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gledaliŠke
predstave
GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE
Goriška knjižnica, pri klavirju
Torek, 22. december, ob 17.00
Gledališka predstava za otroke: »Topli nasmeh dedka mraza«, v
izvedbi gledališča Smejček.

goriŠka knjiŽnica franceta bevka, Trg Edvarda
Kardelja 4, Nova Gorica, t: 05 330 91 00,
goriska.knjiznica@ng.sik.si, www.ng.sik.si

NOVOLETNA.NET, OTROŠka gledaliŠka
PRedSTaVa
Mladinski center Vrtojba
Sobota, 5. december, od 16.00 do 16.45
Kaj je zares pomembno Mali jelenček je že dovolj velik, da
bo letos za praznike prvič poletel v nebo. Bratranec Rudolf ga
bo prišel iskat na prednovoletno noč, ko se bo nebo razsvetlilo
in bosta nad oblaki vijugala med zvezdami in se obmetavala s
kometi. Srnica Pika pa bo odštevala do polnoči, odvila
veliko presenečenje in pela praznične pesmi. Pa bo res tako? Ali
bodo čudne pošastice z gumbi in nevidne praznične niti njuni
poti prekrižale in pokazale, kaj je zares pomembno? Predstava v
sklopu gledališkega abonmaja KU-KUC, namenjen za
predšolske otroke ter za učence nižjih razredov osnovne šole in
zajema pet predstav gledališča KU-KUC. Cena abonmaja je 15 €
2
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in je plačljiv v enkratnem znesku. Vstopnica za posamezno
predstavo znaša 5 €, nakup pa bo možen uro pred predstavo v
Mladinskem centru Vrtojba. Za spremljevalce oz. starše otrok.
Vstopnine ni. Informacije in rezervacije abonmaja: m: 041 308
256 ali t: 05 393 80 09 ter na info@kstm-sempeter-vrtojba.si.

SekS iN lJUbOSUmNOST - gledaliŠka
kOmediJa
Mladinski center Vrtojba
Nedelja, 13. december
Šentjakobsko gledališče Ljubljana, Marc Camoletti, Seks in
ljubosumnost - Režija: Saša Jamnik Bernard odkrije, da ga žena
vara. Z zvijačo organizira sestanek na štiri oči z njenim
ljubimcem Robertom in ga postavi pred kruto dilemo: ali
ljubimec za revanšo da na voljo svojo ženo ali pa ga bo Bernard
ubil. Robert izbere prvo možnost. S figo v žepu. Na večerjo, po
kateri naj bi se stvari uredile, pripelje plačano dekle, ki se
pretvarja, da je njegova žena. Stvari se razvijajo v pravo smer,
dokler se nenadoma ne pojavi Robertova prava žena …
Komedija v sklopu abonmaja komedij ljubiteljskih gledaliških
skupin. Abonma zajema štiri predstave. Cena abonmaja je 20 €
in je plačljiv v enkratnem znesku. Vstopnica za posamezno
predstavo znaša 8 €, nakup pa bo možen uro pred predstavo v
Mladinskem centru Vrtojba. Informacije in rezervacije na m: 041
308 256 ali t: 05 393 80 09 ter na info@kstm-sempeter-vrtojba.si.

kŠtm Šempeter-vrtojba, Ulica. 9. septembra 173,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, t.: 05 393 80 09, m:
info@kstm-sempeter-vrtojba.si, www.kstm-sempeter-vrtojba.si

ROmaN ZUPaNČiČ: NORE MRAVLJICE,
MLADINSKA SPEVOIGRA
Kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici
Nedelja, 6. december, od 17.00 do 17.45
Ali veste, kakšen je mravljinčji dan? O tem lahko marsikaj izveste
od mravljinca Alojza, ki skozi glasbo in besedo na šaljiv način
opisuje življenje v mravljišču. Tudi mravljice hodijo v šolo, se
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zaljubijo, si iščejo hrano in se zabavajo. Seveda ni vse vedno
tako lepo. Mravljicam jo včasih zagode kakšen falot, nanje pa
prežijo še druge nevarnosti … Mladinsko spevoigro »Nore
mravljice« avtorja Romana Zupančiča je uprizorila Dramska
skupina PD Kras Opatje selo, pravzaprav njihov podmladek:
večina nastopajočih so otroci med 5. in 15. letom starosti. Za
glasbeno spremljavo skrbi Mladinski zbor Kras Opatje selo pod
vodstvom zborovodja Pavla Pahorja. Spevoigro sta režirali
Alenka Marušič in Erika Ferfolja Vidič. Predstavo ob Miklavžu
podarja otrokom Društvo KUD Šempeter.

kulturno umetniŠko druŠtvo Šempeter,
Trg Ivana Roba 4, Šempeter pri Gorici, m: 041 289 808

KDO SE BOJI ČRNEGA MOŽA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Četrtek, 3. december, ob 18.00
Koprodukcija z Zavodom MN produkcija. Dramsko plesna etuda.
Ta veseli dan kulture 2015. Brezplačne vstopnice pri blagajni
gledališča.

RaiNeR WeRNeR FaSSbiNdeR: GRENKE SOLZE
PETRE VON KANT
SNG Nova Gorica, mali oder
Četrtek, 3. december, ob 20.00
Koprodukcija z Mini teatrom Ljubljana in Mestnim gledališčem
Ptuj. Igra čustvenih manipulacij. Za abonma Četrtek 1, Konto in
Izven.

bOŠTJaN ŠTORmaN: GOSPA PEHTRA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 5. december, ob 10.30
Goriški Vrtiljak. Gostuje Gledališče iz desnega žepka. Za abonma
Veliki polžek in Izven.
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iVaN caNkaR: LEPA VIDA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sreda, 9. december, ob 20.00
Koprodukcija z Prešernovim gledališčem Kranj in SSG Trst. Igra o
prebujenju duše. Za abonma Sreda, Konto in Izven.

iVaN caNkaR: LEPA VIDA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Četrtek, 10. december, ob 20.00
Koprodukcija z Prešernovim gledališčem Kranj in SSG Trst. Igra o
prebujenju duše. Premiera. Za abonma Premiera in Izven.

iVaN caNkaR: LEPA VIDA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Petek, 11. december, ob 20.00
Koprodukcija z Prešernovim gledališčem Kranj in SSG Trst. Igra o
prebujenju duše. Za abonma Petek, Konto in Izven.

TOmaŽ laPaJNe: GREMO NA VLAK
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 12. december, ob 10.30, ob 16.00
Goriški Vrtiljak. Gostuje Gledališče Unikat. Za abonma Mali
polžek in Izven.

RaiNeR WeRNeR FaSSbiNdeR: GRENKE SOLZE
PETRE VON KANT
SNG Nova Gorica, mali oder
Sobota, 12. december, ob 20.00
Koprodukcija z Mini teatrom Ljubljana in Mestnim gledališčem
Ptuj. Igra čustvenih manipulacij. Za abonma Sobota 1, Konto in
Izven.

JeRa iVaNc: PREVARE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Nedelja, 13. december, ob 17.00
Gostuje Mestno gledališče ljubljansko. Štiri nagrade na Dnevih
komedije: žlahtna komedija po izboru občinstva ter po izboru
strokovne žirije, žlahtni režiser in žlahtni komedijant. Za abonma
Nedelja popoldan, Konto in Izven.

5
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NiNa ŠORak, URŠa adamiČ: KJE SEM OSTALA?
SNG Nova Gorica, mali oder
Sreda, 16. december, ob 20.00
Gostuje KUD Transformator. Predstava o demenci. Za Izven.

RaiNeR WeRNeR FaSSbiNdeR: GRENKE SOLZE
PETRE VON KANT
SNG Nova Gorica, mali oder
Četrtek, 17. december, ob 20.00
Koprodukcija z Mini teatrom Ljubljana in Mestnim gledališčem
Ptuj. Igra čustvenih manipulacij. Za abonma Četrtek 2, Konto in
Izven.

GLEDALIŠKA IGRALNICA
SNG Nova Gorica
Sobota, 19. december, ob 10.30
Vodi igralka Medea Novak. Za otroke od 5. do 10. leta starosti. Za
abonma Gledališke igralnice in Izven.

miHa bRaJNik, gORaZd ŽilaVec: RDEČA
KAPICA ZA ZNORET
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 19. december, ob 17.00
Gostuje Zavod Komikus. Otroška predstava. Po predstavi obisk
Dedka Mraza. Za Izven.

RaiNeR WeRNeR FaSSbiNdeR: GRENKE SOLZE
PETRE VON KANT
SNG Nova Gorica, mali oder
Sobota, 19. december, ob 20.00
Koprodukcija z Mini teatrom Ljubljana in Mestnim gledališčem
Ptuj. Igra čustvenih manipulacij. Za abonma Sobota 2, Konto in
Izven.

lYmaN FRaNk baUm: ČAROVNK IZ OZA
SNG Nova Gorica, veliki oder
Torek, 22. december, ob 17.00
Pravljični muzikal. Za Izven.
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SONORIA
SNG Nova Gorica, mali oder
Torek, 22. december, ob 20.00
Gostuje Hanna’s atelje sonoričnih umetnosti. Zvočna predstava.
Za Izven.

lOPe de Vega: NORCI IZ VALENCIJE
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sreda, 23. december, ob 20.00
Komedija o prekipevajočih strasteh. Za abonma Konto in Izven.

iZTOk mlakaR: PAŠJON
SNG Nova Gorica, veliki oder
Torek, 29. december, ob 16.30
Koprodukcija z Gledališčem Koper. Za abonma Konto in Izven.

NebOJŠa POP TaSiĆ: GOSPA BOVARY
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sreda, 30. december, ob 20.00
Satirična ganljivka po motivih romana Gustava Flauberta z
odlično Arno Hadžialjevič v naslovni vlogi. Dve nagradi na
festivalu Borštnikovo srečanje, in sicer Yulia Roschina za režijo in
Vito Weis za mladega igralca. Za abonma Konto in Izven.

NebOJŠa POP TaSiĆ: GOSPA BOVARY
SNG Nova Gorica, veliki oder
Četrtek, 31. december, ob 21.00
Satirična ganljivka po motivih romana Gustava Flauberta z
odlično Arno Hadžialjevič v naslovni vlogi. Dve nagradi na
festivalu Borštnikovo srečanje, in sicer Yulia Roschia za režijo in
Vito Weis za mladega igralca. Silvestrska predstava. Za Izven. V
predprodaji do 20. decembra cenejše vstopnice.

slovensko narodno gledaliŠČe nova
gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: 05 335 22 00,
05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si; www.sng-ng.si
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STRIPTIZ Z MATJAŽEM JAVŠNIKOM
Vinoteka Solum
Torek, 22. december, ob 19.30
Komedija.

vinoteka solum, Bevkov trg 6, Nova Gorica, t: 05 998 20 87

DO TISTE STEZICE
Točka ZKD Nova Gorica
Četrtek, 3. december, ob 10.00
Ta veseli dan kulture - društva se predstavijo: gledališka
predstava za otroke. Ob dnevu odprtih vrat v kulturi bo
nastopila Gledališka skupine Face Kulturnega društva Slavec
Solkan s predstavo. Dogodek je organiziran za otroke Osnovne
šole Kozara in Vrtca pri Osnovni šoli Solkan. Vstop prost.

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE JANKO IN
METKA
Župnijski dom Anton Gregorčič v Štandrežu
Petek, 4. december, ob 11.00
Gostovanje kulturnega društva Gledališče na vrvici Nova Gorica.
V okviru programa Po poteh ljubiteljske kulture ZKD.
Organizirana predstava za otroke Osnovne šole Fran Erjavec in
vrtca v Štandrežu. Vstop prost.

zveza kulturniH druŠtev nova gorica,
Javni skald RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova
Gorica, ul. Gradnikove b. 25, Nova Gorica, t: 05 333 03 11,
zkd.nova-gorica@guest.arnes.si, www.zkdng.si
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FilmSke
predstave
VRVEŽ V MOJI GLAVI
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 4. december, ob 18.00
Filmski vrtiljak. Režija P. Docter in R. Del Carmen (ZDA, 2015) 8+.
Mlada Riley si po selitvi družine skuša na novo organizirati
življenje, pri zahtevni nalogi pa ji v njenem možganskem
nadzornem centru ves čas svetujejo Sreča, Reva, Bes, Ogaba in
Cmera. Naporno usklajevanje njihovih različnih karakterjev se
povsem poruši, ko se Cmera in Sreča izgubita v deželi domišljije
in sanj. Vstopnica 5 €, 4 €.

LEVIATAN
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 11. december, ob 20.15
Filmsko gledališče 2015/16 - petkov abonma in izven. Režija A.
Zvjagincev (Rusija, 2014). Moralno kompleksen triler ter
parabola o oblasti, veri in korupciji, umeščena na podeželje
Putinove Rusije. Film je prejel nagrado za najboljši scenarij na
festivalu v Cannesu ter zlati globus in nominacijo za oskarja za
najboljši tujejezični film. Vstopnica 5 €, 4 €.

LEVIATAN
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Torek, 15. december, ob 20.15
Filmsko gledališče 2015/16 - torkov abonma in izven. Režija A.
Zvjagincev (Rusija, 2014). Vstopnica 5 €, 4 €.
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mUN: VARUH LUNE
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 18. december, ob 18.00
Filmski vrtiljak. Režija A. Heboyan in B. Philippon (Francija, 2015)
6+. V pravljičnem svetu mali in šegavi favn Mun proti svoji volji
postane varuh Lune. Njegova naloga je pripeljati noč in čuvati
svet sanj. A pri tem sproži vrsto katastrof in varuhu teme priskrbi
priložnost, da ukrade Sonce. S pomočjo Sončevega ponosnega
varuha Sohoneja in krhke Glim se mali Mun poda na izjemen
podvig, ki bo iz njega izklesal legendarnega varuha. Vstopnica 5
€, 4 €.

KOSEC
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 18. december, ob 20.15
Filmsko gledališče 2015/16 - petkov abonma in izven. Režija Z.
Jurić (Hrvaška/Slovenija, 2014). Ivo, delavec v slavonskem
kmetijskem kombinatu, najraje dela ponoči. Pred mnogimi leti
je bil obsojen zaradi posilstva in od takrat se izogiba ljudi, oni pa
se izogibajo njega. Neke noči mu pot prekrižajo ženska, ki je na
samotni cesti ostala brez bencina, delavec na bencinski črpalki
in lokalni policist. Vstopnica 5 €, 4 €.

KOSEC
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Torek, 22. december, ob 20.15
Filmsko gledališče 2015/16 - torkov abonma in izven. Režija Z.
Jurić (Hrvaška/Slovenija, 2014). Vstopnica 5 €, 4 €.

javni zavod kulturni dom nova gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, t: 05 335 40 10,
uprava@kulturnidom-ng.si, www.kulturnidom-ng.si
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glaSbeNe,
ZABAVNE
in ostale
predstave
VELIKI KONCERT NAJBOLJŠIH DALMATINSKIH KLAP
Športni center HIT, Šempeter pri Gorici
Petek, 11. december, od 20.00 do 23.00
Na koncertu bodo nastopale najboljše dalmatinske klape:
Cambi, Šufit, Bonaca in posebni gost Džo Maračić - Maki.
Prodajna mesta Eventim.

danilo Štrukelj, s.p. Šempas 126, Šempas

NOVOLETNI PLES & SIMON DUO BAND
Modri Hram hotela Lipa
Petek, 1. januar 2016, ob 19.30
Rezervacije: t 05 336 60 00. Več na spletni strani:
www.hotellipa.com

Hotel lipa, Trg Ivana Roba 7, Šempeter pri Gorici,
t: 05 336 60 00, hotel.lipa@hit.si
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KONCERT UDELEŽENCEV ZBOROVODSKE ŠOLE Z
DEMONSTRATORSKIM ZBOROM GORIŠKIM
KOMORNIM ZBOROM
ZKD Nova Gorica
Sobota, 5. december, ob 15.00
V Novi Gorici poteka Zborovodska šola z Jerico Gregorc
Bukovec. Slušatelji šole se nam bodo predstavili na brezplačnem
koncertu. Sodeloval bo tudi Goriški komorni zbor.

javni sklad rs za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, Nova Gorica,
m: 05 335 18 50, oi.nova.gorica@jskd.si www.jskd.si

PIXXELPOINT - 16. medNaROdNi FeSTiVal
mediJSke UmeTNOSTi
Mestna galerija Nova Gorica
Do petka, 4. decembra, ob 20.00
Podrobnejše informacije o festivalu: www.pixxelpoint.org.

CAPPELLA ISTROPOLITANA (SlOVaŠka)
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Ponedeljek, 7. december, ob 20.15
Dušan Sodja, klarinet. Glasbeni abonma. Slovaški komorni
orkester je bil ustanovljen leta 1983 in se je uspešno uveljavil na
mednarodnem glasbenem prizorišču. Številni člani ansambla so
ugledni solisti, ki jih povezuje ljubezen do komorne glasbe.
Ansambel Cappella Istropolitana slovi po izvajalski disciplini,
uglajenem tonu in stilni izbrušenosti ter danes sodi med
najboljše godalne orkestre na svetu. So redni gostje
najuglednejših evropskih prizorišč. Njihov bogati repertoar, ki
sega od baročnih in klasičnih del do romantike in sodobnih del,
je posnet na več kot 120 zgoščenkah, prejeli so tudi dve
platinasti plošči. Vstopnina: 14, 10 €.
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RADE ŠERBEDŽIJA IN SKUPINA ZAPADNI
KOLODVOR
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Sreda, 16. december, ob 20.15
Tokrat bo Rade Šerbedžija predstavil svoj novi album Vrijeme je,
draga, vrijeme je, ki je izšel pred meseci. Prav tako bo kot vedno
slišati tudi nekaj etna, starogradskih pesmi, romskih balad,
zimzelenih melodij in že skorajda ponarodele šansone in
seveda tudi nekaj poezije. Tokrat pa bo za posebno vzdušje
poleg Zapadnega kolodvora poskrbel tudi makedonski virtuoz
Vlatko Stefanovski, ki beleži dolgoletno uspešno kariero.
Vstopnina: 21 €.

ANANIA “MARKEY” MONTAGUE & FELLOWSHIP
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Ponedeljek, 21. december, ob 20.15
Gospel. Annanias “Markey” Montague, vsestranski duhovni
glasbenik, se je rodil v Chicagu, kjer ga je že v zgodnjem
otroštvu oblikovala bogata dediščina gospla iz njegove
rodne družine in Baptistične cerkve, ki ji priprada. Pri štirih
letih se je začel učiti tolkala, kasneje se je sam naučil igranja
na klaviature in orgle. Njegov talent se je zelo zgodaj izrazil
na področju igranja, pisanja in učenja glasbe, kar mu je
odprlo pot v kariero glasbene duhovne službe, ki jo opravlja
že 20 let v štirih državah ZDA in v južno-centralni Evropi.
Skupaj s skupino pevcev, poznanih pod imenom
Fellowship, izvaja tradicionalno in sodobno gospel glasbo.
Vstopnina: 15 €, 10 €.

javni zavod kulturni dom nova gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, uprava@kulturnidom-ng.si,
www.kulturnidom-ng.si, t: 05 335 40 10
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BOŽIČNI KONCERT
Cerkev Kristusa odrešenika Nova Gorica
Sobota, 26. december, ob 19.00
Žepz Sanje, solisti, recitacije

kd sanje nova gorica, Vetrišče 29, Nova Gorica,
m: 031 220 517, bodigoj@gmail.com

ČARODEJ JOLE COLE IN OBISK DEDKA MRAZA
Trg Ivana Roba 3
Petek, 18. december, od 17.00 do 18.00
Vstop prost.

ZABAVA S SKUPINO HAPPY DAY
Trg Ivana Roba 3
Sobota, 19. december, od 20.00 do 24.00
Zabava z ansamblom Happy Day na placu v Šempetru pri
Gorici. Vstop prost.

kŠtm Šempeter-vrtojba, Ulica 9. septembra 137,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, t: 05 393 80 09,
info@kstm-sempeter-vrtojba.si, www.kstm-sempeter-vrtojba.si

SODELOVANJE NA DOBRODELNI PRIREDITVI ZA
ZBIRANJE PRISPEVKOV ZA DELOVANJE
INFORMACIJSKE PISARNE
Na ploščadi pred Vrtnico, pod arkadami in v avli Mestne
občine Nova Gorica
Četrtek, 3. december, od 13.00 do 18.00
Kot ustanovitveni člani konzorcija Informacijske pisarne za
področje sociale sodelujemo na dobrodelni prireditvi za
zbiranje prispevkov za delovanje Informacijske pisarne.

medobČinsko druŠtvo prijateljev mladine
za goriŠko, Bazoviška ulica 4, Nova Gorica, t: 05 333 46 80,
info@zpm1-novagorica.si
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STOPIMO SKUPAJ V NOVO LETO – PROGRAM
NOVOLETNIH DOŽIVETIJ V NOVI GORICI
DRSALIŠČE NA BEVKOVEM TRGU
Bevkov trg
Od petka, 4. decembra, do nedelje, 10. januarja
Urnik: nedelja - četrtek od 10.00 do 22.00, petek - sobota od
10.00 do 24.00, 25. december od 12.00 do 24.00, 1. januar od
12.00 do 24.00. Izposoja drsalk na drsališču. Drsanje na lastno
odgovornost.

KNJIŽNI SEJEM “KNJIGE POD JELKAMI”
Bevkov trg
Od torka, 15. decembra, do petka, 18. decembra, od 12.00
do 20.00
V organizaciji Društva humanistov Goriške.

BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM
Bevkov trg
Od sobote, 19. decembra, do torka, 29. decembra, od 9.00
do 19.00

PRIŽIG NOVOLETNIH LUČK IN ODPRTJE
DRSALIŠČA SKUPAJ Z OTROKI IZ VRTCA SOLKAN
Bevkov trg
Petek, 4. december, ob 17.00

KONCERT PEVSKIH ZBOROV OSNOVNIH ŠOL
FRANA ERJAVCA, SOLKAN IN ŠEMPAS
Bevkov trg
Ponedeljek, 7. december, ob 17.00

KONCERT SKUPINE MANOUCHE
Bevkov trg
Petek, 11. december, ob 21.00

OGNJENA PREDSTAVA ANE ŽERJAL
Bevkov trg
Nedelja, 13. december, ob 17.00

5

gl aSbeNe zabavne ostale priredit ve

KULINARIČNA DECEMBRSKA DOŽIVETJA
Bevkov trg
Ponedeljek, 14. december, od 10.00 do 22.00

kONceRT: TINKARA KOVAČ Z UČENCI GLASBENE
ŠOLE NOVA GORICA
Bevkov trg
Petek, 18. december, ob 21.00

kONceRT: VLADIMIR ČADEŽ (TENOR), ANŽE
VRABEC (klaViRSka SPRemlJaVa) IN VOKALNA
SKUPINA SINGGIRLS
Bevkov trg
Nedelja, 20. december, ob 17.00

MONOKOMEDIJA MATJAŽA JAVŠNIKA »STRIPTIZ«
Vinoteka Solum
Torek, 22. december, ob 19.30
V organizaciji Vinoteke Solum. Vstopnina.

SLOVESNOST OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI
Velika dvorana novogoriške mestne hiše
Sreda, 23. december, ob 18.00

JaZZ bOŽiČNi kONceRT: BLAŽ VRBIČ & BOŽIČNI
JAZZ BAND
Bevkov trg
Petek, 25. december, ob 17.00

VEČER SLOVENSKE POPEVKE Z NUŠKO
DRAŠČEK, ALENKO GODEC IN LADOM
LESKOVARJEM
Bevkov trg
Sobota, 26. december, ob 21.00
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PRIHOD DEDKA MRAZA IN PREDSTAVA ZA
OTROKE ČAROVNIKA SAM SEBASTIANA »TAKE
PRAZNIČNE«
Bevkov trg
Nedelja, 27. december, ob 17.00

kONceRT: MAMBO KINGS, PETRA KOVAČEVIČ IN
DJ BERNI
Marco Polo
Torek, 29. december, ob 22.00
V organizaciji Kluba goriških študentov. Vstopnina.

ROCK KONCERT
Kidričeva ulica
Sreda, 30. december
Ob 20.00 Mladinska zasedba Black star rock band
Ob 21.00 Šank Rock
Ob 23.15 Rock Arena
Ob 24.00 After party v Marco Polo: koncert skupine Zmelkoow;
V organizaciji Kluba goriških študentov. Vstopnina.

SILVESTROVANJE NA PROSTEM
Kidričeva ulica
Četrtek, 31. december, ob 22.00
Kalamari, Ne me jugat in Rudi Bučar
DJ spektakel Klub Mix in Eva (iz) raja na ploščadi za novogoriško
mestno hišo
Vstop prost na vse dogodke.

LISJAKOV BRLOG NA BEVKOVEM TRGU
Bevkov trg
Od petka, 4. decembra, do nedelje, 10. januarja, vsak dan od
10.00 do 24.00
Lisjakov brlog se po letu premora ponovno vrača na Bevkov trg.
V prazničnem decembru vas bo domačija Lisjak razvajala s
svojimi kulinaričnimi dobrotami. Kot novost letošnjega brloga
bodo ponujali pestro izbiro tedenskih menijev (malic in kosil) ter
drugih domačih jedi iz ponudbe.
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mestna obČina nova gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, t: 05 335 01 11,
mestna.obcina@nova-gorica.si, www.nova-gorica.si

20. OBLETNICA BRIŠKEGA ČASNIKA
Vila Vipolže
Sobota, 12. december
20. obletnica izhajanja Briškega časnika in božično-novoletni
koncert Pihalnega orkestra Brda. Informacije: www.brda.si ali
t: 05 395 95 95

obČina brda in piHalni orkester brda

TRADICIONALNI PRIŽIG LUČK V VRTOJBI IN
ŠEMPETRU
Šempeter in Vrtojba
Petek, 4. december
Ob 17.30 prižig lučk pred Zadružnim domom v Vrtojbi, ob 18.30
prižig lučk na trgu Ivana Roba v Šempetru. Priložnostni program
oblikujejo pevci in pevke otroškega zbora OŠ Šempeter.

SLOVESNOST V POČASTITEV DNEVA
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Mladinski center Vrtojba
Sreda, 23. december, od 19.00 do 20.00
Program oblikujejo učenci Glasbene šole Nova Gorica.

obČina Šempeter-vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
Šempeter pri Gorici, t: 05 335 10 00, info@sempeter-vrtojba.si,
www.sempeter-vrtojba.si
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31. OBLETNICA PARKA
Petek, 11. december, ob 18.00
Riccardo Fogli koncert. Brasil Bahia show plesni spektakel.
Nagradno žrebanje, glasba v živo, brezplačna pogostitev in
torta.

SILVESTROVANJE V PARKU
Četrtek, 31. december, ob 19.00
I Camaleonti, koncert. Plesni spektakli, animacije po igralnici,
pogostitev. Več na: www.thecasinopark.com.

park, casinÒ & Hotel, Delpinova 5, Nova Gorica,
www.thecasinopark.com

MATTEO BRANCALEONI
Perla, Casino & Hotel
Petek, 18. december, ob 22.00
Božični koncert.

MISS CASINO PERLA ZA MISS SLOVENIJE ZA MISS
SVETA 2016
Perla, Casino & Hotel
Nedelja, 20. december, ob 23.15
Finale lepotnega tekmovanja.

SILVESTROVANJE V PERLI
Perla, Casino & Hotel
Četrtek, 31. december, ob 18.00
Mietta, koncert. Fabrizio Fontana, kabaret. Plesni spektakli,
animacije po igralnici, pogostitev. Več na:
www.thecasinoperla.com.

perla, casinÒ & Hotel, Kidričeva 7, Nova Gorica,
www.thecasinoperla.com
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DOBRODELNI DOGODEK ISKRICE: iZdelaVa
ČeSTiTk iN OkRaSkOV Za OkRaSiTeV
PaVilJONOV V STaRi gORi
Bevkov trg
Petek, 18. decembra, ob 16.00 in sobota, 19. decembra, od
jutra do 13.00

rotarijski klub solkan siliganum,
m: 041 515 319, vasja.persolja@gatis.si

OGLEDALO MOJEGA OKOLJA 2015
Mladinski center, Vrtojba
Petek, 4. december, ob 17.30
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj najbolje ocenjenim in
knjižna darilca učenkam in učencem iz 11 osnovnih šol, iz
Solkana, Nove Gorice, Šempetra in vsem 6 osnovnim šolam v
Gorici (I).

turistiČno druŠtvo nova gorica,
Delpinova 10, Nova Gorica, t: 05 302 14 55, td.novagorica@siol.net

“SKUPAJ ZMOREMO VEČ” - DOBRODELNI SEJEM
IN KONCERT
Ploščad pri stavbi Mestne občine Nova Gorica, avla Mestne
občine Nova Gorica
Četrtek, 3. december, ob 13.00
Dobrodelna prireditev “Skupaj zmoremo več” je namenjena
promociji prostovoljstva, dobrodelnosti, ozaveščanju o socialnih
stiskah, v katerih se nahaja vedno več ljudi ter zbiranju sredstev
za ogrevanje in opremo skupnega prostora informacijske
pisarne za področje sociale in zdravstva v Mestni občini Nova
Gorica, ki jo je vzpostavil konzorcij partnerjev. Med 13.00 in
18.00 bo na Trgu Edvarda Kardelja, pri stavbi Mestne občine
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Nova Gorica potekal sejem, na katerem bodo prisotna društva
in druge nevladne organizacije, javni zavodi in osnovne šole; ob
18.00 pa bo v avli Mestne občine Nova Gorica dobrodelni
koncert italijanskega zbora mladih pevcev in pevk FreeVoices iz
bližnje Gorice.

ustanova fundacija bit planota,
Grgarske Ravne 30, Grgar, t: 05 307 40 40, info@planota.si

GET DOWN! IT’S FUNKY
Vinska klet Goriška Brda
Sobota, 5. december
Selected Music se vrača v Vinsko Klet Brda. Tokrat se bomo
pozno v noč zabavali v ritmih funky glasbe! Večer nam bojo
popestrili Indicalsi, ki navdušujejo z avtorskimi in tujimi komadi
v stilu ska in punk rock-a. So živahni in pristni izvajalci, ki svoje
poslanstvo širijo skozi izjemno glasbo. Dj Janko nas bo na krilih
svojih gramofonskih plošč (vinilk) popeljal v šesdeseta,
sedemdeseta in osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Nazadnje
nas bo pozno v noč zabaval domači Disco - Funky - House
virtuoz Groovie Bols. Vstopnina: 3€, punce vstop prost. Info.:
info@mediafactory.si ali m: 031 430 804

vinska klet goriŠka brda,
Zadružna cesta 9, Dobrovo
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RaZSTaVe
FOTOGRAFI FK NOVA GORICA SE
PREDSTAVLJAJO
Avla Kulturnega doma Nova Gorica
Do nedelje, 10. januarja
To je prva skupina šestih fotografov. Razstavljajo: Vasja Leban,
Tanja Gorjan, Ivan Maffi, Zdenka Šfiligoj, Rafael Podobnik in
Miloš Prinčič.

foto klub nova gorica, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, m: 041 366 865, fotoklub.ng@gmail.com

ODPRTJE 14. RAZSTAVE JASLIC S PROGRAMOM
Sveta Gora - kapela prikazanja in Frančiškova dvorana
Nedelja, 20. december, ob 15.00
Slovenska razstava z mednarodno udeležbo. Razstava bo odprta
do 10. januarja, ob nedeljah in praznikih od 9.00 do 18.00, ob
delavnikih od 10.00 do 17.00, od 21. decembra do 24. decembra
in od 4. januarja do 9. januarja, od 14.00 do 17.00.

franČiŠkanski samostan sveta gora in
zavod domus gratiae v sodelovanju s ks
solkan, td solkan in zdruŽenjem Štmaver,
Sveta Gora 2, Solkan, t: 05 330 40 20, pepi.lebreht@rkc.si,
www.svetagora.si

LIKOVNA RAZSTAVA BOŽE BUCIK
Goriška knjižnica, razstavni prostor na mladinskem oddelku
Do petka, 4. decembra
Likovna razstava Bože Bucik.
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RAZSTAVA O ŽIGI HERBERSTEINU
Goriška knjižnica, osrednji razstavni prostor
Do petka, 11. decembra
Razstava o Žigi Herbersteinu, humanistu, poliglotu, diplomatu,
ki je evropskim vladarjem odkril takratno Rusijo.

goriŠka knjiŽnica franceta bevka, Trg Edvarda
Kardelja 4, Nova Gorica, t: 05 330 91 00 in 05 330 91 11,
goriska.knjiznica@ng.sik.si, www.ng.sik.si

INGRID ČERNE: RaZSTaVa Slik
Petek, 4. december, ob 18.00
Odprtje razstave slik. Razstava bo odprta do 30. decembra.

krajevna skupnost nova gorica, Erjavčeva ul. 4,
Nova Gorica, t: 05 302 27 56, info@novagorica-ks.si

TA VESELI DAN KULTURE - PREDSTAVITEV IZBRANIH
FOTOGRAFIJ S FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA
FABIANIJEVA ZAPUŠČINA IN SREDINA LITERARNA
PREPLETANJA Z BRALNIM KLUBOM GRGAR
Točka ZKD Nova Gorica
Četrtek, 3. december, ob 18.00
Ob dnevu odprtih vrat v kulturi prirejamo predstavitev izbranih
fotografij s fotografskega natečaja Fabijanijeva zapuščina. Sledila
bodo literarna prepletanja, na katerih se bo predstavil Bralni
klub Grgar, ki deluje v okviru Kulturnega društva Grgar. Vstop
prost.

zveza kulturniH druŠtev nova gorica,
javni sklad rs za kulturne dejavnosti,
obmoČna izpostava nova gorica,
Ulica Gradnikove brigade 25, Nova Gorica, t.: 05 333 03 11,
zkd.nova-gorica@guest.arnes.si, www.zkdng.si
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ŠPORT
RekReaciJa
izleti
AIKIDO VADBA
Osnovna šola Dobrovo
Ponedeljek in sreda: od 14.00 do 15.00 učenci 10 - 15 let, 15.00 15.45 otroci 5 - 9 let.

AIKIDO VADBA
Športna dvorana Gimnazije Nova Gorica
Torek: od 20.00 do 21.30 odrasli; četrtek: od 16.00 do 16.45
otroci 5 - 7 let, od 17.00 do 17.45 otroci 8 - 10 let, od 18.00 do
19.00 učenci 11 - 15 let, od 19.00 do 21.30 odrasli.
Aikido vadba je primerna tako za otroke kot za odrasle. Ker pri
izvajanju tehnik ne gre za uporabo surove moči ampak za
izkoriščanje nasprotnikove energije, je vadba zelo primerna tudi
za ženske ter fizično šibkejše. Prisostvovanje naši vadbi je odprto
ne glede na predznanje. Z vadbo lahko začnete v kateremkoli
obdobju leta.

druŠtvo za borilne veŠČine Yama micHi
dojo, Trubarjeva 11b, Nova Gorica, m: 031 347 773,
info@aikidong.si, www.aikidong.si
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VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO
Trim kabinet Osnove šole Ivana Roba, Šempeter
Vsak ponedeljek do 25. junija, od 19.00 do 20.00
Terapevtska vadba poteka pod strokovnim nadzorom
fizioterapevta in traja 60 minut. Prva vadba je brezplačna. Vadba
je namenjena ljudem, ki bi radi: izboljšali telesno držo;
odpravili/zmanjšali bolečine v hrbtenici in se izognili le tem;
preprečili negativne posledice prekomernega sedenja. Na
vadbo prinesite armaflex podlogo. Obvezna je prijava.

VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO
Nova Gorica, ogrevalna dvorana Osnovne Šole Milojke Štrukelj
Vsak torek, od 1. decembra, do 25. junija, od 20.00 do 21.00
Terapevtska vadba poteka pod strokovnim nadzorom
fizioterapevta in traja 60 minut. Prva vadba je brezplačna. Vadba
je namenjena ljudem, ki bi radi: izboljšali telesno držo;
odpravili/zmanjšali bolečine v hrbtenici in se izognili le tem;
preprečili negativne posledice prekomernega sedenja. Na
vadbo prinesite armaflex podlogo. Obvezna je prijava.

VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO
Šempeter/Nova Gorica OŠ Ivana Roba/OŠ Milojke Štrukelj
Od srede, 2. decembra, po dogovoru, do 25. junija
Možni so dodatni termini ob sredah in četrtkih, kot pa tudi
fizioterapija na domu/individualna terapevtska vadba na
domu/terapevtska masaža na domu.

fizioterapija jan tratnik s.p., Via Giuseppina Furlani 9,
Gorizia, m: 040 358 795, jan_tratnik@hotmail.com

UVOD V BALFOLK (eTNO NeO-TRadiciONalNi
PleSi)
Bar Rusjan, Eda Center
Četrtek, 3., 10. in 17. december, od 20.00 do 24.00
Nadaljujemo z uvodnimi večeri balfolk – etno plesov iz Francije
pa tudi iz ostalih delov Evrope. Vstopnine ni. Predlagani
prispevek je 1 € – 5 €.
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go folk – gorizia/nova gorica, Daniele Scurti in
Nastasia Končina, Via S. Pellico 1, Gorica, m: 041 466 541,
040 383 810, gofolk.group@gmail.com

DAN ODPRTIH VRAT V STUDIU GOFIT
GOfit studio, Kromberk
Sobota, 12. in 19. december, od 15.00 do 17.00
Vabljeni na dan odprtih vrat. Z vadbo skupaj do zastavljenih
ciljev.

gofit studio, Industrijska cesta 5, Nova Gorica,
m: 040 120 838, info@gofit.si, www.gofit.si

ZAČETNI TEČAJ ORIENTALSKIH PLESOV – za odrasle
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 18.00
Je čutni ples, ki poudarja nežnost in lepoto ženskega telesa.
Namenjen je dekletom in ženskam vseh starosti in postav, ki
želijo z eksotičnimi orientalskimi ritmi prebuditi svojo energijo.
Info.: m: 041 536 707, info@rebula.com.

POWER LATINO - vadba
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 20.00
Skupinska vadba v latinskoameriških ritmih.. Info.: m: 040 603 737.

BIODANZA
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 19.00
Biodanza je aktivnost, ki s pomočjo giba vodi v dobro počutje in
osebni razvoj, spodbuja komunikacijo, spontanost izražanja in
ustvarjalnost. Info.: m: 040 381 160 ali 040 720 836.
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FUNKCIONALNI TRENING - vadba
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 17.30
Funkcionalni trening je oblika kombinirane vadbe, ki se najbolj
približa naravnemu in uporabnemu gibanju človeka, izboljša
agilnost, koordinacijo, moč, vzdržljivost, eksplozivnost, hitrost in
stabilnost. Trening je primeren za vse, ne glede na starost,
ambicije ali telesno pripravljenost. Info.: m: 041 909 067.

FUNKCIONALNI TRENING - vadba
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 18.00
Funkcionalni trening je oblika kombinirane vadbe, ki se najbolj
približa naravnemu in uporabnemu gibanju človeka, izboljša
agilnost, koordinacijo, moč, vzdržljivost, eksplozivnost, hitrost in
stabilnost. Trening je primeren za vse, ne glede na starost,
ambicije ali telesno pripravljenost. Info.: m: 041 909 067.

SALSA – začetni tečaj
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 21.00
Več na m: 040 603 737.

SALSA 2 – nadaljevalni tečaj
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 21. 00
Več na m: 040 603 737.

TEČAJ MODERNEGA IN SODOBNEGA PLESA
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 17.00
Plesni tečaj pod vodstvom koreografinje in plesalke Daše Grgič.
Info.: t: 00393338139018.

TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV – nadaljevalni
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 19.00
Plesna vaja ni le učenje plesnih korakov, ampak je nekaj več. Gre
za prijetna družabna srečanja, ki pogosto prerasejo na
vsakotedenske zabave. Našim obiskovalcem leta niso ovira, zato
2
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se otresite predsodka starosti tudi vi in videli boste, da ne boste
ostali le pri začetnih plesnih korakih. Za vas smo izbrali program
standardnih in latinsko-ameriških plesov, ki jih predpisuje
svetovni plesni program, ter ostalih družabnih plesov, ki jih
boste lahko zaplesali na različnih stopnjah. Info: m: 041 536 707,
info@rebula.com.

ZUMBA - vadba
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek in Četrtek, ob 19.00
Edinstven fitnes program, ki vas bo z energično vaditeljico
zagotovo navdušil. Vadbe se lahko udeležite vsi. Info.:
m: 041 536 707, info@rebula.com.

ARGENTINSKI TANGO – začetni tečaj
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 19.30
Argentinski tango se ponaša z velikim bogastvom različnih likov.
V tangu namreč velja vse, o čemer se znata partnerja z gibom
dogovoriti. Zaradi te svobode in raznolikosti tango nosi tudi
naziv kralj plesov. Info.: m: 041 536 707, info@rebula.com.

PLESNI VRTEC 4-6 let
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 17.00
Plesni program je prirejen najmlajšim plesalcem. Te popeljemo v
pravljični svet plesa skozi igro, katero narekuje sama glasba.
Malčki tako zaplešejo kot robotki, medvedki, in tako razvijajo
motorične sposobnosti, izboljšujejo orientacijo v prostoru,
pridobijo občutek za ritem ter se naučijo prvih plesnih korakov.
Ob stalni spremljavi plesne vaditeljice potekajo vaje enkrat
tedensko po 45 minut. Info.: m: 041 536 707, info@rebula.com.

TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV – klub2
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, torek, četrtek, ob 20.30
Plesni tečaji, kjer ples postane užitek vsem starostnim
generacijam. Spoznamo vas z osnovnimi in zahtevnejšimi
figurami latinsko-ameriški, standardnih, karibskih in swing plesi.
Info.: m: 041 536 707, info@rebula.com.
2
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OTROŠKI SHOW 6 -11 let
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek, ob 18.00
Ob spremljanju razvoja glasbe, se otroci želijo na slednjo tudi
zavrteti. Te moderne ritme glasbe pa lahko spremljamo v hip
hopu, popu ter latinu. Vendar pa skrbimo, da se mladi spoznajo
tudi z nekoliko bolj klasičnimi plesi ter tako naučimo plesanja
osnov nekaterih standardnih in latinsko-ameriških plesov. Vse
skupaj poteka pod okriljem projekta Šolski Plesni Festival,
katerega vsako leto organizira Plesna zveza Slovenije. V tem
sklopu se ob koncu leta organizira tudi šolsko, regijsko in
državno tekmovanje. Info.: m: 041 536 707, info@rebula.com.

VADBA ZA NOSEČNICE
Mladinski center Vrtojba
Četrtek, ob 18.00
Nosečnost - čas poln novih izzivov in priložnosti. Obremenjeno
telo rabi še več ljubezni, pretočnosti in sproščenosti. Um rabi
umiritev, da lahko slišimo potrebe svojega telesa, srca. ter
otroka. Srce rabi varnost in podporo, da bi se lahko razcvetalo v
tako pomembnem času, ko pod njim nosimo novo življenje.
Lepo vabljene na skupno urico razgibavanja, sproščanja in
komunikacij s telesom preko različnih vizualizacij.. Vadba
zajema različne sklope vaj, ki zaobjamejo tako telo, kot tudi naš
um, čustva in duha. Drugi del pa je namenjen globoki sprostitvi
in vodenim vizualizacijam. Povezan sklop nam omogoča dobro
počutje v nosečnosti in hkrati aktivno pripravo na porod in
starševstvo. Info.: m: 041 638 806, tita.zenskazenski@gmail.com

BACHATA V PARU - tečaj
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 20.00
Za nekoliko bolj specifične okuse ponujamo tudi program
karibskih plesov. Tu se spoznamo z različnimi oblikami salse
(Rueda de casino, Portorico, New York style), bachato ter nadvse
zabavnim plesom merengue. Info.: m: 041 536 707,
info@rebula.com.
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SOLO SALSA
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 18.30
Za nekoliko bolj specifične okuse ponujamo tudi program
karibskih plesov. Tu se spoznamo z različnimi oblikami salse
(Rueda de casino, Portorico, New York style), bachato ter nadvse
zabavnim plesom merengue.Info.: m: 041 536 707,
info@rebula.com.

TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV – začetna stopnja
Mladinski center Vrtojba
Nedelja, ob 19.00
Plesna vaja ni le učenje plesnih korakov, ampak je nekaj več. Gre
za prijetna družabna srečanja, ki pogosto prerasejo na
vsakotedenske zabave. Našim obiskovalcem leta niso ovira, zato
se otresite predsodka starosti tudi vi in videli boste, da ne boste
ostali le pri začetnih plesnih korakih. Za vas smo izbrali program
standardnih in latinsko-ameriških plesov, ki jih predpisuje
svetovni plesni program, ter ostalih družabnih plesov, ki jih
boste lahko zaplesali na različnih stopnjah. Info.: m: 041 536 707,
info@rebula.com.

POWER LATINO – skupinska vadba
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 19.00
Skupinska plesna vadba v latinskoameriških ritmih. Več na m:
040 603 737.

SALSA – začetni tečaj
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 20.00
Več na t: 040 603 737.

SALSA 3
Mladinski center Vrtojba
Torek, ob 21.00
Več na m: 040 603 737.
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HIP HOP 6-11 let
Mladinski center Vrtojba
Četrtek, ob 17.00
Ob spremljanju razvoja glasbe, se otroci želijo na slednjo tudi
zavrteti. Te moderne ritme glasbe pa lahko spremljamo v hip
hopu Vse skupaj poteka pod okriljem projekta Šolski Plesni
Festival, katerega vsako leto organizira Plesna zveza Slovenije. V
tem sklopu se ob koncu leta organizira tudi šolsko, regijsko in
državno tekmovanje. Info.: m: 041 536 707, info@rebula.com.

KROG NOSEČNIC – praktične priprave na porod in
starševstvo
Ženska Ženski, Pod Lazami 116, Vrtojba
Torek, ob 18.30
Na sklopu 4 zaporednih delavnic se boste vi in vaš partner lahko
dobro pripravila na zahteve poroda in prve tedne po porodu.
Dobra podpora in pomoč lahko porodnici močno olajšata
porod in s tem tudi rojstvo otroku. Dobro pripravljena starša na
prihod otroka in njegove zahteve, omilita stres v novem
obdobju njunega življenja. Info.: m: 041638 806,
tita.zenskazenski@gmail.com

RUEDA – začetni tečaj
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 21.00
Več na m: 040 603 737.

kŠtm Šempeter-vrtojba, Ulica 9. septembra 137,
Vrtojba, t: 05 393 80 09, info@kstm-sempeter-vrtojba.si,
www.kstm-sempeter-vrtojba.si

POHOD PO KALANOVI POTI
Grgarske Ravne - Bate
Nedelja, 6. december, ob 9.00
Tradicionalni pohod po Kalanovi poti in slovesnost ob 70-letnici
smrti partizana Kalana iz Blejske Dobrave in tovarišev (v spomin
na 27. aprila 1945. leta).
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obmoČno zdruŽenje borcev za vrednote
nob nova gorica,
Kidričeva 9, Nova Gorica, t: 05 333 20 77, zbng@siol.net

BAŠKA GRAPA - TemaTSka POT Na SVOJi ZemlJi
Sobota, 5. december
Odhod z vlakom. Hoje 4-5 ur. Potrebna planinska oprema
primerna vremenskim razmeram. Prijave z vplačilom akontacije
10 € zbirajo na sedežu PD, kjer bo sestanek z udeleženci v
četrtek, 3. decembra, ob 18.00. Vodi Darko Božič, m: 051 814 912.

SINJI VRH 1002 m
Nedelja, 20. december
Planinski pohod na Sinji vrh. Hoje 6-7 ur. Potrebna je planinska
oprema primerna vremenskim razmeram. Iz NG odhod z redno
avtobusno linijo. Prijave z vplačilom akontacije 5 € zbirajo na
sedežu PD do četrtka, 17. decembra, ko bo sestanek z
udeleženci ob 18.00. Vodil bo Oskar Birsa.

planinsko druŠtvo nova gorica, Bazoviška 4,
Nova Gorica, t: 05 302 30 30, planinskod.novagorica@siol.net,
www.planinsko-drustvo-ng.si

TERAPEVTSKA VADBA - skupinska
OŠ Šempas, mala telovadnica
Vsako sredo, od 20.00 do 21.00
Terapevtska vadba je namenjena vsem, ki bi radi ohranili svoje
telo v normalni telesni kondicji. Poleg tega pa je namenjena
tudi tistim, ki že imajo težave z bolečinami v hrbtu, vratu,
ramenih itd. Vadbo vodi dipl. fizioterapevtka.

TERAPEVTSKA VADBA - skupinska
Prvačina, prostor KS nad pošto
Vsak četrtek, od 20.00 do 21.00
2
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rekreacija, alternativa, fizioterapija alenka
uŠaj s.p., Šempas 137, Šempas, m: 040 830 862,
fizioterapija.alenka@gmail.com, www.studio-mozaik.si

GORICATLON – dObROdelNi Tek ekiP
Startna točka: pred stavbo Mestne občine Nova Gorica
Sobota, 19. december, od 8.00 do 20.00
Goricatlon je dvanajst urna tekaška prireditev, na kateri
sodelujejo ekipe z do dvanajst tekači. Startno mesto je pred
občinsko stavbo v Novi Gorici, teče pa se po približno 1km
dolgem krogu po pločnikih in skozi park. Vsak tekač teče
približno eno uro in preda štafeto naslednjemu. Za vsak
pretečen krog ekipa prispeva v dobrodelni sklad vnaprej
določen znesek. Zvečer sledi razglasitev rezultatov, podelitev
priznanj in predaja zbranih sredstev izbrani organizaciji.
Informacije in prijave na www.goricatlon.si.

rotarY klub nova gorica, Ajševica 13, Nova Gorica,
info@goricatlon.si, www.goricatlon.si

SKUPINSKA VADBA V FITNESU
Fitnes KINETIK, telovadnica Osnovne šole Milojke Štrukelj
Ob četrtkih, ob 19.00
60 minutna vadba, ki zajema vaje z lastno težo, rekviziti, prostimi
utežmi in na fitnes napravah. Vsebuje značilnosti visoko
intenzivne intervalne vadbe. Usmerjena je k razvijanju
motoričnih in funkcionalnih sposobnosti, povečanju mišičnega
tonusa ter izgubljanju telesne maščobe.

KINETIK PLUS
Fitnes KINETIK, telovadnica Osnovne šole Milojke Štrukelj
Datum in ura po dogovoru
Kinetik plus je program namenjen osebam, ki bi rade v vadbo
vključile nekaj značilnosti osebnega trenerstva. Vadba zajema
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dva treninga tedensko pod nadzorom osebnega trenerja in
neomejen vstop v fitnes Kinetik. Vadba Kinetik plus je
namenjena tako posameznikom kot tudi manjšim skupinicam
(največ 3 osebe).

OSEBNO TRENERSTVO
Fitnes KINETIK, telovadnica Osnovne šole Milojke Štrukelj
Datum in ura po dogovoru
Osebno trenerstvo je namenjeno posameznicam in
posameznikom, ki si želijo individualen in strokoven pristop k
vadbi. Na podlagi vaše trenutne pripravljenosti in zdravstvenega
stanja vam bomo sestavili natančen program vadbe ter ga
sproti spreminjali in prilagajali vašim potrebam, željam ter
ciljem.

studio kinetik, Cankarjeva 40, Nova Gorica,
m: 041 708 084, info@kinetik.si www.kinetik.si

NIRVANA - Vadba Za ZdRaVO HRbTeNicO
Nova Gorica in Dobrovo
V decembru, ob 17.00

Špela fit program, m: 031 877 371

PO KALANOVI POTI
Grgarske Ravne
Nedelja, 6. december
Odhod iz NG – gimnazija, ob 8.15, Trg Šempeter, ob 8.00. Prevoz
z avtom. Lažji pohod. Hrana iz nahrbtnika. Čas hoje 4 ure.

STARANCAN - STARANCANO (gO)
Nedelja, 6. december
Odhod iz NG – gimnazija ob 7.45, Trg Šempeter ob 8.00. Prevoz
z avtom. Izbira med progami 4, 13 in 18 km. Žigi FIASP.
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SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA
V Gasilskem domu v Šempetru
Sobota, 12. december, od 17.00 do 24.00
Kulturni program, ples na živo glasbo, zagotovljena prehrana in
pijača. Informativne prijave, Alma, t: 05 302 27 84 do 8.
decembra.

ČERVINJAN – CERVIGNANO DEL FRIULI (Ud)
Nedelja, 13. december
Odhod iz NG – gimnazija ob 8.00, Trg Šempeter ob 8.15. Prevoz
z avtom. Izbira med progami 6, 12 in 21 km. Žigi FIASP.

DOLINA GLINŠČICE
Nedelja, 13. december
Odhod iz NG – avtobusna ob 8.00, Trg Šempeter ob 8.15. Prevoz
z avtobusom. Čas hoje 3-4 ure. Lažji pohod. Hrana iz nahrbtnika.
Prijave Edes, t: 05 303 15 72 do 9. decembra.

17. POHOD IN TEK V NOVO LETO
Dijaški dom pod Kostanjevico
Nedelja, 20. december, od 10.00 do 13.00
Start ob 10.00. Mednarodni pohod, žigi FIASP in I.V.V. izbirate
med progami 5, 10 in 15 km. Organizator ŠD Mark Šempeter.

MIREN - PEČ-PECI (gO)
Nedelja, 20. december, od 17.00 do 19.00
Start ob 17.00. Prevoz ni organiziran. Baklada, čas hoje 2 uri.

BAKLADA V STARI GORI
Stara Gora
Sobota, 26. december, od 17.00 do 19.00
Start ob 17.00 na vrhu Stare Gore. Prevoz ni organiziran. Čas
hoje 2 uri. Topli obrok.

GORICATLON
Sobota, 19. december, od 8.00 do 15.00
Dobrodelni tek za VDC Stara Gora. Tek ekip.

5

ŠPORT rekreacija izleti

POHOD BREZ MEJA
Start na Goriškem gradu
Nedelja, 27. december, od 9.00 do 12.00
Mednarodni pohod. Izbirate progo med 6 in 12 km.

POHOD SOLKAN-VODICE
Kraj in okolica
Nedelja, 27. december, od 9.00 do 15.00
Start v Solkanu na obračališču ob 9.00. Lažji pohod, hrana iz
nahrbtnika. Čas hoje 6 ur.

VRHOVLJE – PLAVE – KORADA
Pogorje Korade
Torek, 29. december
Odhod iz NG – gimnazija ob 8.15, Trg Šempeter ob 8.00. Prevoz
z avtom. Čas hoje 6 ur. Start na Vrhovlju ob 9.00.

POHOD NA SABOTIN
Sabotin
Četrtek, 31. december
Odhod iz NG – gimnazija ob 21.00, Trg Šempeter ob
20.45. Silvestrovanje v koči na Sabotinu. Hrana iz nahrbtnika.
Prevoz z avtomobilom. Čas hoje 5 ur.

Športno druŠtvo mark, Trg Ivana Roba 4, Šempeter
pri Gorici, t: 05 303 10 12, m: 041 359 369, ales.sela@siol.net

19. SONČKOV DAN
Telovadnica OŠ Milojke Štrukelj
Nedelja, 6. december, ob 15.30
19. Sončkov dan – mednarodni otroški košarkarski športni
festival. Spektakel bodo med drugim naredile atraktivne plesno
akrobatske skupine ter športni velikani, ki bodo otrokom delili
nagrade. Med njimi bodo tudi letošnji Sončkov športni junak, ki
nam je s svojo uspešnostjo pripravil ogromno lepega, s svojim
delom, skromnostjo nam je (lahko) vsem vzor. Vstop prost.
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Športno druŠtvo sonČek, Za spomenikom 3,
Solkan, m: 041 553 991, miran.franko@gmail.com,
www.sportnodrustvo-soncek.si

STEP AEROBIKA
HIT šport center
Ponedeljek in četrtek, od 19.00 do 20.00 , od 19.30 do 20.30

FUNKCIONALNI TRENING
HIT šport center
Četrtek, od 18.30 do 19.30

PILATES
OŠ Milojka Štrukelj Nova Gorica
Ponedeljek, od 19.15 do 20.15

PILATES
OŠ Solkan
Sreda, četrtek, od 19.30 do 20.30, od 19.30 do 20.30

NIRVANA FITNESS
HIT šport center
Ponedeljek, od 20.00 do 21.00

NIRVANA FITNESS
OŠ Solkan
Petek, od 19.00 do 20.00

tin Šport, Komenskega 44, Ljubljana, m: 041 338 533,
natasa@tin-sport.si, www.tin-sport.si
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LUCIJIN POHOD Z LUČKAMI PO MESTU NOVA
GORICA
Nova Gorica
Petek, 11. december, ob 16.30
Pričnemo s kulturnim programom, ki se bo odvijal ob stavbi
Mestne občine Nova Gorica. Oblikovali ga bodo učenci
Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica in plesalke KUD Plesne
sanje Pegasus Nova Gorica. Pred pohodom (3km), ki je osrednja
prireditev projekta »Z odejico nam bo topleje 2015« bodo na
voljo lučke. Po končanem pohodu , ob toplem čaju, bo žrebanje
številke lučke, katere lastnik bo prejel odejico. Sporočilo letošnje
odejice je »Iz naše hiše v vašo hišo sreča naj potuje«. Lučke in
odejica so ročno delo Goričank. Prostovoljni prispevki so
namenjeni OŠ Frana Erjavca Nova Gorica. Storimo to za naše
otroke! V primeru slabega vremena pohod odpade.

turistiČno druŠtvo nova gorica, aktiv
mestniH Žena in deklet – goriČanke v
sodelovanju s krajevno skupnostjo nova
gorica in mestno obČino nova gorica,
Delpinova 10, Nova Gorica, t: 05 302 14 55

POHOD PO ŠEMPASKIH BREGOVIH
Prireditveni prostor na plošči pri kulturnem domu Šempas
Nedelja, 6. december, ob 10.00
Start ob 10.00 iz prireditvenega prostora na “plošči” pri
kulturnem domu Šempas. Zaključek približno ob 13.00.
Prispevek na startu: 5 €. Dolžina pohoda: približno 10 km.
Zahtevnost pohoda: manj zahteven. V osrčju Šempaskih bregov
vas čaka kozarček domačega ali čaja. Po končanem pohodu
dobijo pohodniki malico, sledi druženje ob odprtem ognju.

turistiČno druŠtvo Šempas, m: 041 207 568,
td.sempas@gmail.com, www.sempas.si
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PRedaVaNJa
PRedSTaViTVe
SEMINARJI
POSVETI
delavnice
teČaji
IZDELAVA DOMAČEGA NARAVNEGA MILA delavnica
Trgovina Zale & Pepe
Sreda, 9. decembra, ob 17.30
Na delavnici, ki jo bo vodila Mirjam Marinič iz Vedrijana (Vonj
poletja), bomo spoznali vse potrebno za izdelavo domačega
naravnega mila, potrebščine, sestavine in postopek. Tako boste
milo lahko izdelali doma sami, zase in za izvirna naravna darila.
Obvezne prijave na m: 041 320 990, prispevek 20 €.

armulin d. o. o., Šmartno 32, Kojsko, m: 041 320 990,
zaleinpepe@t-2.si, www.zale-pepe.si
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ZDRAVILNA MEDITACIJA
Center za duhovno kulturo
Torek, 1. december, ob 19.00
Zdravje ni samo odsotnost fizične bolezni, ampak ravnovesje na
vseh finejših ravneh našega bivanja – energijski, čustveni,
miselni in duhovni. Z zdravilnimi meditacijami vzpostavljamo
fino energijsko polje, ki vzpodbuja ponovno harmonizacijo
neuglašenih delov. Skupno polje deluje zdravilno in
regenerativno. Naša skupina zdravilcev je po končanem šolanju
na Duhovni univerzi opravila specializacijo ter izpopolnjevanje
za duhovno zdravljenje.

center za duHovno kulturo, klub cdk
nova gorica, Kolodvorska pot 8, Nova Gorica,
m: 031 755 085, nevenka.strukelj@siol.net

NOVOLETNA PRAVLJICA ZA VELIKE
Klub CDK
Četrtek, 17. december, ob 19.00
Praznično srečanje. Povezuje: Nataša Zorc, učiteljica na Duhovni
univerzi. Vsako Novo leto so vrata, skozi katera vstopamo z novim
upanjem, s pričakovanji, z zaobljubami. Čas pred Novim letom je
poseben, magičen, čudovit in ravno pravšnji za druženje. Tokrat
bomo prihod božiča in novega leta praznovali ‘pravljično’.
Pravljice so poseben vmesni prostor, kjer je vse mogoče. V njem
se učimo, kaj je prav in kaj narobe. V njem je vse živo in se lahko
zgodi marsikaj. Pravljice oživljajo domišljijo, učijo srce, spodbujajo
dobroto in nas vodijo po zapletenih poteh življenja. Tako kot
otroci iz njih dobivajo svoje nauke, usmeritve in navdušenje, tudi
odrasli lahko prejmemo iz njih dragocene nauke, modrost,
navdih. Zato vabljeni na pravljični večer, na izlet v ‘deželo za
devetimi gorami in devetimi vodami’, kamor na skrivaj in
nevidno roma naše srce, v hrepenenju po Domu.

center za duHovno kulturo ljubljana –
nova gorica, Kolodvorska pot 8, Nova Gorica,
t: 05 302 46 75, m: 041 330 467, darkosfiligoj@gmail.com
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JESEN V DEŽELI LABIRINTOV
Društvo Notranja Pot
Zima 2015, cel dan
Labirinti nam pomagajo, da se lažje spustimo v globine našega
notranjega sveta. Spoznanja, ki jih prinesemo na izhod labirinta
nam bodo v trajno pomoč pri gradnji lastnih notranjih virov.
Labirinti nam pomagajo razjasniti vprašanja, ki se nam rada v
običajni meditaciji izmaknejo. V decembrskih dneh, ko delamo
obračune in načrte, je sporočilna moč, ki nam jo ponuja labirint,
lahko osvobajajoča in dragocena popotnica v Novo leto. Prehod
skozi labirint je samostojen. Dežela Labirintov se nahaja v
Vipavski dolini in je odprta vse dni v tednu. Za podrobnejše
informacije in vodstvo pokličite na m: 040 371 083 (Lucija).

KLUB JOGE SMEHA
Društvo Notranja Pot
Vsak ponedeljek, od 19.00 do 20.00
Joga smeha temelji na smehu brez razloga. Je kombinacija
smejalnih igrivih vaj z dihalnimi tehnikami iz joge, ki naše telo
preskrbijo s kisikom in delujejo sproščujoče. Znanstveno je
dokazano, da naš um ne loči med resničnim in narejenim
smehom. Pri obeh se začno sproščati isti fiziološki procesi in
izločati serotonini - “hormoni sreče” in endorfini protibolečinska
telesca. Joga smeha je učinkovita pomoč pri sproščanju
napetosti, blagodejna in enostavna.
Z vami bo vaditeljica Suzana Bolčina. Obvezne prijave na m: 031
395 864.

DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA za otroke s posebnimi
potrebami in njihove starše
Društvo Notranja Pot
Vsak petek, ob 17.00
Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo za srečno otroštvo,
prav tako kot vsi otroci tega sveta, prostočasne dejavnosti.
Popoldanske vodene sprostitvene dejavnosti z veliko smeha,
gibalnimi aktivnostmi in drugimi natančno izbranimi in
preizkušenimi vajami, so namenjene otrokom in njihovim
staršem ali skrbnikom, kar dokazano pripomore k otrokovemu
brezskrbnemu počutju in boljšemu počutju njihovih staršev.
Znano je, da so izven šolske aktivnosti ključ do vzpodbudnega


PRedaVaNJa PRedSTaViT Ve SEMINARJI POSVETI
del avnice teČa ji

in otroku prijaznega otroštva. S pomočjo usposobljene
mentorice bomo ustvarili okolje v katerem se otrok počuti
srečnega, sprejetega, predvsem pa varnega. Program srečanj
Dobra volja je najbolja je namenjen sprostitvi, umirjanju, učenju
in druženju otrok s posebnimi potrebami. Skupaj bomo rajali,
prepevali, se igrali in ustvarjali magične popoldneve. Zaželena
so udobna oblačila in šolski copati. Posamezno druženje bo
trajalo predvidoma 45 – 60 min. Prisrčno vabljeni otroci s svojimi
starši. Program vodi Zvonka Štolfa, univerzitetni profesor
defektologije. Informacije in prijave m: 070 991 089 (Zvonka).

TRaNSmiSiJSka mediTaciJa
Društvo Notranja Pot
Vsak petek, ob 20.30
Je najpreprostejša metoda za dosego stika z dušo. Eno leto
redne transmisijske meditacije odtehta 10 – 15 let osebne
meditacije in zelo pospeši duhovni razvoj meditanta. V kolikor
se nam želiš pridružiti pri nesebičnem delu, koristnem za ljudi in
planet, pridi najkasneje15 minut pred 20.30. Več informacij na
m: 031 395 864. Vstop prost.

ENERGIJSKO ZDRAVLJENJE PROSTORA – mOJ
NOVi dOm - dOmOTeRaPiJa
Društvo Notranja Pot
Torek, 1. december, ob 20.00
V naših domovih že diši po praznikih. Da bi dvignili vibracije
prazničnega in napolnili dom z novimi čistimi namerami in
željami, uporabimo tehniko energijskega zdravljenja prostora.
Na delavnici se naučite, kako svoj dom očistite starih energij
dogodkov in situacij in tako podarite sebi in svojemu domu
sproščen vstop v Novo leto. Energijsko zdravljenje prostora
izvaja Tatjana Velikonja. Obvezne prijave.

TERAPIJA ZA VAS: PSiHOeNeRgiJSka
ReViTaliZaciJa
Društvo Notranja Pot
Sreda, 2. december, ob 19.00
Ljudje velikokrat svoja telesa občutimo kot skladovnico ujetih
spominov, občutkov in sanj. Z masažnimi aparati Thumper® in
vodenim pogovorom povežemo spomine telesa s spomini
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skritimi v našem nezavednem. Nežne vibracije, ki nam preko
masaže meridianskih poti in refleksnih točk podplatov odpirajo
vpogled vase, odpravljajo energetske zastoje in omogočajo
hitrejše zavedanje ter vpogled v rešitve naših težav. Usmerjen
pogovor in oblikovanje akcijskega načrta pa srečanje podkrepi z
aktivnim doprinosom. Za srečanje se udobno oblecite saj
masažna terapija poteka preko obleke in nogavic. Na
predstavitvenem srečanju bo lahko vsak od vas začutil ugodje
take terapije. Skozi proces vas bo vodila Zvonka Štolfa,
univerzitetni profesor defektologije in certificiran Thumper®
terapevt. Obvezne prijave, m: 070 991 089.

POTOVANJE SKOZI ČAS
Društvo Notranja Pot
Četrtek, 3. december, ob 20.00
V globoko sproščenem stanju raziskujemo vsebine iz preteklosti,
da bi lažje razumeli svoje življenje. Potovanje skozi čas je
dragoceno doživetje in neprecenljiva izkušnja, ki nam odkrije
globoke vidike našega bivanja. Delavnica poteka v manjši
skupini, v varnem in mirnem okolju. Potrebne so prijave in
predhodni razgovor. Delavnico vodi Tatjana Velikonja, m: 031
395 864.

mediTaciJa: KO UM ZDRAVI
Društvo Notranja Pot
Sreda, 9. december, ob 20.00
Znano je, kako naše psihološko stanje vpliva na naš endokrini
sistem. Vsaka misel, vsako močno čustvo povzroči določeno
telesno reakcijo. Naše telo pa ne prepozna razlike med resnično
nevarnostjo in tisto, ki je prisotna samo v naših mislih… Skozi
meditacijo bomo uporabili domišljijske in miselne procese za
spodbujanje samozdravljenja in dobrega počutja. Skozi
preizkušeno in učinkovito tehniko zdravilne meditacije vas bo
vodila Tatjana Velikonja. Obvezne prijave na m: 031 395 864.

ACCESS BARS TRETMA: PRedSTaViTeV
Društvo Notranja Pot
Sreda, 16. december, ob 18.00
Mogoče je pa res prišel čas za nekaj drugačnega, nekaj kar je
prijaznejše, nežnejše in lažje, kjer smo lahko dejansko do sebe
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tako dobri, kot smo vedno upali, da bo do nas nekdo drug. To je
izredno negovalen in sproščujoč proces, ki odpravlja omejitve
na vseh področjih življenja, ki ste jih pripravljeni spremeniti.
Dovolite si, da vse to prihaja v vaše življenje lahkotno, radostno
in veličastno. Na predstavitveni delavnici boste izvedeli vse o tej
neverjetno lahkotni, nežni in hkrati zelo učinkoviti tehniki, ki
lahko temeljito spremeni vaše življenje. Izvajalka Access Bars
tretmajev, Irena Stibilj, vam bo tehniko predstavila in nekaj od
vas bo ta tretma tudi preizkusilo. Obvezne prijave in informacije,
m: 041 314 032 (Irena).

MAKRAMEJČKANJE
Društvo Notranja Pot
Sobota, 19. december, ob 10.00
Makrame je stara arabska umetnost vozlanja. S to tehniko lahko
izdelujemo najrazličnejše praktične izdelke ali unikatne
umetnine, ki so lahko odlična novoletna darila. Ponuja nam
neomejene možnosti ustvarjanja. Istočasno sproščamo svoj um
– med »vozli« ni prostora za premlevanje težav in izzivov
vsakdana. Obvezne prijave na m: 040 546 600 (Elda).

TeRaPiJa Za VaS: BIOTERAPIJA PO METODI
ZDENKA DOMANČIĆA
Društvo Notranja Pot
Od četrtka, 17. decembra, do nedelje, 20. decembra, ob 16.00
Z bioterapijo lahko pozdravimo različne vrste bolezni. Pri
nekaterih terapijah je cilj uspešno zaključiti zdravljenje, medtem
ko v drugih primerih lahko štejemo za uspeh že zmanjšanje
simptomov ali zaustavitev širjenja bolezni. Obravnava običajno
traja 15-30 minut in se ponavlja 4 dni zapored. Če je potrebno,
se terapija ponovi. Z vami bo Tatjana Velikonja. Obvezne prijave
m: 031 395 864.

druŠtvo notranja pot, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, m: 031 395 864, dnp-ng@live.com
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PREDAVANJE PSIHOTERAPEVTA ANDREJA
DEBELJAKA
Mestna občina Nova Gorica
Sreda, 2. december, ob 18.00

druŠtvo svetilnik, Gradnikove brigade 9, Nova Gorica,
m: 031 817 785

5 Za VZgOJO - ŠOla Za VSe, ki VZgaJaTe:
BORUT KOŽUH: “KAKO VZGOJITI MOTIVIRANEGA
OTROKA”
Hiša mladih Ajdovščina
Torek, 8. december, ob 18.00
Vsebina predavanja: vzgoja in motivacija sta posredno povezani
s starševskimi vzgojnimi zahtevami. Če so te primerne in jih
otrok izpolnjuje, s časom do vsiljenih in v načelu neprijetnih
ravnanj - od umivanja do pospravljanja, čakanja, delanja
domačih nalog ipd., razvije toleranco. To pomeni, da vsiljenih
ravnanj sčasoma ne doživlja več (izrazito ali vsaj ne povsem)
neprijetno. Na predavanju bodo predstavljena vzgojna načela in
praktična vzgojna ravnanja, ki ta neizogiben trening
neprijetnosti za starše naredijo bolj ekonomičen in manj
naporen.

e-center nova gorica,
info@e-center.si, www.e-center.si

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica, na oddelku za cicibane
Torek, 1. december, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za otroke: »Slovenski novoletni okrasek«.
Delavnico bo vodila ga. Nika Colja.
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USTVARJALNE SREDE
Goriška knjižnica, pri klavirju
Sreda, 2. december, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Delavnico bo vodila ga. Irena
Božič.

MLADINSKE DEJAVNOSTI V DECEMBRU 2015
Goriška knjižnica, Kotiček za mlade na mladinskem oddelku
Od četrtka, 3. decembra, do ponedeljka, 8. februarja 2016
V času odprtosti knjižnice
Na ta veseli dan kulture začenjamo z literarnim natečajem v
okviru projekta Toporišičevo leto. Natečaj je namenjen višjim
razredom OŠ ter srednješolcem. Najboljše besedilo bo
nagrajeno. Več informacij o natečaju bomo objavili na spletni
strani knjižnice ter na knjižničnem FB profilu.

USTVARJALNICA ZA OTROKE V KRAJEVNI
KNJIŽNICI BRANIK
Krajevna knjižnica Branik
Četrtek, 3. december, ob 16.30
Ustvarjalna delavnica za otroke: »Prihajajo jelenčki!« Delavnica je
organizirana v sodelovanju z Medobčinskim društvom
prijateljev mladine za Goriško. Delavnico bo vodila ga. Barbara
Semolič.

Ta VeSeli daN kUlTURe: PREDSTAVITEV KNJIGE
ALEKSA ŠTAKULA: SKOZI ČAS
Goriška knjižnica, dvorana knjižnice
Četrtek, 3. december, ob 18.00
Aleks Štakul: Skozi čas, predstavitev knjige. Z avtorjem se bo o
njegovi knjigi pogovarjal sedanji varuh pravic gledalcev in
poslušalcev, dolgoletni novinar in odgovorni urednik na RTV
Lado Ambrožič.

RADOVEDNI PONEDELJEK
Goriška knjižnica, dvorana knjižnice
Ponedeljek, 7. december, ob 18.00
Delavnica z Leonom Saksido na temo sredozemska kulinarika.
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OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica, v pravljični sobi
Torek, 8. december, ob 17.00
Ura pravljic v okviru projekta Evropske pravljice.

USTVARJALNE SREDE
Goriška knjižnica, pri klavirju
Sreda, 9. december, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Delavnico bo vodila ga. Ana
Đorđević.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTA PRIMORCI
BEREMO 2015
Goriška knjižnica, pri klavirju
Četrtek, 10. december, ob 18.00
Zaključna prireditev projekta Primorci beremo 2015.

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica, na oddelku za cicibane
Torek, 15. december, ob 17.00
Zaključna prireditev v okviru projekta »Slovenski novoletni
okrasek«.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV NATEČAJA
»GOVORIČKA« V OKVIRU GORIŠKEGA
LITERARNEGA KLUBA GOVORICA
Goriška knjižnica, pri klavirju
Četrtek, 17. december, ob 18.00
Zaključna prireditev natečaja »Govorička« v okviru Goriškega
literarnega kluba Govorica.

mladiNSke deJaVNOSTi V decembRU 2015
Goriška knjižnica, Kotiček za mlade na mladinskem oddelku
Do ponedeljka, 21. decembra
V mladinskem kotičku poteka »mini« nagradno bralno
tekmovanje: »Barvito jesensko branje« (do 21. 12. 2015) ter
vseslovenski Mega kviz, do maja 2016. V Mladinskem kotičku
bomo sproti obveščali o novostih, natečajih ter od raznih
dogodkih, ki se navezujejo na mlade oziroma mladino.
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KNJIŽNICA IŠČE SLOGAN
Zbirna mesta za oddajo slogana: razstavni pano ob vhodu v
knjižnico ter knjižnični mail: goriska.knjiznica@ng.sik.si (s
pripisom »Knjižnica išče slogan«).
Do nedelje, 20. decembra
Knjižnica išče slogan: Iščemo misli, slogan* o knjižnici, ki je lahko
odgovor na vprašanja: kako vidite knjižnico? Kaj vam pomeni?
Vam je blizu? Zakaj jo imate radi? Zakaj tako radi zahajate vanjo?
Izbrani slogan bo nagrajen in bo v prihodnje predstavljal
Goriško knjižnico. Prejete predloge bo pregledovala posebna
komisija, ki bo izbrala najboljšega. Knjižnica bo 01.01.2016 prvič,
uradno in s ponosom uporabila izbrani slogan. Podrobnosti o
iskanju slogana si lahko preberete na spletni strani knjižnice, na
panoju ob vhodu v knjižnico ter na knjižničnem FB profilu. Z
veseljem pričakujemo vaše ideje, prepričani smo, da bomo
Goriško knjižnico z novim sloganom naredili še bolj našo. Hvala.
* slógan -a m (ơ) publ. kratko izražena programska misel; geslo:
politični, reklamni slogan / uporabljati jezik sloganov (Vir: SSKJ)

goriŠka knjiŽnica franceta bevka nova
gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, Nova Gorica, t: 05 330 91 00,
goriska.knjiznica@ng.sik.si, www.ng.sik.si

KARL BONUTTI: MED IZBIRO IN ZGODOVINO
Grad Kromberk
Torek, 1. december, ob 20.00
Predstavitev knjige. Avtor, univerzitetni profesor na clevelandski
državni univerzi, častni konzul RS v Clevelandu ter veleposlanik
RS pri Svetem sedežu v Vatikanu, v knjigi s podnaslovom
Spomini goriškega Slovenca prikazuje svojo prehojeno
življenjsko pot, ki ga je iz rodne Bukovice peljala najprej v
Gorico, nato v Švico, Združene države Amerike in nazadnje v
Rim, od koder se je po upokojitvi ponovno vrnil v rodno
Goriško. S Karlom Bonuttijem se bo pogovarjal Jože Šušmelj.
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METULJI IN NJIHOVO ŽIVLJENJE
Grad Kromberk
Četrtek, 3. december, ob 17.00
Predava: Bojan Zadravec, Zavod za gozdove Slovenije. Na
predavanju v okviru Tega veselega dne kulture 2015 se bomo
seznanili z njihovimi navadami, lastnostmi in nekaterimi
vrstami, ki žive pri nas. Predstavljeni bodo tudi načini zbiranja in
hranjenja podatkov, kateri so potrebni za spremljanje prisotnosti
in številčnosti populacij metuljev.

TA VESELI DAN KULTURE 2015 V GORIŠKEM
MUZEJU
Grad Kromberk
Četrtek, 3. december, od 8.30 do 13.30
Enourna strokovna vodstva po razstavah na Gradu Kromberk:
Likovna umetnost (celotno 1. nadstropje), Sem puško zagledal
in jokat začel (razstava na temo 1.s.v.), Vipavska dolina v rimski
dobi (arheološka razstava). Za vsa vodstva je potrebna
predhodna najava. Vstop je za vse obiskovalce brezplačen.

TA VESELI DAN KULTURE 2015 V GORIŠKEM
MUZEJU
Vila Bartolomei v Solkanu
Četrtek, 3. december, od 8.30 do 12.30
Likovne delavnice: namenjene so šolskim in predšolskim
skupinam po predhodni najavi. Seznam delavnic najdete na
naši spletni strani v rubirki »Za šole«, bodite pozorni na lokacijo
delavnic – vila Bartolomei v Solkanu. Cena vseh delavnic je na ta
dan enotna in sicer 1€ za stroške materiala ter vključuje vodstvo
po zbirki. Samostojen ogled zbirke je za vse obiskovalce
brezplačen.

TA VESELI DAN KULTURE 2015 V GORIŠKEM
MUZEJU
Muzejska zbirka Kolodvor (Železniška postaja v Novi Gorici)
Četrtek, 3. december, od 13.00 do 15.00
Ob 13.00 in ob 15.00 brezplačno strokovno vodstvo po razstavi
Državna meja na Goriškem od 1945 do 2004. Brezplačen vstop
tudi za samostojne oglede zbirke.
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mag. maRkO ŠTePec: IZKUŠNJA VOJNE V
DNEVNIKIH IN SPOMINIH SLOVENSKIH
VOJAKOV AVSTRO-OGRSKE ARMADE
Torek, 8. december, ob 20.00
Na predavanju bo na podlagi izbranih rokopisnih drobcev,
skupaj s fotografijami iz muzejske zbirke Muzeja novejše
zgodovine Slovenije, predstavljena vojna izkušnja slovenskih
vojakov avstro-ogrske armade. »Sprehodili« se bomo po
vsakdanjem življenjskem utripu v strelskih rovih in predstavili
nekatere ključne dogodke na bojišču, »kroženje vojakov« med
prvo bojno črto in zaledjem kot so ga doživljali vojaki in jih
ohranili v svojih zapisih. Mag. Marko Štepec je muzejski
svetovalec, vodja kustosov v Muzeju novejše zgodovine
Slovenije.

PREDSTAVITEV NOVE ŠTEVILKE GORIŠKEGA
LETNIKA
Grad Kromberk
Torek, 15. december, ob 20.00
Goriški muzej kot zaključni dogodek iztekajočega leta
predstavlja novo (dvojno) številko Goriškega letnika (37/38), ki je
posvečena umetnostnemu zgodovinarju in dolgoletnemu
sodelavcu Goriškega muzeja Marku Vuku. Publikacijo bosta
predstavila urednika Petra Kolenc in Andrej Ferletic. V spomin
Beatriče Žbona Trkman in Matjažu Breclju.

goriŠki muzej kromberk - nova gorica,
Grajska cesta 1, Kromberk, Nova Gorica, t: 05 335 98 11,
goriski.muzej@siol.net

bRida /JURiJ PaVlica, SeNdi maNgO, TOm
keRŠeVaN: MEDPROSTORNI MODULI,
PREDSTAVITEV PROJEKTA
Mestna galerija Nova Gorica
Sreda, 9. december, ob 19.00
Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo. Intermedijski projekt
Medprostorni modul temelji na raziskovanju nezasedenega
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abstraktnega prostora - vakuma v dojemanju umetniškega
sporočila. Z uporabo kontroliranih in avtomatiziranih sistemov,
sestavljenih v shematsko mrežo načrtno postavljenih sklopov,
gledalca postavlja v nedoločeno situacijo, kjer mu je
onemogočeno sestaviti jasno podobo ali sporočilo z namenom,
da se njegovo pozornost usmeri v območje, ki še nima jasne
podobe ali asociacije.

javni zavod kulturni dom nova gorica,
Bevkov trg 4, Nova Gorica, uprava@kulturnidom-ng.si,
www.kulturnidom-ng.si, t: 05 335 40 10

SUPeR ROke - delaVNica: BOŽIČNONOVOLETNI OBESKI
Prvomajska ulica 23, Nova Gorica
Sobota, 5. december, od 10.00 do 12.00
Oloop pri Tanji Zorn. Vabimo vas na kvačkanje božičnonovoletnih obeskov. Delavnica je namenjena tako začetnikom
kot tistim bolj izkušenim. Cena delavnice je 25 €. Vanjo je
vključen material za izdelavo obeskov, ki jih po delavnici lahko
odnesete domov.

kokon/kozmetiČni salon, Prvomajska ul. 23, Nova
Gorica, m: 051 313 113, kokon@kokon.si

UVODNO PREDAVANJE V UČENJE BRUNA
GRÖNINGA
Za uvodna predavanja v Novi Gorici pokličite na m: 031 636 253,
040 260 013,041 418 355
Za mladino pa m: 031 739 424
Uvodno predavanje o izcelitvah in pomočeh po duhovni poti s
pomočjo učenja Bruna Gröninga.
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UVODNO PREDAVANJE V UČENJE BRUNA
GRÖNINGA
Za uvodna predavanja v Šempetru pokličite na m: 041 631 394

UVODNO PREDAVANJE V UČENJE BRUNA
GRÖNINGA
Za uvodna predavanja v Kromberku pokličite na m: 031 701 129

krog prijateljev bruna grÖninga / krog
za duHovno Življenjsko pomoČ,
www.bruno-groening.org

TEČAJ ŠPANŠČINE – začetni tečaj
Mladinski center Vrtojba
Ponedeljek in petek, ob 16.00
Ste že spoznali deželo na Pirenejskem polotoku, Španijo? Si
želite potovati po čudovitih deželah Južne Amerike? Želite
razumeti o čem pojejo številni špansko-govoreči pevci ali brati
časopise, knjige v tem spevnem romanskem jeziku? Udeležite
se tečaja španščine! Število ur: 40 šolskih ur, dvakrat tedensko
po dve šolski uri, termina: ob ponedeljkih in petkih med 16.00 in
17.30 uro, cena: 50 €, število tečajnikov: najmanj 10. Prijave
zbiramo na m: 041 308 256 ali na info@kstm-sempetervrtojba.si.

TEČAJ ŠPANŠČINE – nadaljevalni tečaj
Mladinski center Vrtojba
Sreda, ob 16.00
Ste osnove španskega jezika že osvojili na tečaju, potovali po ali
živeli v špansko govoreči državi, radi prisluhnete besedilom
španskih pesmi, si ogledate španski film? Bi svoje znanje radi
nadgradili, ga utrdili in poskrbeli, da bi vam jezik v tem spevnem
romanskem jeziku še bolje stekel? Pridružite se nam na
nadaljevalnem tečaju španščine. Število ur: 40 šolskih ur, dvakrat
tedensko po dve šolski uri, termina: sreda, ob 16.00, petek, ob
17.30, cena: 50 €, število tečajnikov: najmanj 10. Prijave zbiramo
na m: 041/308256 ali na info@kstm-sempeter-vrtojba.si.
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TEČAJ JAPONŠČINE
Mladinski center Vrtojba
Četrtek, ob 15.00
Japonščina je jezik, ki ga govori 128 milijonov ljudi, skoraj
izključno na Japonskem. Jezik je tesno povezan z japonsko
kulturo, ki se je zaradi izolacije razvijala ločeno in je razvila tudi
nekatere praktike, ki so tujcem težko razumljivi. Tečaj je idealen
za uvod v študij japonologije, za tiste, ki se nameravate odpraviti
na Japonsko turistično, za poslovno sodelovanje, za ljubitelje…
Število ur: 40 šolskih ur, dvakrat tedensko po dve šolski uri,
termina: sreda, ob 16.00, petek, ob 17.30, cena: 50 €, število
tečajnikov: najmanj 10. Prijave zbiramo na m: 041 308 256 ali na
info@kstm-sempeter-vrtojba.si.

kŠtm Šempeter-vrtojba, Ulica 9. septembra 137,
Vrtojba, t: 05 393 80 09, info@kstm-sempeter-vrtojba.si,
www.kstm-sempeter-vrtojba.si

likOVNO - lUTkOVNa delaVNica, OB 140 LETNICI ROJSTVA PRVEGA SLOVENSKEGA
LUTKARJA MILANA KLEMENČIČA
Galerija TIR - KC Mostovna
Ponedeljek, 7., četrtek, 10. in petek, 11. decembra od 16.30
do 20.30
Tridnevno delavnico posvečamo prvemu slovenskemu lutkarju
Milanu Klemenčiču, rojenemu v Solkanu leta 1875. Da je bil prvi
slovenski lutkar iz naših logov doma je marsikomu neznan
podatek, nam pa to predstavlja motivacijo in inspiracijo za
izvedbo delavnice na kateri bodo udeleženci izdelovali lutke na
žici: gre za pomanjšane sicilijanke (pupi siciliani) oziroma
marionete na žici, pod mentorstvom Mojce Valič. Delavnica je
namenjena odraslim in mladim (od 12. leta dalje). Udeležba je
brezplačna ob predhodni najavi na kud.krea@gmail.com. Število
mest je omejeno.

kud krea, Vojkova 54, Nova Gorica, t: 031 338 204,
e: kud.krea@gmail.com
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KARMA (UNiVeRZalNi ZakON PRaVice)
Glasbena šola Nova Gorica (predavalnica 2. nadstropje)
Sreda, 2. december, ob 19.00
Ciklus Multimedijskih predavanj Modrosti vzhoda. Ciklus desetih
multimedijskih predavanj Modrosti Ved - največje skrivnosti
najbolj dovršene modrosti starega sveta in njihova praktična
uporabnost sodobnemu človeku. Veliki svetovni učenjak je
nekoč dejal »Zahod je kot velikan, ki hodi ampak je slep,
medtem ko je vzhod velikan, ki vidi ampak je hrom. Zato naj ta
zajaha velikana, ki hodi in tako bosta uspešna na svoji poti.«
Predavatelj: učitelj joge Tomaž Humar. Vstop prost.

REINKARNACIJA (ali SmO ŽiVeli Že kdaJ PReJ,
ali Se VSe kONČa S SmRTJO)
Glasbena šola Nova Gorica (predavalnica 2. nadstropje)
Sreda, 9. december, ob 19.00
Ciklus Multimedijskih predavanj Modrosti vzhoda. Ciklus desetih
multimedijskih predavanj Modrosti Ved - največje skrivnosti
najbolj dovršene modrosti starega sveta in njihova praktična
uporabnost sodobnemu človeku. Veliki svetovni učenjak je
nekoč dejal »Zahod je kot velikan, ki hodi ampak je slep,
medtem ko je vzhod velikan, ki vidi ampak je hrom. Zato naj ta
zajaha velikana, ki hodi in tako bosta uspešna na svoji poti.«
Predavatelj: učitelj joge Tomaž Humar. Vstop prost.

ČAS (kakO PReSeČi VPliV ČaSa)
Glasbena šola Nova Gorica (predavalnica 2. nadstropje)
Sreda, 16. december, ob 19.00
Ciklus Multimedijskih predavanj Modrosti vzhoda. Ciklus desetih
multimedijskih predavanj Modrosti Ved - največje skrivnosti
najbolj dovršene modrosti starega sveta in njihova praktična
uporabnost sodobnemu človeku. Veliki svetovni učenjak je
nekoč dejal »Zahod je kot velikan, ki hodi ampak je slep,
medtem ko je vzhod velikan, ki vidi ampak je hrom. Zato naj ta
zajaha velikana, ki hodi in tako bosta uspešna na svoji poti.«
Predavatelj: učitelj joge Tomaž Humar. Vstop prost.

ZAVEST (STOPNJe ZaVeSTi ŽiVega biTJa)
Glasbena šola Nova Gorica (predavalnica 2. nadstropje)
Sreda, 23. december, ob 19.00
Ciklus Multimedijskih predavanj Modrosti vzhoda. Ciklus desetih
multimedijskih predavanj Modrosti Ved - največje skrivnosti
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najbolj dovršene modrosti starega sveta in njihova praktična
uporabnost sodobnemu človeku. Veliki svetovni učenjak je
nekoč dejal »Zahod je kot velikan, ki hodi ampak je slep,
medtem ko je vzhod velikan, ki vidi ampak je hrom. Zato naj ta
zajaha velikana, ki hodi in tako bosta uspešna na svoji poti.«
Predavatelj: učitelj joge Tomaž Humar. Vstop prost.

kulturno umetniŠko izobraŽevalno
druŠtvo rasa, Šempas 151, Šempas, m: 051 420 903,
humar.tomaz@gmail.com

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 2015
Ljudska univerza Nova Gorica - Lung
Torek, 1. december, ob 11.00
ABC uporabe mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov.
Življenje brez mobilnega telefona si danes težko predstavljamo.
Žal pa so novejši t.i. pametni telefoni precej zahtevni za uporabo
– še posebej za starejše uporabnike, katerim je delavnica
namenjena. Študentje višješolskega strokovnega študijskega
programa Informatika bodo udeležencem na prijazen in
razumljiv način predstavili, kako se uporablja telefone in tablice
na dotik. Delo bo potekalo tudi v individualni obliki. Izvajalci:
študentje višješolskega strokovnega programa Informatika (ŠC –
Višja strokovna šola Nova Gorica).

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 2015
Ljudska univerza Nova Gorica - Lung
Sreda, 2. december, ob 16.30
Drobne sladkosti decembrskih običajev. Zadnji mesec v letu je
namenjen kar nekaj praznikom. Ljudje so se nekoč na praznike
skrbno pripravljali in pričakovanje ves čas stopnjevali. O
zakladnici decembrskih prazničnih šeg in navad bo
pripovedovala starejša gospa iz Dola pri Čepovanu. Izvajalka:
Marija Šuligoj.
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DNEVI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 2015
Ljudska univerza Nova Gorica - Lung
Petek, 4. december, ob 10.00
Pravljična urica z »babico« in »dedkom«. Pripravili smo prav
posebno pravljično urico, saj smo ji dodali še medkulturni
pridih. »Babica« in »dedek« bosta otroke popeljala na domišljijski
potep slovenskih in makedonskih pravljic. Izvajalca: Kristina
Tratnik in Bore Mitovski.

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 2015
Ljudska univerza Nova Gorica - Lung
Četrtek, 3. december, ob 17.00
Prostovoljstvo bogati življenje – izkušnja prostovoljstva štirih
novogoričank. Izkušnjo prostovoljnega dela v Franciji bodo
predstavile štiri prostovoljke – upokojenke, ki so se vključile v
projekt prostovoljnega dela starejših, ki ga je LUNG izvajal v
okviru Grundtvig programa. Izvajalke: Ivanka Drnovšček,
Flavijana Kozlin, Nadja Kastelic in Nežika Kobal.

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 2015
Ljudska univerza Nova Gorica - Lung
Petek, 4. december, ob 16.30
Naredimo sami novoletna darilca in okraske. Vsi že nestrpno
pričakujemo božično – novoletne praznike, ko naše domove
odenemo v praznično preobleko. Na delavnici se boste naučili
izdelati različne okraske iz naravnih in drugih materialov s
katerimi si boste lahko okrasili vaš dom… Izvajalke: članice
Društva deklet in žena Trnovo pri Gorici.

ljudska univerza nova gorica - lung,
Cankarjeva ul. 8, Nova Gorica, t: 05 335 31 00, info@lung.si,
www.lung.si

USTVARJALNE DELAVNICE »PONEDELJČICE«
MDPM za Goriško
Vsak ponedeljek, od 17.00 do 18.30
Otroci od 6 do 10 let vabljeni na delavnice, izdelujemo različne
izdelke. Otroci lahko pridejo sami ali s spremstvom.
5
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IZPOSOJEVALNICA DOBRIH IGRAČ
MDPM za Goriško
Vsak ponedeljek, od 14.00 do 16.00
Otroci bodo na našem društvu spoznavali igro s kvalitetno
igračo. Ob ponedeljkih popoldne, na dan Izposojevalnice, si
bodo starši lahko za teden ali dva, igrače tudi izposodili.

IGRALNICA ZA PREDŠOLSKE OTROKE S
SPREMSTVOM
MDPM za Goriško
Sreda, četrtek in petek, od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00
Predšolski otroci so lepo vabljeni s spremstvom (starši, sorodniki
ali vzgojitelji). Obvezna predhodna najava.

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ V OKVIRU
PROJEKTA BOTRSTVO
MDPM za Goriško
Vsak zadnji petek v mesecu, od 12.00 do 16.00
Potrebne predhodne najave.

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI MED ZIMSKIMI
POČITNICAMI ZA OTROKE
MDPM za Goriško
Od ponedeljka, 28., do srede, 30. decembra, od 8.00 do 12.00
Delavnice in druženje.

medobČinsko druŠtvo prijateljev mladine
za goriŠko, Bazoviška ulica 4, Nova Gorica, t: 05 333 46 80,
info@zpm1-novagorica.si

UREJANJE OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJ
PREK E-VEM DRŽAVNEGA PORTALA ZA PODJETJA
IN PODJETNIKE
Obrtni dom – 2. nadstropje
Ponedeljek, 14. december, ob 13.00
Seminar. Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so
vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna
5
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zavarovanja urejati prek sistema e-Vem. Predstavili bomo
najpomembnejše novosti v zvezi z oddajo elektronskih M
obrazcev preko sistema e-vem.

obmoČna obrtno-podjetniŠka zbornica
nova gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica,
t: 05 330 66 10, 05 330 66 00, ooz.novagorica@ozs.si

NORDKAP (S eVROPa, 1. del)
Dvorana Goriške knjižnice v Novi Gorici
Torek, 15. december, ob 17.30
PD Nova Gorica vabi na 2. predavanje, ki smo ga za vas pripravili
v zimskem času. Karel Bizjak bo spregovoril o njegovem
potovanju na Nordkapp. Predavanje bo potekalo v dvorani
Goriške knjižnice v Novi Gorici.

planinsko druŠtvo nova gorica, Bazoviška 4,
Nova Gorica, t: 05 302 30 30, planinskod.novagorica@siol.net

POgOVORNi VeČeR: ZA PRIHODNOST NAŠIH
OTROK
Velika dvorana novogoriške mestne hiše
Petek, 11. december, ob 18.00
Gostja večera ga. Angelca Likovič.

prostovoljci koalicije »za otroke gre!«

TA VESELI DAN KULTURE V SAMOSTANU
KOSTANJEVICA
Samostan Kostanjevica
Četrtek, 3. december, ob 10.00, 15.00 in 17.00
Na Prešernov rojstni dan odprejo vsako leto svoja vrata kulturne
ustanove. Vabimo na brezplačen voden ogled naše
5
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samostanske Škrabčeve knjižnice. Obiskali boste lahko tudi
cerkev in grobnico Burbonov. Za dodatne informacije lahko
pokličete na t: 05 330 77 63

samostan kostanjevica

ČUSTVA – delaVNica
Šempeter, c. Prekomorskih b. 20
Ponedeljek, 7., in četrtek, 17. december, od 18.30 do 22.00
Vodi: Ljuba Remec. Človeku so dana čustva, da se lahko skozi
njih izraža in oblikuje. Zaradi želje po preživetju marsikatero
čustvo zatajimo, zanikamo. To vse pa je shranjeno v naših
celicah in ko je mera polna, izbruhne ven v obliki fizičnih ali
psihičnih obolenj. Z meditacijo bomo iz naših celic zbrisali
zapise teh zatajenih čustev. Več si lahko preberete na blogu
www.svetlobnisij.si. Obvezne prijave in info, m: 040 756 634.

NOTRANJA MOČ – delaVNica
Šempeter, c. Prekomorskih b. 20
Četrtek, 10. december, od 19.00 do 22.00
Vodi: Ljuba Remec. Notranja moč je, ko človek deluje iz svojega
centra, ko svoje življenje sam upravlja in ne dopušča, da o njem
odločajo drugi. Ko prevzame odgovornost za svoje delovanje. S
postavitvijo trdnih temeljev in notranjega stebra moči se lažje
potuje skozi življenje. Skozi meditacijo bomo aktivirali notranji
steber moči. Obvezne prijave in info, m: 040 756 634.

STRES – delaVNica
Šempeter, c. Prekomorskih b. 20
Ponedeljek, 14. december, od 18.30 do 22.00
Vodi: Ljuba Remec. Stres je naš vsakodnevni spremljevalec.
Normalen stres je nujen v življenju, ker nas vodi vedno naprej.
Težave se pojavijo pri negativnem stresu, ker blokira delovanje
naših telesnih sistemov in če ga ne razrešimo se usidra v našo
podzavest, v vse celice. Tu lahko miruje tudi več let. Ko pa je
tega preveč, se začno pojavljati razna obolenja. Z meditacijo
bomo čistili znan in pozabljen stres in našega telesa. Obvezne
prijave in info, m: 040 756 634.
5
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MEDITACIJA OB NOVEM LETU
Šempeter, c. Prekomorskih b. 20
Ponedeljek, 21. december, od 19.00 do 22.00
Vodi: Ljuba Remec. V prvi meditaciji bomo spustili iz svojega
življenja vse, kar nam je odslužilo, česar ne želimo več. Prerezali
bomo vezi z vsem starim, da bo več prostora za novo. V drugi
meditaciji bomo priklicali k sebi za leto 2016 obilje, zdravje,
blagostanje, nove vizije, boljše odnose, službo,…Vsak
posameznik si bo sestavil svoj načrt. Obvezne prijave in info, m:
040 756 634.

svetlobni sij d.o.o. – alternativa, masaža, energetska
zdravljenja, Črniče 35 a, Črniče, m: 040 756 634,
ljuba.remec@siol.net, www.svetlobnisij.si

VIRUSI SLOVENIJE – delaVNica PeTRe ŠkaRJa
ŠC Nova Gorica - medpodjetniški izobraževalni center,
predavalnica P05 & P06
Sreda, 9. december, ob 17.30
Delavnica je idealna za tiste, ki veste, da imate dovolj znanja,
idej, sposobnosti, morda že svoj produkt, storitev. A vas nekaj
ovira, blokira, da bi zasijali tako, kot lahko. Vsakdo prejme
povsem novo knjigo Virusi Slovenije! Ti virusi so priučena in
pridobljena (pomembno: ne naravna!) prepričanja, mišljenja, ki
so glavni zaviralci uspeha in doseganja pristne sreče pri večini
ljudeh v Sloveniji. Zato se mi jih zdi smiselno izpostaviti. Hitro se
širijo, so nalezljivi, večina je okuženih in izjemno težko jih je
prepoznati.

Šolski center nova gorica medpodjetniŠki izobraŽevalni center,
Cankarjeva 10, Nova Gorica, t: 05 6205 715 , m: 031 734 503,
denise.sirk@scng.si, www.scng.si
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KAKO SE BODO ZALJUBILI VATE?
Vinoteka Solum
Torek, 1. december, od 10.00 do 14.00
Marketinška delavnica z mag. Lenjo Faraguno. Prijave in
informacije: www.podjetnica.com.

vinoteka solum, Bevkov trg 6, Nova Gorica, t: 05 998 20 87
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SeJmi
SEJEMSKA PRIREDITEV ART OF LIFE
Krajevna skupnost Kromberk
Sobota, 12. december, od 11.00 do 19.00
Sejemska priredite z namenom povezovanja in promoviranja
zdravega načina življenja, alternativne medicine, umetnosti,
lepote in glasbe. Na področju starodavnih znanj in izkušenj se
bodo s svojimi storitvami, naravnimi izdelki, degustacijami,
predavanji, predstavitvami, nastopi…predstavili razstavljavci
cele Slovenije. Več o sodelujočih razstavljavcih in programu
dogodka si lahko preberete na www.akimija.eu. Prireditev bodo
popestrili različni nastopi in ustvarjalne delavnice. V otroškem
kotičku pa bomo poskrbeli za zadovoljstvo vaših najmlajših.
Prispevek za vse dogodke na prireditvi je 3 €.

alkimija, nataša benedejčič s.p., Avče 93, Kanal,
m: 041 881 070, natasa.benedejcic@gmail.com

BOLŠJI SEJEM
Pod arkadami stavbe Mestne občine Nova Gorica
Sobota, 5. december, od 7.00 do 13.00
Prodaja starin in rabljenih predmetov.

MESEČNI SEJEM
Parkirišče nasproti Perle, Nova Gorica
Od četrtka, 17., do petka, 18. december, od 7.30 do 18.00
Prodaja tekstilne konfekcije, drobne galanterije in drugih
izdelkov za dom in gospodinjstvo.
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krajevna skupnost nova gorica, Erjavčeva ul. 4,
Nova Gorica, t.: 05 302 27 56, info@novagorica-ks.si

BOŽIČNA KMEČKA TRŽNICA
Trg Ivana Roba 3, Šempeter pri Gorici
Sobota, 19. december, od 8.00 do 13.00

kŠtm Šempeter-vrtojba, Ul. 9. septembra 137,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, t: 05 393 80 09,
info@kstm-sempeter-vrtojba.si, www.kstm-sempeter-vrtojba.si
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gOSTiNSka
ponudba
KULINARIČNI DOGODEK
Trg Ivana Roba 3, Šempeter pri Gorici
Sobota, 19. december, od 14.00 do 18.00
Ob 14.00 - kuhanje jote, ob 17.00 - degustacija jote in
ocenjevanje občinstva.

krajevni odbor Šempeter, Trg Ivana Roba 4,
Šempeter pri Gorici, t: 05 303 24 63

ENOGASTRONOMSKI VEČER S PENINAMI
ISTENIČ
Park, Casino & Hotel
Petek, 18. december, ob 21.00
Degustacijski meni z vini. Vstopnina: 30 € oz. 1.000 točk za člane
Privilege cluba.

park, casinÒ & Hotel, Delpinova 5, Nova Gorica,
www.thecasinopark.com

DEGUSTACIJA IN PROMOCIJA PEKOČIH OMAK
GORKICHILI IN PIV RESERVOIR DOGS
Vinoteka Solum
Četrtek, 3. december, ob 17.00


gOSTiNSka ponudba

vinoteka solum, Bevkov trg 6, Nova Gorica, t: 05 99 82 087

VESELI DECEMBER
V restavraciji hotela Sabotin
V decembru
Preživite v naši družbi prednovoletno zabavo z vašimi sodelavci,
prijatelji in družinskimi člani ob koncu leta 2015. Za to priložnost
smo sestavili 6 različnih menijev, ki jih lahko prilagodimo vašim
željam. Glasba v živo z Duo Heaven: 11.,12.,18. in 19. decembra.
Info, t: 05 336 52 00 ali m: 040 764 886. Več na spletni strani
www.hotelsabotin.com.

VOJAŠKI MENI
Restavracija hotela Sabotin
V decembru
V sklopu dogajanj v zvezi z obeležitvijo 1. svetovne vojne, vsak
dan ponujamo Vojaški meni, ki je sestavljen iz jedi narodov, ki so
se bojevali na Soški fronti. V ponudbi je tudi buteljčno vino
Vinske kleti Vipava (barbera in pinela), ki je v sodelovanju s
Kobariškim muzejem oblikovala etiketo na temo 1. svetovne
vojne, saj so oficirje na fronto oskrbovali prav z vinom iz
Vipavske doline. Vabljeni!
Rezervacije, t: 05 336 52 00.

BOŽIČNI MENI
Restavracija hotela Sabotin
Petek, 25. in sobota, 26. december
Rezervacije, t: 05 336 52 00.

Hotel sabotin,
Cesta IX. korpusa 35, Solkan, t: 05 336 52 00,
hotel.sabotin@hit.si, www.hotelsabotin.com
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MATEVŽEVA RAZVAJANJA
Restavracija hotela Lipa
Degustacijski meni v decembru
Rezervacije, t: 05 336 60 00.

PREDNOVOLETNO SREČANJE
Restavracija hotela Lipa
V decembru
Preživite v naši družbi prednovoletno zabavo z vašimi sodelavci,
prijatelji in družinskimi člani ob koncu leta 2015.
Glasba v živo z Simon Duo Band: 11., 12., 18. in 19. 12.
Rezervacije, t: 05 336 60 00.
Več na spletni strani: www.hotellipa.com

BOŽIČNO KOSILO
Restavracija hotela Lipa
Petek, 25. december
Rezervacije za božično kosilo sprejmemo v restavraciji hotela
Lipa.

Hotel lipa, Trg Ivana Roba 7, Šempeter pri Gorici,
t: 05 336 60 00, hotel.lipa@hit.si
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Izdajatelj: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju s Turistično zvezo TIC Nova Gorica, Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladino
občine Šempeter Vrtojba in ZTKMŠ Brda
Uredniški odbor: Dejana Baša, Mojca Černe Korenjak, Maja Marcovich,
Tina Mihelj, Aleš Bajec, Petra Marušič
Oblikovanje: Sonja Ščuka, Lettim
Kam po Mestni občini Nova Gorica, Občini Šempeter – Vrtojba
in občini Brda izhaja kot mesečnik v slovenščini.
Za vse naknadne spremembe ne odgovarjamo.
Informacije: Turistični informacijski center Nova Gorica,
Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica, t: 05 330 46 00, f: 05 330 46 06,
tzticng@siol.net, www.novagorica-turizem.com;
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladino občine Šempeter
Vrtojba, Ulica 9. septembra 137, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici,
t: 05 393 80 09, m: 041 308 256, info@kstm-sempeter-vrtojba.si,
www.kstm-sempeter-vrtojba.si;
ZTKMŠ Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, t: 05 395 95 94,
tic@brda.si, www.brda.si
Tisk: Grafica Goriziana - Gorica
Naklada: 1000 izvodov
December 2015
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