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Marsikdo od nas že s pričakovanji zre v veselo 

decembrsko dogajanje. V želji, da bi bil praznični 

mesec zares svetel, prijeten in doživet, smo na 

mestni občini oblikovali program novoletnih 

prireditev, s katerim vas od prvega decembra 

dalje vabimo v središče Nove Gorice. Najprej 

bomo skupaj z Mladinskim centrom Nova 

Gorica z drsališčem razveselili otroke, ki jih bo 

obiskal tudi Dedek Mraz. Da bo ta čas zanje še 

posebno lep, jim bodo posebno vzdušje pričarale 

praznične otroške predstave. 

Ponovno v središče mesta prihaja knjižni 

sejem Knjige pod jelkami, ki ga na mestni 

občini organiziramo v sodelovanju z Društvom 

humanistov Goriške. Že zdaj vabljeni med 

zgodbe številnih knjig in slikanic ter na pogovore 

z zanimivimi avtorji. Po prazničnih dobrotah bo 

tudi letos zadišalo pod arkadami novogoriške 

mestne hiše, kjer bomo gostili Tržnico domačih 

dobrot in izdelkov. 

Prava novoletno obarvana zabava s številnimi 

koncerti pa se nam obeta v zadnjem tednu 

letošnjega leta, ki ga bo kronalo silvestrovanje 

na prostem z Omarjem Naberjem in Primavero. 

Za novoletno okrasitev središča mesta bodo 

poskrbeli dijaki novogoriške umetniške 

gimnazije. S tem bodo tudi napovedali leto 

2018, ki ga Mestna občina Nova Gorica posveča 

ustvarjalnosti mladih. 

Naj vam ideje in znanje mladih generacij 

pričarajo lepo, ustvarjalno in svetlo leto 2018. 

Popotnica 
prazničnemu 
dogajanju 



Program novoletnih prireditev v Novi Gorici

petek, 1. december 
ob 17. uri
PRIŽIG NOVOLETNIH LUČI & ODPRTJE DRSALIŠČA 
LEDENA PRAVLJIcA   predstava za otroke

TATJANA MIHELJ, ANŽE VRABEc & JANI ŠEPETAVEc  koncert

nedelja, 17. december
ob 15. uri
DEDKOV PRIDNOMETER   predstava za otroke

Dedek Mraz je pred novim letom čisto preveč zaposlen, da bi se sam pogovoril z vsemi otroki in odraslimi. 

Zato je na pot poslal svoja palčka Bolfenka in Lenkota skupaj s prav posebnim merilnim aparatom 

pridnometrom, s katerim preverjata, kako pridni so otroci. S pomočjo te čudežne naprave bosta neugnana 

pomočnika Dedka Mraza ločevala resnico od laži in bolj pridne od tistih malce manj ter ugotovila, ali si 

zaslužite darilo Dedka Mraza ali ne. Humorna, inovativna in interaktivna igrana predstava Teatra Cizamo 

je primerna za otroke od 3. do 8. leta starosti.

Ob slabem vremenu se predstava preseli v veliko dvorano novogoriške mestne hiše.

sreda, 20. december
ob 16. uri
SLOVESNOST OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
v parku ob Avtobusni postaji Nova Gorica

Na letošnji slovesnosti Mestne občine Nova Gorica ob dnevu samostojnosti in enotnosti bomo skupaj 

z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo »Veteran« Nova Gorica odkrili prenovljen 

spomenik braniteljem slovenske samostojnosti 1990–1991.



četrtek, 28. december
ob 17. uri
PRIHOD DEDKA MRAZA 
SNEŽNA VILA   predstava za otroke

Zima je včasih muhasta. Ravno tedaj, ko vsi, še posebej otroci, pričakujemo sneg, ga noče in noče natrositi. 

Še dobro, da obstajajo pravljična bitja in Snežna vila, ki je doma na severnem tečaju. Pot k nam jo močno 

utrudi in ob nepravem času zadrema. Skupaj jo bomo zbudili, da bo pričarala sneg. Glasbena predstava 

z Damjano Golavšek bo na odru ustvarila pravo zimsko praznično vzdušje za prihod Dedka Mraza.

Ob slabem vremenu se program preseli v veliko dvorano novogoriške mestne hiše.

NOVOLETNA OKRASITEV MESTA

Letos so za posebno praznično podobo Nove Gorice poskrbeli dijaki umetniške gimnazije v Novi Gorici 

pod vodstvom profesorja Bogdana Vrčona, ki so okrasitev ob 70-letnici Nove Gorice pripravili na temo 

mestnih stavb. Nova Gorica pa bo v prazničnem mesecu prejela še en dar. V družbi Hit ji poklanjajo 

največjo voščilnico v Sloveniji. Tako bo na pročelju Igralniško-zabaviščnega centra Perla med prazniki 

zaživela animirana voščilnica, ki bo ponudila preplet vznemirljivih video doživetij prazničnih trenutkov. 

S priložnostnim dogodkom jo bodo prižgali v petek, 8. decembra, ob 17. uri. Vsak dan bo voščilnica 

zažarela med 17. in 24. uro, še posebej veselo pa bo ob polnočnem odštevanju na silvestrovo, ko se bo 

voščilnica spremenila v digitalni ognjemet.

VSTOP PROST



ponedeljek, 25. december
ob 17. uri

Božični koncert 
DAVID ČADEŽ, tenor

torek, 26. december
ob 17. uri

SLAVKO IVANČIć 
& MATJAŽ ŠVAGELJ

četrtek, 28. december
ob 20. uri

MAMBO KINGS

petek, 29. december
ob 20. uri

DAMIN GAMBIT
PANKRTI

sobota, 30. december
ob 20. uri

PRIMARNA
ŠANK ROcK

nedelja, 31. december
ob 22. uri

Silvestrovanje
PRIMAVERA 

OMAR NABER



TRŽNIcA DOMAČIH DOBROT IN IZDELKOV
pod arkadami novogoriške mestne hiše

med 9. in 15. uro

sreda, 6. december 
sreda, 13. december
petek, 15. december 
sreda, 20. december
petek, 22. december
sreda, 27. december
petek, 29. december



KNJIŽNI SEJEM »KNJIGE POD JELKAMI«
19.–22. DEcEMBER 2017

 med 12. in 20. uro 

S širokim izborom knjižnih založnikov na novoletnem 

knjižnem sejmu »Knjige pod jelkami« v središču 

mesta želimo skupaj z Društvom humanistov Goriške 

ponuditi kvalitetno bero knjig in knjižnih novosti. 

Spremljevalni program knjižnega sejma bo namenjen 

vsem generacijam in bo obsegal otroške delavnice, 

predstavitve knjižnih novosti, glasbeni program

 in pogovore z avtorji. Med njimi v Novi Gorici 

pričakujemo Draga Jančarja. 

www.mestoknjige.si

 DRSALIŠČE

med 1. in 24. decembrom
Pon.–ČET 12.–21. ure | PET 12.–23. ure

SoB 10.–23. ure | ned 10.–21. ure

med 25. decembrom in 7. januarjem
ned–ČET 10.–22. ure
PET–SoB 10.–23. ure

Vstop na drsališče: 1 € Izposoja drsalk: 1 €



Mestna občina nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

     05/335-01-11        Mestna občina Nova Gorica 

www.nova-gorica.si / www.dogodki-novagorica.si
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Srečno!


