GIBANJE ZA ŽIVLJENJE =
GIBANJE ZA ZDRAVJE
POČITNIŠKE DEJAVNOSTI V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO
»POLETJE 2021«

Dragi otroci, mladostniki, starši,
pred vami je čas poletnih počitnic. Šolsko leto je bilo zaradi epidemije zahtevno,
srečevali ste se z različnimi izzivi, zaradi ukrepov je bilo večji del šolskega leta
omejeno izvajanje športno rekreativnih dejavnosti, veliko časa ste namenili tudi
opravljanju šolskih obveznosti prek računalnika. Počitnice pa so ravno pravšnji čas
za gibanje in kakovostno preživljanje prostega časa. V želji, da ostanete športno
dejavni tudi med šolskimi počitnicami, bomo tudi letošnje poletje organizirali
poletne aktivnosti, na katerih boste spoznavali različne športe, veliko bo tudi
priložnosti za zabavo, igro in druženje.
Starši, spodbudite svojega otroka k iskanju športnih aktivnosti, v katerih uživa.
Na ta način bo vadbo dojemal kot igro in zabavo, zato se je bo redno in z
veseljem udeleževal. Spodbujanje h gibanju je vzgoja za zdrav način življenja,
obenem s tem razvijamo samostojnost, pozitivno samopodobo, zbranost in
uspešnost tudi na drugih življenjskih področjih.
Pridobivanje novih znanj in navad na področju športa, gibanja in zdravega
načina življenja je le nekaj pomembnih ciljev aktivnosti, ki jih sofinancira
Mestna občina Novo mesto. Da se boste lažje odločili, kje in kako boste
preživeli počitnice, v katero delavnico, tabor ali vadbo se boste vključili,
smo za vas v sodelovanju z različnimi društvi pripravili zloženko, ki je
pred vami. V njej je veliko zanimivih športnih, razvedrilnih in drugih
dejavnosti, s katerimi vas želimo spodbuditi h gibanju, ki je
pomembno za zdravje. Zloženko pozorno preglejte in zase
izberite tisto, kar vam najbolj ustreza in kjer se boste
počutili prijetno. Želimo vam, da bodo vaše počitnice
čim bolj športno obarvane. Z gibanjem si boste
nabrali kondicijo za telo in duha, da se boste
v novo šolsko leto vrnili zdravi in zadovoljni.

Direktorica Občinske uprave
Mestne občine Novo mesto
dr. Vida Čadonič Špelič
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DRUŠTVO ZA REALIZACIJO IDEJ KOCKA

• Naziv programa: POLETNE JEZIKOVNE DELAVNICE LIZIKA
• Udeleženci: osnovnošolci
• Lokacija: Mladinski center Oton na Loki
• Spletna stran: http://www.lizika.si
• Kontaktna oseba: Majda Luzar (040 731 700)
• Datum izvajanja programa: 28. 6. 2021–28. 8. 2021; tedenski termini
od ponedeljka do petka se izvedejo, če je najmanj 10 prijav
• Aktivnost: dopoldansko zabavno učenje angleščine ter popoldanske
ustvarjalne ali športne aktivnosti
• Cena programa (z upoštevanim sofinanciranjem MONM):
90 € – redna cena tedenskega termina
80 € – lanski udeleženci 2. otrok iz družine
ali 2. termin za istega otroka
60 € – 3. otrok iz iste družine
ali 3. termin za istega otroka
• Cena vključuje tudi zajtrk,
sadno malico in kosilo.

ZAVOD ČEBELA
• Naziv programa: ŠPORTNO - USTVARJALNE POČITNICE 2021
• Udeleženci: otroci od 5. do 10. leta
• Lokacija: Ragovska 1, Glavni trg, Loka, Ragov log, Grm
• Povezava na Facebook stran: https://www.facebook.com/ZavodCebela/
• Kontaktna oseba: Tjaša Stankovič (040 168 585)
• Datum izvajanja programa: 5. 7.–9. 7. 2021, 12. 7.–16. 7. 2021,
16. 8.–20. 8. 2021, 23. 8.–27. 8. 2021
• Cena programa (z upoštevanim sofinanciranjem MONM): 10 EUR/dan
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ODBOJKARSKI KLUB TPV VOLLEY
• Naziv programa: POLETNE DELAVNICE TPV VOLLEY
• 2 sklopa: - TEDEN ŠPORTA
- GOZDNE DELAVNICE
• Udeleženci: otroci od 6. do 12. leta
• Lokacija: Teden športa ŠRC Loka
Gozdne delavnice Portoval
• Spletna stran: https://tpv-volley.com/poletne-delavnice-2021/
• Kontakt: info@tpv-volley.com
• Čas izvajanja programa: 28. 6.–2. 7. 2021 – gozdne delavnice
5. 7.–9. 7. 2021 – teden športa in gozdne delavnice
12. 7.–16. 7. 2021 – teden športa in gozdne delavnice
20. 7.–24. 7. 2021 – teden športa in gozdne delavnice
26. 7.–30. 7. 2021 – gozdne delavnice
23. 8.–27. 8. 2021 – teden športa
• Cena z upoštevanim sofinanciranjem: 95 €

KUD URŠNA SELA

• Naziv programa: MLADI V AKCIJI – MALI UMETNIKI
• Udeleženci: predšolski in šoloobvezni otroci od 4. do 12. leta
• Lokacija: Gasilski dom Uršna sela (v primeru pravočasnega odprtja/prenove
tudi v prenovljenem zadružnem domu: obvestilo o lokaciji bo objavljeno v
njihovi skupini na Facebooku)
• Spletna stran: Facebook skupina: Igrajmo se! :) / Mali umetniki
• Kontaktni osebi: Klara Golić (041 675 294) in Tadeja Kulovec (041 706 515)
• Čas izvajanja programa: predvidoma vsak petek – obvestila o delavnici
pošiljamo/objavljamo sproti glede na vreme in ostale dejavnike, ki bi lahko
vplivali na izvedbo delavnice
• Cena: brezplačno
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DRUŠTVO NATURO – CENTER ZA IZKUSTVENO
UČENJE IN AKTIVNOSTI NA PROSTEM
• Naziv programa: GOZDNE POČITNICE
• Udeleženci: otroci od 6. do 12. leta
• Lokacija: Mali Slatnik, na Machovi poti (potok Mrzliček)
• Spletna stran: https://www.naturo.si/projekti/gozdne-pocitnice/
• Kontaktna oseba: Lina Drenik (031 509 628), lina.drenik@naturo.si
• Čas izvajanja programa: 5. 7.–9. 7. 2021
• Cena programa: 170 €/teden – ta cena velja do zaključka prijav ali do
zapolnitve prostih mest.

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA
• Naziv programa:
OTROŠKI SVET, USTVARJALNI POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE
• Udeleženci: otroci od 4. do 14. leta, dijaki in študenti humanističnih
in družboslovnih smeri ter brezposelni
• Lokacija: Park Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca
(v primeru dežja v atriju knjižnice)
• Povezava na spletno stran ali Facebook: www.nevladnik.info
• Prijave na: otroski.svetdrpd@gmail.com
• Kontaktna oseba: Snježana Blagojević (041 928 393)
• Čas izvajanja programa: 5.–30. 7. 2021, vsak dan od ponedeljka do petka
od 10.00 do 12.00 (ob predhodni prijavi)
• Prispevek: 1 EUR na delavnico

ZAVOD LOKALPATRIOT
• Vse poletne aktivnosti so objavljene na spletni strani
Zavoda LokalPatriot http://www.lokalpatriot.si/.
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MLADINSKI KLUB STONOGA
• Naziv programa: ORATORIJ V PREČNI 2021
• Udeleženci: osnovnošolski otroci
• Lokacija: Prečna 10, 8000 Novo mesto
• Spletna stran: http://stonoga.ceh.si/
• Kontaktna oseba: Primož Špringer (031 565 387), mkstonoga@gmail.com
• Čas izvajanja programa: 19. 7. 2021–23. 7. 2021
• Cena programa: Cena je 30 € na otroka oziroma 25 € na vsakega naslednjega
otroka iz iste družine.
• Cena brez sofinanciranja: 50 € na otroka
• Cena s sofinanciranjem MONM: 30 € (40 % nižja) na otroka in
25 € na vsakega naslednjega otroka iz iste družine.

GIMNASTIČNO DRUŠTVO NOVO MESTO
• Naziv programa: AKTIVNE POČITNICE GIMNASTIČNEGA DRUŠTVA NOVO MESTO
• Udeleženci: otroci od 6. do 14. leta
• Lokacija: Novo mesto z okolico in Športna dvorana Leona Štuklja
• Aktivnosti: gimnastika, plavanje, tenis, plezanje, odbojka, pohod,
pustolovski park, družabne igre
• Spletna stran: gimnastika-nm.si
• Kontaktna oseba: Mateja Zorko (070 701 696), gimnastika.nm@gmail.com
• Čas izvajanja programa: 28. 6.–2. 7. 2021
5.–9. 7. 2021
12.–16. 7. 2021
• Cena programa: 120 €

KEGLJAŠKO DRUŠTVO VODNJAK
TENIŠKI KLUB KRKA OTOČEC
• Naziv programa: POČITNIŠKI PROGRAM
• Udeleženci: osnovnošolci in srednješolci
• Lokacija: prenovljeno kegljišče na Germovi 4 v Novem mestu
• Spletna stran: https://www.kegljanje.com ter https://kegljanje.com/index.php
• Kontaktna oseba: Tine Jerman (064 105 440)
• Čas izvajanja programa:
ob sredah od 10.00 do 12.00
v juliju in avgustu 2021
• Cena programa:
brezplačno
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• Naziv programa: TENIŠKA ŠOLA, TENIŠKI VRTEC
• Udeleženci: predšolski otroci in osnovnošolci
• Lokacija: TK Krka Otočec
• Spletna stran: www.tenis-krka.org
• Kontaktna oseba: Evgenija Burger (041 922 084)
• Čas izvajanja programa: celotno poletje, 1. 7. do 31. 8. 2021
• Spletna stran: http://www.tenis-krka.org/?page_id=4343
• Cena programa za otroke je odvisna od števila udeležencev in števila skupin, ki
se izoblikujejo, zato tega podatka na spletni strani trenutno ne moremo objaviti.
Objavili pa smo odstotek znižanja.
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ŠPORTNO DRUŠTVO SU NOVO MESTO
• Naziv programa: SUJEVSKE ŠPORTNE POČITNICE
• Udeleženci: otroci od 6. do 12. leta
• Lokacija: Športna dvorana Livada in okolica, Planica*
• Spletna stran: www.sportnodrustvo-su.si
• Kontaktna oseba: Uroš Slatinšek (041 374 213)
• Čas izvajanja programa: 28. 6.–2. 7.; 5. 7.–9. 7.; 5. 8.–10. 8.*; 23. 8.–27. 8.
• Cena programa: (Livada): 200 EUR – cena z upoštevanjem sofinanciranja
MONM: 140 €/otroka – odstotek znižanja 30%
(Planica): 350 EUR – cena z upoštevanjem
sofinanciranja MONM:
250 €/otroka – odstotek
znižanja 30 %

DRUŠTVO UPOKOJENCEV NOVO MESTO
• Naziv programa: POLETNE DELAVNICE
• Udeleženci: osnovnošolci
• Lokacija: različne lokacije v Novem mestu in bližnji okolici (Otočec)
• Spletna stran:
1. https://www.upokojenci-nm.si/novice/
• Kontaktna oseba: Tina Pavlič (041 717 031), upokojenci2@t-2.net
• Čas izvajanja programa: vsak torek in četrtek med 6. julijem in 5. avgustom
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ŠPORTNO DRUŠTVO HOP KLUB NOVO MESTO
• Naziv programa: VARNO NA ROLERJIH 2021
(3-dnevna delavnica za varno rolanje otrok)
• Udeleženci: osnovnošolski otroci z dobrim znanjem rolanja
• Lokacija: več lokacij ob šolah v Novem mestu in okolici
• Spletna stran: www.hopklub.si
• Kontaktna oseba: Aleš Berger (031 699 244), info@hopklub.si
• Čas izvajanja programa: junij in julij 2021 (točni datumi bodo objavljeni na
spletni strani, kjer se tudi prijavite)
• Cena programa z upoštevanjem sofinanciranja MONM: brezplačno

PLANINSKO DRUŠTVO KRKA
• Naziv programa: POHODNI DNEVI
• Udeleženci: družine
• Aktivnosti: 1. Pravljični Gorjanci
Spoznavali bomo Gorjance, se pogovarjali s škrati, stikali za vilami in iskali zaklad.
Datum izvajanja programa: 3. 7. 2021
2. Mehovo: botanični in zgodovinski pohod
Spoznavali bomo zgodbe z Mehovskega gradu, njegove prebivalce in obiskovalce.
Ugotavljali bomo, kdaj je bil grad postavljen, kdo ga je zgradil, kdaj so ga prebivalci
zapustili in zakaj. Po poti bomo spoznavali značilne rastline suhih travnikov in
metulje, ki se pasejo na opojnih cvetovih. Morda v daljavi uzremo srno, srnjaka,
srečamo botro lisico in slišimo druge prebivalce gozda.
Datum izvajanja programa: 10. 7. 2021
3. Pohod za otroke in njihove družine na Mirno goro
Izhodišče bodo Rodine. Ogledali si bomo Sredgoro in spoznavali težko življenje
Kočevarjev. Obiskali bomo Planino, se na Mirni gori povzpeli na stolp, na poti nazaj
pa se kaj novega naučili na učni poti.
Datum izvajanja programa: 7. 8. 2021
• Vsi pohodi bodo trajali od 4 do 6 ur.
• Cena programa: brezplačno
• Predvidena sta prevoz z osebnimi avtomobili in delitev stroškov med udeleženci.
• Društvo krije potne stroške samo vodnikom, ki vodijo pohod.
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DRUŠTVO TABORNIKOV RGT NOVO MESTO

• Naziv programa: LETNI TABOR
• Udeleženci: taborniki – osnovnošolci in srednješolci
• Lokacija: Dobe pri Kostanjevici
• Spletna stran: www.rgt.si
• Kontaktna oseba: Luka Kocjančič, kukc@rgt.si
• Čas izvajanja programa:
- Letni tabor – 1. izmena: 3.–10. 7. 2021 – MČ in GG izmena (osnovnošolci)
- Letni tabor – 2. izmena: 12.–20. 7. 2021 – MČ in GG izmena (srednješolci in
študenti)
• Cena programa: polna cena taborjenja: 180 €
Cena s sofinanciranjem MONM: 130 €
Cena se zniža za 50 € (28 %)

MOŠKI ODBOJKARSKI KLUB KRKA
• Naziv programa: VSAK SE LAHKO NAUČI NA RAZLIČNE NAČINE ODBIJATI ŽOGO
• Udeleženci: vsi otroci in mladostniki, ki bi radi spoznali odbojko kot šport, način
gibanja in življenja; vabljeni vsi, ki bi se radi pobližje spoznali s tem športom
• Lokacija: igrišča za odbojko na mivki na Loki v Novem mestu
• Spletna stran: www.krkavolley.si
• Kontaktna oseba: Luka Brulec (040 725 093),
luka.brulec@gmail.com
• Čas izvajanja programa:
5. 7. 2021–21. 7. 2021
• Cena programa: 20 €
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TENIŠKI KLUB PORTOVALD
• Naziv programa: 5-dnevne POČITNICE S ŠOLO TENISA
• Spletna stran: http://tenis-portovald.si/2021/05/5-dnevnepocitnice-s-solo-tenisa-v-sportnem-parku-portovald/

DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO

• Naziv programa: MUZEJSKE USTVARJALNE DELAVNICE ob razstavi 1991 –
Dolenjska: sledi umetnosti na obeležjih ob 30-letnici samostojnosti Slovenije
• Udeleženci: osnovnošolci
• Lokacija: Dolenjski muzej
• Spletna stran: https://www.facebook.com/dolenjskimuzej.si/
• Kontaktna oseba: Lavra Fabjan (07 373 11 17), lavra.fabjan@dolenjskimuzej.si
• Čas izvajanja programa: 29. 6.–2. 7. 2021
• Cena muzejskih delavnic: 2,5 €

ŽUPNIJA NOVO MESTO – ŠMIHEL
• Naziv programa: ORATORIJ NOVO MESTO 2021
• Udeleženci: predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci
• Lokacija: Šmihel; Smrečnikova 58 in Smrečnikova 60
• Spletna stran: http://oratorij-nm.rkc.si/ in https://www.facebook.com/oratorij.nm
• Kontaktna oseba: s. Damjana Tramte (031 262 266)
• Čas izvajanja programa: 16.–20. 8. 2021 in 23.–27. 8. 2021
• Cena programa: 18 €/termin
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ŽENSKI ROKOMETNI KLUB KRKA
• Naziv programa: ROKOMET JE IGRA
• Udeleženci: dekleta od 9. do 15. leta
• Aktivnosti: Program bo prilagojen udeleženkam
• Lokacija: ŠD Stopiče in zunanje površine OŠ Stopiče
• Kontaktna oseba: Salvador Kranjčič (041 359 793),
zrk.krka@gmail.com
• Čas izvajanja programa: avgust 2021; termini po dogovoru
• Cena: prispevek staršev – osebna oprema deklet
• Pogoj za sodelovanje: imenska prijava vsaj en dan pred dogodkom

KARATE KLUB NOVO MESTO
• Naziv programa: KARATE ZA VSE
• Udeleženci: vse starostne skupine od 5. do 99. leta
• Lokacija: igrišče pri OŠ Bršljin in v stavbi Karate akademije Novo mesto na
Sokolski 8, Novo mesto
• Spletna stran: www.karatekrka-novomesto.si
• Kontaktna oseba: Franjo Horn (070 890 511)
• Čas izvajanja programa: od 25. 6. 2021 do 31. 8. 2021
• Cena: brez sofinanciranja 50 €, odstotek znižanja 10 %,
cena z znižanjem je 45 €

PLESNI KLUB NOVO MESTO
• Naziv programa: OSNOVNI TEČAJ ŠPORTNIH PLESOV
• Udeleženci: osnovnošolci in srednješolci
• Aktivnosti: učenje osnovnih korakov latinsko-ameriških in standardnih plesov
• Lokacija: ŠD Marof, aneks C
• Kontaktna oseba: Janja Cimperman (051 891 784)
• Čas izvajanja programa: od 1. 7.–31. 8. 2021, vsak torek in četrtek
od 17.30 do 19.00
• Spletna stran: https://plesniklub-nm.si/aktualno/
• Cena za udeleženca: 50 EUR/mesec
• Naziv programa: ŠPORTNO-PLESNE POČITNICE
• Udeleženci: predšolski otroci in osnovnošolci
• Aktivnosti: Učenje zumbe, latinsko ameriških in
standardnih plesov, itn.
• Lokacija: ŠD Marof, aneks C
• Kontaktna oseba: Janja Cimperman (051 891 784)
• Čas izvajanja programa:
- Od 19. 7.–23. 7. 2021, 8.00–16.00
- Od 23. 8.–27. 8. 2021, 8.00–16.00
• Spletna stran: https://plesniklub-nm.si/
• Cena: 180 EUR/udeleženca

12

ZAVOD OBLIKA
• Naziv programa: MLADI MODNI OBLIKOVALEC
• Udeleženci: osnovnošolci
• Lokacija: Rozmanova ulica 10
• Spletna stran: https://www.facebook.com/studioANA.nm/
• Kontaktna oseba: Ana Jelinič (040 453 886)
• Čas izvajanja programa:
- 28. 6.–2. 7. 2021 (9.30–12.00)
- 5. 7.–9. 7. 2021 (9.30–12.00)
- 23. 8.–27. 8. 2021 (9.30–12.00)
• Cena programa z upoštevanjem sofinanciranja MONM: 65 EUR
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ASTRONAVTSKO RAKETARSKI KLUB APOLLO
NAMIZNOTENIŠKI KLUB KRKA NOVO MESTO
• Naziv programa: OSNOVNI TEČAJ RAKETNEGA MODELARSTVA
• Udeleženci: osnovnošolci
• Lokacija: prostori društva ARK Apollo, Rozmanova 10, Novo mesto
• Povezava na Facebook stran:
https://www.facebook.com/people/Ark-Apollo/100010606875879
• Kontaktna oseba: Rok Žunič (031 670 595), rokonstrukt@gmail.com
• Čas izvajanja programa: 5.–16. 7. 2021
• Cena programa: brezplačno
• Prijave zbiramo do konca junija na telefonsko številko ali e-pošto kontaktne osebe.

TRIATLONSKI KLUB NOVO MESTO
• Naziv programa: TKNM AKTIVNE POČITNICE
• Udeleženci: otroci od 7. do 15. leta
• Lokacija: OVC Češča vas, Novo mesto z okolico
• Spletna stran: https://www.triatlonklubnm.si/aktivne-pocitnice/
• Kontaktna oseba: Diana Princ (041 844 176)
• Čas izvajanja programa: 28. 6. 2021–9. 7. 2021
• Cena programa: s sofinanciranjem MONM 140 €

• Naziv programa: NAMIZNOTENIŠKI TABOR NA OTOČCU
• Udeleženci: osnovnošolci
• Poudarek bo na igranju namiznega tenisa, na svoj račun bodo prišli tudi otroci,
ki se radi preizkušajo v igrah z žogo (nogomet, odbojka, badminton, tenis, med
dvema ognjema …) ali pa enostavno radi uživajo v zabavnih igricah (vaje za
spretnost, hitrost, koordinacijo …).
• Lokacija: Športni center Otočec
• Čas izvajanja programa: 23.–27. 8. 2021 (8.00–17.00) (starši lahko svoje otroke
pripeljejo med 7.00–8.00, po dogovoru že prej).
• Spletna stran: www.ntk.krka.si, facebook stran NTK Krka Novo mesto
• Kontaktni osebi: Tomaž (041 372 762), Jernej (041 626 895), ntk.krka@gmail.com
• Cena na udeleženca: 120 EUR
• V ceno je vključen obisk adrenalinskega parka. Udeleženci bodo dobili zajtrk in
kosilo v Hotelu Šport.
• Naziv programa: BREZPLAČNA NAMIZNOTENIŠKA VADBA
• Udeleženci: osnovnošolci in njihovi starši
• Lokacija: Dolenjski namiznoteniški center v Drgančevju
• Čas izvajanja programa: vsako sredo v juliju in avgustu med 17. in 19. uro
• Spletna stran: http://ntk-krka.si/, facebook stran NTK Krka Novo mesto
• Kontaktni osebi: Tomaž (041 372 762), Jernej (041 626 895),
ntk.krka@gmail.com
• Cena na udeleženca: brezplačno

KICKBOXING KLUB MIRAGE
• Naziv programa/tabora: KARATE, KICKBOXING IN SAMOOBRAMBA
• Udeleženci: člani Kickboxing kluba
• Lokacija: Otočec, Portoval
• Čas izvajanja programa: 15. 6.–1. 9. 2021
• Spletna stran: www.kickboxing-klub-mirage-cps.si
• Kontaktna oseba: Šemso Šehić (041 671 331)
• Cena na udeleženca: 20 EUR (članarina kluba)
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POHODNIŠKO DRUŠTVO NOVO MESTO
• Naziv programa: PLANINSKI TABOR VOGAR
• Udeleženci: mladi planinci in družine
• Lokacija: planinski dom na planini Vogar
• Čas izvajanja programa: 5.–9. 7. 2021
• Cena: 135 EUR (mladi planinci), 160 EUR (odrasli)
• Več informacij: http://www.pd-novomesto.si/
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Mestna občina Novo mesto
Urad za družbene dejavnosti
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
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