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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 

trgovska 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. 
 

 

 

 



Polfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje                                                   15. 4. 2016 

      Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola 

 

 

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) in 

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.  
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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. 
 

 

V začetku 19. stoletja so kratek čas tudi Novo mesto upravljali Francozi v okviru Ilirskih 

provinc, sicer pa so se tudi Novega 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 v 21. stoletje vstopilo kot osrednje gospodarsko, upravno, kulturno, versko, 

izobraževalno in športno središče Dolenjske ter trdno prevzelo vodilno mesto v 

jugovzhodnem delu Slovenije.  

 

 

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. 
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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 

bila tega 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 športne 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 elektrotehniška šola in tehniška gimnazija 

 Srednja strojna šo1a 

 Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola 

 Srednja zdravstvena in kemijska šola 

 Višja strokovna šola 

 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 mnogo 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 vseh teh letih je šola pridobivala tudi na ugledu v slovenskem prostoru. Dijaki Šolskega 

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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ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO  
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA 

ŠEGOVA ULICA 112 

8000 NOVO MESTO 

Datum: 15. 4. 2016 

 

RAZPIS POLFINALNEGA DRŽAVNEGA PRVENSTVA 

V NOGOMETU ZA DIJAKINJE 
 

Izvajalec: Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola 

Vodja tekmovanja: Simon Šlajkovec, prof. GSM: 041 878 823 
 

Polfinalno prvenstvo bo v Novem mestu (športna dvorana Leona Štuklja), v 

petek, 15. 4. 2016, ob 8.30 uri. 
 

 

V polfinale državnega prvenstva so se uvrstile naslednje ekipe dijakinj: 
 

1. ŠC Novo mesto - Srednja zdravstvena in kemijska šola 

2. Gimnazija Šiška, Ljubljana 

3. Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 

4. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

 

V polfinalu se igra po naslednjem vrstnem redu: 

 

1. tekma ŠC NM - SZKŠ Gimnazija Šiška 

2. tekma Gimnazija FP Kranj SŠ Veno Pilon Ajdovščina 

3. tekma ŠC NM – SZKŠ SŠ Veno Pilon Ajdovščina 

4. tekma Gimnazija FP Kranj Gimnazija Šiška 

5. tekma SŠ Veno Pilon Ajdovščina Gimnazija Šiška 

6. tekma ŠC NM – SZKŠ  Gimnazija FP Kranj 

 
V finale DP napredujeta prvi dve uvrščeni ekipi. 

 
V šolskem letu 2015/2016 lahko v nogometu tekmujejo redno vpisane dijakinje, rojene leta 

1997 in mlajše. 

 

Šole se morajo obvezno prijaviti preko spletne aplikacije, originalni tekmovalni karton, 

obrazec 2 in 2a s fotografijami, pa morajo vodje ekip prinesti s seboj na tekmovanje. 

Šolam ki se niso prijavile preko spletne aplikacije, je dovoljen nastop na tekmovanju, 

niso pa opravičene do nagradnega sklada. 
 

Pred začetkom tekmovanja mora vodja tekmovanja pregledati, če je dokumentacija 

ekip v skladu s skupnimi pravili.  

 

Ekipe prosimo, da žoge za ogrevanje prinesejo s seboj. 
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Kratka pravila 

 
Osnova je knjižica PRAVILA IGRE ZA MALI NOGOMET 2000, ki jo je izdala Nogometna zveza Slovenije, z 

določenimi prilagoditvami, ki se zdijo smiselne za potrebe šolskih športnih tekmovanj in spremembami pravil, ki 

so se zgodile po izdaji te knjižice.  

 

-    PRAVILO I:  

      Igra se z neodbojno žogo velikosti št. 4.  

-    PRAVILO II:  

      Žoga je v igri takrat, ko je udarjena in se premakne (pri outih, kotih, začet. udarcih, prostih strelih …) oz., ko 

       je vržena direktno izven kazenskega prostora v igrišče (pri vratarjevem vmetavanju žoge od vrat), oz., ko se  

      dotakne tal (pri sodniškem metu).    

-    PRAVILO III:  

      Igra se 2 x 15 minut (na občinskem in področnem prvenstvu čas določi organizator). Ekipa, ki igra na turnirju 

      dve zaporedni tekmi, ima pred drugo tekmo pravico do 10-minutnega odmora (odstopanje od pravil NZS). 

-    PRAVILO IV:  

     Število igralcev: 4 + vratar, ter 7 rezervnih igralcev, skupaj je torej lahko v ekipi 12 prijavljenih igralcev. 

-    PRAVILO V:  

     Oprema: Vsi igralci istega moštva (razen vratarja) morajo biti oblečeni enotno. Če imata dve ekipi enako ali  

      podobno opremo, se najprej poskušata dogovoriti, katera jo bo zamenjala. V nasprotnem primeru določi 

      ekipo, ki bo zamenjale drese vodja tekmovanja. 

-    PRAVILO VI:  

      Igra vratarja: Vratar lahko prejeto žogo, ko igra traja, vrže z rokami direktno preko sredinske črte, vendar ne 

      more direktno doseči zadetka. V kolikor vratar prejme žogo med igro in jo brcne z nogami, pa lahko direktno  

     doseže zadetek.  

     Vratar lahko žogo vrže preko sredine igrišča tudi pri vmetavanju od vrat ( žoga je bila v gol-autu), vendar ne 

     more direktno doseči zadetka. Vmetavanje mora biti opravljeno z  roko.  

     Vratar ne sme z žogo igrati več kot 4 sekunde naenkrat ( ne glede na to, ali jo vodi, preigrava, se jo dotika, jo 

     stiska, drži z rokami ali nogami ali pri vmetavanju iz gol-outa ).  

     Vratar ne sme prijeti žoge z roko, če mu jo je namerno podal soigralec med igro, z outa ali kota. Vratar lahko  

     po tem, ko je žoga v igri dobi žogo vrnjeno od soigralca in z njo igra z vsemi deli telesa, razen z roko, brez da  

     bi prej prešla sredinsko črto oz., da bi se je dotaknil nasprotnik (odstopanje od pravil NZS).  

-    PRAVILO VII:  

     Pri izvedbi outa, kota, prostih oz. kazenskih udarcev morajo biti nasprotni igralci oddaljeni od žoge vsaj 5  

     metrov. V nasprotnem primeru sledi opomin igralcu, ki stoji preblizu. Pri ponovnem opominu sledi ključitev.   

-    PRAVILO VIII:  

     Vdrsavanje v nasprotnika s ciljem odvzeti žogo ne glede, če pri tem pride do kontakta ali ne (t.i. drseči štart)  

     ni dovoljen. Dovoljen je le vratarju v svojem kazenskem prostoru, pod pogojem, da vratar ni igral na  

     malomaren, brezobziren način ali uporabljal prekomerno silo. 

-    PRAVILO IX:  

     Izključitve so 2 minute ali do konca tekme (odstopanje od pravil NZS). Če je bil igralec izključen do konca  

     tekme, ne sme igrati na naslednji tekmi. Če je bil igralec na isti tekmi izključen dvakrat po dve minuti (2x  

     rumen karton), ne sme več nadaljevati iste tekme. Po izteku dveh minut ga lahko zamenja soigralec.  

-    PRAVILO X:  

     Kazenski udarec se izvaja na nasprotnikova vrata z označenega mesta, ki je oddaljen od vrat 6 metrov. 

-    PRAVILO XI:  

     Zadetek je možno doseči neposredno iz začetnega udarca.  

-    PRAVILO XII:  

     Vsaka ekipa je upravičena do 1 time-outa na polčas po 1 min (odstopanje od pravila NZS).  

-    PRAVILO XIII:  

     Število menjav med igro je neomejeno in so »leteče«. Vratar pa se lahko zamenja le ob prekinitvi igre 

-    Pri šolskih tekmovanjih ne štejemo in upoštevamo akumuliranih prekrškov in ne streljamo direktnih  

      kazenskih strelov po izkoriščenem bonusu prekrškov. 

  

-   Neodločen rezultat je možen. V polfinalnem  tekmovanju se v primeru enakega  

    izkupička točk po odigranih tekmah oziroma krogu treh ekip, najprej upošteva  

    razlika med danimi in prejetimi zadetki, naslednji kriterij pa je število doseženih  

    zadetkov. 
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UUrrnniikk  tteekkmmoovvaannjjaa  
 

 

7.30 Prihod ekip 
 

8.00 Sestanek vodij ekip 

8.30 ŠC NM – SZKŠ : Gimnazija Šiška 

9.20 Gimnazija FP Kranj : SŠ Veno Pilon Ajdovščina 

10.00 
 

Otvoritev  

 

10.20 
 

ŠC NM –  SZKŠ : SŠ Veno Pilon Ajdovščina 
 

11.00 Gimnazija Šiška : Gimnazija FP Kranj 

11.40 Gimnazija Šiška : SŠ Veno Pilon Ajdovščina 

12.20 ŠC NM – SZKŠ : Gimnazija FP Kranj 

13.00 Razglasitev rezultatov 
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Kontaktna oseba: Možnost prehrane: 

 

Matjaž FERKOLJ, prof.  Kuhinja šolskega centra Novo mesto, na tel. št.: 07/3932 111 

ali 041 217 593, Marija Berkopec 

Tel. št.: 041 764 598  

e-mail: matjaz.ferkolj@gmail.com 

            matjaz.ferkolj@sc-nm.si   
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PREDSTAVITEV EKIP 

 
 

ŠC NM – Srednja zdravstvena in kemijska šola 

 

 
 

 
 Ime in priimek Letnica rojstva 

   

1. Simona Jelovšek 1997 

2. Helena Plut 1997 

3. Tina Jurejevčič 1998 

4. Tina Papež 1998 

5. Edina Delič 1999 

6. Sara Šoštarič 1999 

7. Lucija Nemanič 1999 

8. Tina Lukšič 2000 

9. Maruša Turk 2000 

10. Erika Škedelj 2000 

  

  
 

Trener in vodja ekipe: 

Matjaž Ferkolj 
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GIMNAZIJA ŠIŠKA 

 

 
 

 
 Ime in priimek Letnica rojstva 

   

1. Lara Prašnikar 1998 

2. Urška Bratuša 1999 

3. Bella Pleterski 1999 

4. Alessia Švagelj 1999 

5. Tija Vrhovnik 1999 

6. Sara Agrež 2000 

7. Maruša Česnik 2000 

8. Izabela Križaj 2000 

9. Neva Kumalič 2000 

10. Tjaša Kumer 2000 

11. Adriana Mori 2000 

12. Urška Polše 2000 

13. Manca Jamnik 2000 

  

  
 

Trener in vodja ekipe: 

Tomaž Urbančič 
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SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA 

 

 
 

 
 Ime in priimek Letnica rojstva 

   

1. Zala Kušrin 1997 

2. Karin Močnik 1997 

3. Julija Križaj 1998 

4. Erika Šemrl 1998 

5. Katja trubačev 1999 

6. Tina Lango 2000 

   

   

   

   

   

   

   

  

  
 

Trener in vodja ekipe: 

Danilo PUDGAR 
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GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA KRANJ 

 

 
 

 
 Ime in priimek Letnica rojstva 

   

1. Nuša Pikon 1997 

2. Urša Ravnik 1997 

3. Eva Kovač 1998 

4. Nika Ferjan 1999 

5. Gaja Jarc 1999 

6. Lana Jarc 1999 

7. Živa Mazi 1999 

8. Tina Peternel 1999 

9. Tea Ternik 1999 

10. Lara Ropret 2000 

   

   

   

  

  

Trener in vodja ekipe: 

Zdravko SAJOVIC 
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REZULTATI POLFINALNEGA PRVENSTVA V NOGOMETU 

ZA DIJAKINJE 

 

 

 PRVA TEKMA REZULTAT  
ŠC NM – SZKŠ  :  Gimnazija Šiška 2 : 4 (1 : 1) 

 DRUGA TEKMA REZULTAT  
Srednja šola VP Ajdovščina  :  Gimnazija FP 

Kranj 
2 : 2 (2 : 0) 

 TRETJA TEKMA REZULTAT  
ŠC NM – SZKŠ  :   Srednja šola VP Ajdovščina 6 : 0 (2 : 0) 

 ČETRTA TEKMA REZULTAT  
Gimnazija Šiška  :  Gimnazija FP Kranj 9 : 0 (5 : 0) 

 PETA TEKMA REZULTAT  
Gimnazija Šiška  :  Srednja šola VP Ajdovščina 

predana tekma 
3 : 0 

 ŠESTA TEKMA REZULTAT  
ŠC NM – SZKŠ  :  Gimnazija FP Kranj 

Predana tekma 
3 : 0 

 

 

 

Vrstni red polfinalnega državnega prvenstva v nogometu za dijakinje 

2015/2016 
: 
 

 MESTO EKIPA 

1. Gimnazija Šiška 

2. ŠC NM – Srednja zdravstvena in kemijska šola 

3. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

4. Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 
 

 

V finale državnega prvenstva napredujeta prvi dve uvrščeni ekipi. 
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Najboljše strelke na prvenstvu 

 
 

Ime Šola Goli 

Maruša Česnik GIMNAZIJA Šiška 3 
Simona Jelovšek ŠC NM – SZKŠ 3 
Tina Lukšič ŠC NM – SZKŠ  3 

 

 
 

Lara Prašnikar GIMNAZIJA Šiška 2 
Adriana Mori GIMNAZIJA Šiška 2 
Tea Ternik GIMNAZIJA FP Kranj 2 
Zala Koštrin SŠ Veno Pilon Ajdovščina 2 
Edina Delić ŠC-NM - SZKŠ 1 
Helena Plut ŠC-NM - SZKŠ 1 
Tia Vrhovnik GIMNAZIJA Šiška 1 
Sara Agrež GIMNAZIJA Šiška 1 
Urška Bratuša GIMNAZIJA Šiška 1 
Izabela Križaj GIMNAZIJA Šiška 1 
Tjaša Kumer GIMNAZIJA Šiška 1 
Bella Pleterski GIMNAZIJA Šiška 1 
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NEKAJ UTRINKOV S POLFINALNEGA PRVENSTVA 
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ORGANIZACIJA POLFINALNEGA PRVENSTVA 

 

 
1. Organizacijski odbor 
 Štefan David-direktor 

 Damjana Papež-ravnateljica SZKŠ 

 Simon Šlajkovec-vodja tekmovanja 

 Matjaž Ferkolj 

 Urška Korasa 

 

2. Zapisnikarska miza 

 Nikola Dugandžija 

 Jani Vraničar 

 Tilen Kovač 

 

3. Zdravstvena služba 

 Vladimir Prokič 

 Jaša Kolenc 

 

4. Fotografije 

 Luka Gorenčič 
 

5. Komentator 

 Dino Subašič 

 

6. Navijači 

 Darja Urbas 

 

7. Glasba 

 Žana Janez Božoč 

 Aljaž Pavlin 

 Valentin Štefanič 

 

8. Nastop mažoret 

 Romana Kraševec  

 

9. Izdelava biltena 

 Matjaž Ferkolj 
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