
Všeč mi jeGoriška Plaža



Robinovci na Zimski goriški plaži vsak delovnik med 16. in 
18. uro od 7. do 30. decembra!

Kaj se bo dogajalo?

- snemanje prazničnih jinglov s poslušalci – v živo na Zimski   
  goriški plaži
- zbiranje igrač in obdarovanje otrok v bolnišnici
- jelka želja – zbiranje „okraskov“ in okrasitev 
- Robinov Dedek Mraz
- Nagradne igre, glasbeni gosti, presenečenja, zabava,   
  smeh in dobra volja... z Robinovci v živo na Zimski goriški 
  plaži! 

RADIO ROBIN V MESTU, PRIDI V MESTO TUDI TI.

RADIO ROBIN 
Brez tebe ni mene 



V objemu mladega mesta bo letos zaživel božično-novoletni 
sejem s številnimi prazničnimi dogodki. Vljudno vas vabimo, 
da si ga ogledate ter si privoščite nekaj sproščenih trenutkov 
pod novoletno jelko na Bevkovem trgu. Praznični čas je 
vedno priložnost za druženje in srečevanje, v tem obdobju si 
skupaj zaželimo najlepše želje za prihajajoče leto. 

Vljudno vabljeni, da v središču Nove Gorice preživite tudi 
najdaljšo noč v letu in si voščite pod svetlobnimi utrinki 
ognjemeta. 

V letu 2012 vam želim čim več svetlih trenutkov, poguma ter 
sreče! 

Matej Arčon 
župan / državni svetnik

NAGOVOR 
ŽUPANA



Leto je naokrog in spet je tukaj veseli december. Čas za 
družino, prijatelje, veselje, obdarovanje in seveda zabavo.
Tako smo vam v našem mestu vrtnic Novi Gorici od 6. do 31. 
decembra 2011 pripravili bogat program dogajanja, kjer bo 
vsak lahko našel nekaj zase: božični sejem, pester kulturni 
program, nastop številnih glasbenih izvajalcev različnih 
zvrsti, animacija ter delavnice za najmlajše in še veliko več.
Zimsko goriško plažo bomo otvorili v torek, 6. decembra, z 
obiskom Miklavža ter svečanim prižigom lučk na Bevkovem 
trgu, z dogajanjem pa bomo zaključili zadnji dan v letu, ko 
bomo vsi skupaj pričakali polnoč, si voščili in se zabavali do 
poznih jutranjih ur. 

Veselimo se druženja z vami ter vam želimo prijetne božične 
praznike in srečno, novih priložnosti polno novo leto!

Študentski servis Točka in Ekipa Zimske goriške plaže
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Novogoriško praznično sejmišče na Bevkovem trgu bo 
narejeno v pravem božičnem duhu.

Številne sejemske hišice bodo preurejene v pisana božična 
darila, med katerimi bodo razporejeni številni božični motivi.
Vzdušje na sejmu bo živahno in veselo, saj se bodo tukaj 
vsak dan vrstile številne praznične prireditve (obisk Miklavža, 
obisk Dedka Mraza, koncerti, bogat otroški program, kulturni 
program itd.).

To bo pravo mesto za družinske sprehode, druženje s 
prijatelji in seveda praznične nakupe. 

BOŽIČNO 
SEJMIŠČE



Bogat kulturni program bo vseboval številne likovne 
delavnice, plesne točke, pevske zbore, glasbene nastope, 
stand up komedijo, impro ligo, večer folklornih skupin, 
degustacijski večer...

Rdeči križ Nova Gorica in Humanitarno društvo Kid bosta v 
torek, 6. decembra 2011, na stojnici na Bevkovem trgu 
zbirala uporabna oblačila za najmlajše – dojenčke. 
Vsem, ki bodo sodelovali v tej humanitarni akciji, pa bo 
omogočena brezplačna izmera sladkorja v krvi in krvnega 
pritiska.

Seveda bo sodeloval tudi organizator Zimske goriške plaže, 
in sicer s prispevkom po 0,20 € od vsake prodane pijače.
Današnje potrebe za pomoč socialno ogroženim otrokom se 
iz dneva v dan povečujejo, zato je prav njim namenjen ta 
prednovoletni humanitarni dan. 

KULTURNI PROGRAM IN  
HUMANITARNA DEJAVNOST



Na dveh prireditvenih odrih bomo ponudili raznovrsten 
glasbeni program.
 
Za zabavo bodo poskrbeli: LeeLooJamais, Trio kramp in 
lopata, Nikka, Kingston, Monika & the Goritians, New York, 
Primorski fantje, Jan Plestenjak, ElbandaA, Balkan Boys, 
Nina Pušlar, Čuki, Kalamari, Manca Špik, DJ Sylvain in Lara 
Love & Lovro.

Praznično in romantično vzdušje nam bodo pričarali Jazz 
kvintet NOVA, Anika Horvat ter Daša – pevka s čudovitim 
glasom.

27. decembra bo dan za ples: v šotoru na Bevkovem trgu 
bodo vrteli številni znani tuji DJ-ji (Giuann Shadai, DB Boule-
vard – Diego Broggio, Alfred Azzetto + Amanzio Lurve).
Poleg tega bomo lahko prisluhnili nastopom Umetniške 
gimnazije Nova Gorica, Mladinskega pevskega zbora OŠ 
Frana Erjavca, Goriškega pihalnega orkestra Nova Gorica, 
Rock'n Jazz koncertu učencev Iva Špacapana ter številnim 
domačim mladim skupinam.

GLASBENI 
PROGRAM



Praznični čas je še posebej pri srcu otrokom, zato smo se 
odločili, da jim namenimo prav posebno pozornost. Tako 
bomo v Bevkovem parku uredili otroški kotiček, ki bo prava 
PRAVLJIČNA DEŽELA: vsa drevesa v parku bodo bogato 
okrašena s številnimi lučkami, po zelenicah bodo razporejeni 
osvetljeni decembrski motivi, ob božiču bomo na ogled 
postavili jaslice, na podestu v parku pa bo postavljen večji 
ogrevan šotor, kjer bo vsak dan med 13. in 16. uro poskr-
bljeno za varstvo otrok.

Otroški program bo pester in raznolik:
- S prižigom lučk bomo otvorili Zimsko goriško plažo. Otroke 
bo na Bevkovem trgu obiskal Miklavž, celotno dogajanje pa 
bo spremljal še nastop Romane Kranjčan, priljubljene 
avtorice in pevke številnih otroških pesmi.

OTROŠKI 
PROGRAM



- V ogrevanem šotoru bodo poleg vsakodnevnega varstva za 
otroke tudi številne otroške delavnice v organizaciji 
Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško, ki 
deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).
- V naš program smo vključili tri priljubljene otroške 
predstave: Čarodej Jani, Snežna kraljica in ukraden sneg (v 
organizaciji Mladinskega centra Nova Gorica) ter Ribič Pepe.
- 11. decembra bomo v sodelovanji s športnim društvom Go 
šport organizirali Novoletni športni dan za otroke.
- Dan pred silvestrovim bo najmlajše prišel obdarit Dedek 
Mraz. Za rajanje bodo poskrbeli člani skupine Čuki, ki bodo 
nastopili v okviru otroške matineje.
- Zadnji dan v letu bomo v popoldanskih urah pripravili 
Silvestrovanje za otroke.

Z bogatim programom in ponudbo želimo, da bodo letošnji 
prazniki resnično nepozabni!



Gimnazija Nova Gorica že več kot šest desetletij združuje 
mlade s širšega Goriškega in jih pripravlja za ustvarjalen in 
kakovosten vstop v življenje. Ob temeljitem poznavanju 
zakonitosti delovanja sveta skozi naravoslovne vede se 
dijaki privajajo na sistematično prepoznavanje narave, 
lastnega mesta v njej in na dejstvo, da nam ni dana v večno 
in absolutno upravljanje in izkoriščanje.

S svojo vlogo v odnosih do drugih ljudi, do lastne zgodovine 
in prihodnosti, poglabljanjem osebnega odnosa do 
umetniškega ustvarjanja in vključevanjem v kreativni del 
duhovne aktivnosti se dijakinje in dijaki oblikujejo v prepoz-
navne človeško tople in strpne posameznike. Z učenjem tujih 
jezikov spoznavajo drugačnost ali sorodnost narodov, ki 
živijo ob nas, in so pripravljeni na neposredno sporazume-
vanje, morda pojasnjevanje in vzpostavljanje pristnih medn-
arodnih odnosov.

GIMNAZIJA NOVA GORICA 
SE PREDSTAVI MESTU NOVA GORICA



Povezovanje vedenj in znanj z vseh področij dela šole pa 
oblikuje dijaka kot celostno osebnost, ki bo v življenju 
pripravljena spopasti se z izzivi in problemi tako, da bodo 
rešitve pomenile dobro zanjo in za vse bližnje.

Ob sprejemanju znanj in urjenju veščin ostaja tudi čas za 
lastno ustvarjalnost in konjičke. Mladostna vihravost mora 
najti možnosti za športne aktivnosti, umetniško izpove-
dovanje, pa tudi za razvedrilo v zdravem okolju.

Učiteljski zbor in drugi sodelavci so pripravljeni sodelovati z 
dijaki in pripraviti jih, da bodo uspešni. Gradimo skupne 
uspehe!

Bojan Bratina, prof.
Ravnatelj Gimnazije Nova Gorica



Zadnji dan v letu se bo začel s SILVESTROVANJEM ZA 
OTROKE.

Polnoč pa bomo lahko pričakali na dveh lokacijah. V šotoru 
na Kidričevi ulici nas bodo najprej zabavali plesalci skupine 
Maredi, pozno v noč nam bodo prepevali Kalamari in Manca 
Špik. 

Na Bevkovem trgu pa nas bodo v plesnih ritmih greli DJ 
Sylvain, Lara Love&Lovro (LeeLooJamais) ter DJ Max 
Sebastien.

SILVESTROVANJE

universe of fun




