijo in telekomunikacije 

Ljubljana 

20 : 16 

2. tekma Srednja zdravstvena in 

kozmetična šola Maribor 

Gimnazija Ptuj 18 : 22 

3. tekma I. gimnazija v Celju Gimnazija Ptuj 22 : 12 

4. tekma Šolski center za pošto, 

ekonomijo in telekomunikacije 

Ljubljana 

Srednja zdravstvena in 

kozmetična šola Maribor 

20 : 11 

5. tekma I. gimnazija v Celju Srednja zdravstvena in 

kozmetična šola Maribor 

28 : 11 

6. tekma Šolski center za pošto, 

ekonomijo in telekomunikacije 

Ljubljana 

Gimnazija Ptuj 18 : 17 

 

VRSTNI RED 

1. I. gimnazija v Celju 

2. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

Ljubljana 

3. Gimnazija Ptuj 

4. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 
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I. gimnazija v Celju 

      

 
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 



Polfinale državnega rokometnega prvenstva za dijakinje 

__________________________________________________________________________________ 

Celje, marec 2016                                                                                                                                               
9 

 

 

 
 

Gimnazija Ptuj 

 

 
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 
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ORGANIZACIJSKI ODBOR 
 

Prireditelj tekmovanja: 

Zavod za šport RS Planica 

1000 Ljubljana 

 

Organizator tekmovanja: 

I. gimnazija v Celju 

Kajuhova 2 

3000 Celje 

Tel.: 03 428 65 50 

 

Vodji tekmovanja: 

Maja Medvešek, prof. 

Tel.: 041 371 411 

E – mail: majamaja.medvesek@gmail.com 

 

Mateja Krušnik, prof. 

Tel.: 041 888 069 

E – mail: matejakrusnik@yahoo.com 

 

 


