KRKA ŽIVI!
poletne aktivnosti na in ob reki Krki
sezona MAJ – AVGUST 2019
Org.: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

Otvoritev………………………………………………………………………….. sobota, 25. 5. 2019
Zaključek - Skoki v Krko & Noč na Krki………………………………..sobota, 24. 8. 2019

Projekt Krka živi je zaživel že v letu 2015, ko so se predstavile aktivnosti športnih društev katerih
delovanje povezuje reka Krka. K projektu so ob zasnovi pristopili predstavniki novomeških športnih
društev; Ribiška družina, Klub za podvodne aktivnosti, Potapljaški klub M3, Jadralni klub, Kajak Kanu
SUP klub in Triatlonski klub. Poleg omenjenih (športnih) aktivnosti smo postopoma vključili tudi
športno-zabavne prireditve, namenjene širši množici obiskovalcev, kot so: Skoki v Krko, Noč na Krki,
turnirji v odbojki na mivki, tekmovanje v daljinskem plavanju… Tako se je v letu 2018 na in ob reki Krki
predstavilo že 20 aktivnosti, ki so bile na voljo obiskovalcem vseh generacij.
Osnovni namen in cilji projekta so povezovanje deležnikov z namenom povečanja prepoznavnosti
njihovih aktivnosti, Novega mesta in tudi (čiste) reke Krke. Želimo, da se najmlajši že zelo zgodaj
vključijo v sisteme izobraževanja o pomembnosti varovanja narave, da imajo možnost videti Krko tudi
drugače kot le z brežin, da imajo hkrati možnost vključitve v različna (športna) društva, ki nudijo
dejavnosti vezane na Krko. S projektom spodbujamo tudi skrb za naravo, izobraževanje in osveščanje
javnosti o varovanju narave, vključitev osnovnih in srednjih šol (naravoslovni in športni dnevi,
izobraževalne delavnice, predavanja, celoletni programi..), vključitev gospodarstva in turističnih
ponudnikov, promocijo podjetij v Novem mestu, povečanje turistične ponudbe v občini in širše.

Krka ŽIVI! 2019
sobota, 25.5. od 10.00 - 13.00 in 16.00 - 19.00
OTVORITEV SEZONE – AKTIVNOSTI:
Jamarski klub Novo mesto
- lokacija: pod Šmihelskim mostom, ogled rovov in jam z virtualnimi 3D očali, Speleobox - simulacija
ozkih rovov, spuščanje po žičnici…
Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto
- demonstracija potapljanja, opreme…

Mladinski center Oton
- otvoritev MC Oton in mladinska tržnica – predstavitev in povezovanje lokalnih deležnikov na področju
mladinskega dela
Ženski odbojkarski klub Novo mesto in Moški odbojkarski klub Krka
- lokacija: ŠRC Loka, turnir v odbojki na mivki za mlade v različnih kategorijah v skupni organizaciji
ženskega in moškega odbojkarskega kluba
Košarka 3x3
- državno prvenstvo v ulični košarki
Pump track
- tečaji, delavnice
Teniški klub Portovald
- teniški turnir
Beach bar Loca @ piknik prostor Loka
- gostinska ponudba, izposoja plovil
Rod gorjanskih tabornikov Novo mesto
- izposoja kanujev
Gostišče Loka
- rent'a'boat, gostinska ponudba
Zavod Novo mesto
- vodena panoramska vožnja s splavom Nika po reki Krki (ob 11. in 15. uri).
Obvezne prijave na: 07 39 39 263 in tic@novomesto.si.
- voden ogled mestnega jedra ob 12.30 in 16.30 uri, zbirno mesto pred rotovžem.
Ribiška družina Novo mesto
- predstavitev ribolova in opreme
Pasji park
- predavanje o vzgoji psov, predstavitev aktivnosti za pse
Pumpnca
- Kamišibaj zgodbe za majhne in malo večje; KUD Taus Teater, ob 11. uri

ODPRTA KUHNA
kulinarična tržnica na obnovljenem novomeškem Glavnem trgu
sobota, 25. maj 2019, od 10. do 21. ure
Org.: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto in Odprta kuhna
Odprta kuhna je edinstvena kulinarična tržnica in eden izmed najbolj priljubljenih kulinaričnih
projektov v Sloveniji. Na odprti kuhni, ki poteka vsak sončni petek v Ljubljani, se od zgodnje pomladi
do pozne jeseni na stojnicah predstavljajo izbrane restavracije, gostilne, turistične kmetije, vinarji in
pivovarne z vseh koncev Slovenije. V sedmi, pravljični sezoni, Odprta kuhna prvič prihaja na obnovljeni
novomeški Glavni trg. Končno bomo lahko tudi Novomeščanke in Novomeščani odkrivali slovensko
kuharsko zakladnico, začinjeno s hiti svetovne kuhinje, trendovskimi pouličnimi jedmi in sodobnimi
mojstrovinami, za nazdravljanje novi kulinarični zgodbi pa bodo pri roki tudi vrhunska vina, kraft pivo
ter izvirni napitki.
V primeru slabega vremena se vse aktivnosti razen Odprte kuhne prestavijo na naslednjo soboto.

