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PREDSTAVITEV KRAJA 

NOVO MESTO 

PRESTOLNICA DOLENJSKE 
 

 

Dolenjska je razgibana, valovita pokrajina blagih tisočerih oblik in barv. V osrčju 
pokrajine se vije reka Krka, zelena lepotica, ki je že stoletja kažipot njenim 
prebivalcem in popotnikom. 
 
Arheologi s pomočjo materialnih ostankov odstirajo sliko o življenju prvih naseljencev 
v našem okolju, ki so se tudi naselili že v kameni dobi. Prava zakladnica pa so 
najdišča iz starejše in mlajše železne dobe. Ugodne prometne poti, oblikovanost 
površja, klima in nahajališča železove rude so omogočili nastanek naselij na naravno 
dobro varovanih gričih. V bližini Novega mesta je potekala pomembna rimska 
prometna pot iz Ljubljane proti Sisku. V antičnem obdobju so svoje sledi tu pustili tudi 
Rimljani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V srednjem veku so plemiške rodbine in cerkvene ustanove pri prodiranju proti jugu 
Evrope in utrditvi svojih političnih in gospodarskih teženj na osvojenih ozemljih začela 
ustanavljati trška in mestna naselja, ki so bila upravna in vojaška središča njihovih 
posesti. Tudi Habsburžani so potrebovali svoje središče za utrditev oblasti v tem 
prostoru. 
Vojvoda Rudolf IV. Habsburški je 7. aprila 1365 na prostoru, kjer do tedaj ni bilo 
naselja, ustanovil mesto, ki ga je poimenoval po sebi Rudolfswerth, a so ga ljudje že 
od vsega začetka imenovali Novo mesto, ker je bilo pač v tistem času res novo.  
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7. aprila 1365 je bil ustanovljen osrednji prostor srednjeveškega Novega mesta, 
Glavni ali Veliki trg. V hišah okrašenih z arkadami so živeli in delali pretežno trgovci 
in obrtniki. Prvi rotovž so zgradili 1720. leta, ga kasneje porušili in zgradili 
današnjega. Na pročelju se nahaja grb Novega mesta s podobo Rudolfa IV. 
Habsburškega, pred njo pa stojita doprsna kipa Dragotina Ketteja in Janeza Trdine.  
Na gornjem delu trga stoji kamnit vodnjak, na katerem so vklesani verzi iz Kettejeve 
pesmi Na trgu. 
 
Obrt in trgovina sta bili osnovni gospodarski dejavnosti v prvih stoletjih in sta mestu 
omogočili razcvet. Njegov razvoj so prekinile naravne nesreče (požari in kužne 
bolezni) ter Turki, ki pa mesta niso nikoli zavzeli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Najbolj izrazit del polotoka Novega mesta je na območju Brega. Za obrambo so poleg 
že naravne obrambe sezidali še obzidje, ki pa so ga leta 1786 v večini porušili in na 
nekaterih mestih preuredili v bivališče. Do Brega nas pot pripelje od Glavnega trga 
mimo Jakčevega  in Narodnega doma ali iz Zupančičevega sprehajališča po 
stopnicah med dvema breškima hišama.  Tu je bil rojen tudi slikar Božidar Jakac. 
 
V mestu delujejo za mesto in Dolenjsko pomembne cerkvene ustanove. Na begu 
pred Turki so se tu leta 1472 naselili frančiškani. V neposredni bližini Glavnega trga 
so sezidali cerkev in samostanska poslopja. Cesar Friderik III. In papež Aleksander 
VI. sta leta 1493 pri cerkvi Sveti Nikolaj ustanovila kolegiatni kapitelj. Kapiteljska 
cerkev stoji na najvišji točki mestnega polotoka in daje značilno podobo novomeškim 
vedutam.  
 
Frančiškani so v Novo mesto prišli leta 1472 in zgradili cerkev sv. Lenarta in prvotno 
samostansko poslopje. Samostanska cerkev je 1664 leta pogorela do tal. Samostan 
ima najstarejšo knjižnico v Novem mestu in tri renesančne nagrobnika. 
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V začetku 19. stoletja so kratek čas tudi Novo mesto upravljali Francozi v okviru 
Ilirskih provinc, sicer pa so tudi našega mesta dotaknila gospodarska, tehnična in 
družbena dogajanja v Evropi. Zlasti v drugi polovici 19. stoletja je prišlo do narodnega 
prebujenja. V Novem mestu je bil tako leta 1873 položen temeljni kamen za gradnjo 
prvega narodnega doma na Slovenskem, ki je bil dograjen dve leti za tem. To je tudi 
čas, ko je v mesto prisopihal prvi vlak, ko je bila zgrajen bolnišnica, Kandijski most in 
posamezne javne zgradbe zunaj mestnega obzidja, ki so nakazovale širitev mesta v 
20. stoletju. 
 
Prva svetovna vojna je prekinila obetaven razvoj mesta, čeprav se ga je dotaknila 
posredno kot kraja v zaledju.  Konec vojne je hkrati tudi konec habsburške oblasti in 
začetek povezovanja z južnoslovanskimi narodi v skupno državo.  Lahko razumemo 
olajšanje meščanov po končani vojni leta 1918 in ponovni zagon pri delu na različnih 
področjih.  
 
Ponovno je vojna vihra grobo posegla v tok dogajanja leta 1941. Novo mesto je bilo 
po kratkotrajni nemški zasedbi do leta 1943 pod italijansko upravo, kasneje pa do 
konca vojne pod nemško. Staro mestno jedro je bilo zaradi bombnih napadov močno 
poškodovano, še bolj boleče pa so bile človeške izgube. 
 
V drugi polovici 20. stoletja je Novo mesto zelo spremenilo svojo podobo. Dokončno 
se je izvilo iz meja srednjeveškega obzidja. To je čas nastanka številnih industrijskih 
obratov in s tem v zvezi pospešene urbanizacije. V teh letih so bile ustanovljene nove 
šolske, zdravstvene in kulturne ustanove na Dolenjskem. 
 
Novo mesto je 21. stoletja vstopilo kot osrednje gospodarsko, upravno, kulturno, 
versko, izobraževalno in športno središče Dolenjske ter trdno prevzelo vodilno mesto 
v jugovzhodnem delu Slovenije. 
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Za športne nadobudneže so na voljo mnoge športne dejavnosti, kot so tenis, 
nogomet in atletika na Portovaldu, odbojka, košarka in potapljanje na Loki, plavanje v 
bazenu Osnovne šole Grm in še mnoge druge. Za tiste, ki šport raje opazujejo pa so 
na voljo športna dvorana Leona Štuklja in športna dvorana Marof, kjer lahko navijajo 
za svoje najljubše športnike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izven središča mesta se pa nahaja še nakupovalni center Qlandia, kjer lahko mladi 
po želji zapravijo kar nekaj časa in denarja. 
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PREDSTAVITEV ŠOLE 
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korenine šole sežejo v leto 1873. Iz ohranjenega arhivskega gradiva lahko 
razberemo, da je bilatega leta v Rudolfswerthu (Novo mesto) ustanovljena Obrtno 
nadaljevalna šola, kjer so izobraževali za različne poklice. 
 
V začetku šola ni imela svojih prostorov, zato je gostovala v Šentjerneju in nato v 
različnih stavbah po Novem mestu. 
 
1. septembra 1982 se je šola preselila v novo stavbo v Šmihelu. Delavnice smo v 
naslednjih letih opremili s pomočjo združenega dela, ker ni bilo zgrajene telovadnice 
in igrišč, je potekal pouk telesne vzgoje v športni dvorani Marof in na igriščih Loka. 
 
Da bi šola izboljšala pogoje za pouk športne vzgoje, je z lastnimi sredstvi zgradila 
leta 1984 del igrišč. Delavci in dijaki smo se najbolj razveselili pričetka del izgradnje 
šolske telovadnice leta 1994. Telovadnica je bila dograjena v letu 1998 in 
poimenovana po olimpioniku Leonu Štuklju. V vseh letih obstoja je šola nekajkrat 
menjala svoj naziv. 
 
Vlada RS je 2003. leta sprejela sklep o novi organizaciji javnega vzgojno 
izobraževalnega zavoda Šolski center Novo mesto. 
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V sestavi Šolskega centra so šole: 
 

 Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 
 Srednja strojna šo1a 
 Srednja gradbena in lesarska šola 
 Srednja zdravstvena in kemijska šola 
 Višja strokovna šola 
 Srednja šola Metlika 
 Enota za izobraževanje odraslih 
 Medpodjetniški izobraževalni center 

 
 
Bogata dejavnost Šolskega centra je razvidna tudi iz velikega števila programov za 
katere 
izobražujemo. V zadnjih desetih letih smo ponudbo programov razširili tako na 
poklicnem kot 
tehniškem področju. Danes izobražujemo mladino za 23 različnih poklicev, nič manj 
pestra ni 
ponudba ob delu, na Višji strokovni šoli pa se je izobraževanje razširilo iz rednega 
programa tudi na izobraževanje ob delu. V tem šolskem letu obiskuje šolo približno 
2900 dijakov v 112 oddelkih, 1154 študentov višje strokovne šole ter okoli 1100 
udeležencev izobraževanja odraslih.  
 
V vseh teh letih je šola pridobivala tudi na ugledu v slovenskem prostoru. Dijaki 
centra posegajo na regijskih in republiških tekmovanjih iz fizike, gradbene mehanike, 
kemije, logike, matematike, stroke, v športnih disciplinah, po najvišjih mestih in 
priznanjih. Redno sodelujejo pri vseh oblikah povezovanja sorodnih šol v Sloveniji in 
so organizatorji republiških tekmovanj in srečanj za dijake in delavce. Svojo 
dejavnost predstavljajo na sejmih doma in v tujini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na šoli imamo dobro opremljene laboratorije za poučevanje strokovno teoretičnih 
predmetov in računalniške učilnice, pouk fizike, kemije, biologije ter praktični pouk pa 
potekajo v ustrezno kvalitetnih učilnicah. Učiteljski zbor je visoko strokovno in 
pedagoško usposobljen za delo. V takih pogojih imajo naši dijaki dobre možnosti za 
delo pri pouku, raziskovalno delo, športne dejavnosti in aktivnosti v prostem času. 
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PPrraavviillaa::  
 
 
Za izvedbo tekmovanja mora izvajalec priskrbeti puščico za izmenično posest žoge. 
Tekme se igrajo po pravilih FIBA. Igralni čas je 4 x 8 minut košarkarske igre z 
dvominutnim odmorom med prvo in drugo četrtino ter tretjo in četrto četrtino in 
petminutnim odmorom med drugo in tretjo četrtino. Podaljšek traja pet minut čiste 
igre. V zadnjih dveh minutah četrte četrtine in v podaljških se ura ustavlja tudi ob 
doseženem košu iz igre.  
V vsakem delu tekme in podaljških lahko ekipa uveljavlja po eno minuto odmora, 
razen v zadnji četrtini, ko lahko ekipa uveljavi dve minuti odmora.  
Izpolnjen »bonus« štirih osebnih napak se računa za vsako četrtino posebej. V 
primeru izključitve igralca zaradi nešportnega obnašanja, velja izključitev za vse 
tekme turnirja. Pred začetkom tekmovanja mora vodja tekmovanja pregledati, če je 
dokumentacija ekip v skladu s skupnimi pravili. 
 
Šole - ekipe opozorite, 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 bila objavljena v  reviji Šport mladih, Informator  2013/14.  
 
Dijaki in dijakinje, ki imajo poškodbe ali bolezni, ki lahko negativno vplivajo na 
nasprotne igralce (mavec......) na šolskih športnih tekmovanjih ne smejo nastopati. 
 
Ekipe opozarjamo, da žoge za ogrevanje prinesejo s seboj. 
 
Kontaktna oseba: Možnost prehrane: 
Kristijan Turk, prof. Kuhinja šolskega centra Novo mesto, na tel. št.: 

07/3932 111 

Tel. št.: 031 396 891 Picerija Eldorado 07/3378 010 

e-mail: kristijan.turk@gmail.com 
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UUrrnniikk  tteekkmmoovvaannjjaa::  
 

 

10.00 ŠC-NM SEŠTG  :  GEPŠ PIRAN 
 

  

1111..1155          GGEEPPŠŠ  PPIIRRAANN    ::    GGIIMM  ŠŠEENNTTVVIIDD  

  

  

1122..3300          ŠŠCC  NNMM    ::    GGIIMM  ŠŠEENNTTVVIIDD
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PPRREEDDSSTTAAVVIITTEEVV  EEKKIIPP  
 

 

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO- 

SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA 

  
 

Ekipa: 
 Ime in priimek Letnica rojstva 

1.  JANC Domen 1996 

2. . ŠIŠKA Matic 1998 

3.  MARINČ Aljaž 1997 

4.  KUŽNIK Klemen 1997 

5.  ZATEŽIČ Žiga 1995 

6.  ZUPAN Nejc 1996 

7.  OSOLNIK Tim 1996 

8.  VERBIČ Žiga 1997 

9.  ŠTEBLJAJ Bor 1998 

10.  JESENIČNIK Matic 1997 

11.  RITLOP Jure 1995 

12.  POLUTAK Imran 1996 

 

Vodja ekipe: 

Đuro Oluić 
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GEPŠ PIRAN 

  

 

 
 

 

Ekipa: 
 Ime in priimek Letnica rojstva 

1.  BARBARIČ Jan 1995 

2. . BORSE Sebastjan 1995 

3.  CVETIČANIN Luka 1997 

4.  ČANDEK Luka 1995 

5.  HVALEC Keni 1996 

6.  JOVANOVIČ Marko 1995 

7.  KLINC Nik 1995 

8.  KONČAREVIČ Žiga 1996 

9.  MANCE BATISTA Žan  Luka 1996 

10.  PAVLOVIČ Aleksander 1995 

11.  BOROJA Niki 1997 

   

 

 

 

 

Trener ekipe: 

Rajko Ožbolt 
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GIMNAZIJA ŠENTVID 

  

 

 
Ekipa: 

 Ime in priimek Letnica rojstva 

1.  BEŠTER Jan 1998 

2. . BRGLEZ Klemen 1998 

3.  BRVAR Matic 1995 

4.  ĐEKANOVIČ Stojan 1997 

5.  INOCENTE Miha 1997 

6.  JURIČ Bruno 1995 

7.  LESKOVAR Filip 1996 

8.  LOVIŠČEK Darko  

9.  MAJCEN Uroš  

10.  MANDIČ Danijel  

11.  NOVAK Domen  

12.  OGNJENOVIČ Petar  

13.  ROGELJA Andraž  

14.  RUPNIK Blaž  

15.  RUŽIČ Tevž  

16.  TRAVICA Marko  

17.  ZATKOVIČ Jan  

 

Vodja ekipe:       Trener ekipe: 

Mag. Jaka Fetih       Nejc Višnikar 
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RREEZZUULLTTAATTII  TTUURRNNIIRRJJAA  44..  SSKKUUPPIINNEE  ZZAA  DDIIJJAAKKEE  
 

 

 

PRVA TEKMA – 4. skupina REZULTAT 

 

ŠC Novo mesto-Srednja elektro šola 

in tehniška gimnazija 

: 

GEŠP Piran 

 

88:51 (23:11 ; 22:15 ; 16: 14; 27:11) 

DRUGA TEKMA – 4. skupina REZULTAT 

 

GEPŠ Piran 

: 

Gimnazija Šentvid 

 

56:55 (11:14 ; 19:9 ; 11:15 ; 15:17) 

 

TRETJA TEKMA – 4. skupina REZULTAT 

 

ŠC Novo mesto-Srednja elektro šola 

in tehniška gimnazija 

: 

Gimnazija Šentvid 

 

58:50 (15:14 ; 12:10 ; 9:15 ; 22:11) 
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Vrstni red turnirja 4. skupine v košarki za dijake 2013/2014: 
 

MESTO EKIPA 

1.  ŠCNM-Srednja elektro šola in tehniška 

gimnazija 
2. GEŠP Piran 
3. Gimnazija Šentvid 

 

 

 



Četrtfinale državnega prvenstva v košarki za dijake     24.01.2014 

 

 

  

Šolski center Novo mesto 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 

 
 

 
1. Organizacijski odbor 

 Boris Plut 

 Bojan Jaklič  

 Aleš Tomič (vodja tekmovanja) 

 Kristjan Turk 

 

2. Napovedovalec in glasba 

 Gregor Deželan 

 Gregor Kragelj 

 Matija Dular 

 Peter Kočman 

 Jernej Slak 

 

3. Zdravstvena služba 

 Mirjam Bauer (vodja) 

 Anja Zore 

 Tamara Ošter 

 

4. Fotografije & novinarji 

 Tina Cvijanović (vodja novinarjev) 

 Martin Lazar 

 Maša Križnik 

 Rok Volaj 

 Nejc Požun 

 Gregor Ribič 

 

5. Izdelava biltena 

 Aleš Tomič (vodja) 

 Matija Dular 

 

6. Sodniki     

 Matjaž Iskra 

 Blaž Adamič 

 

7. Zapisnikarska miza 

 Simon Berkopec 

 Miha Jančar 

 Blaž Toplak 

 Erika Krivic



Četrtfinale državnega prvenstva v košarki za dijake     24.01.2014 

 

 

  

Šolski center Novo mesto 

 
 


