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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. 

 

ŠOLA DANES 

 

V  obdobju od 2007–2015 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 34 oddelkov. Med njimi so štirje športni, štirje klasični in 26 splošnih, med 
katerimi so štirje kombinirani z glasbeniki (umetniški – glasba, petje).  

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  



                   

 

 

 



                   

 

 

VODSTVO TEKMOVANJA 
 

Predsednik organizacijskega odbora:               dr. Anton Šepetavc 
 
Koordinator atletskih šolskih tekmovanj:  Zdravko Peternelj 
 
Vodja tekmovanja:           Aljana Topole 
 
Tehnična služba:            Anton Medved 
 
Vodja sodniškega zbora:    Jože Petauer 
 
Vodja prijavnice:                       Mateja Kocijan 
 
Vodja protokola:      Maja Medvešek 
                                                      Mateja Krušnik 
 
Fotografija:       Jože Petrak Zajc 
 
Meritev časov in obdelava podatkov:              TIMING Ljubljana 
 
Zdravstvena služba:                                Darko Ivelič  
 
Komisija za pritožbe:     Zdravko Peternelj 
                                                      Janko Benčina 
                                                      Jože Petauer 
                                                                                
Ozvočenje in napovedovalec:                       Robert Herga                                                        
 
 

 

 



                   

 

 

TEHNIČNE INFORMACIJE 

ORGANIZATOR 
 

Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije 
 
IZVAJALEC 
 

I. gimnazija v Celju in AD Kladivar Celje 
 
KRAJ TEKMOVANJA 
 

Atletski stadion AD Kladivar v Celju 
 
PRIČETEK TEKMOVANJA 
 

8. 10. 2015 ob 11.00 
 
TEHNIČNI SESTANEK 
 

Tehnični sestanek vodij ekip bo ob 10.00 uri v sejni sobi AD Kladivar Celje. 
 
RAZPISNA DOLOČILA TEKMOVANJ  
 

Razpisna določila in program tekmovanja so objavljeni v reviji Informator 1, 
2015/2016. 
 
Tehnični bilten, seznam udeležencev in štartna lista bodo objavljeni na spletni strani 
organizatorja (www.sportmladih.net; www.atletska-zveza.si) in TIMING Ljubljana 
(www.timingljubljana.si). 
Štartna lista bo objavljena po končanem zadnjem področnem tekmovanju. 



                   

 

 
DVIGOVANJE LETVICE PRI SKOKU V VIŠINO 
 

Dokončni dogovor o začetni višini in dvigovanje letvice bo na tehničnem sestanku. 
 

Višina – dijakinje: 120 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm 
Višina – dijaki: 140 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm 

 
TEKMOVALNE ŠTEVILKE  
 

V prijavnici jih bodo prejeli samo tekmovalci in tekmovalke v teku na 1000 m in 2000 
m. Varnostne sponke prinesejo udeleženci s seboj. 
 
OBJAVA REZULTATOV  
 

Rezultati končanih disciplin bodo v času tekmovanja objavljeni na oglasni deski v 
dvorani.  
Rezultati tekmovanja po končanem tekmovanju bodo objavljeni na spletnih straneh 
Športa mladih www.sportmladih.net, Timing-a Ljubljana www.timingljubljana.si, 
Atletske zveze Slovenije www.atletska-zveza.si ter v zaključnem biltenu.  
 
MERITVE  IN OBDELAVA REZULTATOV  
 

Elektronsko merjenje časov in obdelavo rezultatov bo opravil TIMING Ljubljana. 
 
PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD  
 

Podelitev priznanj in nagrad bomo izvedli po končani zadnji disciplini, predvidoma ob 
13.30 uri. 
 
SODNIŠKA SLUŽBA 
 

Sodniško delo na tekmovanju bodo opravili sodniki AD Kladivar Celje in dijaki I. 
gimnazije v Celju. 
 



                   

 

 
PRAVICA  NASTOPA  
 

V ekipnem atletskem tekmovanju lahko nastopijo redno vpisani dijaki in dijakinje, 
letnik 1997 in mlajši. Dijak ali dijakinja sme nastopiti le v eni disciplini in štafeti. 
 
SPREMEMBE ŠTARTNE LISTE 
 

Spremembe v štartni listi so možne do 10.30 ure v prijavnici. 
 
UGOVORI IN PRITOŽBE 
 

Za ugovore in pritožbe veljajo določila 146. člena Pravil za atletska tekmovanja. 
Ugovor je treba podati pristojnemu vodji sodnikov določene discipline. Če je ugovor 
zavrnjen, se lahko vloži vloga na pritožbeno komisijo v 20-ih minutah po uradni 
objavi rezultatov. Ob vložitvi pisne pritožbe (obrazec 6) je treba vplačati 
pritožbeno takso v višini 10 EUR in jo oddati vodstvu tekmovanja.  
 
PROGLASITVE IN NAGRADE  
 

Proglasitve ekip bodo po zaključku tekmovanja na stadionu. Na stadionu se vse ekipe 
skupaj z mentorji zberejo pri tablah z napisom njihovih šol. 
Ekipe do 3. mesta prejmejo pokale, posamezniki v ekipi pa zlato, srebrno oziroma 
bronasto medaljo. Ekipe, uvrščene od 4. - 12. mesta, prejmejo diplome. 
 
KONČNE DOLOČBE 
 

Na tekmovanju veljajo Pravila za atletska tekmovanja. Dijaki in dijakinje morajo na 
finalnem tekmovanju nastopati v šolskih in ne klubskih dresih. 
 
Za razlago pravil in razpisa na tekmovanju je pristojen koordinator za atletska 
šolska tekmovanja. 
 



                   

 

 
ŠTAFETNI TEK 
 

Obrazce za prijavo štafet boste dobili v sprejemni pisarni. Vodje ekip naprošamo, da 
imenski seznam sestave štafet oddajo v sprejemni pisarni najkasneje 45 minut pred 
štafetnimi teki.  
 
ŠTEVILO POSKUSOV 
 

Vsak tekmovalec ima v skoku v daljino in suvanju krogle po štiri (4) poskuse. 
V teku na 100 m ni finalnega teka.  
 
GARDEROBE 
 

Garderobe in stranišča so v kompleksu stadiona. Garderobe so označene z napisi, 
izvajalec ne jamči za varnost shranjene garderobe in osebnih predmetov.  
 
TOČKOVANJE DOSEŽKOV 
 

Na vseh ekipnih tekmovanjih se dosežke točkuje po Tablicah IAAF (»Madžarske 
tablice«) iz leta 2014.  
 
TEREN ZA OGREVANJE 
 

Ogrevanje bo možno izven stadiona in v dvorani.  
 
PRIJAVNICA 
 

Tekmovalci se morajo v prijavnici, na zahodnem delu stadiona, pred vhodom v 
dvorano. Odhod na tekmovališče je skupen, pod vodstvom sodnika oz. spremljevalca. 
Uporaba osebnih orodij ni dovoljena. 
 
MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba bo zagotovljena v času tekmovanja na stadionu v bližini cilja.  



                   

 

 

URNIK  TEKMOVANJA 
10.00 sestanek vodij ekip  - sejna soba v sejni sobi AD Kladivar Celje 
 
10.30 slovesna otvoritev tekmovanja  
 
OTVORITEV TEKMOVANJA: 
Otvoritev in mimohod ekip bo ob 10.30 na travniku pred tribuno. Vsi ostali 
tekmovalci spremljajo otvoritev na tribuni. 
Za mimohod ekip vsaka šola zagotovi najmanj 5 tekmovalcev. Zbor le teh je pri 
vhodu na zahodnem delu stadiona. 
 
 

Urnik Dijaki Dijakinje 
11.00 suvanje krogle skok v daljino 

11.00 tek 100 m  

11.10 skok v višino skok v višino 

11.20  tek 100 m 

11.40 tek  400 m  

12.00  tek 400 m 

12.20 skok v daljino suvanje krogle 

12.20 tek 1000 m  

12.35  tek 1000 m 

12.50 tek 2000 m  

13.10  štafetni tek 4 x 100 m 

13.20 štafetni tek 4 x 100 m  
 
13.30  razglasitev rezultatov  



                   

 

 
PREHRANA  
 

Na šoli vam lahko ponudimo toplo malico: 
A. dunajski, pomfrit in solata, pijača 
B. sojin polpet, pomfrit in solata, pijača 

 
Prijave sprejemamo na mail: bernardajug@gmail.com 
ali telefon: 041 646 617 
Ob prijavi napišite ime šole in število kosil A in B. Cena kosila je: 3.5€ 
 
Kosilo lahko naročite najkasneje do torka, 06. 10. 2015 do 12 ure.  
 
 
PARKIRIŠČE  
 

Avtobusi naj dijake odložijo na parkirišču pred stadionom, nato pa parkirajo pred 
dvorano Golovec v Celju. 
 
DODATNE INFORMACIJE  
 
Aljana Topole: 040 899 341 
 
 
   

      SEVER 

 

           ZAHOD                      VZHOD 

  

        JUG 

 

VHOD 

 



                   

 

 
REKORDI ATLETSKIH TEKMOVANJ ZA SREDNJE ŠOLE 

 
DIJAKI (1997 in mlajši) 
 

100 m 10.60 +0.5 ŠUŠTERŠIČ Matic-80 SŠELR, Ljubljana 02.06.1998 Ravne 
400 m 47.84  VONČINA Erik-90 SGLŠ Postojna 20.05.2010 Ljubljana 
1000 m 2:24.28  RUDOLF Žan-93 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko 16.05.2012 Ljubljana 
    in zdravstvo, Ljubljana 
2000 m 5:19.91  PETRAČ Jan-95 Gimnazija Šentvid, Ljubljana 21.05.2014 Domžale 
4 x 100 m 42.28  GIMNAZIJA ŠENTVID, Ljubljana 25.05.2011 Ljubljana 
   Hajdu G.-92, Pirnat S.-92, Končina L.-94, Lindič Mit.-93 
Daljina (cona) 7.36 +1.2 ČEHOVIN Urban-93 Gimnazija Nova Gorica 22.05.2013 Ljubljana 
Višina 2.17  APOSTOLOVSKI Sašo-63 Gimnazija Šentvid, Ljubljana 03.06.1981 Celje 
 2.17  PREZELJ Rožle-79 Gimnazija Šiška, Ljubljana 02.06.1998 Ravne 
Krogla (5 kg) 21.31  PLEŠKO Nace-96 Gimnazija Šentvid, Ljubljana 21.05.2014 Domžale 
 

 

 
 
DIJAKINJE (1997 in mlajše) 
 

100 m  11.78 +1.0 SITAR Alja-92 Srednja šola in gimnazija Domžale 26.05.2009 Ljubljana 
400 m 54.23  POGOREVC Maja-96 ŠC Slovenj Gradec (gimnazija) 20.05.2015 Domžale 
1000 m 2:46.36  MIŠMAŠ Maruša-94 Gimnazija Vič, Ljubljana 23.05.2012 Ljubljana 
4 x 100 m 48.15  GIMNAZIJA ŠIŠKA, Ljubljana 01.06.1994 Postojna 
   (Alibabič E., Čarman T., Langerholc B., Umnik M.)   
Daljina (cona) 6.14 +1.6 BEDRAČ Maja-99 Gimnazija, Ptuj 20.05.2015 Domžale 
Višina 1.82  OMERZU Lara-78 Gimnazija Brežice 21.05.2014 Domžale 
Krogla (3 kg) 16.67  AVBELJ Manca-96 Srednja frizerska šola, Ljubljana 21.05.2014 Domžale 



                   

 

 

Posebna nagrada za vsakega nastopajočega tekmovalca 

Atletska zveza Slovenije in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., sta v letošnjem letu 

obnovili sodelovanje. Partnerja se zavedata pozitivnih učinkov športa na posameznika in 

pozitivnih vrednot športa. Posebej pa je razveseljivo število udeležencev šolskih športnih 

tekmovanj, ki vsako leto sodelujejo, tekmujejo, spoznavajo šport in zdrav način življenja na 

atletskih tekmovanjih. 
 

Vsi udeleženci ekipnega finalnega tekmovanja osnovnih in srednjih šol prejmejo s strani 

sponzorja Atletske zveze Slovenije, Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., brezplačno 

nezgodno zavarovanje za šolsko leto 2015/2016*. 
 

Zavarovanje vključuje kritje za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode (zavarovalna vsota za 

trajno invalidnost je 5.000,00 EUR) ter kritje dnevnega nadomestila za bolnišnično zdravljenje 

zaradi nezgode (dnevno nadomestilo je 5 EUR na nočitev v bolnišnici). Vse ostale informacije 

vsebuje polica in splošni pogoji. 
 

*Vsak udeleženec tekmovanja prejme le eno nezgodno zavarovanje, ne glede na morebitno večje število prijav na tekmovanje.  
 

 


