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Nekaj zanimivosti o Novem mestu in okolici 

 

Novo mesto je gospodarsko, upravno, industrijsko, zdravstveno in izobraževalno središče mestne občine in 

Dolenjske. Od leta 2006 je tu tudi sedež škofije. Leži na križišču 

pomembnih poti v gričevnati Novomeški kotlini.  

Značilno podobo daje mestu sedem gričev: na levem bregu reke Krke 

Kapiteljski hrib (202 m) in Marof (228 m), na desnem gozdnati Ragov 

log (218 m), Mrvarjev hrib (215 m), Recljev hrib (221 m), Grm (215 m) 

in Na Drski (225 m). Širši okvir mesta izpolnjujejo na jugovzhodu 

Gorjanci, na jugozahodu Ljuben, na zahodu izrastki Kočevskega roga in 

na severu Vinorodna Trška gora. 

 

Griče na obeh bregovih Krke so poselili ilirski staroselci približno 1000 

let pr. Kr. Po bogatih arheoloških najdbah je mogoče soditi, da je bilo 

novomeško območje nepretrgoma poseljeno od konca bronaste dobe do 

propada rimske države. Prazgodovinska naselbina je bila na Marofu, 

severno od današnjega mestnega središča. Rimljani so območje naselili 

leta 33, v času preseljevanja ljudstev(okoli leta 400), pa so bile njihove zgradbe razrušene. 

Leta 1365 je naselju, ki je dotlej pripadalo stiškemu samostanu, avstrijski vojvoda Rudolf IV. ustanovil mesto 

Ruedolfswerde. Dobilo je mestne pravice in postalo trdno oporišče Habsburžanov pri prodiranju proti 

Jadranu. Staro jedro je zraslo na skalnatem pomolu v okljuku reke Krke. Mesto so utrdili in ga tudi obzidali, 

tako, da mu tudi številni turški napadi niso prišli do živega. Mesto je doživljajo razcvet s sejmi, trgovanjem in 

tovorjenjem po Krki. Proti koncu 16. stoletja pa do 18. stoletja je bil razvoj nekoliko zavrt. Leta 1746 je bila v 

mestu izgrajena gimnazija, leta 1872  pa prvi Narodni dom na Slovenskem. Po 1. svetovni vojni se je v mestu 

pričela močneje razvijati tudi industrija. 

V Novem mestu je živelo kar nekaj znamenitih Slovencev: pisatelj Janez Trdina, pesnika Dragotin Kette in 

Miran Jarc, slavist Rajko Nahtigal, naravoslovec Ferdinand Seidl, skladatelja Hugolin Sattner in Marjan 

Kozina in nenazadnje slikarja Božidar Jakac in Vladimir Lamut. 

Glavni trg je bil zasnovan v 16. in sklenjeno pozidan v 17. stoletju s tipom obrtno-trgovskih poslopij in 

odprtih arkadnih hodnikov, kar je bilo postopno obnovljeno po 2. sv. 

vojni. Frančiškanska cerkev sv. Lenarta je bila zgrajena proti koncu 15. 

stoletja, leta 1886, pa je bila 

zunanjščina predelana v 

neogotskem slogu. 

Samostan je leta 1472 

ustanovila Elizabeta 

Črnomaljska. V njem je 

bogata knjižnica z mnogimi 

inkunabulami in 

Mentzigerjeve slike. 

V Jakčevem domu so leta 1984 uredili galerijo slikarjevih del. Zbirka 

obsega 828 originalnih del, ki jih je slikar podelil mestu.  

Na vrhu Kapiteljskega hriba zavzema dominantni položaj stolna cerkev 

sv. Nikolaja, najstarejši stavbni spomenik v mestu. Dograjena je bila 

1429. V glavnem oltarju je slika sv. Nikolaja, ki jo je ob koncu 16. stoletja naslikal beneški manieristični 

slikar Tintoretto. 
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V Dolenjskem muzeju je arheološka zbirka, ki sodi med najpomembnejše na Slovenskem, nekaj razstavnih 

predmetov pa po kulturnozgodovinski vrednosti v evropski vrh. 

Dvostranski obcestni drevored divjih kostanjev Kettejevega 

drevoreda je eno najbolj priljubljenih novomeških  

sprehajališč, ki poteka čez prazgodovinsko naselbino Marof in 

povezuje mesto s sosesko Bršljin. 

Grad Grm so sezidali leta 1586 Mordaxi. Po prezidavah in 

dozidavah ima danes podobo poznorenesančnih in baročnih 

gradov. Prvotno podobo je ohranila stolpna soba z bogato 

štukaturo iz 17. stoletja. Na gradu je od leta 1886 do 1990 

delovala tudi Kmetijska šola. 

 

Na vrhu Trške gore, od koder je razgled na 

Novomeško kotlino in Gorjance, je božjepotna 

cerkev Marijinega rojstva.  Zgradili so jo stiški 

menihi v začetku 17. stoletja. Ob cerkvi so tudi 

štiri lipe, med katerimi najdebelejša meri v 

premeru 830 cm in je najdebelejša v Sloveniji. 

Trška gora je izrazito vinorodno območje, kjer 

vinogradniki pridelujejo različne vrste vin. 

Začetki vinske posesti Bajnof segajo v 13. 

stoletje, ko so stiški menihi pod Trško goro 

pozidali svoj vinski dvor - Weinhof - Bajnof. 

Stiški so na Bajnofu uredili največjo in po tedanjih merilih 

najboljšo vinsko klet na Dolenjskem. Na Bajnofu so se stoletja 

šolali in izpopolnjevali 

najboljši dolenjski 

vinogradniki. V 

viharnih dneh druge 

svetovne vojne so 

dvorec požgali, po 

vojni pa do tal podrli.  

Po letu 1977 je tovarna 

zdravil Krka v nekdanjih grajskih hlevih uredila sodobno vinsko 

klet, ki jo je od začetka vodil Alojz Cvelbar; kasneje je Cvelbar vzel 

klet in pripadajoče vinograde na Trški gori v najem. Leta 2002 sta 

gospodarstvo na Bajnofu prevzela njegova sinova Marko in Rok.  

 

Velika posebnost je tudi Stari grad pod Trško goro, ki stoji na skalni terasi ob jugovzhodnem robu Trške gore. 

Prvič je grad omenjen že leta 1300 v povezavi z Babonići. Grajsko jedro sestavlja obzidni obod z 

dvonadstropnim gotskim palacijem, veznimi stavbami in arkadnim notranjim dvoriščem. Kljub številnim 

prezidavam je grad ohranil svojo srednjeveško zasnovo. 

 

Za rekreacijo so meščanom in okoliškim prebivalcem na voljo mirna in topla Krka, igrišča za tenis, rokomet 

in balinanje, športno-rekreacijski center na Portovalu in naravni park v Ragovem logu. Različna športna 

tekmovanja pa se odvijajo v dvorani Leona Štuklja in v športni dvorani Marof. V širši okolici sta etnološko 

zanimiva lov na šoje in polhe. Krka je primerna za ribolov. Urejeni smučišči sta na Gospodični na pobočju 

Gorjancev in na Gačah pri Črmošnjicah. V Prečni, 5 km iz Novega mesta pa je tudi športno letališče. 
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Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

 

Kmetijska šola Grm Novo mesto je začela z izobraževanjem za potrebe kmetijstva v gradu Grm leta 1886. 

Pred tem je kranjski deželni zbor za potrebe 

šole kupil posestvo, zemljo, inventar in živino. 

S tem dogodkom je prišel dolenjski kmet do 

svojega prvega hrama strokovnega znanja - 

kmetijske šole. Izobraževalni programi so se 

skozi zgodovino spreminjali, prav tako dolžina 

izobraževanja in v določeni meri tudi ime šole, 

ki pa je v vseh kombinacijah ohranila naziv 

Grm. Zaradi širjenja tedanje tovarne IMV je 

bila šola prisiljena poiskati nove prostore in 

tudi posestvo, tako je leta 1983 nova šola 

odprla svoje prostore na lokaciji pod Trško 

goro in tudi tu v imenu ohranila besedo Grm. 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod »Kmetijska šola Grm Novo mesto« je bil ustanovljen po sklepu Vlade RS 

15. junija 2000. V začetku junija 2007 pa je vlada RS sprejela ustanovitveni akt zavoda Grm Novo mesto – 

center biotehnike in turizma. S tem aktom se je v zavodu izoblikovalo 5 enot: Kmetijska šola Grm in 

biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom 

ter Medpodjetniški izobraževalni center. 

Na šoli se redno odvijajo tudi številne športne aktivnosti in kar nekaj dijakov šole je doseglo v atletiki v 

kategoriji posamično tudi pomembne rezultate na državnem nivoju: 

Mitja Krevs je 7. 6. 2007 v teku na 1000 m s časom 30,99 sekunde dosegel 2. mesto. Na državnem krosu pa je 

marca 2011 dosegel prvo mesto. 

Največ in najboljše rezultate - 1. mesta, pa je dosegel Uroš Jovanovič, in sicer 27. 5. 2008 je razdaljo 400 m 

pretekel v 49.40 sekunde, 26. 5. 2009 pa je na omenjeni razdalji čas še izboljšal, saj je razdaljo pretekel v času 

48.16 sekunde. Uroš je 20. 5. 2010 je pri teku na 100 m s časom 11.03 sekunde ponovno dosegel prvo mesto. 

 

Vir 

 

Slovenija turistični vodnik, 2009. Mladinska knjiga, s. 171 – 174 

Vinska klet Bajnof – Marko Cvelbar – Konzorcij Cviček, 2011, 

http://www.konzorcijcvicek.com/marko_cvelbar.html 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, 2011, http://www.ksgrm.net/ksgrm/ 
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RAZPIS 
 

PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE, 

OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM IN 

SREDNJE ŠOLE 
 

 

Organizatorja 

Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije 

Informacije: Zdravko Peternelj, Atletska zveza Slovenije, 

Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana, 

tel.: 01/520-69-12, 031/20-30-10 

e-pošta: zdravko.peternelj@atletska-zveza.si 

Izvajalec 

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma; Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 

 

Datum in kraj 

Četrtek, 25. april 2013 ob 10.30 uri,  Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma; 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Sevno 13, 8000 Novo mesto 

Prijave 
Rok za prijavo je ponedeljek, 22. april 2013 do 12.00 ure. 

Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek 

spletne aplikacije). Prijave bodo možne od 10. aprila 2013 dalje.  

Šola lahko za vsako kategorijo (letnik) prijavi neomejeno število tekmovalcev, za ekipno razvrstitev pa se 

upoštevata uvrstitvi dveh (2) najuspešnejših tekačev ali tekačic. Prijave posameznikov se bodo izjemoma 
upoštevale. 

Ekipno točkovanje šol v posameznih kategorijah 

Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi negativnega seštevka točk: prvouvrščeni dobi 1 

točko, drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd.  

Pri OŠ zmaga šola z najmanjšim seštevkom točk dveh (2) učencev in učenk (skupna kategorija). 

Pri SŠ zmaga ekipa z najmanjšim seštevkom točk dveh (2) dijakov ali dijakinj. 

Če imata dve ali več šol enako število točk, odloča o vrstnem redu uvrstitev slabšega - drugouvrščenega 

tekmovalca oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne ekipe. 

Vseekipno točkovanje šol 

Vseekipnega zmagovalca pri OŠ dobimo s seštevkom ekipnih končnih vrstnih redov šol v posameznih 

kategorijah. Prvouvrščena ekipa šole v posamezni kategoriji dobi toliko točk, kot je uvrščenih ekip, 

drugouvrščena prejme 1 točko manj, tretjeuvrščena 2 točki manj, itd.. Zmaga šola z največjim seštevkom točk. 

Če je seštevek enak, odloča večje število prvih mest v ekipnem tekmovanju šol. Točkuje se samo šole s 

popolnimi kategorijami. Vseekipnega zmagovalca pri dijakih oziroma dijakinjah SŠ dobimo s seštevkom 

ekipnih končnih vrstnih redov šol v posameznih kategorijah. Točkovanje poteka na enak način kot pri OŠ. 
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Urnik tekmovanja, kategorije in proge 

08.30 – 10.00 Ogled proge 

09.00 – 10.30 Prevzem štartnih številk 

10.30 – 10.50 Otvoritev tekmovanja  

10.55 *  Predšolski otroci in 1. razred devetletke 500 m 

11.00 *  Učenci, letnik 2005 500 m 

11.05 *  Učenke, letnik 2005 500 m 

11.10 *  Učenci, letnik 2004 500 m 

11.15 *  Učenke, letnik 2004 500 m 

11.20 *  Učenci, letnik 2003 500 m 

11.25 *  Učenke, letnik 2003 500 m 

11.30 Kulturni program 

11.40 Učenci, letnik 2002 1000 m 

11.50 Učenke, letnik 2002 1000 m 

12.00 Učenci, letnik 2001 1000 m 

12.10 Učenke, letnik 2001 1000 m 

12.20 Učenci, letnik 2000 1000 m 

12.30 Učenke, letnik 2000 1000 m 

12.40 Učenci, letnik 1999 1500 m 

12.50 Učenke, letnik 1999 1000 m 

13.00 Učenke, letnik 1998 1000 m 

13.10 Učenci, letnik 1998 1500 m 

13.25 Dijakinje, letnik 1996 in mlajše 1500 m  

13.25 Dijakinje, letnik 1993 in mlajše 1500 m 

13.35 Dijaki, letnik 1996 in mlajši 2000 m 

13.35 Dijaki, letnik 1993 in mlajši 2000 m 

13.45 Učenci OŠPP, letnik 1997 in mlajši 1000 m 

13.45 Učenke OŠPP, letnik 1997 in mlajše 1000 m 

13.55 Slovenska vojska (moški) 3000 m 

13.55 Slovenska vojska (ženske) 3000 m 

14.15 Kulturni program  

14.30 Razglasitev ekipnih dosežkov  

 

* Tek je namenjen učencem in učenkam prvega triletja in je netekmovalnega značaja (dosežkov ne bomo 

objavljali). Vsak udeleženec teka bo dobil spominsko medaljo. 

 

Opozorilo 

Nastop v tekaški športni obutvi – “šprintericah” ni dovoljen. 

Učenci in učenke OŠ tekmujejo izključno v svoji kategoriji. 

 

Pošiljanje energije slovenskim športnikom 
Na prireditvi bodo lahko vsi učenci / učenke in dijaki / dijakinje na posebnem prostoru, ki ga bo pripravil Zavod za 
šport RS Planica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije in podjetjem Petrol, z vrtenjem raglje pošiljali 

energijo slovenskim športnikom in si pridobili nagrado. 

 

Izmed šol, ki bodo pripeljale vsaj 15 udeležencev, bomo med prireditvijo izžrebali eno, ki bo prejela 

komplet 15-ih ekskluzivnih dresov ŠPORTA MLADIH. 
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ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 

Predsednik:    direktor zavoda Grm Novo mesto 

                      – centra biotehnike in turizma   Tone Hrovat 

Podpredsednika: ravnateljica Kmetijske šole Grm    

                            in biotehniške gimnazije   Vida Hlebec  

                           Direktor agencije za šport   Srečko Vovko    

Vodja tekmovanja:     Damir Škerl 

Koordinator za atletska šolska športna tekmovanja:      Zdravko Peternelj 

 

Člani:     Andrej Zoran 

     Iztok Adamčič 

     Katarina Zalar 

     Martina Kralj 

 

 

ODBOR IZVEDBA TEKMOVANJA 

 

Vodja tekmovanja:    Damir Škerl 

Postavitev proge:    Andrej Jeriček 

Napovedovalec:    Igor Primc 

Vodja tehnične službe:    Andrej Zoran 

Vodja prijavnice, tajništva:    Katarina Zalar 

Meritve časov in obdelava podatkov:    Timing Ljubljana – Gojko Zalokar 

Vodja sodniške službe:    Igor Nikolič 

Vodja protokola in proglasitev:    Sonja Golob 

Vodja kulturnega programa:    Rebeka Pirnar 

Promet, parkiranje, redarstvo, varovanje:    Iztok Adamčič 

Zdravstvena služba:    Zdravstveni dom Novo mesto 

 

 

 

PRITOŽBENA KOMISIJA 

 

 

Koordinator za atletska šolska športna tekmovanja:  Zdravko Peternelj 

Vodja tekmovanja:    Damir Škerl 

Vodja sodniške službe:    Igor Nikolič 
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GENERALNI NAPOTKI 

 
 

Prijavnica 
 

Ob prihodu na prizorišče tekmovanja (8.30 – 10.30), vodje ekip prevzamejo štartne številke in tehnična 

navodila v prijavnici (prodajalna šolskega posestva - glej načrt prireditvenega prostora). Istočasno morajo 

vodje ekip na posebnem obrazcu, ki ga dobite v prijavnici, sporočiti vse spremembe o udeležencih in vrniti 

morebitne odvečne štartne številke. Spremembe so možne le znotraj kategorije. 

 
Otvoritev tekmovanja 
 

Otvoritev tekmovanja bo v četrtek, 25. aprila 2013 ob 10.30 na odru prireditvenega prostora. 

 
Garderobe 
 

Garderobe so ločene za moške tekmovalce in ženske tekmovalke v vojaškem šotoru, ki bo postavljen na 

samem prireditvenem prostoru (glej načrt prireditvenega prostora!). 

Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete tekmovalcev v slačilnicah. 

Tekmovanje se odvija po urniku, ki je objavljen v štartni listi.  

 
Ogrevanje 
 

Ogrevanje pred tekmovanjem je možno na makadamski poti, ki vodi ob tekmovalni progi in travnatih 

površinah v bližini tekmovališča (glej načrt prireditvenega prostora). 

 
Prihod tekmovalcev na start 
 

Tekmovalci se morajo javiti v prostor pred startom v dresih in s pripetimi štartnimi številkami 10 minut pred 

nastopom v svoji starostni kategoriji. 

Na štartno črto jih pozove štarter tik pred startom posamezne kategorije. Vodje ekip prosimo, da poskrbijo za 

pravočasen prihod svojih tekmovalcev. Ob prihodu tekmovalcev oz. tekmovalk bo izvedena kontrola. 

 
Sodniška služba 
 

Za pravilno usmerjanje tekmovalcev bodo skrbeli sodniki in redarji, pooblaščeni s strani prireditelja teka. 

Sojenje opravlja Zbor atletskih sodnikov iz Novega mesta. 

 
Meritve časov in obdelava podatkov 
 

Meritve časov in obdelavo podatkov bo opravil TIMING Ljubljana. 

 
Rezultati 
 

Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca in objavljeni na oglasni deski pred tajništvom. 

Bilten z rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani Zavoda za šport RS Planica, Atletske zveze 

Slovenije, Timinga Ljubljana ter Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. 
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Proglasitve 
 

Po nastopu vsake kategorije bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in podelitev medalj 

prvim trem uvrščenim. 

Ekipne proglasitve po kategorijah bodo 20 minut po končanih tekih posamezne kategorije 

Vseekipnega zmagovalca (posebej za OŠ in posebej za SŠ) dobimo s seštevkom ekipnih končnih vrstnih 

redov šol v posameznih kategorijah. Proglasitve bodo predvidoma ob 14.30 uri. 

 
Priznanja za OŠ 

Posamezniki do 3. mesta prejmejo medalje in majice Šport mladih. Prvouvrščena ekipa v posamezni kategoriji 

prejme majice Šport mladih. 

Prvo tri uvrščene šole v vseekipnem točkovanju prejmejo pokale. 

Priznanja za SŠ 

Posamezniki do 3. mesta prejmejo medalje in majice Šport mladih. Prvouvrščena ekipa v posamezni kategoriji 

prejme majice Šport mladih. 

Prvo tri uvrščene šole v vseekipnem točkovanju prejmejo pokale (ločeno za dijake oziroma dijakinje). 

Vsak udeleženec v tekmovalnem delu si bo lahko na spletni strani Šport mladih natisnil spominsko diplomo. 

Medicinska služba 
 

Medicinsko službo sestavljajo reševalno vozilo, zdravstveni tehnik in zdravstveni tehnik-šofer. 

 
Ugovori in pritožbe 
 

Pritožbo zaradi nepravilnosti je treba vložiti pri vodji v tajništvu tekmovanja (obrazec 6) takoj po končani 

tekmi ali 20 minut po objavi dosežkov. Ob pritožbi vodja plača pristojbino 10 evrov, ki se v primeru ugodno 

rešene pritožbe vrne. Pritožbo takoj obravnava pritožbena komisija. 

 
Akreditacije 
 

Predstavniki PRESS-a, povabljeni gostje in ostale službe organizacijskega odbora bodo prejele akreditacijo v 

prijavnici. 

 
Dostop do tekmovališča 
 

Dostop na tekmovališča imajo samo tekmovalci in uradne osebe organizatorja. 

 
 

Parkirni prostori 
 

Parkirni prostori za osebna vozila, kombije in manjše avtobuse bodo v okolici šole ter na šolskem igrišču (glej 

skico), kjer bodo prisotni redarji. 

Avtobusi bodo tekmovalce spustili pred šolo, redarji pa jih bodo nato usmerili na večja parkirišča v bližnji 

okolici.  
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Opombe  
 

Tekmovalci, gledalci in ostali udeleženci sodelujejo na tekmovanju na lastno odgovornost. Za morebitne 

poškodbe ali kraje pred, med in po tekmovanju organizator ne odgovarja. 

 

Ponudba sendvičev in kosila 
 

Na letošnjem krosu tekmovalci s strani organizatorja ne bodo prejeli hrane, smo pa za vas pripravili ponudbo 

le te. 

 

 Sendvič navadni (žemlja, sir, šunka), 

 Sendvič vegetarijanski (žemlja, sir, paradižnik, kumarice). 

 

Cena sendviča: 1.10 evra. 

Sendviče je potrebno predhodno naročit, prejmete jih pa ob prijavi in dvigu štartnih številk v prijavnici. 

 

 

V šolski jedilnici je v času tekmovanja od 14.00 – 16.00 tudi možnost kosila. 

 

1. Meni: 
• ocvrt puranji zrezek, 

• pečen krompir, 

• zelena solata, 

• sladica, 

• sok.  

 

2. Meni: 
• sir na žaru, zelenjava, 

• pečen krompir,  

• zelena solata, 

• sladica, 

• sok.  

 

Cena kosila: 6 evrov. 

 

Prijave za sendviče in kosila zbiramo do srede 24. 4. 2013 do 11. 00 ure na elektronskem naslovu 

martina.kralj2@gmail.com. 

 

 

Prošnja za vodje ekip 
 

Vse vodje ekip vljudno prosimo, da: 

 učenci, učenke, dijaki in dijakinje nastopajo v šolskih dresih 

 upoštevate urnik tekmovanja in pridete na štartni prostor ob napovedani uri, 

 tekmovalci po končanem teku takoj zapustijo ciljni prostor in gredo na prostor za gledalce, 

 se tekmovalci po nepotrebnem ne zadržujejo v garderobah, pač pa da čim hitreje prostor 

prepustijo ostalim, 

 si tekmovalci štartne številke pripnejo na prsi (4 sponke), 

 vestno upoštevate vsa navodila organizatorja. 
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Opis proge 
 

Proga poteka po šolskih površinah pašnika, kar pomeni da je podlaga travnata. Osnova proge je kilometrski 

krog, ki je označen z rdečo črto. Od starta se proga naprej nekoliko vzpenja (cca 200 m), potem sledi pretežno 

ravninski del in na koncu rahel spust proti cilju. 

 

Kategorije, ki tečejo 500 m, prečkajo krog po delu, ki je označen z rumeno črto in tečejo v cilj. 

Kategorije, ki tečejo 1500 m, najprej tečejo manjši krog (500m). Po pretečenem prvem krogu se mimo cilja 

usmerijo preko štartnega prostora v drugi krog (označeno z belo barvo). 

 

Kategorije z dolžino proge 2000 m, tečejo dva kroga. Po prvem krogu se mimo cilja usmerijo preko štartnega 

prostora v drugi krog (označen z belo barvo). 

 

Tekmovalci se lahko pred startom ogrevajo na levi površini ob progi (na makadamski poti) in za startnim oz. 

ciljnim mestom (na travniku). 

 

Zemljevid dostopa do tekmovališča 
 

Prihod je najenostavnejši iz avtoceste Ljubljana - Zagreb na priključku Novo mesto vzhod. Potrebno je slediti 

usmerjevalnim tablam za Otočec in nato za Trško goro (v tretjem krožišču iz smeri avtoceste). Na cesti za 

Trško goro v prvem razcepu zavijete desno in ste že po nekaj 10 m na parkirišču tekmovališča. 
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Načrt tekmovališča 


