
PROGRAM PRIREDITEV 2016 
ob prazniku Mestne občine Nova Gorica

UTRIP DOGAJANJA
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Spoštovani,
mesec september ima v življenju mestne občine in njenega središča Nove Gorice 

posebno mesto, saj v tem času obeležujemo občinski praznik v spomin na Goriško fronto. 

Zgodba mesta in občine je tudi sicer tesno prepletena z zgodovinskimi dogodki, ki so 

pomembno vplivali na njen nadaljnji razvoj. Letošnje praznovanje pa napoveduje še eno 

pomembno obletnico, prihodnje leto bo namreč Nova Gorica praznovala svoj 70. rojstni 

dan. Skupaj s številnimi sodelavci že pripravljamo bogat program prireditev na temo 

obletnice, ki bodo utripale z mestom skozi vse leto.

Tudi letos se je na poziv mestne občine k sodelovanju 

pri oblikovanju programa prireditev ob občinskem 

prazniku odzvalo veliko društev, klubov in institucij. 

Tega sem vesel, saj tako dokazujejo, da želijo aktivno 

prispevati k njenemu razvoju in ustvarjalnosti.

V programu praznovanja so lepo razvidne bogato 

razvejane dejavnosti, ki jih razvijajo številni 

posamezniki. Pogosto so neznani, čeprav s trudom, 

delom in navdušenjem pomembno sooblikujejo naš 

vsakdan. Nekaterim med njimi se bomo še posebej 

poklonili s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj 

na osrednji slovesnosti ob prazniku.

Praznovanje je tudi priložnost, da potegnemo črto 

in pogledamo, kaj smo ustvarili v zadnjem letu, 

zato smo zbrali najodmevnejše dogodke Mestne 

občine Nova Gorica, ki so se najbolj vtisnili v spomin 

zadnjega leta. Upam, da vam bodo naše novice 

prijetno in zanimivo branje.

Najlepše čestitke ob občinskem prazniku in vabljeni 

na številne dogodke v njegovo počastitev.

Matej Arčon 

župan



AVGUST 2016

sreda, 24. avgust

16.00

22.00

Mednarodni turnir  
»Pokal Nove Gorice v kegljanju 2016«
Turnir se bo odvijal do 3. septembra ob delavnikih  
od 16. do 22. ure ter v soboto in nedeljo med 10. in 22. uro.
kegljišče v Športnem parku Nova Gorica
Organizator: Kegljaški klub Gorica

20.00 Odprtje Evropskega prvenstva za mladince in 
mlajše člane v kajaku in kanuju na divjih vodah 
»Solkan 2016« s koncertom Elvis Jackson
Bevkov trg 
Organizator: Kajak klub Soške elektrarne v sodelovanju 
z Mestno občino Nova Gorica

21.00
Poletna scena:
Kulinarična druženja:  
»Fish piknik in dalmatinski melos« 
ploščad za novogoriško mestno hišo
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

četrtek, 25. avgust

9.00

18.00

Evropsko prvenstvo za mladince in mlajše člane 
v kajaku in kanuju na divjih vodah »Solkan 2016«
Prvenstvo se bo odvijalo do 28. avgusta od 9. do 18. ure.
Kajakaški center Solkan
Organizator: Kajak klub Soške elektrarne v sodelovanju 
z Mestno občino Nova Gorica

21.00
22.30

Poletna scena:
Koncert Bring on The Vanguards
Koncert Koala Voice 
ploščad za novogoriško mestno hišo
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

petek, 26. avgust

19.30 »Kaj smo, ko smo« 
Literarni večer slovenske zamejske  
poezije in proze
letni vrt Gostilne pri Ivančkovih v Grgarju
Organizator: Bralni klub Grgar

20.00 Med zvoki krajev: Miloš Zubac, kitara
grad Kromberk
Organizator: Kulturni dom Nova Gorica

Brezplačne vstopnice bodo na voljo eno uro  
pred koncertom na prireditvenem prostoru.

20.00

21.30

Poletna scena:
Nastop folklorne skupine  
Srbskega kulturnega društva Sloga
Bevkov trg
Organizator: Srbsko kulturno društvo Sloga

»Disco Fever« – DJ Janko
ploščad za novogoriško mestno hišo
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIREDITEV  
ob prazniku Mestne občine Nova Gorica

Začetek gradnje 
telovadnice v 
Dornberku

Na prvi šolski dan smo začeli 
z gradnjo nove telovadnice 
v Dornberku, s čimer smo 
razveselili učence tamkajšnje 
osnovne šole, njihove starše 
in učitelje. V novo šolsko leto 
so s pomembnima pridobi-
tvama, energetsko sanacijo 
strehe in nove kritine, zako-
rakali tudi v vrtcu Kekec v 
Novi Gorici. 

Dobili in delili 
nasmehe

Otroške nasmehe je med 
Erjavčevo ulico v Novi Gorici 
in italijansko ulico Via San 
Gabriele v sosednji Gorici s 
60 izbranimi fotografijami 
otrok iz obeh Goric povezala 
Ulica nasmehov. Nastala 
je pod okriljem Ustanove 
Silvana Furlana, idejno ga 
je zasnovala in vodila Anita 
Zelić, pionirka fototerapije 
v Sloveniji, pokroviteljici 
projekta pa sta bili Mestna 
občina Nova Gorica in 
Občina Gorica. 
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Letalstvo na soški fronti

Na razstavi »Na krilih zgodovine 1915–1917« smo 
v avli novogoriške hiše spoznavali tudi avstro-
-ogrsko letalstvo na soški fronti. Razstava, ki 
sta jo organizirali ustanova Fundacija poti miru 
v Posočju in Mestna občina Nova Gorica, je 
bila plod preučevanja arhivskih dokumentov o 
letalstvu med prvo svetovno vojno na območju 
soške fronte in zbiranja letalskih fotografij tere-
na nekdanjega bojišča od reke Soče do Piave. 

Gospodarske vezi z Jaroslavljem

Povezovali smo se tudi z bolj oddaljenimi kraji, 
kakršno je rusko Jaroslavlje. Med tridnevnim 
obiskom gospodarske delegacije iz Jaroslavlja 
v Sloveniji je bil v veliki dvorani novogoriške 
mestne hiše organiziran poslovni forum med 
jaroslavljskimi in slovenskimi podjetji, kjer smo 
med drugim iskali nove priložnosti za krepitev 
gospodarskega sodelovanja med regijama.

Za nove podjetniške ideje

Primorski tehnološki park je kot član iniciati-
ve Start:up Slovenija na Goriškem prevzel po-
budo za vzpostavitev spletne platforme Start: 
up Nova Gorica. Posamezniki z inovativnimi 
idejami, podjetniški talenti in ekipe ter ambi-
ciozni star-up podjetniki, ki želijo preveriti in 
razviti podjetniško idejo ter pospešiti razvoj 
in rast svojega start-up podjetja, so dobili 
pomembno spodbudo, kjer se lahko seznanijo 
s programi, dogodki in priložnostmi, ki so jim 
na voljo v Goriški regiji. 

Informacije za ljudi v 
stiski 

Najbolj ranljivim smo se že-
leli približati in jim pomagati 
pri reševanju stisk. Mestna 
občina, društva in druge 
nevladne organizacije ter 
javni zavodi, ki delujejo na 
področju socialnega varstva, 
humanitarnih dejavnosti, 
zdravstva ter zaposlovanja, 
smo s skupnimi močmi 
vzpostavili skupno informa-
cijsko pisarno, ki občanom 
na enem mestu ponuja po-
trebne informacije oziroma 
usmeritev, kam se obrniti po 
pomoč, ko se znajdejo v soci-
alni ali zdravstveni stiski.

Služba ali družina?  
Oboje!

Razdvojenost med službo in družino je eden 
najzahtevnejših izzivov današnjega časa. 
Kako zelo potrebujemo takšne pogovore, pa 
je dokazala večkrat napolnjena dvorana Kul-
turnega doma v Novi Gorici, saj se je skozi vse 
leto zvrstilo še več podobnih dogodkov, kjer 
smo se pod okriljem programa Ne-odvisen.si 
seznanjali z izzivi sodobne družbe. 

Mobilni v tednu mobilnosti

Ob vseh naštetih aktivnostih pa smo ostali 
tudi mobilni! Ob Evropskem tednu mobilnosti 
smo predstavili projekte s področja mobilnosti 
in povedali, kako v službo prihajajo uslužben-
ci mestne uprave. Kar nekaj jih namreč pešači 
in kolesari. Poseben poudarek smo obenem 
namenili Kolesarskemu dnevu in Dnevu brez 
avtomobila.

Kaj se je zgodilo od
lanskega občinskega praznika?



sobota, 27. avgust

21.00
Poletna scena:
Koncert Ana Pupedan
ploščad za novogoriško mestno hišo
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

nedelja, 28. avgust

9.00

11.00

Razstava starodobnih dirkalnikov
parkirišče pred novogoriško mestno hišo

Jubilejna vožnja starodobnih dirkalnikov
po novogoriških ulicah (Kidričeva, Erjavčeva, 
Prvomajska, Lavričeva, Gradnikove brigade, Jelinčičeva, 
Kidričeva)
Organizator: Avto moto društvo Gorica

14.00

18.30

Krajevni praznik Ozeljan:
Pohod na Vodice
start: iz Grajskega vrta v Ozeljanu

Slovesnost ob 74. obletnici ustanovitve  
1. primorskega partizanskega bataljona 
Simona Gregorčiča
Grajski vrt v Ozeljanu
Organizator: Krajevna skupnost Ozeljan-Šmihel in 
Krajevna organizacija združenja borcev Ozeljan

16.00 »Nasmeh poletju«
prireditveni prostor pod Osekom
Organizator: Kulturno in turistično društvo Osek

20.00

21.00

Poletna scena:
Lutkovna predstava »Sneguljčica«  
(Mini teater Ljubljana)
Vinil večer: Pink Floyd 
ploščad za novogoriško mestno hišo
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

ponedeljek, 29. avgust

9.00

18.00

Menjava in sejem rabljenih šolskih potrebščin  
za osnovno in srednjo šolo, glasbeno šolo ter šolo 
v naravi
Sejem bo potekal od 29. avgusta do vključno 3. septembra.
Cesta IX. Korpusa 46, Solkan
Organizator: Potencial Inštitut

Priporočamo prijave od 22. avgusta vsak delavnik med  
15. do 18. uro.

21.00
Poletna scena:
Potopisna druženja s Polono Cimerman in Miho 
Haasem »Namibija in Bocvana«
ploščad za novogoriško mestno hišo
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

torek, 30. avgust

19.00

21.00

22.00

Poletna scena:
GO ART pisana umetniška tržnica
Kulinarična druženja: Golažjada 
Koncert skupine Magic Jam 
ploščad za novogoriško mestno hišo
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

Dnevi slovenskega 
turizma

Mestna občina in družba 
Hit sta v mestu vrtnic prvič 
gostila Dneve slovenskega 
turizma. Gre za najpomemb-
nejši strokovni dogodek na 
področju turizma, namenjen 
vodilnim predstavnikom jav-
nega, zasebnega in civilnega 
sektorja. 

Lepa in gostoljubna 
Nova Gorica

Nova Gorica je osvojila 
1. mesto na tekmovanju 
Turistične zveze Slovenije 
Moja dežela - lepa in 
gostoljubna v kategoriji 
srednje velikih mest. Župan 
Matej Arčon je ob zlatem 
dosežku povedal, da Nova 
Gorica vsako leto znova 
potrjuje sloves lepega in 
urejenega mesta. »Za to 
smo zaslužni vsi tisti, ki 
skupaj skrbimo, da je mesto 
urejeno, čisto in prijazno tako 
meščanom kot obiskovalcem. 
Nagrada nam je dodatna 
spodbuda za naše delo, 
predvsem na področju 
kulturnih in turističnih 
vsebin, ki jih lahko kot mesto 
ponudimo.« 

PROGRAM PRIREDITEV 
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Kolesarsko počivališče v Solkanu

V okviru projekta Regionalno omrežje kole-
sarskih povezav Severne Primorske - Goriške 
razvojne regije smo uredili kolesarsko izhodišče 
– počivališče v športnem parku pri Kajak cen-
tru v Solkanu. V ta namen smo postavili mize 
s pripadajočimi klopmi, pitnik, koš za ločeno 
zbiranje odpadkov in stojala za kolesa. Projekt 
je delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Trajnostna urbana strategija

Pripravili smo tudi javno predstavitev osnutka 
dokumenta Trajnostna urbana strategija Nova 
Gorica 2020. Slednja predstavlja temeljni doku-
ment, s katerim občina opredeljuje potrebe in 
smeri razvoja mestnega območja do leta 2020. 

Na obisku Mesić in Kučan

Na pobudo Društva prijateljstva Slovenije in 
Azerbajdžana sta Goriško obiskala nekdanja 
predsednika Slovenije in Hrvaške, Milan 
Kučan in Stjepan Mesić. Srečanje je bilo 
namenjeno skupnemu ohranjanju spomina 
na Mehdija Huseynzadeja-Mihajla in prijatelj-
skim stikom med državami

Prostovoljci prepleskali porodnišnico

Posebnega obiska je bila ob petdesetletnici de-
lovanja deležna tudi šempetrska porodnišnica. 
V dobrodelni akciji Prepleskajmo porodnišnico 
je sodelovalo 36 slikopleskarjev z Goriškega in 
Ajdovskega, več kot petdeset prostovoljcev in 
bolnišnično osebje. V enem samem dnevu so 
porodnišnici vdahnili povsem drugačno podo-
bo, zasijala je v pisanih in veselih barvah.

Srebrni odbojkarji tudi naši

Veselili pa smo se tudi uspehov slovenske 
moške odbojkarske reprezentance, ki se je z 
evropskega prvenstva vrnila s srebrno me-
daljo. Župan Matej Arčon je ob tej priložnosti 
sprejel člana reprezentance, organizatorja igre 
Dejana Vinčiča in pomočnika trenerja Sama 
Miklavca, in poudaril zadovoljstvo, da je tudi 
Goriška del te uspešne zgodbe. 

20 let Univerze v Novi Gorici

Med jubilanti pa ni bila le porodnišnica. Uni-
verza v Novi Gorici je namreč v tem mesecu 
praznovala 20-letnico delovanja Najmlajši 
slovenski univerzi sta čestitala tudi sedanji 
župan Matej Arčon in Črtomir Špacapan, ki je 
mestno občino vodil ob ustanovitvi Fakultete 
za znanosti o okolju, predhodnice Politehnike 
Nova Gorica.



sreda, 31. avgust

21.00
Zaključek Poletne scene:
Gledališka predstava »Aulularia«  
(Dramska družina F. B. Sedej)
ploščad za novogoriško mestno hišo
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

SEPTEMBER 2016

četrtek, 1. september

11.00

20.00

»Festival obrti in podjetništva –  
Zaupajmo lokalnemu«
Bevkov trg
Organizator: Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Nova Gorica

11.00

19.00

Dogodek Svit
Bevkov trg
Organizator: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
Območna enota Nova Gorica

17.00 Odprtje razstave  
»1915 – Ženske v zaledju soške fronte«
Razstava bo na ogled do 23. septembra.
avla novogoriške mestne hiše
Organizator: Ustanova »Fundacija poti miru v Posočju« 
in Mestna občina Nova Gorica

19.00 Odprtje Državne tematske razstave 2016  
»Kvadrat in krog, kocka in krogla« 
Razstava bo na ogled do 15. septembra.
Mestna galerija Nova Gorica
Organizator: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti

petek, 2. september

9.00

16.00

40-letnica delovanja  
Doma upokojencev Nova Gorica:
Ulična razstava »Živi zbornik: utrinki iz življenja 
v domu«
Bevkov trg

Odprtje razstave fotografij domskih stoletnikov 
s pečatom najstarejše Slovenke, superstoletnice 
»Podobe naših stoletnikov«
Dom upokojencev Nova Gorica
Organizator: Dom upokojencev Nova Gorica

15.00

23.00

21.00

2.00

Festival urbanih kultur »Urban projekt 2016«: 
BMX in skateboard treningi
GO SKATEPARK Nova Gorica

Street art
podhod krožišča pri GO SKATEPARKu Nova Gorica

Koncert: Fresh Lab + TBA
GO SKATEPARK Nova Gorica
Organizator: Športni klub Raketa Nova Gorica in 
Mostovna

Ponujali in iskali pametni 
kapital

Kako povezati pametni kapital in 

globalno usmerjena tehnološka 

podjetja? O tem je tekla 

beseda na četrti mednarodni 

tehnološko investicijski 

konferenci COINVEST, ki 

jo je gostila prav Goriška. 

Konferenca je v štirih letih 

zrastla v investicijsko platformo, 

ki povezuje investitorje z vsega 

sveta z mladimi prebojnimi 

tehnološkimi podjetji s 

področja celotne Nove Evrope. 

COINVEST je organiziral Center 

odličnosti COBIK v sodelovanju 

z domačimi in tujimi partnerji. 

V Goriški regiji sta bila osrednja 

regionalna partnerja Mestna 

občina Nova Gorica in Primorski 

tehnološki park, konferenco je 

podprla tudi Občina Šempeter-

Vrtojba. V goste je prišlo več kot 

sto mednarodnih investitorjev, 

od skladov tveganega kapitala, 

podjetniških pospeševalnikov 

do poslovnih angelov, ter sto 

prebojnih evropskih tehnoloških 

podjetij. 

PROGRAM PRIREDITEV 
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Po sodelovanje na avstrijsko Koroško

Krepitev in iskanje novih priložnosti za sodelo-
vanje, predvsem v luči nove evropske finančne 
perspektive in sredstev, ki jih bo Evropa v tem 
programskem obdobju namenila projektom 
med Slovenijo in Avstrijo, je bil cilj obiska 
županov občin Nova Gorica in Brda Mateja Ar-
čona in Franca Mužiča ter direktorja Regijske 
razvojne agencije Severne Primorske Črtomir-
ja Špacapana na avstrijskem Koroškem, kjer so 
se srečali s predstavniki Alpsko-jadranskega 
centra za čezmejno sodelovanje, deželne vlade, 
županom Občine Beljak, slovenskim konzulom 
v Celovcu in županjo Občine Celovec. 

Bogato Fabianijevo leto

Naš odgovor na skupna razmišljanja o prostoru, 
urbanizmu, arhitekturi in večkulturnosti gori-
škega prostora je bila tudi odločitev, da leto 2015 
posvetimo arhitektu in urbanistu ter zlasti veli-
kemu humanistu Maksu Fabianiju ob 150-letnici 
njegovega rojstva. V sklepnem delu celoletnega 
projekta smo povezali ustvarjalce obeh Goric, ki 
so želeli ovrednotiti, predvsem pa aktualizirati 
njegovo delo. Osrednji dogodek je bila dvojezična 
predstava Fabiani - Umetnost bivanja/L'arte del 
vivere režiserke Nede Rusjan Bric. 

Zelene vsebine in sadovnjak

Odgovore na področju samooskrbe, ponovne 
uporabe in zelenih površin v mestu smo iskali 
tudi v okviru poletnega dogajanja v občini. 
Eden od pobudnikov tega zelenega gibanja je 
bil Simon Bizjak iz podjetja Markacija, ki je, 
žal, preminil veliko prezgodaj. Njegova ideja 
je bila, da bi v mestu zasadili sadovnjak, v ka-
terem bi ljudje lahko prosto nabirali plodove. 
Simbolično odprtje sadovnjaka ob Podružnič-
ni šoli Ledine je bil eden od prvih korakov, da 
bi uresničili njegovo zamisel. 

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vključili smo se v vseslovenski projekt  
Tradicionalni slovenski zajtrk, 
čigar namen je izboljšanje 
zavedanja o razlogih za 
lokalno samooskrbo, 
domačo pridelavo in 
predelavo ter v okvi-
ru sistema javnega 
naročanja spodbuja-
nje aktivnosti zagota-
vljanja hrane, pridelane 
v lokalnem okolju. Takole 
smo spodbujali k pravilni in 
zdravi prehrani najmlajše v vrtcu Čriček.

Z recikliranjem do okraskov

Ob koncu meseca je bilo že vse nared, da 
skupaj vstopimo v veseli december in novemu 
letu naproti… Seveda z ustrezno okrasitvijo, 
za katero so poskrbeli tudi najmlajši iz Vrtca 
pri OŠ Solkan, v ta namen pa uporabili odpa-
dne materiale.

Za boljše 
življenje 
brezdomcev

V mesecu boja proti 
odvisnosti smo sku-
paj s strokovnjaki, ki 
že vrsto let delujejo 
na področju brez-
domstva, ugotavljali, 
kako brezdomstvo 
umeščamo v družbo in katere so rešitve, ki vo-
dijo k izboljšanju življenja tako za brezdomce kot 
za ostale v skupnosti. Posvetili smo se tudi ak-
tualnim razmeram v Novi Gorici in orisali sliko 
brezdomstva v naši skupnosti. Mestna občina je 
ob tej priložnosti predstavila načrtovane vsebi-
ne in programe, ki bodo vključeni v Skupnostni 
center Nova Gorica v bivšem samskem domu 
Primorja na Bidovčevi ulici v Novi Gorici.



petek, 2. september

19.00 Predstavitev knjige »Trnovska čitanka« avtoric 
Ana Marije Rijavec in Denis Matežič v okviru 
zbirke »Besede s Planote«
Trnovska hiša na Trnovem pri Gorici
Organizator: Krajevna skupnost Trnovo, Društvo 
Planota in Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica

20.30 »Lepota v očeh«,  
slovesnost ob 150. obletnici smrti slikarja Jožefa 
Tominca
velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju s  
Krajevno skupnostjo Gradišče nad Prvačino

Brezplačne vstopnice bodo na voljo pri blagajni  
Kulturnega doma Nova Gorica od 29. avgusta  
od 10. do 12. ure in od 15. do 17. ure.

sobota, 3. september

9.00 Pohod na Vrše in Skopico 
start: pred gasilskim domom v Čepovanu 
Organizator: Krajevna skupnost Čepovan v sodelovanju 
s Krajevno organizacijo združenja borcev za vrednote 
NOB Čepovan in Društvom vojnih invalidov Severne 
Primorske Nova Gorica

Prijavnina za odrasle

10.00

17.00

10.00

23.00

21.00

3.00

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

18.00

Festival urbanih kultur »Urban projekt 2016«:
Skateboard treningi
Skateboard tekmovanje
GO SKATEPARK Nova Gorica

Street art
podhod krožišča pri GO SKATEPARKu Nova Gorica

Koncert:  
Definite, Super Action Heroes, Bed Religion
GO SKATEPARK Nova Gorica
Organizator: ŠK Raketa Nova Gorica in Mostovna

Robinova zabava 2016 
Poulični komorni koncerti:
Pihalni kvintet NOVArt
Borov gozdiček, pri igralih

Godalni kvartet Exandi
ploščad med Goriško knjižnico Franceta Bevka Nova 
Gorica in Slovenskih narodnim gledališčem Nova Gorica 

Cellostrike 
ploščad med novogoriško mestno hišo in  
Restavracijo Vrtnica

Swing band VeteraNOVA 
pri vrbi Doma upokojencev Nova Gorica

Trobilni kvintet TrobiNOVA
ploščad pri spomeniku Edvardu Rusjanu

Jazz trio NOVArookies
amfiteater med stanovanjskimi bloki  
v Ulici Gradnikove brigade 

Otroška predstava »Maša in medo«
travnik pred novogoriško mestno hišo

Dobili smo osrednjo 
čistilno napravo

Slovesno smo odprli Central-
no čistilno napravo Nova 
Gorica, s čimer se je uspešno 
zaključil projekt Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode v 
porečju Soče. Ta je omogočil 
celostno urejanje odvajanja 
in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda v občinah 
Nova Gorica, Šempeter-Vr-
tojba in Miren–Kostanjevica. 
V okviru projekta sta bila 
zgrajena nova Centralna či-
stilna naprava Nova Gorica 
in kanalizacijsko omrežje 
skupne dolžine 19 kilome-
trov s pripadajočimi objekti 
v omenjenih treh občinah. 
Vrednost projekta je znašala 
dobrih 41 milijonov evrov, 
viri financiranja pa so bili 
zagotovljeni iz Kohezijske-
ga sklada EU, državnega 
proračuna in občinskih 
proračunov. 

Nov Urgentni center

Razveselili smo se odprtja  
6,7 milijonov evrov 
vrednega urgentnega centra 
v Šempetru pri Gorici, ki 
omogoča celovito obravnavo 
bolnikov na enem mestu.

PROGRAM PRIREDITEV 
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Dan samostojnosti in enotnosti

Kulturni program so v počastitev državnega 
praznika dneva samostojnosti in enotnosti ob 
20-letnici svojega delovanja oblikovali Vokal-
no-instrumentalna skupina Kresnice skupaj z 
Vladimirjem Čadežem ter učenci osnovnih šol 
Solkan, Milojke Štrukelj in Frana Erjavca. 

Prižgali smo novoletne luči

S prižigom novoletnih luči in odprtjem 
drsališča so se v središču Nove Gorice začele 
novoletne prireditve z različnimi institucijami, 
društvi in posamezniki. Pripravili smo niz 
dogodkov za vse generacije, ki so sloneli na 
kakovostni kulturni ponudbi.

Lucijin pohod 

Aktiv mestnih žena in deklet Goričanke je v 
okviru novoletnih prireditev v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Nova Gorica ter mestno 
občino pripravil Lucijin pohod z lučkami v 
Novi Gorici, ki je bil osrednja prireditev pro-
jekta Z odejico nam bo topleje 2015. Lučke in 
odejica so bile ročno delo Goričank, prostovolj-
ne prispevke pa so namenili OŠ Frana Erjavca 
Nova Gorica.

Skupaj zmoremo več

Dobrodelna prireditev Skupaj zmoremo več 
je bila namenjena promociji prostovoljstva, 
dobrodelnosti, ozaveščanju o socialnih stiskah 
ljudi ter zbiranju sredstev za ogrevanje in 
opremo skupnega prostora Informacijske 
pisarne za področje sociale in zdravstva v 
Mestni občini Nova Gorica. Tako smo pripra-
vili tudi sejem, na katerem so bila prisotna 
društva in druge nevladne organizacije, javni 
zavodi in osnovne šole.

Izbor županovega vina

Na novoletnem sprejemu župana Mateja 
Arčona na gradu Kromberk smo slovesno 
razglasili protokolarno županovo vino za 
leto 2016. Ta laskavi naslov je osvojilo vino 
Fantasia belo, letnik 2011, pridelovalca 
Davorina Colje iz Stesk pri Braniku.

Knjige pod jelkami

Knjige pod jelkami je 
bil prvi pravi knjižni 
sejem v Novi Gorici 
nasploh. Z njim je 
Društvo humanistov 
Goriške v sodelova-
nju z mestno občino 
želelo prebivalcem in 
obiskovalcem ponu-
diti širok izbor knjižnih 
naslovov. Spremljevalni 
program sejma je bil name-
njen vsem generacijam, saj je obsegal 
tako otroške delavnice kot različne pogovore s 
poudarkom na avtorjih iz goriškega prostora.



sobota, 3. september

18.30

20.00

21.00

23.00

01.00

Festival »Mladi glas Goriške« 
Gostje: Black star, Natalija Šaver & Vladimir  
in David Čadež
travnik pred novogoriško mestno hišo

»Opera Gala«, koncert simfoničnega orkestra  
NOVA filharmonija ob občinskem prazniku
Bevkov trg

Glasbena poslastica Big banda NOVA z gosti: 
Tinkara Kovač, Slavko Ivančič, Anika Horvat, 
Tulio Furlanič, Damjana Golavšek, Damjana 
Godnič, Tatjana Mihelj, Nika Kodrič, Mitja Jerkič, 
Uroš Perič in Singgirls
travnik pred novogoriško mestno hišo 

Jan Plestenjak s skupino
travnik pred novogoriško mestno hišo 

Projektili
travnik pred novogoriško mestno hišo
(www.robin.si)
Organizator: Radio Robin v sodelovanju z Mestno občino 
Nova Gorica in Glasbenim društvom NOVA  
Nova Gorica ob 20-letnici delovanja

17.00 »Od železne ceste«, slovesnost ob 110. obletnici 
solkanskega mostu in Bohinjske železniške proge 
Trg Jožeta Srebrniča, Solkan
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

19.00 Zaključek Mednarodnega turnirja »Pokal Nove 
Gorice v kegljanju 2016«
kegljišče v Športnem parku Nova Gorica
Organizator: Kegljaški klub Gorica

nedelja, 4. september

9.00

11.00

Pohod na Škabrijel
start: pred novogoriško mestno hišo

Zaključek pohoda na Škabrijel s kulturnim 
programom 
pri razglednem stolpu na vrhu Škabrijela
Organizator: Društvo za rekreacijo, kulturo in zgodovino 
Škabrijel 1917 

V primeru slabega vremena bo pohod v nedeljo,  
11. septembra 2016.

10.00

17.00

10.00

23.00

Festival urbanih kultur »Urban projekt 2016«:
BMX treningi
BMX tekmovanje
GO SKATEPARK Nova Gorica

Street art
podhod krožišča pri GO SKATEPARKu Nova Gorica
Organizator: Športni klub Raketa Nova Gorica in 
Mostovna

17.00
Krajevni praznik Solkan: 
Koncert sakralne glasbe s  
Komornim zborom Grgar 
bazilika na Sveti Gori
Organizator: Krajevna skupnost Solkan

Memorandum za 
sodelovanje

Tkale pa so se tudi niti 
nadaljnjega uspešnega 
sodelovanja z globalno 
skupino Mahle, ki je 
podpisala Memorandum 
o sodelovanju s Šolskim 
centrom Nova Gorica. 
Župan Matej Arčon je ob tej 
priložnosti pripravil sprejem 
za predstavnike vodstva 
skupine Mahle in družbe 
Mahle Letrika.

PROGRAM PRIREDITEV 
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Srečanje s predstavniki zamejskih 
organizacij

Novo leto je tudi čas, ko potegnemo črto pod 
opravljenim delom in se soočimo z izzivi in 
priložnostmi v prihodnosti. Na tradicional-
nem delovnem srečanju s predstavniki slo-
venskih organizacij v Italiji so gostje pohvalili 
aktivnost novogoriške občine znotraj Evrop-
skega združenja za teritorialno sodelovanje, 
župan Matej Arčon pa je obenem predstavil še 
vrsto konkretnih ponudb za krepitev čezmej-
nega sodelovanja.

Pobelil nas je sneg

Leto se je začelo najlepše, kot se je lahko, Novo 
Gorico in njeno okolico je že v prvih dneh 
januarja pobelil sneg. Čas zimskih radosti in 
dogodivščin je tako na stežaj odprl svoja vrata.

Začela je obratovati vlečnica na 
Lokvah

Veselje je bilo ob koncih tedna in praznikih 
resnično veliko, saj je na smučišču na Lokvah 
nad Novo Gorico začela obratovati vlečnica, 
ki jo je mestna občina lansko jesen predala v 
upravljanje Javnemu zavodu za šport Nova 
Gorica. Zavodu je uspelo pridobiti še teptalec 
snega, snežne sani, snežni top, zaščitne in 
pregradne ograje ter brunarico, uredili pa so 
tudi vse potrebno za zasneževanje smučišča 
ter sankališče in krožno progo za tek na 
smučeh v drsalni tehniki. 



torek, 6. september

16.00 Odprtje razstave del skupine Unikatna keramika 
Društva Unitri Nova Gorica
avla Nove KBM d.d. (Kidričeva ulica 11, Nova Gorica)
Organizator: Društvo Unitri Nova Gorica

sreda, 7. september

10.00

21.00

Odprta kuhna
Bevkov trg
Organizator: Odprta kuhna v sodelovanju z Mestno 
občino Nova Gorica

10.00

18.00

Informativni dan Društva Unitri Nova Gorica
prostori Društva Unitri Nova Gorica (Erjavčeva ulica 4)
Organizator: Društvo Unitri Nova Gorica

19.30
40-let delovanja Doma upokojencev Nova Gorica: 
»Nočni potep med zvezdami«,  
ogled zvezd in planetov 
park Doma upokojencev Nova Gorica
Organizator: Dom upokojencev Nova Gorica

četrtek, 8. september

18.00 Predstavitev knjig Slavka Pregla  
»Prerok na tankem ledu« in »Poker z ničlami«
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica 

petek, 9. september

Mesto mladih 2016 (9. – 17. september): 
»Teden športa, glasbe in kulture« 
Nova Gorica
Organizator: Klub goriških študentov

12.00

14.00

Promocija Dneva fetalnega alkoholnega sindroma 
(FAS) 
Bevkov trg
Organizator: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
Območna enota Nova Gorica

12.00

14.00

Meritve in promocija zdravstveno vzgojnih 
programov
 Bevkov trg
Organizator: Zdravstveno vzgojni center Nova Gorica

17.00

24.00

5. Petrol Rally Nova Gorica
(www.rally-novagorica.si)
start, cilj in servisna cona: parkirišče Mercator in 
Merkur centra v Kromberku 
Organizator: Avto moto društvo Gorica

18.00 Odprtje razstave ob zaključku Mednarodne 
umetniške kolonije »Art of Nature 2016«
Galerija Tir Kulturnega centra Mostovna
Organizator: Mladinski center Nova Gorica

20.00
Večer ob občinskem prazniku:
Osrednja slovesnost s slavnostno sejo mestnega 
sveta in podelitvijo nagrad Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2016
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

Lutkovno leto

Letošnje leto namenjamo 
lutkovni umetnosti 
in Solkancu Milanu 
Klemenčiču, pionirju 
slovenskega lutkarstva. K 
sodelovanju smo povabili 
številne institucije, društva 
in posameznike, tako je 
nastal pisan in zanimiv 
lutkovni program za vse 
generacije, ki se bo odvijal 
skozi vse leto. 

Rastoča knjiga v 
Solkanu

Letošnji kulturni praznik 
je zaznamoval pristop 
Osnovne šole Solkan k 
projektu Rastoča knjiga. 
Slovesnosti se je udeležil 
tudi predsednik države 
Borut Pahor, ki se je 
zahvalil, da smo Rastoči 
knjigi dali svoj prostor tudi 
na Goriškem. 

PROGRAM PRIREDITEV 
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Dialog ljubezni za praznik kulture

»Ves svet je v najinih rokah, v najinih 
prepletenih prstih – vedno je tako, kadar 
ljubimo,« je zapisala Neža Maurer. Dialog 
ljubezni je bil tudi osrednja rdeča nit 
letošnjega kulturnega praznika, ki so 
ga sooblikovali dramska igralca Arna 
Hadžialjević in Matija Rupel, kitarist Teo 
Collori in Vokalni ansambel Reunion z 
instrumentalisti. 

Šeme prevzamejo oblast

Od kulture k veselim pustnim šemam: le dan 
za kulturnim praznikom je namreč prišel čas 
rajanja, veseljačenja, pustnih šem in norčij. 
Ob pripravah na pomlad in čas, ko šeme 
prevzamejo oblast, Nova Gorica seveda ni bila 
nikakršna izjema.

Za prijazen urbani promet

Nova Gorica je v tem mesecu gostila tudi 
letno skupščino mreže CIVINET Slovenija–
Hrvaška, ki šteje preko 70 članov iz Bosne 
in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, 
Makedonije, Slovenije in Srbije ter je 
najštevilčnejša tovrstna mreža v Evropi. Njen 
cilj je širjenje znanja in izkušenj na področju 
energetsko učinkovitega prometa ter okolju in 
uporabnikom prijaznega urbanega prometa. 



sobota, 10. september

8.00 Pohod po poteh Goriške fronte
start: pred gasilskim domom v Novi Gorici 
Organizator: Območno združenje borcev za vrednote 
NOB Nova Gorica

8.30

20.00

5. Petrol Rally Nova Gorica
(www.rally-novagorica.si)
start, cilj in servisna cona: parkirišče Mercator in 
Merkur centra v Kromberku 
Organizator: Avto moto društvo Gorica

16.00

17.00

Mini olimpijada in športna tržnica
4. Goriški tek: po ulicah in kolesarskih stezah 
Nove Gorice
(www.sz-ng.si)
start in cilj: Bevkov trg
Organizator: Športna zveza Nova Gorica, Javni zavod za 
šport Nova Gorica in Športno društvo Mark

Startnina, priporočamo predhodne prijave na  
e-naslov: novagorica@olympic.si

17.30

19.30

Krajevni praznik Solkan:
»Peter Klepec«, premiera lutkovne predstave za 
otroke in razstava lutk
dvorana bivše solkanske karavle 
Organizator: Kulturno društvo »Slavec« Solkan,  
Lutke 1001 Solkan

Zabava z ansamblom Kalamari
pokrito kotalkališče pri bivši solkanski karavli
Organizator: Krajevna skupnost Solkan

18.00 »Makedonsko sonce 2«
pod arkadami novogoriške mestne hiše 
Organizator: Makedonsko kulturno društvo  
Ohridski biseri Nova Gorica

19.00 10. Harmonikaški večer pod lipo v Oseku
“na placu” v Oseku
Organizator: Kulturno in umetniško društvo Osek

nedelja, 11. september

10.00

16.00

Predstavitev vojaškega življenja med prvo 
svetovno vojno s ponazoritvenimi skupinami, 
voden ogled po muzeju na prostem in srečanje 
zbiralcev
na Sabotinu, pri okrepčevalnici – muzeju
Organizator: Društvo Soška fronta 1915-1917

11.00 Soška regata: tradicionalni rekreacijski spust po 
Soči med Solkanom in Pevmskim parkom
start: Solkanski športni park, cilj: park Pevma (Italija)
Organizator: Kajak klub Soške elektrarne in  
Kajak klub Šilec

14.30 Finale Slovenskega pokala v SUP  
(stoječem veslanju)
Kajakaški center Solkan in park Pevma (Italija)
Organizator: Kajak klub Soške elektrarne

Za mobilnost in razvoj

Nove povezave smo iskali 
tudi na Transportno-logi-
stični konferenci v Bruslju, 
ki so se jo udeležili župani 
občin Nova Gorica, Gorica (I) 
in Šempeter-Vrtojba Matej 
Arčon, Ettore Romoli in 
Milan Turk ter direktorica 
Evropskega združenja za te-
ritorialno sodelovanje EZTS 
GO Sandra Sodini. S predsta-
vitvijo projekta železniškega 
vozlišča med Gorico, Novo 
Gorico in Šempetrom-Vrtoj-
bo so želeli vzbuditi zanima-
nje pri potencialnih vlagate-
ljih. Predstavnikom različnih 
direktoratov Evropske 
komisije pa so predstavili 
tudi pomembne in finanč-
no zahtevnejše vsebine za 
razvoj tega območja, zlasti na 
področju priprave koncepta 
pametne skupnosti, učinko-
vite rabe virov in iskanja ino-
vativnih rešitev na področju 
mobilnosti.

Ohranjanje običajev  
in tradicije

Pesem in ples sta bila v 
ospredju ob 20. obletnici de-
lovanja Srbskega kulturnega 
društva Sloga.

PROGRAM PRIREDITEV 
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Sodelovanje generacij 

Dan žena in in materinski dan sta bila rdeča 
nit proslave, ki so jo pripravili v Društvu žena 
in deklet Trnovo. 

Olimpijski duh za strpnost

Lepi so tudi spomini na prihod olimpijskega 
ognja v Slovenijo pred začetkom zimskih 
olimpijskih iger v Torinu 2006, ki ga je skupaj 
s številnimi otroki iz Italije in Slovenije na 
Trgu Evrope pričakal Solkanec Jure Franko. 
Ker je letošnje leto znova olimpijsko – tokrat 
poletnih iger v Braziliji – smo s snovalci ome-
njenih dogodkov izpred desetletja z Juretom 
Frankom na čelu znova pozvali k strpnosti 
ter predvsem pokazali, da je mogoče sobivati 
in premoščati razlike. Naj olimpijski duh med 
narodi živi naprej! 

Ambulanta za ljudi 
brez zdravstvenega 
zavarovanja 

Zapomnili pa si bomo tudi 
slovesno odprtje prve 
Pro bono ambulante na 
Goriškem v prostorih 
Skupnostnega centra na 
Bidovčevi ulici v Novi 
Gorici. Več kot šeststo ljudi 
brez zavarovanja je tako 
dobilo možnost brezplačne 
zdravniške obravnave. 

Najbolj prodorni na zahodu

V okviru projekta Zlati kamen je Nova Gorica 
osvojila nagrado za najbolj prodorno občino v 
skupini zahodna Slovenija, v katero so zajete 
občine Primorske in Gorenjske. Novo Gorico 
so ocenili kot pionirski kraj na področju traj-
nostne mobilnosti z brezplačnim avtobusom 
ter dobrim čezmejnim sodelovanjem in kot 
zgledno regionalno središče.

S 'pešbusom' do šolskih vrat

V pomlad smo sicer vstopili tudi s »pešbusom«. 
Akcija je nastala v sklopu nacionalnega pro-
jekta Zdravšolar.si. Kot prvo jo je na Goriškem 
izvedlo Društvo Gekolina v sodelovanju s po-
družnično osnovno šolo Ledine in ob podpori 
mestne občine. Cilj akcije? Spodbuditi učence, 
da v šolo prihajajo peš, kar lahko prispeva 
k zdravemu življenjskemu slogu in njihovi 
samostojnosti. 

Lutkovna zabava  
na Klemenčičev  
rojstni dan

Program lutkovnega leta smo začeli z 
rojstnodnevno lutkovno zabavo, s katero smo 
obeležili 141. rojstni dan Milana Klemenčiča. 
Poleg lutkovne predstave v izvedbi Gledališča 
Bičikleta so se na zabavi predstavile tudi lutke 
programa Predšolska vzgoja Ljudske univerze 
Nova Gorica. 



ponedeljek, 12. september

18.00

Klub UNESCO iz Gorice (I), ERM Soča d.o.o., Zlatko 
Gabrijelčič, Osnovna šola Frana Erjavca Nova 
Gorica in Osnovna šola Deskle: 
Mednarodna razstava izdelkov učencev o reki 
Soči »Soča 2025: reka, ki bi si jo želel«
(Razstava bo na ogled do 30. septembra.)

Predavanje Irene Šinigoj Batistič »In živela sta 
srečno do konca svojih dni.«
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka  
Nova Gorica

torek, 13. september

17.00 Odprtje Svetovnega prvenstva šolanih psov
Športni park Nova Gorica
Organizator: Športni kinološki klub Vrtojba

17.00 Otroški torek: otroška ustvarjalna delavnica v 
okviru občinskega praznika
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka  
Nova Gorica

20.00 Predstavitev dveh novih portretov Jožefa 
Tominca v zbirki Goriškega muzeja
grad Kromberk
Organizator: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

sreda, 14. september

7.00

19.00

Svetovno prvenstvo šolanih psov
Prvenstvo se bo odvijalo do 18. septembra od 7. do 19. ure.
Športni park Nova Gorica
Organizator: Športni kinološki klub Vrtojba

9.30

40-letnica delovanja 
Doma upokojencev Nova Gorica: 
Družabna Dungova olimpijada 2016
park Doma upokojencev Nova Gorica
Organizator: Dom upokojencev Nova Gorica 

v primeru dežja: telovadnica OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

14.00

18.00

Dan odprtih vrat Društva gluhih in naglušnih 
Severne Primorske
sedež Društva gluhih in naglušnih Severne Primorske 
(Sedejeva ulica 8, Nova Gorica)
Organizator: Društvo gluhih in naglušnih  
Severne Primorske

16.00 Odprtje novih prostorov Društva paraplegikov 
severne Primorske
Rejčeva ulica 5, Nova Gorica
Organizator: Društvo paraplegikov severne Primorske

četrtek, 15. september

19.00 »Mesto na meji«, odprtje skupnega prostora
Carinarnica – bivak urbane kulture (bivši mejni prehod 
na Erjavčevi ulici) 
Organizator: Združenje »Carinarnica –  
bivak urbane kulture«

Zasvetili v modrem

V april smo vstopili v mo-
drem. Ob svetovnem dnevu 
zavedanja o avtizmu smo 
namreč pročelje novogoriške 
mestne hiše osvetlili z modro 
svetlobo in kot drugod po 
svetu opozorili na pomen 
zgodnjega odkrivanja avtiz-
ma in ustrezne obravnave 
oseb z avtizmom.

Nova Gorica – zgodba 
sedmih desetletij

Začeli smo pisati še eno 
pomembno zgodbo – zgodbo 
70-letnice Nove Gorice. 
Mestna občina bo namreč 
leto 2017 posvetila prav 
tej pomembni obletnici, s 
čimer bomo ohranili spomin 
na nastanek in razvoj 
Nove Gorice, obenem pa 
prikazali obstoječi utrip 
mesta, njegovo ustvarjalnost 
in pogled v prihodnost. 
Na prvem sestanku na 
mestni občini se je zbralo 
štirideset predstavnikov 
različnih institucij, društev 
in nevladnega sektorja, kar 
dokazuje, da imamo naše 
mesto radi in da si skupaj 
želimo pester in zanimiv 
program, ki bo zrcalil 
življenje našega mesta.

PROGRAM PRIREDITEV 
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Premišljeno urejanje prometa

Za širše mestno območje Nove Gorice pa smo 
predstavili prometni načrt, s katerim želimo 
dosedanje bolj ali manj naključno urejanje 
prometa narediti bolj premišljeno in načrto-
vano. Ta je osnova za oblikovanje odloka o 
prometnem načrtu, ki ga želimo zasnovati kot 
živ dokument, ki se bo ciklično dopolnjeval 
tako na podlagi predvidenih bodočih investicij 
kot tudi na osnovi pobud in potreb občanov 
mestne občine.

Za zeleno Novo Gorico

Mesto je postalo bogatejše za nova drevesa na 
javnih površinah.

Goriški dnevi knjige

V Novi Gorici so se začeli 10. Goriški dnevi 
knjige. Pester program dogodkov sta pripra-
vila Goriška knjižnica Franceta Bevka in 
Založba Educa v sodelovanju z različnimi 
javnimi zavodi in društvi ter ob podpori 
mestne občine. V okviru Lutkovnega leta so 
programu Goriških dnevov knjige dodali tudi 
lutkovne vsebine.

Borova pisateljska pot

Grgar, rojstna vas Mateja Bora, je v okviru 
rastočega projekta Slovenska pisateljska pot, ki 
je namenjen spoznavanju, učenju ter uživanju 
literarnega izročila in h kateremu je pristopila 
tudi naša občina, dobil Borovo pot. 

Jurček in trije razbojniki

Ob dnevu upora proti okupatorju so med nas 
prišli Jurček in trije razbojniki v lutkovni 
predstavi za otroke in odrasle, rekonstrukciji 
partizanskega lutkovnega gledališča 1944-45. 
S predstavo se je mestna občina poklonila av-
torjem, ki so sredi vojnih razmer in velikega 
pomanjkanja ustvarjali lutkovno umetnost. 
Marionete so oživele v rokah igralcev lju-
bljanskega Mini teatra. 



petek, 16. september

18.00
Krajevni praznik Solkan:
Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj 
krajevne skupnosti 
Osnovna šola Solkan
Organizator: Krajevna skupnost Solkan

sobota, 17. september

10.00

10.00

14.00

Evropski teden mobilnosti »Pametna mobilnost 
za gospodarsko rast«:
Kolesarski dan: tekmovalni kolesarski vzpon na 
Sveto Goro in otroški kolesarski kros
travnik pred novogoriško mestno hišo
Organizator: Mestna občina Nova Gorica in 
Društvo DJAK

»Goriška kolesari 2016«  
rekreativna prireditev za družine
kolesarska steza Solkan – Plave,  
zaključek: pred novogoriško mestno hišo
Organizator: Turistično društvo Nova Gorica

Obvezne prijave med 9. uro in 9.30 pred novogoriško 
mestno hišo.

19.00 Spominski koncert Simfoničnega orkestra  
RTV Slovenija ob 100. obletnici I. svetovne vojne 
“Barve zelenega smaragda”
bazilika na Sveti Gori
Organizator: Prosvetno društvo »Soča« Kanal v 
sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica in  
Kulturnim domom Nova Gorica

nedelja, 18. september

8.30

18.00

Krajevni praznik Solkan:
Mednarodni pohod treh mostov
start: bivša solkanska karavla
Organizator: Turistično društvo Solkan v sodelovanju 
s Krajevno skupnostjo Solkan in zamejskimi 
organizacijami

Startnina

Koncert ob 20-letnici delovanja Kulturnega 
društva »Slavec« Solkan 
pokrito kotalkališče pri bivši solkanski karavli
Organizator: Kulturno društvo »Slavec« Solkan

Nakup vstopnic eno uro pred koncertom  
na prireditvenem prostoru.

15.00 Zaključek Svetovnega prvenstva šolanih psov
Športni park Nova Gorica
Organizator: Športni kinološki klub Vrtojba

ponedeljek, 19. september

10.00

12.00

Evropski teden mobilnosti  
»Pametna mobilnost za gospodarsko rast«:
Brezplačen voden ogled »Parki Coronini – Cronberg« 
(s kolesi) 
start: Dvorec Coronini, Šempeter pri Gorici

Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju 
z Evelin Bizjak

Obvezne rezervacije na gsm 040 577 255 ali na  
e-naslov: evelin.bizjak@gmail.com

Peter Prevc opozarjal 
na nevarnosti prehitre 
vožnje

Na Bevkovem trgu se je 
veliko dogajalo cel mesec. 
Novo Gorico je obiskal tudi 
smučarski skakalec Peter 
Prevc in tako podprl pro-
metno preventivno akcijo 
Hitrost ubija.

Utrjevanje vezi z Italijo

Pomemben dogodek na naj-
višji politični ravni je bilo 2. 
zasedanje Skupnega odbora 
Slovenija – Furlanija Julijska 
krajina v Novi Gorici, ki 
sta ga vodila minister za 
zunanje zadeve Republike 
Slovenije Karl Erjavec in 
predsednica dežele Furla-
nije Julijske krajine Debora 
Serracchiani. Izpostavljen 
je bil pomen sodelovanja 
na področju gospodarstva, 
izobraževanja, znanosti, 
varovanja skupnega okolja, 
kulture in drugih družbenih 
odnosov.

PROGRAM PRIREDITEV PROGRAM PRIREDITEV 
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Prvomajska budnica

V praznik dela smo se zbudili s pravo 
prvomajsko budnico, ki jo je zaigral Goriški 
pihalni orkester, in sicer na različnih lokacijah 
v mestu ter v Solkanu. 

Odprta kuhna za vse

Maj je v Novo Gorico prvič pripeljal 
priljubljeno kulinarično tržnico »Odprta 
kuhna«. Mojstri za ulično prehrano, 
turistične kmetije in bistroji so združili moči s 
priznanimi kulinaričnimi mojstri iz najboljših 
restavracij in gostiln z vseh koncev Slovenije 
ter pričarali nepozaben dan v znamenju 
dobre hrane, raznovrstnih okusov in prijetne 
družbe.

Predstavili so se prostovoljci

V okviru nacionalnega tedna prostovoljstva 
so se na Goriškem dnevu prostovoljstva, ki 
ga je pripravil Mladinski center Nova Gorica, 
predstavile naše prostovoljske organizacije. 

Furmani pripeljali mlaj 

V maj, kot se spodobi, z goriškim mlajem 
in prvomajsko budnico. Prvega smo pred 
novogoriško mestno hišo postavili dan 
pred praznikom dela. Furmanski sprevod z 
jamborom je že po tradiciji prispel s Trnovega.

Peli v dežju

Še en edinstven dogodek, kot ga Nova Gorica 
še ni doživela, je bil letošnji dan ljubezni na 
Bevkovem trgu. V prijateljstvu in ljubezni se 
je pod okriljem Radia Robin združilo več kot 
petsto grl, ki so ustvarila izjemno atmosfero, 
do živega pa jim ni mogel niti naliv… Naj živi 
ljubezen!

Zavetišče za brezdomce

V Skupnostnem centru Nova Gorica je svoje 
prostore dobilo tudi Zavetišče za brezdomce 
Šenta, Slovenskega združenja za duševno 
zdravje. 



ponedeljek, 19. september

16.00

18.00

Brezplačen voden ogled »Od Solkana do Pevme«
(peš ali s kolesi, primerno za invalidske vozičke)
start: Hotel Sabotin, Solkan
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju 
z Evelin Bizjak

Obvezne rezervacije na gsm 040 577 255 ali na  
e-naslov: evelin.bizjak@gmail.com

torek, 20. september

10.00

12.00

16.00

18.00

Evropski teden mobilnosti  
»Pametna mobilnost za gospodarsko rast«:
Brezplačen voden ogled »Goriški Ikarus« 
(peš) 
start: Trg Evrope

Brezplačen voden ogled  
»Solkanski most in mizarji«
(peš)  
start: Trg Jožeta Srebrniča, Solkan
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju 
z Evelin Bizjak 

Obvezne rezervacije na gsm 040 577 255 ali na  
e-naslov: evelin.bizjak@gmail.com

19.00 Odprtje razstave fotografske skupine  
Tretja moč ob začetku študijskega leta  
Društva Unitri Nova Gorica
Galerija Frnaža
Organizator: Društvo Unitri Nova Gorica

sreda, 21. september

9.30

40-letnica delovanja  
Doma upokojencev Nova Gorica: 
Sprehod za spomin na svetovni dan 
Alzheimerjeve bolezni ter druženje v pesmi  
in plesu 
start: pred Domom upokojencev Nova Gorica, osrednja 
prireditev: Bevkov trg
Organizator: Dom upokojencev Nova Gorica in Društvo 
GO-Spominčica za pomoč pri demenci Nova Gorica

16.00 ŠPORTno SREČAnJE mladih:  
šport, zabava in prijetna družba
športne površine Dijaškega doma Nova Gorica
Organizator: Dijaški dom Nova Gorica

V primeru slabega vremena se prireditev prestavi na  
28. september.

17.00 Lutkovna predstava »Kdo je napravil Vidku 
srajčico« (Lutkovno gledališče Ljubljana)
darilo Mestne občine Nova Gorica otrokom ob 
občinskem prazniku
velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

Predstava je primerna za otroke od 3. leta dalje. 
Brezplačne vstopnice bodo na voljo pri blagajni  
Kulturnega doma Nova Gorica od 15. septembra od  
10. do 12. ure in od 15. do 17. ure oziroma do  
polne zasedenosti dvorane.

Parada in drevo učenja

Omeniti moramo še eno 
majsko parado v Novi 
Gorici – Parado učenja. Pod 
vodstvom Ljudske univerze 
Nova Gorica so otroci Vrtca 
Nova Gorica in podružnič-
ne šole Ledine v Borovem 
gozdičku posadili čisto 
pravo drevo vseživljenjskega 
učenja.

Državno prvenstvo 
mažoret

Od pihalcev k mažoretam. 
V telovadnici v Prvačini 
je prvič potekalo odprto 
državno prvenstvo Ma-
žoretne in Twirling zveze 
Slovenije v soorganizaciji 
s Prvačkimi mažoretami 
Prosvetnega društva France 
Bevk Prvačina. Športni Klub 
Twist Nova Gorica pa je v 
sodelovanju s Cheerleading 
Zvezo Slovenije v Novi Gori-
ci gostil državno prvenstvo 
Slo Cheer Open 2016. 

PROGRAM PRIREDITEV 
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Maturantje zaplesali četvorko

Tudi goriški maturantje so tako kot njihovi 
vrstniki v dvanajstih slovenskih in skupno 
petinsedemdesetih evropskih mestih zaplesali 
na maturantski paradi.

Tekli in pomagali

Tekli pa smo zato, da bi pomagali. V Športnem 
parku v Novi Gorici je bila namreč dobro-
delna, netekmovalna družabna prireditev 
»Tečem, da pomagam«, zbrane prispevke pa 
so namenili Medobčinskemu društvu slepih 
in slabovidnih Nova Gorica za rehabilitacijo 
slepih in slabovidnih v domačem okolju ter 
Zvezi Lions klubov za projekt Zgodnja obrav-
nava slepih in slabovidnih otrok.

Prvo desetletje GOLEE

Prvo desetletje uspe-
šnega delovanja je 
obeležila tudi Gori-
ška lokalna energet-
ska agencija GOLEA 
Čestitkam za dobro 
opravljeno delo na 
področju energetske 
učinkovitosti in 
ozaveščenosti se je 
pridružil tudi župan 
Matej Arčon.

Invalidi so 
kegljali

Nova Gorica je 
gostila državno pr-
venstvo v kegljanju 
za invalide, dogo-
dek pa je organizi-
ralo Medobčinsko 
društvo invalidov 
Goriške.

Ko podobe oživijo

Prav poseben majski večer z na-
slovom »Ko podobe oživijo« 
nam je v okviru progra-
ma Lutkovnega leta 
2016 pričarala Ustano-
va Silvana Furlana z 
mladimi ustvarjalci iz 
Podružnične šole Le-
dine in Osnovne šole 
Kozara. Predstava nas 
je vodila skozi čarobno 
rojstvo fotografije in filma, 
v vrtinec iskanja in ustvarjanja s 
svetlobo, ki podobam vdahne življenje.

25 let 
društva  
UNITRI

25-letnico 
delovanja pa 
so v Društvu 
Unitri združili 
s predstavitvi-
jo ob zaključ-
ku šolskega 
leta.

40 let vrtca v Solkanu

Mimo jubilantov, ki so praznovali v maju, seve-
da ne moremo: najmlajši so skupaj zapeli skozi 
štiri desetletja vrtca v Solkanu.



četrtek, 22. september

9.00

10.00

12.00

16.00

18.00

Evropski teden mobilnosti  
»Pametna mobilnost za gospodarsko rast«:
Dan brez avtomobila: spretnostni kolesarski 
poligon, brezplačen servis koles, promocija 
kolesarstva
Bevkov trg, Kidričeva ulica
Organizator: Mestna občina Nova Gorica

Brezplačen voden ogled »Od Nove Gorice do 
Gorice« 
(z avtobusom in peš) 
start: mestno postajališče Nova Gorica pri Avrigu

Brezplačen voden ogled »Judovstvo na Goriškem«
(s kolesi) 
start: Judovsko pokopališče, Rožna dolina
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju 
z Evelin Bizjak 

Obvezne rezervacije na gsm 040 577 255 ali na  
e-naslov: evelin.bizjak@gmail.com

9.00

12.00

Razstava »Živimo zdravo«
pod arkadami novogoriške mestne hiše
Organizator: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
Območna enota Nova Gorica

9.00

12.00

Meritve in promocija zdravstveno vzgojnih 
programov
 pod arkadami novogoriške mestne hiše
Organizator: Zdravstveno vzgojni center Nova Gorica

17.00 Odprtje večnamenske dvorane “Čuklja” Osnovne 
šole Dornberk
Osnovna šola Dornberk
Organizator: Mestna občina Nova Gorica,  
Osnovna šola Dornberk in Krajevna skupnost Dornberk

18.00 Dorica Makuc in Mija Janžeković Jankovič: 
predstavitev dokumentarnega filma o življenju 
slovenskih izseljencev v Severni Ameriki »Po 
sledovih Slovencev po svetu« in predstavitev 
zbornika o Ani Praček Krasna »Ameriška 
Slovenka iz Vipavske doline«
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka  
Nova Gorica

18.00 Urbana intervencija – odkritje skulpture 
»Vrvohodec/Funambolo« Giorgia Valvassorija
poslovna stavba (Kidričeva ulica 20, Nova Gorica)
Organizator: Zavod GONG

20.00
Dnevi stare glasbe 2016:  
Starodavna indijska glasba
Rohan Dasgupta in Deepshankar Bhattacharjee,  
sitar (Indija)
Sandip Banerjee, table (Indija)
velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Organizator: Kulturni dom Nova Gorica

Rezervacija in nakup vstopnic preko spleta na  
www.kulturnidom-ng.si ali pri blagajni Kulturnega doma 
Nova Gorica od 1. septembra vsak delavnik od 10. do 12. ure 
in od 15. do 17. ure.

Prostor za bodočo 
tržnico

Občina je na dražbi 
kupila poslovne prostore 
nekdanjega Mega centra 
ob trgovski hiši v strogem 
središču Nove Gorice, v 
katere želi v prihodnje 
preseliti tržnico.

Prvo Mesto knjige

Junija se šolska vrata 
zaprejo, a na knjige ta mesec 
vseeno nismo pozabili. 
V Društvu humanistov 
Goriške so namreč zasno-
vali prvi festival Mesto 
knjige, s katerim so želeli 
spodbujati bralno kulturo in 
izobraževanje. Na Bevko-
vem trgu se je v štirih dneh 
zvrstilo pestro dogajanje, od 
knjižnega sejma, okroglih 
miz, predavanj, delavnic do 
neformalnega druženja in 
glasbenih dogodkov. 

PROGRAM PRIREDITEV 
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Branje pod krošnjami

Začela se je tudi nova sezona malce drugačnih 
bralnih avantur. Knjižnico pod krošnjami 
je pod pokroviteljstvom mestne občine že 
tretje leto organiziral Mladinski center. Ne 
le knjige, časopisi in revije, ob lutkovnem 
letu smo najmlajšim ponudili še ustvarjalne 
delavnice E-hiše, ostalim pa literarno-
glasbene in gledališke nastope ter za zaključek 
sproščujoče jazz ritme.

Nova kulturno-informacijska točka

Tudi območje ob železniški postaji v Novi 
Gorici je doživelo kar nekaj pozitivnih 
novosti. Informacije o kulturnem dogajanju 
in znamenitostih v obeh Goricah in širšem 
goriškem prostoru sedaj domujejo v Kulturno-
informacijski točki v prostorih novogoriške 
železniške postaje. Pridobitev so omogočili 
Kulturni dom Nova Gorica v sodelovanju 
z AREA57/15, Zavodom za kulturo, 
izobraževanje in turizem Nova Gorica 
ter Kulturnim domom Gorica, točka pa je 
namenjena prebivalcem obeh Goric in okolice, 
predvsem pa turistom, ki prihajajo posamezno 
ali v večjih skupinah na Trg Evrope. 

Francoski obisk 

Odprtja Kulturno-informacijske točke se je 
udeležil tudi župan francoske občine Cham-
pignelles v departmaju Yonne Jacques Gilet z 
delegacijo, ki ga je tega dne gostil novogoriški 
župan Matej Arčon. Šlo je za prvo spoznavno 
srečanje, na katerem je tekla beseda o finan-
ciranju izobraževanja v Sloveniji, načinih 
ravnanja z odpadki ter ekološki ozaveščenosti 
občanov. Francoski gostje so si ogledali tudi 
Centralno čistilno napravo Nova Gorica. 

Dodatna obogatitev železniške 
postaje v Novi Gorici

Z železniške postaje Nova Gorica je začel 
voziti avtovlak do Mosta na Soči, novogoriška 
mestna uprava pa je vsem navedenim novo-
stim dodala še eno: na območje novogoriške 
železniške postaje je namestila lesene klopi 
za oddih in bolj prijetno počutje obiskovalcev 
tega območja.



četrtek, 22. september

20.00 Business Meetups Nova Gorica
Nova Gorica
Organizator: Primorski tehnološki park

petek, 23. september

9.00 
10.30 
12.00 
18.00 
19.30

Festival znanosti Nova Gorica 2016:
Znanstveni laser šov
mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

Brezplačne vstopnice lahko rezervirate na  
fzng.eventbrite.com.

Razstava zmagovalnih del fotografskega natečaja 
na temo »Poskus« ter podelitev nagrad
Kulturni dom Nova Gorica
Organizator: e-Hiša, novogoriška hiša poskusov pod 
okriljem Mladinskega centra Nova Gorica

17.00 »Peter Klepec«, lutkovna predstave za otroke
velika dvorana novogoriške mestne hiše 
Organizator: Kulturno društvo »Slavec« Solkan,  
Lutke 1001 Solkan

19.00 »S pesmijo in harmoniko na vasi«,  
celovečerni koncert vseh pevskih zborov  
iz Dornberka in harmonikašev
večnamenska dvorana “Čuklja” Osnovne šole Dornberk
Organizator: Osnovna šola Dornberk in Krajevna 
skupnost Dornberk

19.00 Odprtje pregledne razstave: Slavko Furlan
(Razstava bo na ogled do 11. novembra.)
Mestna galerija Nova Gorica
Organizator: Kulturni dom Nova Gorica

20.00
Dnevi stare glasbe 2016:  
Indijska muza (Italija, Indija)
Paola Erdas, čembalo, exaquier 
Fabio Accurso, lutnja, srednjeveške prečne flavte 
Shyamal Maitra, indijske table
dvorana Frančiškanskega samostana Kostanjevica
Organizator: Kulturni dom Nova Gorica

Rezervacija in nakup vstopnic preko spleta na  
www.kulturnidom-ng.si ali pri blagajni Kulturnega doma  
Nova Gorica od 1. septembra vsak delavnik od  
10. do 12. ure in od 15. do 17. ure ter eno uro pred koncertom 
na prireditvenem prostoru.

sobota, 24. september

9.00

19.00

Mednarodno tekmovanje v umetnostnem 
kotalkanju »Pokal Perla 2016«
pokrito kotalkališče pri bivši solkanski karavli
Organizator: Kotalkarski klub Perla Solkan

9.00 »Športna sobota pri nas«
večnamenska dvorana “Čuklja” Osnovne šole Dornberk
Organizator: Osnovna šola Dornberk, Športno društvo 
Dornberk in Krajevna skupnost Dornberk

Carinarnica –  
bivak urbane kulture

Objekt nekdanjega 
mejnega prehoda na 
Erjavčevi ulici je mestna 
občina predala v uporabo 
Društvu humanistov 
Goriške, Zavodu Kinoatelje, 
Zavodu Kinokašča, 
Kulturno umetniškemu 
društvu KREA in Društvu 
primorskih arhitektov, z 
namenom, da v njem zaživi 
medkulturno središče 
oziroma stičišče sodobne 
kulture, umetnosti, 
zgodovine in humanistike 
med obema Goricama. 

Slovesno ob dnevu 
državnosti

Ob 25. obletnici dneva 
državnosti smo skupaj z 
Društvom veteranov Sever 
severne Primorske, OZVVS 
Veteran Nova Gorica in 
nekaterimi sosednjimi 
občinami pripravili 
slovesnost v počastitev 
praznika in spomina na 
osvoboditev mejnega 
prehoda v Rožni Dolini v 
osamosvojitveni vojni leta 
1991. 

PROGRAM PRIREDITEV 
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Sprejem za najboljše učence

Ob koncu šolskega leta 2015/2016 je župan 
Matej Arčon sprejel 50 najboljših učencev 
iz vseh osnovnih šol v občini ter Glasbene 
šole Nova Gorica, ki so s svojo delavnostjo 
in vztrajnostjo dosegli posebne rezultate na 
kateremkoli področju v osnovni šoli oziroma 
na državnih in mednarodnih tekmovanjih 
glasbenih šol. 

Goriški dan 

Letošnji Goriški dan v organizaciji Krajevne 
skupnosti Nova Gorica so zaznamovali 
telovadba za vse generacije, Eksperimentalnica 
za otroke in mladino, kjer so izdelovali lutke, 
mala šola rolkanja in lutkovna predstava 
Zmajček, zvečer pa nastopi Športnega kluba 
TWIST ter plesnih klubov V.I.P. Dance 
Company in KreArt, Skate & BMX Session, 
nastop učencev Šole glasbe in umetnosti 
Ozlinka, pevskega ansambla REUNION ter 
koncert skupin Tabu in Ela banda.

Prenovljena spletna stran

Prenovili smo spletno stran mestne občine. 
Ta je prijaznejša do vseh uporabnikov, tudi 
do slepih in slabovidnih ter do uporabnikov 
mobilnih telefonov. 

Poletna scena znova na sceni

Vstopili smo v poletje, ki je med 25. junijem 
in 31. avgustom na ploščad za novogoriško 
mestno hišo vrnilo Poletno sceno v 
organizaciji Mestne občine Nova Gorica 
in v sodelovanju z ekipama KUD-a Krea 
in WonderLab-a.. Vsem generacijam smo 
želeli ponuditi kakovosten urbani program 
ter možnost druženja v prijetnem okolju na 
prostem.



sobota, 24. september

9.30 
11.00 
12.30

Festival znanosti Nova Gorica 2016:
Znanstveni laser šov
mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Organizator: e-Hiša, novogoriška hiša poskusov pod 
okriljem Mladinskega centra Nova Gorica

Brezplačne vstopnice lahko rezervirate na  
fzng.eventbrite.com.

20.00 Glasbeni večer »Sanje za vrtnico«  
z gostom Andrejem Šifrerjem
velika dvorana novogoriške mestne hiše
Organizator: Kulturno društvo Sanje Nova Gorica

nedelja, 25. september

19.00 Goriška zborovska srečanja:  
celovečerni koncert Goriškega komornega zbora 
in Komornega ansambla NOVA
cerkev svetega Silvestra v Šempasu
Organizator: Zveza kulturnih društev Nova Gorica, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,  
Območna izpostava Nova Gorica v sodelovanju s 
Kulturno prosvetnim društvom Lipa Šempas in 
Krajevno skupnostjo Šempas

ponedeljek, 26. september

13.00 Odprtje razstave »Lep je dan«
avla novogoriške mestne hiše
Organizator: Društvo za boj proti raku in drugim 
kroničnim boleznim – ko-RAK.si

sreda, 28. september

9.00 Dnevi evropske kulturne dediščine:
 »Skrivnosti narave sredi mesta –  
odprto učno okolje«
Borov gozdiček
Organizator: Vrtec Nova Gorica in Karin Lavin, 
samostojna ustvarjalka na področju kulture

Prireditev je namenjena predšolskim otrokom, obvezne 
prijave na e-naslov: lavin@siol.net ali gsm 041 823 927.

V primeru dežja se prireditev prestavi na 5. oktober.

16.00

40-letnica delovanja  
Doma upokojencev Nova Gorica: 
Slavnostna prireditev »Vsi stari smo enkrat  
“bli” mladi«
Dom upokojencev Nova Gorica
Organizator: Dom upokojencev Nova Gorica

četrtek, 29. september

18.00 Bukvaklepet:  
klepet o knjigi Gillian Flynn »Ni je več«
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica

Madžari v  
Novi Gorici

Goriško pa je obiskalo 
tudi 400 madžarskih 
državljanov, ki so v Slovenijo 
prispeli s posebnim 
zgodovinskim vlakom Soča 
ekspres in si v naši državi 
ogledali kraje, v katerih so 
se pred sto leti od Kobarida 
do Redipulje bojevali njihovi 
predniki. 

Zeleni in globalno 
prepoznavni

Da smo ena najbolj zelenih 
destinacij slovenskega 
turizma, smo dokazali 
s pridobitvijo globalno 
prepoznavnega znaka 
Slovenija »green destination« 
in uvrstitvijo med deseterico 
tovrstnih destinacij v naši 
državi. Nova Gorica je 
enajsta občina, ki je vstopila 
v zeleno shemo slovenskega 
turizma. 

PROGRAM PRIREDITEV 
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Obisk v Dubni

Predstavnika Mestne občine Nova Gorica, 
Andrej Markočič in Bojan Bratina, sta se na po-
vabilo uprave ruskega mesta Dubna udeležila 
praznovanja 60-letnice mesta. S sodelovanjem 
sta pred leti najprej začeli Srednja šola št. 1 iz 
Dubne in Gimnazija Nova Gorica. Leta 2013 sta 
sporazum o sodelovanju podpisali še Univerza 
v Dubni in Univerza v Novi Gorici, pred dvema 
letoma pa še obe občinski upravi. Na tokratnem 
obisku z delovnimi srečanji je bila mestna 
občina deležna povabila tako s strani vodstva 
mesta Dubne kot tudi Inštituta za nuklearne 
raziskave k nadaljevanju sodelovanja, zlasti 
k tesnejšemu gospodarskemu sodelovanju in 
sodelovanju na področju izobraževanja. 

Razstava »In ti mi boš  
krvava tekla ...«

V sodelovanju s Knjižnico A. T. Linharta v Ra-
dovljici in Fundacijo Poti miru smo v mestni 
hiši odprli razstavo reprodukcij razglednic s 
soškega bojišča. Ob tej priložnosti je podžupan 
Mestne občine Nova Gorica Marko Tribušon 
sprejel ožjo delegacijo obiskovalcev z Ma-
džarske, ki so se to poletje množično mudili v 
Posočju in spoznavali dediščino prve svetov-
ne vojne.

Obiskali so nas tuji novinarji

Našo zeleno destinacijo je obiskala tudi sku-
pina novinarjev v okviru pobude Stalnega 
sekretariata Mi smo Alpe. Namen projekta je 
dviganje ozaveščenosti o izzivih in priložnostih 
Alpske regije na področju varovanja narave 
in gospodarjenja z njenimi viri. Novinarje so 
na Trgu Evrope sprejeli župana občin Nova 
Gorica in Šempeter-Vrtojba Matej Arčon in 
mag. Milan Turk ter odbornik Občine Gorica 
Guido Germano Pettarin. Prav EZTS GO je bil 
letos izbran za ciljno točko popotovanja, ki se je 
začelo v Innsbrucku. 

Požar na Sveti Gori

Strela je zanetila požar na težko dostopnem 
področju na pobočju Svete Gore. S pomočjo 
helikopterja in neutrudnih gasilcev je bil 
uspešno pogašen.



petek, 30. september

17.00

23.00

Evropska Noč raziskovalcev
travnik pred novogoriško mestni hišo, Bevkov trg, 
Kulturni dom Nova Gorica
Organizator: Konzorcij: Univerza v Novi Gorici,  
Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, 
Nacionalni inštitut za biologijo, Gimnazija  
Franca Miklošiča Ljutomer

Ta evropska Noč raziskovalcev je financirana s strani 
Evropske komisije, ukrepi Marie Skłodowska-Curie.

20.00 Odprtje pregledne razstave:  
Slavko Furlan – Portreti in avtoportreti
(Razstava bo na ogled do konca leta 2016.)
grad Kromberk
Organizator: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

OKTOBER 2016

sobota, 1. oktober

19.30 Koncert Ženskega pevskega zbora Rože Nova 
Gorica »Rože doma in po svetu« z gostjo pianistko 
Saro Rustja Turniški ob 30. obletnici ustanovitve 
zbora in 10-letnici delovanja pod imenom »Rože« 
velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Organizator: Ženski pevski zbor Rože Nova Gorica

sobota, 8. oktober

17.30 50. obletnica Medobčinskega društva  
Sožitje Nova Gorica
konferenčna dvorana hotela Perla
Organizator: Medobčinsko društvo Sožitje Nova Gorica

petek, 14. oktober

19.00 Dobrodelni koncert »Goriška dlan«
športna dvorana Osnovne šole Milojke Štrukelj  
Nova Gorica
Organizator: Goriška območna Karitas Nova Gorica

Nakup vstopnic po goriških župnijah in na dan koncerta na 
prireditvenem prostoru.

Vstop na prireditve je prost, razen  
v primerih, ko je drugače navedeno.

PROGRAM PRIREDITEV 
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