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UVODNA MISEL 

 

V iskanju evropske identitete šport igra enega 

izmed pomembnih dejavnikov. Šport se namreč 

vpleta z življenjem vsakega posameznika, pa naj 

se ta ukvarja s športom aktivno ali pa je le 

pasiven gledalec. Športu se v današnji družbi 

skorajda ne moremo izogniti. Prav zato se odnos 

do športa izrablja kot nekakšno ogledalo družbe 

in problemi v športu odražajo probleme družbe. 

Različnost, ki je včasih podkrepljena s predsodki, 

se lahko v športu potencira ali pa zabriše. 

Odvisno od našega pristopa. 

 

 

Veselje do igre, sodelujočih ali ob posameznih dogodkih, nas velikokrat 

preseneti pri športnikih. Solze sreče, brezglavo tekanje po igriščih in celo 

poljubljanje smuči so le nekateri vidni znaki veselja. Vsekakor pa je največje 

veselje, ko ti uspe doseči lastno zastavljen cilj. Tako veselje je največje in ga je 

težko prikazati. Želimo si videti vaše veselje ob doseženih lastnih dogodkih.  
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FINALISTI ROKOMETA 

V ŠOLSKEM LETU 20010/2011  

V torek , 15. marca 2011, smo v športni dvorani ŠC Krško – Sevnica izpeljali finale državnega 

tekmovanja v rokometu za dijake. Na tekmovanju, ki se je pričelo ob 10. uri so se pomerile 

ekipe naslednjih šol: 

GIMNAZIJA ŠIŠKA LJUBLJANA 

Aljaževa ulica 32, Ljubljana 

vodja ekipe: Saša Vesel 

e-pošta: sasa.vesel@guest.arnes.si 

 

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA 

Cesta 5. Maja 12, Ajdovščina 

vodja ekipe: Danilo Pudgar 

e-pošta: pudgar@siol.net 

 

GIMNAZIJA PTUJ 

Volkmerjeva 15, Ptuj 

vodja ekipe: Tomaž Zemljič 

e-pošta: tomaz.zemljic1@guest.arnes.si 

 

ŠC KRŠKO-SEVNICA – SSPŠ  KRŠKO 

Cesta krških žrtev 131, Krško 

vodja ekipe: Bojan Božič 

 e-pošta: bojanbozic1@gmail.com 

mailto:sasa.vesel@guest.arnes.si
mailto:pudgar@siol.net
mailto:tomaz.zemljic1@guest.arnes.si
mailto:bojanbozic1@gmail.com
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                                             PROGRAM PRIREDITVE 

9:00  SPREJEM GOSTUJOČIH EKIP, POGOSTITEV GOSTOV, KRATEK  SESTANEK VODIJ EKIP IN 

SODNIKOV 

9 : 35  OTVORITEV TEKMOVANJA   

- PRIHOD VSEH EKIP S TABLAMI Z NAZIVI ŠOL NA IGRIŠČE 

- POSLUŠANJE DRŽAVNE HIMNE 

- POZDRAVNI GOVOR V.D. RAVNATELJA SSPŠ  JOŽETA PAVLOVIČA 

- POZDRAVNI GOVOR PODŽUPANJE OBČINE KRŠKO ANE NUŠE SUMRAK 

- POZDRAVNI GOVOR PREDSTAVNIKA ZŠRS PLANICA MARKA PRIMOŽIČA 

- FAIR PLAY PROTOKOL S PRISEGO JURETA JAZBECA DIJAKA GIMNAZIJE ŠIŠKA 

- NASTOP HARMONIKARJEV – DIJAKI ŠC KRŠKO – SEVNICA                                                                                                                                         

10 : 05 - prva tekma 

ŠC KRŠKO-SEVNICA- SSPŠ Krško :  GIMNAZIJA ŠIŠKA 

11 : 15 - druga tekma 

SŠ VENO PILON AJDOVŠČINA : GIMNAZIJA PTUJ 

12 : 20 NASTOP PLESNE SKUPINE – DIJAKINJE GIMNAZIJE PTUJ  

12 : 30 - tretja tekma 

GIMNAZIJA ŠIŠKA      :    GIMNAZIJA PTUJ 

13 : 30 - četrta tekma  

ŠC KRŠKO-SEVNICA- SSPŠ Krško    :   SŠ VENO PILON AJDOVŠČINA 

14 : 30 PODELITEV POKALOV, MEDALJ IN NAGRAD  

PODELJEVALCI: UROŠ ŠERBEC – NEKDANJI VRHUNSKI ŠPORTNIK 

                             SAŠA VESEL – KOORDINATORKA ZA ROKOMET PRI ZŠRS PLANICA 

                             BOJAN BOŽIČ – ORGANIZATOR TEKMOVANJA 



SKLEPNI BILTEN: ROKOMET – DIJAKI FINALE DRŽAVNEGA TEKMOVANJA 15. marec 2011 

 

 
5 

 

                                                  DOBRODOŠLI V KRŠKEM 

Občina Krško se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. To je tam, kjer se dolina reke Save 
razširi v prostrano Krško polje, preko katerega se na južnem obrobju lenobno vije reka Krka. 
Občina, ki sta ji v preteklosti industrija in energetika oblikovali njeno razpoznavnost, je v 
devetdesetih letih močno spremenila nekdanjo gospodarsko strukturo. 

 

 

Mesto, ki je nastalo na obeh bregovih reke Save 

 

Mesto Krško je nastalo na obeh bregovih reke Save. Staro mestno jedro je obnovljeno, kar 

daje mestu sliko urejenosti in značilnost upravnega središča, ki izpolnjuje celo širšo, 

pokrajinsko dimenzijo. Novi del mesta na Vidmu se je uredil skupaj z dograditvijo Nuklearne 

elektrarne Krško in že poznano Tovarno celuloze in papirnico. V to industrijsko cono pa 

spadata vsekakor še posodobljena brestaniška elektrarna in program kartonaže, ki že posluje 

primerno evropskemu tržnemu prostoru. 

Novi izzivi se danes odpirajo ob zapiranju rudnika Senovo. Tudi gradbeništvo spreminja 

organizacijsko in tržno podobo, kar pa bo pomembno predvsem ob programu gradnje verige 

savskih elektrarn. Danes v občini čutimo tudi ugodno podjetniško klimo, ki omogoča razvoj 

podjetništva, kmetijstva in turizma, ki naj bi z različnimi panogami omogočila nove poslovne 

priložnosti. 

Turizem je panoga, ki ima realne možnosti za razvoj. Naravne in kulturno-zgodovinske 

danosti nudijo priložnosti za vlaganje v turistično dejavnost. Nahajališče tople in zdravilne 

termalne vode pri Kostanjevici obeta temu izredno bogatemu kulturnozgodovinskemu kraju 

izjemne možnosti za razvoj. Ob vznožju Gorjancev, pri izviru potoka Studene, se očem 

razkriva naravno bogastvo Kostanjeviške jame. Jama je zelo bogata s kapniki različnih oblik, 
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pot po njej je urejena in primerna za starejše in mlajše obiskovalce, z jamarskim vodnikom jo  

 

prehodimo v dobre pol ure. Krakovski pragozd je edini v Sloveniji, kjer raste hrast 'dob' in 

kjer živijo redke, že močno ogrožene živalske vrste. Raznolikost pokrajine, naravne danosti in 

kultura so pogojevale nastanek številnih ljudskih običajev. Pustovanje, predvsem v 

Kostanjevici, vinska trgatev, cvičkarija, martinovanje, kožuhanje ali ličkanje koruze, prazniki 

češenj, veselje kresne noči in miklavževanje so prireditve, ki nam poleg družabnosti prinašajo 

tudi sporočilo o dogodkih v minulih dneh. Ob poletnih večerih se na prostem odvijajo 

kulturne prireditve, kot sta 'Poletje na gradu Rajhenburg' in 'Jesenske serenade' ter razne 

glasbene prireditve v večjih krajih. Med domačimi izvajalci je najbolj znan Pihalni orkester 

Videm s svojimi številnimi, tudi že mednarodnimi uspehi. 

 

Krško je znano tudi po speedway dirkah, kjer so na stadionu tekmovali že svetovno znani vozniki. 

Lega krške pokrajine in njen relief sta ugodna za razvoj kmetijske in turistične dejavnosti. 

Pridne roke domačinov so prisojne griče krške kotline spremenile v rodovitne vinograde in 

sadovnjake z bogatimi nasadi jablan, hrušk, breskev, sliv in marelic. Uveljavljena blagovna 

znamka je avtohtono vino 'Cviček'. To je lahko, osvežujoče svetlo rdeče vino, ki se prilega k 

vsaki hrani, ob vsaki priložnosti. Da je to okolje zares vinorodno, dokazujeta dve vinsko-

turistični cesti: južna, Podgorjanska, teče po celotnem območju Kostanjevice, Podbočja z 

Gadovo pečjo in Šutno, in severna, Bizeljsko-Sremiška vinska cesta, ki poteka od Zgornje 

Pohance preko Zdol na Sremič, mimo gostišča 'Tri lučke' ter nadaljuje pot skozi Brestanico, 

Senovo in v Kališovec. 
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Uveljavljena blagovna znamka je avtohtono vino Cviček     

       

Na jedilnih listih gostišč in turističnih kmetij je pestra ponudba, ki jo dopolnjujejo tudi pristne 

domače jedi, kot so raca z domačimi mlinci, Martinova goska, dobrote domačih kolin in 

domači kruh.   

Vabimo vas, da obiščete slikovito pokrajino med Gorjanci in Bohorjem, kjer se sedanjost 

prepleta in dopolnjuje z dediščino davno minulih stoletij. Prisrčno vabljeni v našo razgibano 

pokrajino, kjer vas bodo naši gostoljubni prebivalci veselo sprejeli. Ob okušanju kulinaričnih 

dobrot in ob zdravici boste v kozarcu zlahka prepoznali tople žarke sonca, začutili žlahtno 

aromo in skrbno nego vinskih kletarjev. 

 

                                                                      Povzeto po spletnih straneh občine Krško 
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REZULTATI TEKEM 

 

Prva tekma: 

ŠC KRŠKO-SEVNICA- SSPŠ Krško :  GIMNAZIJA ŠIŠKA 

20 : 15 

 

Druga tekma: 

 

SŠ VENO PILON AJDOVŠČINA : GIMNAZIJA PTUJ 

 

22 : 18 

 

Tretja tekma: 

GIMNAZIJA ŠIŠKA : GIMNAZIJA PTUJ 

 

22 : 21 
 

Četrta tekma: 

 

ŠC KRŠKO-SEVNICA- SSPŠ Krško : SŠ VENO PILON AJDOVŠČINA 

 

26 : 25 
 

  



SKLEPNI BILTEN: ROKOMET – DIJAKI FINALE DRŽAVNEGA TEKMOVANJA 15. marec 2011 

 

 
9 

 

 

 

KONČNA UVRSTITEV EKIP 

 

 

1. MESTO:           ŠC KRŠKO-SEVNICA- SSPŠ Krško 

 

2. MESTO:              SŠ VENO PILON AJDOVŠČINA 

 

3. MESTO:              GIMNAZIJA ŠIŠKA LJUBLJANA 

  

3. MESTO:                 GIMNAZIJA PTUJ 
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  ŠE NEKAJ UTRINKOV IZ TEKMOVANJA… 
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ORGANIZACIJA 

 

VODJA TEKMOVANJA:   Bojan Božič , prof. 

 

SODNIKA: Lindič B., Colner D.  

 

UPRAVLJALCA SEMAFORJA IN ZAPISNIKARJA:  Nejc Cehte in Filip Kelek 

 

POVEZOVANJE PRIREDITVE: Kim Sevšek 

                                                                                                                                                                                          

FOTOGRAFIJA:   Jurij Colarič 

 

ZA GLASBO JE SKRBEL: Nejc Debelak 

 

OBLIKOVANJE, UREJANJE IN IZDELAVA BILTENA:  Bojan Božič , prof. 

 

 

 


