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BREŢICE  
 

 
 

Zaobljeni griči, obrobje Gorjancev, zeleni svet ob sotočju Save in Krke, vinogradi, 

vode in gradovi – občina Brežice je kraj, kjer se stikajo svetovi. Bogastvo naravne 

in kulturne dediščine plemeniti razvoj turizma in storitvenih dejavnosti.  
 

 
 

Občina Brežice se razprostira na 268 km2  in leži ob reki Krki in Savi. Spada med 

večje občine, saj ima po zadnjem popisu 24.473 prebivalcev, ki živijo v 109 

naseljih oziroma v 20 krajevnih skupnostih. Ima zelo pomembno geostrateško lego. 

Tu poteka pomembna cestna in železniška povezava. Tudi meja je pomemben 

dejavnik,ki predstavlja desetino vse meje s sosednjo državo Hrvaško. 

 

Občina Brežice ima odlično geostrateško lego in odlične naravne danosti, kar je 

osnovni pogoj za razvoj turizma. Brežice so že stoletja staro stičišče osrednjih in 

južno evropskih poti. Bližina hrvaške prestolnice in dobre prometne povezave s 

Hrvaško pomenijo vrata Slovenije proti Balkanu. Dobro čezmejno sodelovanje je 

plod večletnega truda, vzajemnega spoštovanja in dobrega sosedstva. Obmejne 

občine se povezujejo pri turističnih projektih, eden takšnih je prireditev »Dobro 

nam došel sosed«. Načrtovanje obvoznice, širitev civilnega letališča, ureditev 

industrijske cone Brezina ter načrtovani logistični center projekta Phoenix ponujata 

Brežicam nove možnosti razvoja. 
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Stari del mesta je s prenovljeno glavno ulico zgodovinski biser arhitekture, vreden 

ogleda in sprehoda do mogočnega brežiškega gradu.  Z obzidjem utrjeno mesto se 

je razvilo ob gradu, ob katerem se je v srednjem veku razvijala trgovina in obrt. 

Danes v gradu deluje Posavski muzej z bogatimi zbirkami kulturne dediščine 

Posavja. Središče dogajanj v njem je čudovita viteška dvorana, ki je namenjena 

najvišjim  kulturnim in protokolarnim prireditvam, kot so  Festival Brežice, 

mogoče pa jo je tudi najeti za pravljično poroko. V centru mesta se ponosno 

dviguje vodovodni stolp, simbol občine, za posebnost pa velja tudi stari most čez 

Savo in Krko, prizorišče številnih tujih filmov. 

 

Čolnarjenje po reki Krki, pogled s čolna razkriva skriti svet na obrežju reke, 

ribolov, obisk termalne riviere, kolesarjenje in pohodništvo obiskovalce popeljejo 

mimo gradov, cerkva, številnih vinogradov in turističnih kmetij. Mednarodni 

festival stare glasbe se prepleta z oživljanjem starih kmečkih običajev, sodobna 

glasba v sklopu prireditve Breţice moje mesto in mnogo zborov ter prireditev z 

ljudskim petjem. Dobra izbira je kolesarjenja po Breţiški kolesarski poti, ki vas 

popelje med griče, posejane s sadovnjaki in vinogradi. Del Kolesarske poti poteka 

tudi po Bizeljsko-sremiško vinski turistični cesti ob kateri lahko uživate ob 

izbranih vinih in specifični kulinariki za te kraje. Poleg prej omenjene vinske ceste 

si lahko turist popelje še po Podgorjanski vinski cesti in uživa v dolenjskem 

posebnežu cvičku. 
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GIMNAZIJA BREŢICE 

 

 
 

Gimnazija Brežice je najstarejša šola v Posavju, v kateri se danes izobražuje 643 

dijakov in dijakinj v programu splošne in ekonomske gimnazije. 

Izobraževanje na šoli poteka že 65 let. Njeni prostori se nahajajo v preurejenem 

frančiškanskem samostanu, ki so mu leta 1966 dozidali novi del, leta 1975 pa je 

šola dobila tudi telovadnico, leta 2011 pa pričakujemo novo lepotico. 

Dijaki gimnazije so že vrsto let uspešni na različnih področjih. Udeležujejo se 

raznih tekmovanj v znanju in športu, sodelujejo pa tudi v mednarodnih projektih 

sodelovanja med gimnazijami. Tako so postali dobri prijatelji z gimnazijo v Srbiji 

in Franciji.  

Na športnih področjih so zelo uspešni, saj  dosegamo dobre rezultate, tako med 

posamezniki kot v ekipnih športih. Najbolj odmevni rezultati so pri atletiki in 

gimnastiki, saj tu osvajamo razna priznanja tako na področnem kot na državnem 

nivoju. Dosegamo tudi državne rekorde. Našo šolo sta obiskovala tudi vrhunska  

atleta Primož Kozmus - metalec diska in Jure Rovan - skakalec s palico, ki sta 

danes v samem svetovnem in državnem vrhu. Oba atleta imata tudi državne rekorde  

v svojih kategorijah.   

Na šoli pa potekajo ob rednem delu v krožkih tudi razna šolska prvenstva, kjer se 

dijaki med sabo pomerjajo v raznih športih in tako izbiramo najboljše športnike 

naše gimnazije, ki pa jim vsako leto podelimo zaslužena priznanja za njihov trud in 

požrtvovalnost, saj poleg vseh šolskih obveznosti dokazujejo, da so tudi zvesti 

športu, ki krepi telo in duha v našem telesu.  



Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za srednje šole – dijakinje »C« skupina 

Brežice, 07. 12. 2010  4 

 

 RAZPIS ČETRTFINALNEGA TEKMOVANJA 

V ROKOMETU ZA DIJAKINJE 

 

 
Tekmovanje:   Četrtfinale v rokometu za dijakinje – skupina C 

 

Izvajalec:    Gimnazija Brežice 

 

Vodja tekmovanja:  Gregor Avsec (gregor.avsec@guest.arnes.si) 

                                 Gsm: 031 288 933 

 

Datum tekmovanja:  Četrtfinale bo v športni dvorani »Balon« pri OŠ Brežice,  

                                  v Brežicah, 07. 12. 2010, ob 10.00 

 

 

 Na četrtfinale skupine - C so se uvrstile ekipe naslednjih šol: 

 

 

 

EKIPA VODJA EKIPE 
Gimnazija Ljubljana Šiška, 

Aljaževa 32, Ljubljana 

TEL.: 01/500-78-00 

FAX.: 01/500-78-10 

  
Saša Vesel 

GSM: 040333643 

e-pošta: sasa.vesel@guest.arnes.si 

Gimnazija Litija, 

Bevkova 3, Litija 

TEL.: / 

FAX.: / 

  

Mitja Strmec 
GSM: 0510660643 

e-pošta: mitja.strmec@gmail.com 

Gimnazija Beţigrad, 

Peričeva 4, Ljubljana 

TEL.: / 

FAX.: / 

  

Matic Vidic 
GSM: 041 943925 

e-pošta: matic@gimb.org 

Gimnazija Breţice, 

Trg izgnancev 14, 8250 Brežice 

TEL.: 07/499-23-50 

FAX.: 07/499-23-75 

  

Elica Tomše 
GSM: 070 743122 

e-pošta: elica.tomse@gmail.com 

 

 

mailto:gregor.avsec@guest.arnes.si


Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za srednje šole – dijakinje »C« skupina 

Brežice, 07. 12. 2010  5 

 

 

 

 RAZPORED TEKEM 

 
 

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

po naslednjem sistemu:  
 

 

 

1. KROG 
 

 

1. tekma ob 10.00 
 

A:  Gimnazija Brežice : Gimnazija Bežigrad 
 

 

 

2. tekma ob 10.50 
 

B:  Gimnazija Ljubljana Šiška : Gimnazija Litija 

 

 

 

2. KROG 
 

 

1. tekma  ob 12.00 
 

zmagovalec A : poraženec B  (Gimnazija Brežice : Gimnazija Litija) 
 

 

 

2. tekma ob 12.50 
 

zmagovalec B : poraženec A  (Gimnazija Šiška : Gimnazija Bežigrad) 
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 Pravila tekmovanja 

 
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 eno 

minuto. 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. 
  

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 Ministrstva za šolstvo 

in šport.  

Vsa ostala pravila so objavljena v Informatorju I, revija Šport mladih za vse ostale 

nejasnosti se upoštevajo pravila nacionalne panožne zveze.  

Šole - ekipe opozarjamo, 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...).   

Poleg vsega naštetega upoštevajte 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.  
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 PROGRAM TEKMOVANJA 

 

9.00  – sprejem ekip, oddaja dokumentacije vodji tekmovanja, namestitev ekip 

9.15  – začetek ogrevanja 

9.30  – pregled dokumentacije ( vodja tekmovanja, glavni sodnik, vodje ekip ) 

9.40 – prihod ekip na igrišče in slovesna predstavitev ekip, predstavitvene točke 

9.50  – pozdravni govor ravnatelja, gospoda Uroša Škofa 

9.55 – kulturni program (pevski nastop Maje Weiss) 

10.00  – odprtje turnirja in začetek tekmovanja 

     

***************************************************************** 

 

14.00 – slovesna razglasitev rezultatov 

 

 

 

 

 

 

 

 POSEBNA OBVESTILA 

 

Izvajalec zagotovi žoge za tekme, za ogrevanje pa ekipe prinesejo žoge s seboj. 

 

 

 

 

Možnost prehrane:  

 

 

GOSTILNA IN PIZZERIA ITALIA 

HOTEL SPLAVAR 

PIZZERIJA SANTA LUCIJA 
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PREDSTAVITEV EKIP 
 

Gimnazija Litija 

 
 

EKIPA 

 Ime in priimek Leto rojstva 

1. NejaZupan 1995 

2. Andreja Gradišek 1995 

3. Eva Suša 1994 

4. Hana Hace 1993 

5. Špela Lipovšek 1993 

6. Lara Kerin 1993 

7. Tanja Komučar 1993 

8. Lara Bratec 1992 

9. Nika Ribarič 1994 

10. Maša Šteh 1994 

11. Anja Hauptman 1994 

 

Trener in vodja ekipe: 

Mitja Strmec 
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Gimnazija Ljubljana Šiška 
 

 
 

EKIPA 

 Ime in priimek Leto rojstva 

1. Ekaterina Čečkova 1993 

2. Tamara Sunarič 1993 

3.  Sara Ţeleznik 1993 

4. Yvone Petek 1994 

5. Brina Bole 1994 

6. Adrijana Černivec 1994 

7. Cassandra Grivec 1994 

8. Neda Vujasinovič 1992 

9. Natalija Kundija 1992 

10. Maja Košir 1994 

11. Neţa Avbelj 1992 

12. Neţa Kriţaj 1994 

13. Lina Maršič 1993 

14.  Tajda Pečkaj 1994 

15.  Manca Završnik 1994 
 

Vodja ekipe: Saša Vesel    Trener: Sonja Čotar 
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Gimnazija Beţigrad 
 

 
 

EKIPA 

 Ime in priimek Leto 

1. Vita Andreja Mesarič 1992 

2. Nika Stroligo Urnakar 1992 

3. Sanja Bakić 1993 

4. Saša Samec 1993 

5.  Manja Arnšek 1994 

6.  Sara Tomše 1994 

7.  Katja Zupančič 1995 

8. Gaja Ţumer  1995 

9. Sara Uhan 1995 

 

Vodja ekipe in trener: 

Marjana Brenčič Jenko 



Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za srednje šole – dijakinje »C« skupina 

Brežice, 07. 12. 2010  11 

Gimnazija Breţice 
 

 
 

EKIPA 

 Ime in priimek Leto 

1. Katja Medved 1992 

2. Anja Zorko 1993 

3. Anamarija Hotko 1993 

4. Sara Kramar 1994 

5.  Jerneja Koţar 1992 

6.  Andreja Molan 1993 

7.  Petra Cigler 1992 

8. Ana Babnik 1995 

9. Tjaša Veble 1994 

10. Nina Ogorevc 1992 

11. Anja Tomše 1995 

12. Lucija Lepšina 1994 

13. Elena Jurman 1995 

14. Katarina Gerjevič 1994 

 

Vodja ekipe in trener: Elica Tomše 
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Utrinki s tekmovanja 
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1.- 2. MESTO 

Gimnazija Ljubljana Šiška 
 

 

 
1.- 2. MESTO 

Gimnazija Breţice 
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3.- 4. mesto 

Gimnazija Litija 

 
 

 
3.- 4. mesto 

Gimnazija Beţigrad 
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Sodnika:  

Aleš Gorenc in Luka Šebek 
 

 

 
Najboljša strelka turnirja v akciji: 

Tjaša Veble, Gimnazija Brežice
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REZULTATI ČETRTFINALNEGA TURNIRJA V  ROKOMETU 

ZA SREDNJE ŠOLE DIJAKINJE SKUPINA »C« 
 

 

PRVA TEKMA REZULTAT 

 

Gimnazija Breţice : Gimnazija Beţigrad 26 : 20 ( 14: 9 ) 

DRUGA TEKMA REZULTAT 

Gimnazija LJ Šiška : Gimnazija Litija 30 : 8 ( 16 : 4) 

TRETJA TEKMA REZULTAT 

Gimnazija Breţice : Gimnazija Litija 21 : 18 ( 11 : 11 ) 

ČETRTA TEKMA REZULTAT 

Gimnazija LJ Šiška : Gimnazija Beţigrad 33 : 14 ( 17 : 9 ) 

 

 

 

Vrstni red četrtfinala državnega prvenstva v rokometu za dijakinje 2010/2011: 

 

MESTO EKIPA 

1. – 2. Gimnazija Ljubljana Šiška 

1. – 2. Gimnazija Breţice 

3. – 4. Gimnazija Litija 

3. – 4. Gimnazija Beţigrad 
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V polfinale državnega prvenstva za leto 2010/2011 se uvrstita naslednji dve ekipi: 

 

 Gimnazija Ljubljana Šiška 
 

 Gimnazija Brežice 

 

 

 

 

NAJBOLJŠE STRELKE TURNIRJA 
 

 ime in priimek šola zadetki 

1. Tjaša Veble Gimnazija Brežice 20 

2. Sara Tomše Gimnazija Bežigrad 14 

3.-4. Anamarija Hotko Gimnazija Brežice 12 

3.-4. Tamara Sunarič Gimnazija LJ Šiška 12 

5. Hace Hana Gimnazija Litija 11 

6.-8. Ekaterina Čečkova Gimnazija LJ Šiška 8 

6.-8. Nika Stroligo Urnakar Gimnazija Bežigrad 8 

6.-8. Neža Avbelj Gimnazija LJ Šiška 8 

9.-10. Lina Maršič Gimnazija LJ Šiška 7 

9.-10. Cassandra Grivec Gimnazija LJ Šiška 7 
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SPOŠTOVANI UDELEŢENCI ČETRTFINALA 

DRŢAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU 

ZA DIJAKINJE SKUPINA »C« 
 

 

 

Končal se je četrtfinalni turnir državnega prvenstva v rokometu za dijakinje. 

Organizirala ga je Gimnazija Brežice v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in 

šport. Tekmovanje se je odvijalo v Športni dvorani pri OŠ Brežice. 

 

Vsem ekipam bi se zahvalil za udeležbo na turnirju ter čestital za športno in 

korektno igro, prvo uvrščenima pa želim čim boljši rezultat v nadaljnjem 

tekmovanju. Posebna zahvala gre gospodu Urošu Škofu, ravnatelju Gimnazije 

Brežice, ki je otvoril tekmovanje in si tekmovanje tudi ogledal. 

 

Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi tekmovanja. 

 

 

Vodja tekmovanja in organizacije 

                                                                                    Gregor Avsec, prof. 
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ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 

 

 
1.  Organizacijski odbor 

 

 Uroš Škof (predsednik) 

 Gregor Avsec 

 

 

2.  Napovedovalka 

 

 Manja Mirt 

 

 

3. Zapisnikarska miza 

 

 Barbara Bogovič 

 Maruša Medved 

 Anja Verstovšek 

 Tonči Deržič 

 

 

4. Izdelava biltena 

 

 Gregor Avsec 

 Elica Tomše 

 

 

 

5. Fotografije 

 

 Matic Romih 

 

              

               

        


