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PREDSTAVITEV ŠOLE 
 

ZGODOVINSKI ORIS 
 

V raznih arhivih in kronikah lahko o njej preberemo sledeče: ustanovljena je bila leta 

1808 in vse do leta 1895 je pouk potekal le v nemškem jeziku. Je ena izmed 

najstarejših slovenskih gimnazij in v svojem dolgem življenju se je že dvakrat 

preselila. Najprej s Slomškovega na Muzejski trg, od tam pa tik pred prvo svetovno 

vojno na zdajšnjo lokacijo (danes domuje na naslovu Kajuhova 2, takrat pa... hja, Karel 

Destovnik še niti ni privekal na svet, kaj šele da bi pesnil ali dajal imena pomembnim 

ulicam in eminentnim stavbam). Od konca 19. stoletja je pouk potekal tudi v 

slovenskem jeziku, preselitev na novo lokacijo pa je bila pogojena s striktno uporabo 

nemškega jezika. Pa se je zgodila vojna, Avstroogrska je razpadla in leto 1918 je bilo 

zopet slovensko.  

 

 
 

 

Zgodovina je šla svojo pot, naša gimnazija je dobivala in izgubljala sorodne ustanove, 

spremenili so ji ime (iz I. gimnazije v Celju so jo preimenovali v Gimnazijo Celje, pa ji 

konec 20. stoletja vrnili prvotni naziv), skušali so ji spremeniti identiteto, jo 

nadomestiti z novejšimi in modernejšimi kolegicami. A se vse do danes ni predala. še 

vedno počiva ob zelenem bregu Savinje, obdana s stanovanjskimi bloki, vrtcem in 

vilami. 
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ŠOLA DANES 

 
V  obdobju od 2007–2010 se I. gimnazija pod novim vodstvom močno spremeni 

(prenovljena stavba, po 50-ih letih povsem rekonstruirana in modernizirana igrišča ob 

šoli – umetna trava, tartan; vse pripravljeno za gradnjo nove telovadnice …) in tehnično 

posodobi(nabavljene veliko najmodernejše učne tehnologije). 

 

Šola intenzivno vstopi v projekt posodobitve gimnazijskih programov (februarja 2010 

kot edina srednja šola v Sloveniji za svojo ustvarjalnost in inovativnost prejme 

najvišje državno odlikovanje – Kumerdejevo priznanje), odpre se v lokalno okolje 

(ravnatelj dr. Anton Šepetavc marca 2010 dobi najvišje priznanje domače mestne 

četrti – Kajuhovo plaketo) in svet (sodelovanje v projektih – Comenius, Cmepius, 

Evropska vas; obiski visokih gostov – npr. francoske in brazilske veleposlanice; 

sodelovanje z društvi – npr. Društvo slovensko-danskega prijateljstva, in šolami – npr. 

Gimnazija Erasmus iz Grevenbroicha). 

 

I. gimnazija tudi na prehodu v svoje 3. stoletje delovanja ostaja pojem izrazito 

uspešne šole, v kateri se žlahtna tradicija prepleta z mladostno ustvarjalnostjo.  

Velja za zahtevno, a hkrati sproščeno, odprto in domačno šolo. Njen ugled je na lokalni 

in državni ravni visok, »duh šole« pa živo prisoten v vseh njenih številnih oblikah dela 

in delovanja. Pri učno-vzgojnem delu dosega izjemne rezultate; vsako leto ima za 

skoraj cel razred zlatih maturantov, več olimpijcev in državnih prvakov iz znanj, 

odlične raziskovalce, kulturnike in športnike. 

 

Šola ima letos 35 oddelkov. Med njimi so štirje športni, štirje klasični in 27 splošnih, 

med katerimi so štirje kombinirani z glasbeniki (umetniški - glasba, petje). Imamo kar 

1066 dijakinj in dijakov ter 79 redno zaposlenih, od tega je 65 profesorjev. 
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PODATKI O TEKMOVANJU 
 

Četrtfinale državnega rokometnega prvenstva za dijake je potekal v četrtek,                  

16. Decembra 2010, ob 10.30 uri, v dvorani Golovec v Celju. 

 

 

V četrtfinale so se uvrstile naslednje ekipe: 

 

EKIPA 
I gimnazija v Celju 

GESŠ Trbovlje 

Gimnazija Velenje 

Gimnazija Šiška 
 

  
  
 

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

igrale po naslednjem sistemu: 

 

GESŠ Trbovlje Gimnazija Velenje 

I gimnazija v Celju Gimnazija Šiška 
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PRAVILA 
 

V vsakem od četrtfinalnih turnirjev nastopajo po štiri ekipe; v prvem krogu se pomerijo na 
podlagi žreba, ki se opravi na Zavodu z šport RS Slovenija. 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. 
  
Pred začetkom tekmovanja mora vodja tekmovanja pregledati, če je dokumentacija ekip v 
skladu s skupnimi pravili.  
 

 

Ekipe 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...).  

 
Poleg vsega naštetega se upoštevajo tudi Pravila šolskih športnih tekmovanj, ki so 
objavljena v reviji Šport mladih, Informator I, september  2010.  
 
Dijaki in dijakinje, ki imajo poškodbe ali bolezni, ki lahko negativno vplivajo na nasprotne 
igralce (mavec ...) na šolskih športnih tekmovanjih ne smejo nastopati. 
 
 

 

 

URNIK TEKMOVANJA 
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URA DEJAVNOST 
 

10.30 

 

Prihod ekip in pregled tekmovalnih kartonov 

 

11.00 –11.50 

 

1. tekma (GESŠ Trbovlje : Gimnazija Velenje) 

 

11.55 –12.45  
2. tekma (I gimnazija v Celju: Gimnazija Šiška) 

 

12.55 – 13.45 

 

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

 

13.50 – 14.40 

 

4. tekma (Gimnazija Šiška: GESŠ Trbovlje) 

 

 
Razglasitev rezultatov in zaključek 

 

 

 

 
 



Četrtfinale državnega rokometnega prvenstva za dijake 

__________________________________________________________________________________ 
Celje, december,2010 

7 

REZULTATI 
 

 EKIPA 

1. mesto Gimnazija Šiška 

2. mesto Gimnazija Velenje 

3. mesto I. gimnazija v Celju 

4. mesto GESŠ Trbovlje 

 

 
Gimnazija Šiška 

 

 
Gimnazija Velenje 
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I. gimnazija v Celju 

 
 
 
 

 
GESŠ Trbovlje 
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ZAPISNIKI 
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ORGANIZACIJSKI ODBOR 
 

Prireditelj tekmovanja: 

Zavod za šport Slovenije 

1000 Ljubljana 

 

Organizator tekmovanja: 

I. gimnazija v Celju 

Kajuhova 2 

3000 Celje 

Tel.: 03 428 65 50 

 

 

Vodja tekmovanja: 

Maja Medvešek, prof. 

Mateja Kocjan, prof. 

3000 Celje 

Tel.: 031390 

 

 

Zapisnikarska miza: 

NIKITA PRIVŠEK 

PIA HREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozvočenje, glasba: 

MIHA MAYER 

Press: 

SABINA PEČNIK 

EVA MEDVED 

 

Kulturni program: 

Dijaki in dijakinje I. gimnazije v Celju 

 

 

 

 

 

 

 

 


