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Dijaki skupine »C«

Ivančna Gorica, 9. 12. 2010

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Na pol poti med Novim mestom in Ljubljano je ob avtocesti naselje Ivančna
Gorica. Proč od prometa, na severovzhodni strani pri gozdu je nastalo
izobraţevalno središče z osnovno in srednjo šolo. Sredi polj in gozda si v miru
nabira znanje okoliška mladina. Srednja šola nosi ime po slavnem rojaku Josipu
Jurčiču.
Leta 1981 se je pouk začel v prostorih nove šole in istega leta je gimnazija, ki
ima v tem okolju ţe več kot polstoletno tradicijo, prerasla v srednjo šolo z več
programi, ki jo obiskuje okoli 700 dijakov.
Ponosni smo na:
- dobro opremljenost šole s sodobno učno tehnologijo,
- svojo telovadnico s fitnes studiem in plesno dvorano,
- lastno kuhinjo, ki nudi dijakom malico,
- bogato zaloţeno in učbeniški sklad,
- enoizmenski pouk,
- zobozdravstveno ambulanto, urejene prevoze…

Zgodovina šole
Srednja šola Josipa Jurčiča je bila ustanovljena 6.9.1945 kot Mešana niţja
nepopolna gimnazija. Pouk se je pričel 5.11.1945 na različnih lokacijah, leta
1946 pa je gimnazija začela s poukom v stiškem samostanu. Šola je imela 7
oddelkov v štirih letnikih. 19. 6.1950 se je šola preobrazila v višjo gimnazijo.
Gimnazija Stična je imela v šolskem letu 1950/51 osem oddelkov niţje in dva
oddelka višje gimnazije s 377 dijaki. Leta 1955 je prvi osmi razred opravil
maturo.
Po šolski reformi 1958 je Gimnazija Stična obdrţala le 4 višje razrede, niţji
razredi pa so postali del osnovne šole. V šolskem letu 1958/59 je imela
gimnazija 4 razrede s 97 dijaki in 6 učiteljev.
Sledila so teţka leta prizadevanj za obstoj. Leta 1970 je gimnazija dobila ime po
pisatelju Josipu Jurčiču in razglasila dan njegovega rojstva, 4. marec, za dan
šole.
Ob občinskem prazniku leta 1979 je Gimnazija Josipa Jurčiča dobila najvišje
občinsko priznanje – Adamičevo nagrado. Lahko rečemo, da se je s tem šola

končno trdneje zasidrala v svoje okolje. Šolski prostori v stavbi samostana so
postajali pretesni in neprimerni za sodoben pouk, zato se je občina Grosuplje
leta 1980 odločila za gradnjo sodobnega šolskega centra med Ivančno Gorico in
Stično.
Z uvedbo usmerjenega izobraţevanja v šolskem letu 1981/82 se je pouk začel v
novem šolskem centru Josipa Jurčiča. Šola je namesto gimnazije pridobila
druţboslovni program, poleg tega pa najprej še program strojništvo in nato
program ekonomski tehnik. Junija 1984 je šolanje zaključila zadnja – 29.
generacija gimnazijskih maturantov. Leta 1991 je bil ukinjen program
strojništvo, šola je ob reformi srednjega šolstva spet pridobila program splošna
gimnazija, ohranila program ekonomski tehnik, hkrati pa smo pridobili
dislokacijo oddelka srednje trgovske šole iz Ljubljane – program trgovec.
Doţiveli smo še nekaj organizacijskih sprememb in reorganizacij, na srečo brez
večjih pretresov.
Po 24 letih skupnega ţivljenja z Osnovno šolo Stična pod streho šolskega centra
smo se v šolskem letu 2003/2004 končno poslovili od dvoizmenskega pouka.
Osnovna šola se je preselila v novo sosednjo stavbo, srednja šola pa je pridobila
za svojo dejavnost celotno stavbo šolskega centra in s tem idealne pogoje za
svoje delovanje.
Danes je Srednja šola Josipa Jurčiča enovit vzgojno-izobraţevalni zavod s
programi: splošna gimnazija, ekonomski tehnik PTI, ekonomski tehnik in
maturitetni tečaj. Za 700 vpisanih dijakov skrbi 60 zaposlenih.
V 60-letni zgodovini šole se je nabralo mnogo dogodkov, precej lepih, nekaj
tudi grenkih spominov, predvsem pa je nepregledna mnoţica uspehov delavcev
šole in naših dijakov, ki so druţno poskrbeli, da smo obstali, a ne samo to,
temveč smo tudi častno in uspešno opravili svoje poslanstvo. To nazadnje
potrjujejo številni naši nekdanji dijaki, ki so se še posebej uveljavili v naši
druţbi. Še mnogo več zanimivosti o šoli pa si lahko najdete na naši spletni strani
http://www.ssjj.si/
Milan Jevnikar

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

TEHNIČNI

BILTEN

Tekmovanje: Četrtfinale v rokometu za dijake – C skupina
Izvajalec: Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Vodja tekmovanja: Edvard Vrenčur (edvard.vrencur@guest.arnes.si)
gsm 041256972)
Datum tekmovanja: Četrtfinale bo v telovadnici Srednje šole Josipa Jurčiča v
Ivančni Gorici, 7. 12. 2010 ob 9.00.

 Na četrtfinale C skupine so se uvrstile ekipe dijakov naslednjih šol:
EKIPA
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije, Celjska 16, 1000
Ljubljana
SŠ – Srednja upravno-administrativna
šola Ljubljana,
Poljanska c. 24, 1000 Ljubljana
Šolski center Krško – Sevnica,
Cesta krških žrtev 131, Krško

VODJA EKIPE
Matjaž Plesec
Gsm 041 981632
e-pošta:plesec.matjaz@gmail.si
Matjaž Kovačič
Gsm 041 352503
e-pošta: matjaz.kovacic@suaslj.com
Bojan Božič
gsm 041 296478
e-pošta: bojanbozic1@gmail.com
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Edvard Vrenčur
Gorica
Gsm 041 256 972
Cesta II. grupe odredov 38, 1290
e-pošta:
Ivančna Gorica
edvard.vrencur@guest.arnes.si
Tel. 01 78 78 720, Faks 01 78 78 560

 RAZPORED TEKEM
Na podlagi žreba, ki se je opravil na Zavodu za šport Slovenije (ZŠS), se igra po
naslednjem sistemu:
1. KROG
1. tekma ob 10.00
SŠ JJ Iv. Gorica
: ŠC PET Ljubljana
2. tekma ob 10.45
Šolski center Krško
:
SUAŠ Ljubljana
2. KROG
3. tekma ob 11.45
zmagovalec 1. tekme 1. kroga proti poražencu 2. tekme 1. kroga
4. tekma ob 12.30
poraženec 1. tekme 1. kroga proti zmagovalcu 2. tekme 1. kroga
 PRAVILA TEKMOVANJA
V vsakem od četrtfinalnih turnirjev nastopajo po štiri ekipe; v prvem krogu se
pomerijo na podlagi žreba, ki se opravi na ZŠS. 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 5-minutnim odmorom. Med drugo in tretjo tekmo
je 10-minutni 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.
Tekmovalni karton se izdela za četrfinalno tekmovanje oziroma tudi za polfinalno
in finalno, če pride do sprememb v ekipi. Pred začetkom tekmovanja mora vodja
tekmovanja pregledati, če je dokumentacija ekip v skladu s skupnimi pravili.
Vsa ostala pravila so objavljena v Informatorju I, reviji Šport mladih, za druge
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 ...).

Dijaki in dijakinje, ki imajo poškodbe ali bolezni, ki lahko negativno vplivajo na
nasprotne igralce (mavec ...), na šolskih športnih tekmovanjih ne smejo nastopati.

 PROGRAM TEKMOVANJA
9.00
9.15
9.30
9.40
9.50
10.00
14.00

Sprejem ekip, oddaja dokumentacije – originali vodji
tekmovanja, namestitev ekip
Začetek ogrevanja
Pregled dokumentacije (vodja tekmovanja, glavni sodnik, vodje
ekip)
Prihod ekip na igrišče in slovesna predstavitev ekip,
predstavitvene točke
Pozdravni govor ravnatelja Milana Jevnikarja in župana občine
Ivančna Gorica gospoda Dušana Strnada
Odprtje turnirja in začetek tekmovanj
**************************
slovesna razglasitev rezultatov

 POSEBNA OBVESTILA

Izvajalec zagotovi žoge za tekme, za ogrevanje pa ekipe prinesejo žoge s seboj.
Malico zagotovi organizator za vse nastopajoče igralce, trenerje in sodnike.
Malico lahko dobijo tudi drugi navzoči ob predhodni najavi vodji tekmovanja.
ORGANIZACIJSKI ODBOR

SEZNAM IGRALCEV

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
1. Gašper Slapničar
2. Andraţ Zapotnik
3. Jurij Tratar
4. Klemen Sašek
5. Anţe Ratajec
6. Matej Maver
7. Jaša Tiselj
8. Miha Jerebic
9. Miha Štrus
10. Anţe Čoţ
11. Denis Zavodnik
12. Enej Butkovec
13. Blaţ Zavodnik
14. Matej Potokar

ŠC PET Ljubljana
1. Mario Batinič
2. Martin Potisek
3. Marko Marlin
4. Domen Urbanc
5. Nejc Jakobčič
6. Miloš Tomasović
7. Igor Petrovič
8. Jan Grebenc
9. Ţan Zupančič
10. Peter Batinič
11. Rok Selakovič
12. Vid Gregorin
13. Marko Cvijić
14.Domen Berdajs
15.Adil Kukavica

Šolski center Krško
1. Simon Sintič
2. Armin Vovčko
3. Tadej Dular
4. Gašper Škoflek
5. Domen Andlovic
6. Jaka Pustovrh
7. Roman Gorišek
8. Blaţ Ţitnik
9. Matej Kučič
10. Jaka Bračun

SUAŠ Ljubljana
1. Nik Mlakar
2. Ţiga Brglez
3. Amel Ajkić
4. Zoran Pavlović
5. Nikola Školnik
6. Klemen Gorenc
7. Aleksander Kovdela
8. Mario Marićić
9. Matej Lampel
10. Aleksander Plut
11. Adis Harbaš
12.Mark Smlatić
13.David Pilipović

REZULTATI ČETRTFINALNEGA TURNIRJA V
ROKOMETU ZA SREDNJE ŠOLE DIJAKI SKUPINA »C«

PRVA TEKMA
Srednja šola JJ Ivančna Gorica : ŠC PET Ljubljana

DRUGA TEKMA

REZULTAT

18:23
REZULTAT

25:21
Šolski center Krško : SUAŠ Ljubljana

TRETJA TEKMA
ŠC PET Ljubljana : SUAŠ Ljubljana

ČETRTA TEKMA
Šolski center Krško : Srednja šola JJ Ivančna Gorica

REZULTAT

28:26
REZULTAT

20:19

Vrstni red četrtfinala državnega prvenstva v rokometu za dijake 2010/2011:
MESTO
1. – 2.
1. – 2.
3. – 4.
3. – 4.

EKIPA
Šolski center Krško
ŠC PET Ljubljana
Srednja šola JJ Ivančna Gorica
SUAŠ Ljubljana

V polfinale državnega prvenstva za leto 2010/2011 se uvrstita naslednji dve
ekipi dijakov:
 Šolski center Krško
 ŠC PET Ljubljana

SPOŠTOVANI UDELEŢENCI ČETRTFINALA
DRŢAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU
ZA DIJAKE SKUPINA »C«

Končal se je četrtfinalni turnir drţavnega prvenstva v rokometu za dijake.
Organizirala ga je Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica v sodelovanju z
Zavodom za šport RS Planica. Tekmovanje se je odvijalo v Telovadnici Srednje
šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.
Vsem ekipam bi se zahvalil za udeleţbo na turnirju, ter čestital za športno in
korektno igro, prvo uvrščenima ekipama pa ţelim čim boljši rezultat v
nadaljnjem tekmovanju.
Zahvaljujem se:
- Aktivu učiteljev športne vzgoje (Marini Strnad, Simonu Bregarju in
Franciju Pajku)
- Darku Pandurju za oglaševanje na šolski spletni strani in izdelavi vabila
- Dragici Šteh in Mariu Štefetu za izdelavo plakata
- Anji Šmajdek za urejanje šolskih panojev z rokometno vsebino
- Luki Marklju in Nejcu Meletu za fotografiranje in snemanje
- Blerdonu Rustemiju za predvajanje glasbe
- Katarini Tomšič in Marion Van Midden za vodenje rokometnih
zapisnikov
- Jerneju Marinčiču za povezovanje programa
- Plesni skupini ŠŠD JJ Ivančna Gorica
- Spremljevalkam ekip (Eriki Krampelj, Evi Pančur, Mojci Seliškar in Alji
Puš)
- Milanu Čoţu in Petru Kutnarju za ozvočenje
- Bojani Hauptman za urejanje prehrane
- Barbari Meglen za poročanje s tekem
Posebno se zahvaljujem za pomoč ravnatelju Milanu Jevnikarju in ţupanu
občine Ivančna Gorica gospodu Dušanu Strnadu, ki sta navzoče nagovorila in
tekmovanje tudi uradno odprla.
Zahvaljujem se tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi
tekmovanja.
Vodja tekmovanja in organizacije
Edo Vrenčur, prof.

