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prireditev
gledaliŠke predstave
filmske predstave
glasbene, zabavne in ostale prireditve
razstave
Šport, rekreacija in izleti
predavanja, predstavitve, seminarji, posveti,
delavnice in teČaji
sejmi
gostinska ponudba



september 05

GLeDALIŠKe
predstave
MAGDALENCA, tOLmINsKA speVOIGrA
Šempeter pri Gorici (kulturna dvorana)
Nedelja, 13. september, ob 20.00
Magdalenca, Tolminska spevoigra (Avtor Rafaela Dolenc,
izvedba KUD Igralska skupina Drežnica)

kud Šempeter

ANDreJ e. sKUbIC: HURA, NOSFERATU
SNG Nova Gorica, mali oder
Sreda, 16. september, ob 20.00
Koprodukcija z zavodom NETA, SMG Ljubljana in Kulturnim
društvom B-51 (Ex Ponto). Jubiii drama. Premiera. Za Vabljene in
Izven.

ANDreJ e. sKUbIC: HURA, NOSFERATU
SNG Nova Gorica, mali oder
Četrtek, 17. september, ob 20.00
Koprodukcija z zavodom NETA, SMG Ljubljana in Kulturnim
društvom B-51 (Ex Ponto). Jubiii drama. Za abonma Konto in
izven.



GLeDALIŠKe predstave

ANDreJ e. sKUbIC: HURA, NOSFERATU
SNG Nova Gorica, mali oder
Petek, 18. september, ob 20.00
Koprodukcija z zavodom NETA, SMG Ljubljana in Kulturnim
društvom B-51 (Ex Ponto). Jubiii drama. Za abonma Konto in
izven.

IZtOK mLAKAr: PAŠJON
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sreda, 23. september, ob 20.00
Koprodukcija z Gledališčem Koper. Za abonma Sreda, Konto in
Izven.

IZtOK mLAKAr: PAŠJON
SNG Nova Gorica, veliki oder
Četrtek, 24. september, ob 20.00
Koprodukcija z Gledališčem Koper. Premiera. Za abonma
Premiera in Izven.

IZtOK mLAKAr: PAŠJON
SNG Nova Gorica, veliki oder
Petek, 25. september, ob 20.00
Koprodukcija z Gledališčem Koper. Za abonma Petek, Konto in
Izven.

IZtOK mLAKAr: PAŠJON
SNG Nova Gorica, veliki oder
Sobota, 26. september, ob 20.00
Koprodukcija z Gledališčem Koper. Za abonma Sobota, Konto in
Izven.

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



september 05

fILmsKe
predstave
RIMSKA ZGODBA
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 11. september, ob 20.00
r. Nejc Furlan (Slovenija, 2015)

TED 2
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Torek, 15. september, ob 19.00
r. Seth MacFarlane (ZDA, 2015). Komedija na platnu – cikel petih
smeha polnih filmskih večerov.

MINIONI
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 18. september, ob 18.00
r. Pierre Coffin, Kyle Balda (ZDA, 2015, sinh., 91 min.) 6+. Filmski
vrtiljak 2015/2016.

TAKŠNA PAČ JE
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Torek, 22. september, ob 19.00
r. Peter Bogdanovich (ZDA, 2014). Komedija na platnu – cikel
petih smeha polnih filmskih večerov.

MEDVED BAMSI IN MESTO TATOV
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Petek, 25. september, ob 18.00
r. Christian Ryltenius (Švedska, 2014, sinh., 66 min.) 4+. Filmski
vrtiljak 2015/2016.


fILmsKe predstave

PREGLED SLOVENSKEGA KRATKEGA
KOMIČNEGA FILMA
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica
Torek, 29. september, ob 19.00
Komedija na platnu – cikel petih smeha polnih filmskih večerov.
Po projekciji pogovor z ustvarjalci, ki ga bo vodil Erik Toth.

javni zavod kulturni dom nova gorica,
Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, pr@kulturnidom-ng.si,
www.kulturnidom-ng.si, Tel: 05 335 40 10.
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september 05

GLAsbeNe,
ZABAVNE
in ostale
predstave
BRDA CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL
Od četrtka, 10. septembra do sobote, 12. septembra
Festivala se udeleži kopica svetovno priznanih glasbenikov in
drugih umetnikov. Namen festivala je zlasti spodbuditi
sodelovanje umetnikov iz obeh strani Brd, Brda popeljati na
evropski zemljevid ter privabiti čim več novih obrazov in
navdušencev. V sklopu dogajanja sodelujejo tudi različni briški
ponudniki, med njimi vedno prisotni ponudniki briške kapljice
in briške kulinarike. Festival je tudi stičišče, kjer se ob dobri
glasbi srečajo domači umetniki, predstavniki številnih briških
kulturnih društev. Celoten program na voljo na spletni strani
www.brda.si.

HiŠa kulture,
Šmartno, Brda, m: 041 341 149 www.smartnobrda.si



GL AsbeNe zabavne ostale priredit ve

PLES V SABOTINU
V restavraciji hotela Sabotin
Petek, 25. september, ob 20.00
Konzumacija: 12 €. Rezervacije: 05 336 52 00

Hotel sabotin,
Cesta IX. korpusa 35, Solkan, t: 05 336 52 00,
hotel.sabotin@hit.si, www.hotelsabotin.com

BORELJADA
Vrtojba
Nedelja, 20. september, od 15.00 do 23.00
Kulturno etnološka prireditev.

k.o. vrtojba

KROMBERŠKI PUNT(EK)
Ploščad med cerkvijo in Domom kulture v Kromberku
Sobota, 12. september, ob 20.00
Kromberški punt v malem bo letos izpeljan v centru Kromberka,
na ploščadi med cerkvijo in Domom kulture. Program bodo
oblikovali člani dramskega odseka Prosvetnega društva
Štandrež s predstavo »Trije vaški svetniki«, tamburaški orkester
Vipavski Tamburaši in Trio Berki (Italija & Slovenija). Na stojnicah
si bo mogoče opomoči z lokalnimi gastronomskimi izdelki. V
primeru slabega vremena se prireditev seli v notranje prostore
Doma kulture Kromberk. Vstopnina: 5 €

kud krea,
Vojkova 54, Nova Gorica, m: 031 338 204, kud.krea@gmail.com



GL AsbeNe zabavne ostale priredit ve

LESIZZA GOLD WINE
Vila Vipolže
Sobota, 19. september
Predstavitev vina Lesizza Gold Wine in koncert dj violinistke iz
Mehike Mariane Bo, ki je oder že večkrat delila s svetovno
poznanimi glasbeniki, kot so Steve Aoki, Tiesto, Inna in drugimi.
Prijavite se in si zagotovite steklenico Lesizza Gold vina. Več
informacij na www.brda.si.

lesizza gold 22k

prIreDItVe V OKVIrU prOGrAmA prIreDIteV Ob
prAZNIKU mestNe ObČINe NOVA GOrICA 2015
Torek, 1. september
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

razstava izdelkov otrok v okviru natečaja »Naš bibliobus«
(Razstava bo na ogled do 30. septembra 2015.)
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Ob 17.00, avla novogoriške mestne hiše

Odprtje razstave »Na krilih zgodovine 1915–1917, Avstroogrsko letalstvo na soški fronti« (Razstava bo na ogled do
18. septembra 2015.)
Organizator: Ustanova »Fundacija poti miru v Posočju« in
Mestna občina Nova Gorica
Sreda, 2. september
Od 10.00 do 13.00, Goriški center (Sedejeva ulica 10, Nova
Gorica)
Dan odprtih vrat Goriškega centra (nove enote Varstveno
delovnega centra Nova Gorica.)
Organizator: Varstveno delovni center Nova Gorica
Ob 16.00, Obrtni dom Nova Gorica

Okrogla miza na temo »Kader z ustreznimi kompetencami
– ključen za uspešno poslovanje podjetij. Kako premostiti


GL AsbeNe zabavne ostale priredit ve

razkorak med razpoložljivimi kadri na trgu ter potrebami
in pričakovanji delodajalcev?«
Organizator: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova
Gorica
Četrtek, 3. september
Ob 18.00, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Literarni četrtek: predstavitev knjige mirta Komela
»Pianistov dotik«
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica v
sodelovanju z Mirtom Komelom in Založbo GOGA
Ob 19.00, v stavbi na Soški cesti 31, Solkan

Krajevni praznik solkan: Otvoritev muzejske zbirke I.
svetovne vojne
Organizator: Krajevna skupnost Solkan
Petek, 4. september
Od 9.00 do 11.00, zbirno mesto: gozdarska hiša v Rožni Dolini
(Vipavska cesta 57)

Voden sprehod po gozdu Panovec
Organizator: Zavod za gozdove in Zavod RS za varstvo narave
Ob 11.00, Ulica Gradnikove brigade 63 (Kare 8), Nova Gorica

Odprtje skupne informacijske pisarne za področje sociale
v Mestni občini Nova Gorica
Organizator: Ustanova Fundacija BiT Planota v sodelovanju z
Mestno občino Nova Gorica in ostalimi konzorcijskimi partnerji
Ob 20.00, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

Večer ob občinskem prazniku: Osrednja slovesnost s
slavnostno sejo mestnega sveta in podelitvijo nagrad
Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
Organizator: Mestna občina Nova Gorica
Sobota, 5. september
Ob 9.00, start: pred gasilskim domom v Čepovanu

Pohod na Vrše in Skopico
Prijavnina za odrasle.
Organizator: Krajevna skupnost Čepovan v sodelovanju s


GL AsbeNe zabavne ostale priredit ve

Krajevno organizacijo združenja borcev za vrednote NOB
Čepovan in Društvom vojnih invalidov Severne Primorske Nova
Gorica
Od 9.30 do 11.30, travnik pred novogoriško mestno hišo

Mini olimpijada in športna tržnica: športno-zabavna
prireditev za otroke ter predstavitev programov športnih
klubov in društev
Organizator: Športni zavod Nova Gorica, Športna zveza Nova
Gorica in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Ob 10.00, Kajakaški center Solkan

Člansko državno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih
vodah
Organizator: Kajak klub Soške elektrarne
Od 12.00 do 18.00, travnik pred novogoriško mestno hišo

Medkulturno sonce v Novi Gorici: Predstavitev
makedonske manjšine
Ob 17.00, travnik pred novogoriško mestno hišo

Makedonski folklorni plesi
Organizator: Makedonsko kulturno društvo Ohridski biseri Nova
Gorica
Od 16.00 do 18.30, start in cilj: prireditveni prostor pred
novogoriško mestno hišo

3. Goriški tek: dobrodelni tek Fundacije Vrabček upanja
Startnina, priporočamo predhodne prijave na e-naslov:
pisarna.oks@sz-ng.si
Organizator: Športni zavod Nova Gorica, Športna zveza Nova
Gorica in Fundacija Vrabček upanja
Od 17.00 do 22.00, ploščad pred novogoriško mestno hišo

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

0

GL AsbeNe zabavne ostale priredit ve

Od 17.00 do 20.00, travnik pred novogoriško mestno hišo

Promocija Dneva FAS na stojnici Za najboljši začetek
Organizator: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna
enota Nova Gorica
Od 18.00 do 2.00, travnik pred novogoriško mestno hišo

Robinova zabava: Adi Smolar, Kingston, Tanja Žagar, Bilbi,
Primavera, Antioksidanti, Omar Naber, Peter Lovšin & Španski
borci, Niet (www.robin.si)
Organizator: Radio Robin v sodelovanju z Mestno občino Nova
Gorica
Ob 19.00, kegljišče v Športnem parku Nova Gorica

Zaključek mednarodnega turnirja »Pokal Nove Gorice v
kegljanju 2015«
Organizator: Kegljaški klub Gorica
Nedelja, 6. september
Ob 10.30, na vrhu Škabrijela

Zaključek rekreacijskega pohoda ali teka na Škabrijel s
krajšim kulturnim programom (www.novagoricaturizem.com)
Organizator: Iniciativa Škabrijel 2018, Turistična zveza TIC Nova
Gorica, krajevne skupnosti in Planinsko društvo Nova Gorica
Ob 11.00, start: stara čolnarna Kajak kluba Soške elektrarne,
cilj: Podgora (Italija)

30. Jubilejna Soška regata
Organizator: Kajak klub Soške elektrarne in Kajak klub Šilec
Ob 15.00, dvorana bivše solkanske karavle

Otroška igra »Do tiste stezice«
Organizator: Kulturno društvo Slavec Solkan in Gledališka
skupina »Face«
Ob 17.00, bazilika na Sveti Gori

Krajevni praznik solkan: Koncert sakralne glasbe: Polona
Kante Pavlin (sopran), Župnijski mešani pevski zbor
Šempeter (zborovodja Matjaž Černic) in projektni
orkester KUD Šempeter
Organizator: Krajevna skupnost Solkan


GL AsbeNe zabavne ostale priredit ve

Ponedeljek, 7. september
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Razstava ob 40. obletnici prvega bibliobusa Goriške
knjižnice
(Razstava bo na ogled do 2. oktobra 2015.)
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Ob 19.00, Dom Krajevne skupnosti Solkan

Krajevni praznik solkan: Odprtje razstave »Rezbarsko,
intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan se predstavlja«
Organizator: Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo
Solkan
Torek, 8. september
Ob 20.00, grad Kromberk

muzejski torek ob koncu druge svetovne vojne: Dogajanja
po koncu druge svetovne vojne in Videmski sporazum
Sodelujejo: dr. Jože Pirjevec, dr. Branko Marušič, Jože Šušmelj
Organizator: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
Sreda, 9. september
Ob 17.00, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Ustvarjalna delavnica za odrasle v okviru občinskega
praznika
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Četrtek, 10. september
Ob 18.00, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Literarni četrtek: Predstavitev knjige Toneta Partljiča
»Sebastjan in most«
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Petek, 11. september
Od 9.00 do 11.00, zbirno mesto: začetek trim steze v Panovcu

Voden sprehod po gozdu Panovec
Organizator: Zavod za gozdove in Zavod RS za varstvo narave



GL AsbeNe zabavne ostale priredit ve

Ob 17.00, ob 18.00, ob 19.00 in ob 20.00, planetarij,
postavljen na Bevkovem trgu (v primeru dežja: v telovadnici
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica)

festival znanosti Nova Gorica 2015: Planetarij – ogled
projekcij o vesolju
Število mest je omejeno.
Od 18.00 do 20.00, gledališka dvorana Gimnazije Nova Gorica

predavanja in razstava zmagovalnih del fotografskega
natečaja na temo »Moč vode«
Rezervacija brezplačnih vstopnic za predavanja na
fzng.eventbrite.com
Organizator: e-Hiša, novogoriška hiša poskusov pod okriljem
Mladinskega centra Nova Gorica
Ob 17.30, start, cilj in servisna cona: Nova Gorica, Kromberk

4. Rally Nova Gorica (www.rally-novagorica.si)
Organizator: Avto moto društvo Gorica
Ob 20.00, večnamenska dvorana v Grgarskih Ravnah

projekcija dokumentarnega filma »Ujeta voda«
Organizator: Krajevna skupnost Grgarske Ravne – Bate v
sodelovanju z Zavodom Kinokašča
Sobota, 12. september
Ob 9.00, start, cilj in servisna cona: Nova Gorica, Kromberk
4. Rally Nova Gorica (www.rally-novagorica.si)
Organizator: Avto moto društvo Gorica
Od 10.00 do 14.00, Bevkov trg (v primeru dežja pod arkadami
novogoriške mestne hiše)

Festival znanosti Nova Gorica 2015: Sobotno znanstveno
dopoldne (demonstracije, delavnice in interaktivni
poskusi) Razstava izumov Nikole Tesle
Organizator: e-Hiša, novogoriška hiša poskusov pod okriljem
Mladinskega centra Nova Gorica
Ob 18.00, Kulturni dom Čepovan

Krajevni praznik Čepovan
Organizator: Krajevna skupnost Čepovan


GL AsbeNe zabavne ostale priredit ve

Ob 20.00, pokrito kotalkališče pri bivši solkanski karavli

Krajevni praznik solkan: Osrednja slovesnost s podelitvijo
priznanj krajevne skupnosti in kulturnim programom: Polona
Kante Pavlin (sopran), ansambel violončelov NOVA –
Cellostrike, Trio tenorjev ENOJKA, Mojca Rusjan (sopran),
Mirjam Furlan (klavir) Zabava z ansamblom Rok’n band
Organizator: Krajevna skupnost Solkan
Nedelja, 13. september
Od 10.00 do 16.00, na Sabotinu, pri okrepčevalnici - muzeju

predstavitev vojaškega življenja med prvo svetovno vojno s
ponazoritvenimi skupinami, voden ogled po muzeju na
prostem in srečanje zbiralcev
Organizator: Društvo Soška fronta 1915-1917
Ob 18.00, Osnovna šola Dornberk

Glasbeni večer “S harmoniko na rajžo”
Organizator: Osnovna šola Dornberk in Krajevna skupnost
Dornberk
Ponedeljek, 14. september
Bevkova spominska soba v Goriški knjižnici Franceta Bevka
Nova Gorica

bevkovi dnevi 2015: razstava prevedenih del Franceta
Bevka (Razstava bo na ogled do 26. septembra.)
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Torek, 15. september
Ob 20.00, grad Kromberk

muzejski torek ob dnevu vrnitve primorske k matični
domovini: Predstavitev knjige dr. Karla Bonuttija »Med
izbiro in zgodovino, spomini goriškega Slovenca«
Organizator: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica v
sodelovanju z Goriško Mohorjevo družbo
Sreda, 16. september
Od 8.00 do 19.00, sedež Društva gluhih in naglušnih Severne
Primorske (Sedejeva ulica 8, Nova Gorica)

Dan odprtih vrat Društva gluhih in naglušnih Severne
Primorske
Organizator: Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske


GL AsbeNe zabavne ostale priredit ve

Ob 18.00, Galerija Frnaža

Otvoritveni dogodek UNITRI Nova Gorica ob začetku
študijskega leta: odprtje razstave fotografij članov
fotografskega krožka UNITRI in kulturni program
Organizator: Društvo UNITRI Nova Gorica
Četrtek, 17. september
Od 10.00 do 12.00, start: mestno postajališče Nova Gorica pri
Avrigu

Evropski teden mobilnosti »Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.«:
brezplačen voden ogled »Od Nove Gorice do Gorice«
(z avtobusom in peš)
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Evelin
Bizjak. Rezervacije obvezne na m: 040 577 255 ali na
evelin.bizjak@gmail.com
Od 16.00 do 18.00, start: Judovsko pokopališče, Rožna dolina

Brezplačen voden ogled »Judovstvo na Goriškem« (s kolesi)
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Evelin
Bizjak. Rezervacije obvezne na m: 040 577 255 ali na
evelin.bizjak@gmail.com
Ob 18.00, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Literarni četrtek: Predstavitev knjige Samire Kentrić
»Balkanalije: Odraščanje v času tranzicije«
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Ob 20.00, Caffe Gallus (Bevkov trg 4, Nova Gorica)

Business Meetups Nova Gorica
Organizator: Primorski tehnološki park
Petek, 18. september
Od 10.00 do 12.00, start: Dvorec Coronini, Šempeter pri Gorici

Evropski teden mobilnosti »Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.«:
brezplačen voden ogled »parki Coronini – Cronberg« (s
kolesi)
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Evelin
Bizjak. Rezervacije obvezne na m: 040 577 255 ali na
evelin.bizjak@gmail.com
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Od 16.00 do 18.00, start: mestno postajališče Nova Gorica pri
Mačkici

brezplačen voden ogled »Grajski sprehod po Kromberku«
(avtobus in peš)
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Evelin
Bizjak. Rezervacije obvezne na m: 040 577 255 ali na
evelin.bizjak@gmail.com
Ob 17.00, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Osrednja prireditev ob 40. obletnici prvega bibliobusa
Goriške knjižnice
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Ob 20.00, Šempas, ob restavriranem vodnjaku BridA

Projekcija dokumentarnega filma »Ujeta voda«
Organizator: Krajevna skupnost Šempas in Turistično društvo
Šempas v sodelovanju z Zavodom Kinokašča
Sobota, 19. september
Ob 8.00, start: pred gasilskim domom v Novi Gorici

Pohod po poteh Goriške fronte
Organizator: Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova
Gorica
Od 11.00 do 20.00, pokrito kotalkališče pri bivši solkanski
karavli

Mednarodno tekmovanje v umetnostnem kotalkanju
»Pokal Perla 2015«
Organizator: Kotalkarski klub Perla Solkan
Ob 12.00, travnik pred novogoriško mestno hišo

evropski teden mobilnosti »Izbiraj. spreminjaj. Združuj.«:
Kolesarski dan: brevet 100 km »tri svetišča«, tekmovalni
kolesarski vzpon na sveto Goro, predavanje Uroša breškija
»etapne gorsko kolesarske dirke«, otroški kolesarski kros,
kolesarski sprehod »Nova Gorica – Gorica – Šempeter pri
Gorici«
Organizator: Mestna občina Nova Gorica in Društvo DJAK
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Ob 19.00, Sokolski dom v Prvačini

Koncert Ženskega pevskega zbora Kombinat
Nakup vstopnic uro pred prireditvijo na prireditvenem prostoru.
Organizator: Društvo upokojencev Prvačina v sodelovanju z
Mestno občino Nova Gorica
Nedelja, 20. september
Ob 9.00, start: na parkirišču pri mostu v Solkanu

evropski teden mobilnosti »Izbiraj. spreminjaj. Združuj.«:
Otvoritev odseka poti miru na Škabrijelu: voden pohod na
Škabrijel z ogledom vojnih ostalin in prikazom vojaškega
tabora (5 ur)
Organizator: Društvo Soška fronta 1915-1917 v sodelovanju z
Mestno občino Nova Gorica
Ob 17.00, Prvačina, pri spomeniku NOB

Odkritje spominskega obeležja v zahvalo vsem sodelujočim
pri osamosvajanju slovenije
Organizator: Krajevna skupnost Prvačina in Združenje veteranov
vojne za Slovenijo Veteran Nova Gorica
Ob 19.00, Cerkev svetega Silvestra v Šempasu

Zborovska srečanja Šempas: Celovečerni koncert Goriškega
okteta Vrtnica in Komornega zbora Ave iz Ljubljane
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, 21. september
športne površine in objekti v Mestni občini Nova Gorica

simbioza giba 2015 »Gibanje je življenje in življenje je
gibanje«: predstavitev novih zvrsti športno-rekreativne
vadbe za vse generacije
(www.sz-ng.si) Vadbene dejavnosti se bodo odvijale od 21. do
27. septembra.
Organizator: Športna zveza Nova Gorica v sodelovanju s
športnimi društvi, Javnim zavodom za šport Nova Gorica in
Mladinskim centrom Nova Gorica
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Od 9.00 do 12.00, velika dvorana novogoriške mestne hiše

evropski teden mobilnosti »Izbiraj. spreminjaj. Združuj.«:
predavanje na temo varčne vožnje za vozila C kategorije
Organizator: Agencija GOLEA Nova Gorica
Ob 9.30, start: pred Domom upokojencev Nova Gorica

sprehod za spomin na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni
Organizator: Društvo GO-Spominčica za pomoč pri demenci
Nova Gorica in Dom upokojencev Nova Gorica
Od 16.00 do 18.00, start: Trg Jožeta Srebrniča, Solkan

evropski teden mobilnosti »Izbiraj. spreminjaj. Združuj.«:
brezplačen voden ogled »soška fronta in mizarji« (peš)
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Evelin
Bizjak, rezervacije obvezne na m: 040 577 255 ali
evelin.bizjak@gmail.com
Od 16.00 do 19.00, velika dvorana novogoriške mestne hiše

predavanje na temo varčne vožnje za vozila b kategorije
Organizator: Agencija GOLEA Nova Gorica
Ob 17.00, avla novogoriške mestne hiše

Odprtje razstave »V zaledju soške fronte« (Razstava bo na
ogled do 7. oktobra 2015.)
Organizator: Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
Ob 18.00, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

radovedni ponedeljek: predavanje in delavnica Jadranke
Oblak tavčar, avtorice knjige moč odnosa, o
prepoznavanju šibkosti in slabosti v naših odnosih ter
odkrivanju bogate komunikacije, ki vodi v izboljševanje in
plemenitost odnosov
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Torek, 22. september
Ob 9.00, Bevkov trg

evropski teden mobilnosti »Izbiraj. spreminjaj. Združuj.«:
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Dan brez avtomobila: spretnostni kolesarski poligon,
brezplačen servis koles, promocija kolesarstva
Organizator: Mestna občina Nova Gorica in Društvo Gekolina
Od 10.00 do 12.00, start: Trg Evrope

brezplačen voden ogled »Goriški Ikarus« (peš)
Organizator: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Evelin
Bizjak, rezervacije obvezne na m: 040 577 255 ali
evelin.bizjak@gmail.com
Ob 20.00, grad Kromberk

predavanje dr. mirka butkovića »bojišče na soči in
slovenci v Karlovcu« v okviru razstave »sem puško
zagledal in jokat začel«
Organizator: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
Sreda, 23. september
Ob 17.00, velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

Gledališka predstava “smetiščni škrat” Darilo mestne
občine Nova Gorica otrokom ob občinskem prazniku.
Predstava je primerna za otroke od 3. leta dalje.
Organizator: Mestna občina Nova Gorica, brezplačne vstopnice
bodo na voljo pri blagajni Kulturnega doma Nova Gorica od 21.
do 23. septembra od 10. do 12. ure in od 15. do 17. ure oziroma
do polne zasedenosti dvorane.
Četrtek, 24. september
Ob 18.00, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Literarni četrtek: predstavitev monografije Janeza Kavčiča
o življenju in delu slikarja Ljuba brovča »Ljubo brovč,
slovenski akademski slikar, poklon svojemu času,
sočloveku in tolminski«
Organizator: Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Petek, 25. september
Ob 20.00, velika dvorana novogoriške mestne hiše

Celovečerni koncert ob občinskem prazniku »sANJe z
vrtnico«
Organizator: Kulturno društvo SANJE Nova Gorica
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Ob 20.00, Mestna galerija Nova Gorica

Odprtje razstave: Jernej Humar, fotografije
Organizator: Kulturni dom Nova Gorica
Sobota, 26. september
Ob 10.30, Kajakaški center Solkan

eKO dan: delavnice, predstavitve, čistilna akcija
Organizator: Kajak klub Soške elektrarne
Ob 16.00, velika dvorana in avla novogoriške mestne hiše

prireditev ob svetovnem dnevu srca
Organizator: Društvo za zdravje srca in ožilja, Podružnica za
severno Primorsko
Ob 20.00, pokrito kotalkališče pri bivši solkanski karavli

Komedija »evrofaks & Čakalnica«
Organizator: Kulturno društvo Slavec Solkan in Gledališka
skupina »Face«
Torek, 29. september
Ob 20.00, grad Kromberk

muzejski torek ob Dnevih evropske kulturne dediščine:
Odprtje razstave etnološkega oddelka Goriškega muzeja
»Industrijska dediščina na Goriškem«
Organizator: Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
Sreda, 30. september
Ob 17.00, ploščad med Goriško knjižnico Franceta Bevka in
Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica

Odprtje skupne dvodelne razstave fabianijevih del na
Goriškem po I. svetovni vojni
Organizator: Društvo primorskih arhitektov, Mestna občina Nova
Gorica, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Občina Gorica
(Italija)
Ob 19.00, velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

potohodci: preko modrega planeta z gostom matevžem
Lenarčičem, slovenskim pilotom, alpinistom in avanturistom
0
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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 oziroma do
polne zasedenosti dvorane vsak delavnik od 10. do 12. ure in od
15. do 17. ure

mestna obČina nova gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica, t: 05 335 01 11, mestna.obcina@nova-gorica.si,
www.nova-gorica.si

VEČERJA IN SPEKTAKEL - PREDIZBOR ZA MISS
SLOVENIJE ZA MISS SVETA 2016
Park, Casinò & Hotel
Petek, 11. september, ob 21.00
Vstopnina: 30 € oziroma 1.000 točk za člane Privilege cluba.

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

MISS CASINÒ PERLA ZA MISS SLOVENIJE ZA MISS
SLOVENIJE ZA MISS SVETA 2016
Perla, Casinò & Hotel
Petek, 4. september, ob 23.15
Lepotni izbor.

22. ObLetNICA perLe
Perla, Casinò & Hotel
Četrtek, 17. september, ob 21.00
Od 21.00 dalje program: Latin dance - plesni spektakel; Chiara koncert; Magic Theater Serpentes - animacija; Lorella Flego voditeljica; DJ & Disco Evergreen night.
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GENTLEMEN’S NIGHT XXL & ROSSELLA VISCONTI
& STRIP GIRLS
Sreda, 23. september, ob 22.30
Večer za moške.

perla, casinÒ & Hotel,
Kidričeva 7, Nova Gorica, www.thecasinoperla.com

DRUŽINSKI ŽIV-ŽAV
MMP - Vrtojba
Nedelja, 13. september, od 14.00 do 18.00
Dragi obiskovalci, pridite, bomo sejmarili! Če imate rabljeno
otroško opremo, igrače… in bi jih radi prodali, menjali, podarili,
jih le prinesite s seboj na semenj. Istočasno se bodo odvijale
različne animacije za otroke, gledališka predstava, skozi igro se
bo otrokom predstavilo varnost v cestnem prometu, plesalo se
bo, jahalo konja, Informacije na: info@drustvo-gas.si

Škd gas vrtejba, ulica 9. septembra 131a,
Šempeter pri Gorici, info@drustvo-gas.si
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rAZstAVe
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA – EKSTEMPORE NOVA
GORICA 2015
Galerija Mercator centra Kromberk
Do nedelje, 20. septembra
Na fotografski razstavi je predstavljen izbor nagrajenih in
najboljših fotografij, nastalih v sklopu fotografskega ekstempora,
ki je potekal v Novi Gorici konec maja. Razstavljene so
fotografije več kot desetih fotografov, ki so ustvarjali na teme
cvetočih vrtov in parkov, dediščine arhitekta Maksa Fabianija in
po prostem navdihu.

aŽmurk, zavod za razvoj kulturnih dejavnosti ranljivih skupin,
Kidričeva ulica 30, Nova Gorica, info@azmurk.si, www.azmurk.si

SOČA NAJLEPŠE DEKLE
Galerija - kavarna in restavracija Pecivo
Do srede, 9. septembra
Razstavlja Rajko Žbogar, ki je član foto kluba Nova Gorica.
Fotografije Rajka Žbogarja opisujejo dejanja, ki so se resnično
zgodila, jih je pred tem napovedal že naš poet Simon Gregorčič
v pesmi Soči. Nekaj fotografskih del se navezuje na njegovo
poezijo, ostala dela pripovedujejo zgodbe skozi čas zadnjih 100
let in še prej. Sočo je Rajko Žbogar okarakteriziral na svojstven
edinstven način.

foto klub nova gorica, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, m: 041 366 865
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RAZSTAVA DEL ITALIJANSKEGA SLIKARJA DIEGA
A. COLLOVINIJA
V avli hotela Sabotin
V septembru

Hotel sabotin,
Cesta IX. korpusa 35, Solkan, t: 05 336 52 00,
hotel.sabotin@hit.si, www.hotelsabotin.com

RAZSTAVA REZBARSKEGA, INTARZIJSKEGA IN
RESTAVRATORSKEGA DRUŠTVA SOLKAN (RIRDS)
V osrednjem razstavnem prostoru knjižnice
Do petka, 4. septembra

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
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ŠpOrt
reKreACIJA
izleti
VPIS V ZAČETNE IN NADALJEVALNE TEČAJE
JOGE
Joga center Nova Gorica, cesta 25. junija 1J, Nova Gorica
(stavba Gorice Leasinga)
Od torka, 15. septembra, do srede, 15. junija 2016
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Nova Gorica vpisuje v
začetne in nadaljevalne tečaje joge po Sistemu Joga v
vsakdanjem življenju. Vadba se bo začela s 15. septembrom in
bo obsegala naslednje tehnike: sproščanje, telesne položaje
(asane), tehnike dihanja (pranajame), tehnike koncentracije,
meditacijo samoanalize.
Tudi letos bomo nadaljevali z vadbo joge v skupini Joga za
hrbtenico in dopoldansko vadbo joge, ki bosta potekali vsak
četrtek v Joga centru Nova Gorica, cesta 25. junija 1J, Nova Gorica.

DAN ODPRTIH VRAT
Joga center Nova Gorica, cesta 25. junija 1J, Nova Gorica
Ponedeljek, 14. september, od 17.30 do 19.00

BREZPLAČNA VADBA JOGE STAREJŠIM OD 65 LET
Joga center Nova Gorica, cesta 25. junija 1J, Nova Gorica
0d torka, 15. septembra, do srede, 15. junija 2016
Vadba v skupini, ki vadi vsak četrtek od 09.00 do 10.30 v okviru
redne vadbe.
5
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druŠtvo joga v vsakdanjem Življenju
nova gorica, Cankarjeva Ulica 30, Nova Gorica,
m: 031 706 320, nova.gorica@jvvz.org, www.jvvz.org

POHOD NA MENGORE
Zbirno mesto parkirišče Qulandia Nova Gorica
Sreda, 2. september, ob 8.30

POHOD PO SRČNI POTI
Panovec
Sreda, 16. september, ob 9.00

druŠtvo za zdravje srca in oŽilja,
podr. za severno primorsko, Gregorčičeva 16, Nova Gorica,
m: 031 818 530, info@zasrce-primorska.si

VADBA TAI CHI CHUAN-A
Do torka, 15. septembra, od 19.00 do 21.00
Tai chi chuan (starodavna kitajska telovadba oz. borilna
veščina) fizično manj naporna. Vadba je bolj meditativnega
značaja in se je po večini lotevajo ljudje zrelejše starostne
skupine. Namen vadbe je krepitev in razporejanje notranje
vitalne energije kar je osnova tradicionalne kitajske medicine,
najboljša preventiva pred boleznimi.

karate klub ki-rYu nova gorica,
Bazoviška ulica 4, Nova Gorica, m: 041 775 730, saratr@amis.net

NOGOMETNI TURNIR ZA BORELJADO
Vrtojba pri šoli
Sobota, 19. september, ob 17.00
Nogometni turnir. Informacije na info@kstm-sempeter-vrtojba.si
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PRIMORSKI POKALNI TEK - TEK ZA BORELO
Vrtojbensko polje
Nedelja, 20. september, ob 10.00
Primorski pokalni tek je tekmovalni tek dolžine 10 km, ki bo
potekal po vrtojbenskem polju. Start je ob 10.00 pri domu
upokojencev v Vrtojbi. Štartnina je 10,00€ v gotovini do 9.30
pred startom. Informacije na: info@drustvo-gas.si

kŠtm Šempeter-vrtojba,
ulica. 9. septembra 137, Šempeter pri Gorici.

JOGA
Nova Gorica
Od septembra do decembra
Vabljeni k vpisu v začetne in nadaljevalne skupine hatha joge.
Vse informacije in urnik vadbe si lahko ogledate na spletni strani
www.jogazmatejo.si.

mateja kodermac, Med ogradami 1 a, Solkan,
m: 041 795 124, joga.mateja@gmail.com, www.jogazmatejo.si

ZENPILATES
Kromberk
Ponedeljek, 7. september, od 19.00 do 20.00
Gibalna terapija, ki združuje moč diha in preizkušene vadbene
elemente. Vaje so enostavne, lahko učljive, predvsem pa
učinkovite. Izboljša se gibljivost, koordinacija, mišična moč in
vzdržljivost. Naučimo se pravilnih gibanj in stabilizacije trupa.
Brezplačno.

NIRVANA FITNESS
Kromberk
Ponedeljek, 7. september, od 9.00 do 13.00
Body & Mind Detox, posebnost vadbe je v načinu dihanja med
posameznimi vajami, po katerih sledi binauralna pavza, ki nas
popelje v theta stanje. Po specifičnem ogrevanju, značilnem za
nirvano sledi glavni del, razdeljen na 3 sklope, glede na dihalni
vzorec ter končna sprostitev. Brezplačno.
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nina terČon, m: 031 767 579, nina.tercon@gmail.com

BAZOVIŠKI POHOD
Nedelja, 6. september
Pohod v spomin na Bazoviške žrtve. Prijave zbirajo na sedežu
društva do sestanka, ki bo v četrtek, 3. septembra ob 19.00. Če
bo dovolj prijav je možen organiziran prevoz. Vodila bosta Jože
Sedevčič in Rajko Slokar.

MACESNOVEC 1926 m
Sobota, 12. september
Planinski pohod na Macesnovec. Pot vodi iz doline Kot proti
Rjavini in pri studencu levo po zahtevni neoznačeni poti in po
lahkem brezpotju na prostoren in čudovito razgleden vrh. 3-4
ure vzpona. Spust po poti vzpona. Vodil bo Simon Gorjup.
Prijave zbirajo na sedežu društva do četrtka 10. septembra, ko
bo ob 18.00 sestanek z udeleženci.

BAVŠKI GRINTAVEC
Nedelja, 13. september
Planinski pohod na Bavški Grintavec (2347 m). Izhodišče in
sestop - Soča. Hoje bo za okoli 10 ur. Tura je kondicijsko
zahtevna. Hrana in pijača iz nahrbtnika. Prijave zbirajo na sedežu
društva in pri vodniku do 10. septembra, ko bo ob 18.00
sestanek z udeleženci na planinskem društvu. Vodil bo Jure
Gregorčič. V primeru slabega vremena pohod odpade.

POHOD V SPOMIN NA POKOJNE PLANINCE
Sobota, 19. september
Planinsko društvo Nova Gorica vabi na 1844 m visoko Črno prst.
Pohod bo posvečen pokojnim planincem. Potekal bo v sklopu
srečanja planincev, ki ga že enajsto leto organizira PD Podbrdo.
Predvidene hoje je 7 ur. Iz Nove Gorice do Podbrda bo odhod z
vlakom ob 5.23, povratek v Novo Gorico ob 18.40. Na sestanku z
udeleženci v četrtek,17. septembra ob 18.00 bodo podane tudi
dodatne informacije. Vodila bosta Darko Božič in Hedvika Lesica.
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BANJŠKA PLANOTA - KOLesArJeNJe
Nedelja, 20. september, ob 8.00
Srednje zahtevna kolesarska tura po Banjški planoti. Odhod ob
8.00 izpred bencinske črpalke v Solkanu proti Sv. Katarini v
Grgar. Nadaljevanje za Bitež in Zabrdo ter po Kalanovi spominski
poti na GOMILO (816 m) – lepa razgledna točka in spomenik iz
1. svetovne vojne. Sledi spust po mulatjeri v vas Sveto in vzpon
po makadamski cesti na Sv. Lovrenca (799 m) – ostanki stare
cerkve in tudi lepa razgledna točka. Spust v Bate in v Grgarske
Ravne in v Grgar ter vzpon na Prevalo ter skozi Kramerco in po
plinovodu v Solkan. Predviden čas kolesarjenja 5 do 6 ur.
Potrebna je popolna kolesarska oprema. Hrana iz nahrbtnika.
Vodil bo Stanislav Jablanšček.

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

POSEBNA AEROBIKA
Telovadnica centralnega vrtca v Novi Gorici
Vsak ponedeljek in četrtek od 21. septembra, do torka, 31.
maja 2016, od 19.00 do 20.00
Posebna aerobika oblikuj svoje telo. Vaje za roke, trebuh, noge,
zadnjico, poseben pristop in svetovanje. Pridite in se
prepričajte.

posebna aerobika,
m: 040 35 47 45, posebnaaerobika@gmail.com

POHOD BILJENSKI GRIČI
Bilje
Nedelja, 6. september, od 9.00 do 18.00
Na razpolago so proge na 6 in 12 km.
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BAZOVIŠKI POHOD - KOKOŠKA
avtobusna postaja Šempeter pri Gorici
Nedelja, 6. september, ob 08.45
Prevoz z avtobusom. Prijave Edes, t: 05 303 1572 do srede, 2.
septembra. Čas hoje 4 ure.

OPATJE SELO - BRESTOVNJAK - NA VRH
Opatje Selo
Nedelja, 13. september, ob 9.00
Čas hoje 5 ur. lažji pohod, hrana iz nahrbtnika.

POHOD PO POTEH GORIŠKE FRONTE
Pri vrtcu na ul. Padlih borcev v Šempetru
Sobota, 19. september, ob 11.00
Čas hoje 3-4 ure. Pohodu sledi proslava na Sv. Vidu.

POHOD - MARIANO DEL FRIULI (GO)
Šempeter
Nedelja, 27. september, ob 8.15
Odhod iz Šempetra ob 8.15. Na izbiro so proge na 6, 12 in 18 km.

POHOD MONTE FESTA - GEMONA
Šempeter pri Gorici
Nedelja, 27. september, ob 6.15
Čas hoje 5 do 6 ur. Težji pohod. Hrana iz nahrbtnika.

TESTIRANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI
Športni park v Novi Gorici
Sobota, 12. september, od 09.00 do 11.00
Testiranje telesne zmogljivosti.

Športno druŠtvo mark, Trg Ivana Roba 4, Šempeter
pri Gorici, m: 041 359 369
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DUKATI FEST
MMP - Vrtojba
Od sobote, 5., do nedelje, 6. septembra, ob 9.00
Program 5° Ducati fest: sobota, 5. september ob 9.00 pričetek
dogodka, ob 10.00 prosti treningi Supermotard; ob 10.30 štart
panoramske vožnje “strast brez meja “ z osvežilnim postankom
na sedežu Doc Gorizia; ob 11.00 prosti treningi Drifting; ob
11.30 Quad show 1; ob 11.45 drifting; ob 12.15 Quad show 2;
ob 13.30 Quad show 3; ob 13.45 drifting; ob 14.15 Quad show 4;
ob 14.30 Emilio Zamora Stunt show; ob 15.30 Moto igra “carriole
in piega”; ob 16.30 nagrajevanje Quad in Gadget Ducati; ob
17.00 sexy bike wash z glasbo v živo – Red Rocket (Ac/Dc
Tribute band); ob 18.00 moto igra “challenge superslow”; ob
19.00 nagrajevanje in žreb vstopnic za Motogp Misano; ob 20.00
Emilio Zamora Stunt show; ob 21.00 koncert do 3.00 s
skupinami Hairix (Ac/Dc Tribute band), Red Rocket; med 14.00 in
18.00 testne vožnje z modeli Ducati; ob 10.30 do 12:30, ob 13.30
do 15.30, ob 16.30 do 18.00 proga za otroke z Monstri na
baterije; od 15.45 do 16.15, ob 18.15 do 18.45 Drifting skozi cel
dan (kadar je proga prosta), možnost najema go-kartov.

Škd gas vrtejba, ulica 9. septembra 131 a,
Šempeter pri Gorici, info@drustvo-gas.si

STEP AEROBIKA
Hit šport center
Ponedeljek, od 19.00 do 20.00

STEP AEROBIKA + FUNKCIONALNI TRENING
Hit šport center
Četrtek, od 19.00 do 20.30
Trening traja uro in pol (45 min step+45 min funkcionalni
trening)

PILATES
OŠ Milojka Štrukelj Nova Gorica
Ponedeljek, od 19.00 do 20.00
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PILATES
OŠ Solkan
Sreda, četrtek, od 19.00 do 20.00

NIRVANA FITNESS
Hit šport center
Ponedeljek, od 20.00 do 21.00

NIRVANA FITNESS
Oš Solkan
Vsak petek, od 19.00 do 20.00

tin Šport, Mizarska 20 a, Solkan, m: 041 338 533,
natasa@tin-sport.si, www.tin-sport.si

POHOD NA ŠKABRIJEL
Nedelja, 6. september
Rekreacijski pohod ali tek na goro spomina padlim, preminulim
in trpečim v I. svetovni vojni (1915 – 1918). Predlagamo, da se
pohodniki odpravijo na pohod vsak iz svoje smeri ali s
parkirišča pred igralniško-zabaviščnim centrom Perla in to v
času, ki vam najbolj odgovarja, posamezno ali organizirano.
Pohod na Škabrijel običajno traja 1-2h odvisno od smeri in
izhodišča, ki si ga boste izbrali. Predlagamo krožno pot.
Pridite na Škabrijel med 10.30 in 11.00 s pozitivno energijo in v
čim večjem številu.
Rob Trnovskega gozda vam bo ponujal svež in čist zrak.
Priporočamo pijačo in hrano iz nahrbtnika. Na samem vrhu
pripravljamo kratek kulturni program. Na pohodu morate sami
poskrbeti za lastno varnost. Se vidimo na Škabrijelu z veliko
dobre volje in vedrine.
V primeru slabega vremena pohod odpade.

turistiČna zveza tic nova gorica,
krajevne skupnosti, planinsko društvo nova gorica,
iniciativa Škabrijel 2018
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TEČAJ ZA KOŠARKARSKE SODNIKE IN SODNICE
Združenje košarkarskih sodnikov Primorske bo v mesecu
septembru organiziralo tečaj za košarkarske sodnike oz. sodnice.
Na tečaju bodo kandidati spoznali pravila košarkarske igre,
pravila mehanike sojenja ter se tudi v praksi preizkusili kot
košarkarski sodniki.
Skladno s sklepom UO ZKSP znaša kotizacija za tečaj 25 € in se
poravna po izdanem računu. V ceno kotizacije so vključena vsa
predavanja in organizacija sodniškega tečaja, vsak kandidat pa
bo prejel knjižico iz Uradnih košarkarskih pravil ter Mehanike
sojenja, sodniško piščalko ter sodniško majico.
Na sodniškem tečaju bodo predavanja vodili strokovni delavci
ZKSP.
Natančnejše informacije o terminu in lokaciji bomo sproti
objavljali tudi na naši spletni strani – www.zksp.si.
Vse dodatne informacije lahko dobite po telefonu ali na
elektronskih naslovih ZKSP.

zdruŽenje koŠarkarskiH sodnikov
primorske, Pod Lazami 20, Vrtojba, Šempeter Pri Gorici,
m: 040 686 228, 040 572 779, andraz.lukin@zksp.si, www.zksp.si

SIMBIOZA GIBA
Od ponedeljka, 21. Septembra, do nedelje, 27. septembra
Vse generacije od -9 mesecev do 100+ let bodo lahko
spoznavale nove športe in se udeležile različnih vadb vsak dan
med 10.00 in 11.00 ter med 17.00 in 18.00. Tudi v Goriških Brdih
se boste lahko udeležil različnih športnih dejavnosti, med
drugim kolesarjenja, nogometa, odbojke, balinanja, itd. Več
informacij na www.brda.si.

zavod za turizem, kulturo, mladino
in Šport brda, m: 05 395 95 95
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TEČAJ ŠIVANJA ZA MLADE
Gradnikove brigade 49, Nova Gorica
Sobota, 5. september, ob 14.15
12-urni tečaj za mlade do 18 leta starosti. Tečaj bo potekal 4
sobote v septembru. Za udeležbo je potrebna predhodna
prijava.

ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA
Gradnikove brigade 49, Nova Gorica
Sreda, 23. september, od 9.00 do 12.00
15- urni začetni tečaj šivanja, v Novi Gorici, bo potekal enkrat
tedensko, ob sredah dopoldan od 9.00 do 12.00 ure. Za
udeležbo je potrebna predhodna prijava.
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TEČAJ KROJENJA IN IZDELAVE OBLAČIL 30 ur
Gradnikove brigade 49, Nova Gorica
Začetek konec septembra, ob 9.00
Tečaj traja 30 ur in je razdeljen v sklope po 3 ure - enkrat
tedensko. Tečaj izvajamo po patentirani metodi Sitam iz Padove,
za kar smo pridobili licenco. Po opravljenem tečaju pridobite
original potrdilo matične hiše iz Padobve.
Za udeležbo je potrebna predhodna prijava.

atelje da-da d.o.o., nova gorica, Gradnikove Brigade 49,
Nova Gorica, t: 05 333 03 66, dada.butik@siol.net,
www.dadaboutique.com

SEPTEMBER V DEŽELI LABIRINTOV
Društvo Notranja Pot
V septembru, 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
Za nove udeležence je v septembru prva vadba brezplačna.
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
5
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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
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.
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OD NOVIH BIOLOŠKIH DOGNANJ DO ZDRAVJA
JE EN KORAK
Društvo Notranja Pot
Torek, 15. september, ob 19.00
Brezplačno uvodno predavanje. Človeštvo je že od nekdaj iskalo
vzroke različnih obolenj, da bi uspešno zdravila le te. Znano je,
da je še Aristotel iskal ključ k odgovoru na ta vprašanja, zato je
preučeval skupne lastnosti vseh živih bitij (biološki sistemi).
Skupaj z Rusko akademijo znanosti nam je uspelo opisati te
skupne lastnosti, Zakoni organizacij funkcij živih sistemov. V
okviru teh bioloških znanj in zakonov, se da razumeti vzroke
nastanka različnih neozdravljivih bolezni. “Ne obstajajo
neozdravljive bolezni, obstaja le pomanjkljivo znanje o njih”. Na
uvodnem predavanju bom predstavil te zakone in znanja, ter
kako sem do njih prišel. 2 predavanje: V okvirju bio. zakonitosti
bomo predstavili mehanizme in vzroke različnih obolenj. 3
predavanje: V okvirju bio. zakonitosti predstavimo psihične
obolenja in novo opredelitev psihe. 4 predavanje: V okvirju bio.
zakonitosti bomo predstavili onkološka obolenja, edini vzrok
tega obolenja in mehanizem mutacije celic. Predaval bo
bioenergetik Viktor Kotolupov iz Goč na Vipavskem, avtor
znanstvenih člankov in raziskav , www.kotolupov.si. Informacije
in prijave m: 041 617 288 (Viktor).

IVITALIS VADBA
Društvo Notranja Pot
Sreda, 16. september, ob 19.00
iVitalis vadba se vrača z uvodno brezplačno predstavitvijo.
Pozornost bomo preusmerili v vaš notranji svet, k našim
notranjim organom, ki nam čez leto pridno služijo. Jih krepili z
vadbo energijske kineziologije, spoznali kako čustva vplivajo na
posamezne organe, kje skladiščimo nepredelane strahove, jezo,
žalost, zamero ali zavist. Umirili bomo naše misli in predihali
celotno telo po posameznih organih. Naučili se bomo tehnik za
sprostitev in umirjanje, ter poskrbeli za dvig življenjske energije,
da bomo poskočni in polni elana vstopili v obdobje jeseni,
zime,... iVitalis vadba je zasnovana po principu energijske
kinezioterapije, metode Z dotikom do zdravja. Vadba je
primerna za vsakogar, ne glede na starost. iVitalis vadbo vodi
Tatjana Jug, iVitalis vaditelj, energijski kinezioterapevt. Obvezne
prijave na m: 051 370 305.
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ACCESS BARS TRETMA
Društvo Notranja Pot
Sreda, 23. september, ob 18.00
Brezplačna predstavitev. Mogoče je pa res prišel čas za nekaj
drugačnega, nekaj kar je prijaznejše, nežnejše in lažje, kjer smo
lahko dejansko do sebe 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).

terApIJA ZA VAs: BIOTERAPIJA PO METODI
ZDENKA DOMANČIĆA
Društvo Notranja Pot
Od četrtka, 24. septembra, do nedelje, 27. septembra, 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

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica, na oddelku za cicibane
Torek, 8. in 29. septembra, ob 17.00
Dejavnosti za otroke v okviru projekta »Evropske pravljice«.



preDAVANJA preDstAVIt Ve SEMINARJI POSVETI
del avnice teČa ji

OTROŠKI TORKI
Goriška knjižnica, na oddelku za cicibane
Torek, 22. september, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina.

USTVARJALNA SREDA
Goriška knjižnica, pri klavirju
Sreda, 23. september, ob 17.00
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević.

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

KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA –
JANeZ ZALAZNIK
ZKD Nova Gorica (Gradnikove brigade 25)
Torek, 15. september, ob 18.00
Brezplačno predavanje o likovni umetnosti.

SLIKARSKA SREČANJA - LIKOVNA DeLAVNICA
ZA ODrAsLe
ZKD Nova Gorica (Gradnikove brigade 25)
Ponedeljek, 21. september, od 17.00 do 20.00
Prijave do srede, 16. septembra. Na likovni delavnici lahko
sodelujejo vsi za likovno ustvarjanje zainteresirani posamezniki
in posameznice, ne glede na stopnjo likovnega predznanja.
Mentorji, Peter Abram, Klemen Brun in Gregor Maver, se
tedensko izmenjujejo.

MALA LITERARNA ŠOLA
ZKD Nova Gorica (Gradnikove brigade 25)
Torek, 29. september, od 17.00 do 20.00
Prijave do srede, 23. septembra. Literarna šola je sestavljena iz
petih srečanj s petimi različnimi mentorji: Tinka Volarič, Jože
Štucin, Miha Kosovel, Aljoša Harlamov, dr. David Bandelj.
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UBESEDOVANJA – LIterArNI VeČer
Coroninijev dvorec Šempeter
Sreda, 30. september, ob 19.00
Literarni večeri so namenjeni predstavitvi pesniške in
pripovedniškega ustvarjanja posameznikov in skupin. Na
uvodnem srečanju bomo predstavili prvenec Tinke Volarič.

VETERNICE DOMIŠLJIJE
ZKD Nova Gorica (Gradnikove brigade 25)
Sobota, 3. oktober, od 10.00 do 12.00
Prijave do 28. septembra. Otroška ustvarjalnica je preplet
spoznavanja likovne umetnosti, glasbe in literature skozi otroške
oči. Otroci bodo na ustvarjalnicah razvijali besedno izražanje, se
igrali s pomeni besed in pripovedovanja, raziskovali zvok,
senzorično zaznavali okolico, njene in svoje ritme in vse to
povezovali z likovnimi zgodbami.

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

MASAŽA ROK Z NASVETI KAKO OHRANITI KOŽO
ELASTIČNO IN MLADO
Kompas shop Andrea
Četrtek, 10. september, od 15.00 do 19.00
Sprostitvena masaža in nega rok ob kateri vam bomo strokovno
svetovali kako poskrbeti za vitalnost in elastičnost vaše kože.

ČAS TRGATVE
Kompas shop Andrea
Nedelja, 20. september, od 10.00 do 19.00
Predstavitev in degustacija vin okoliških vinarjev, pokušina
grozdja okoliških vinogradov. Na predstavitvi boste izvedeli več
o pridelavi in sortah vin, spoznali pa boste tudi različne
postopke in zgodovino pridelave vina.
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kompas sHop andrea, Mednarodni prehod 5,
Šempeter pri Gorici, t: 05 303 55 40, m: 051 388 248,
ks_andrea@kompas-shop.si

ROBINOVA ZABAVA v centru Nove Gorice
Travnik pred mestno hišo
Sobota, 5. september, od 11.00 do 24.00
Kompas Shop bo v sklopu tradicionalne zabave Radia Robin
pred mestno hišo, pripravil vrsto atraktivnih presenečenj in
predstavitev različnih zanimivosti za vse generacije. Tam bo
prisotno tudi naše posebno vozilo, v katerem bo vsak našel kaj
zase. Pozdravile vas bodo tudi naše animatorke, ki vam bodo
predstavljale različne dišave svetovno znanih proizvajalcev in
vam opisale zgodovino parfumov skozi stoletja.

PRIPRAVA OBRAZA NA JESENSKE DNI
Kompas Shop Rožna Dolina
Od petka, 11., do nedelje, 13. septembra, od 10.00 do 19.00
Predstavitev obrazne kozmetike in obilo strokovnih nasvetov,
kako na naraven način poskrbeti za kar najboljšo obrazno nego
pred nastopom zime.

PREDSTAVITEV VIN LOKALNIH VINARJEV
Kompas Shop Rožna Dolina
Od petka, 25., do nedelje, 27. septembra, od 10.00 do 19.00
Predstavitev in degustacija vin okoliških vinarjev ter pokušina
grozdja okoliških vinogradov. Na predstavitvi boste izvedeli več
o pridelavi in sortah vin, spoznali pa boste tudi različne
postopke in zgodovino pridelave vina.

ks roŽna dolina, Vipavska cesta 2c, Nova Gorica,
t: 05 300 15 51, Ks_center@kompas-shop.si



preDAVANJA preDstAVIt Ve SEMINARJI POSVETI
del avnice teČa ji

PROGRAM V TRIGLAVSKI ROŽI
Trenta
Od petka, 18., do nedelje, 20. septembra
Celostno zavedanje sebe – naredimo nekaj za svoje zdravje –
Zdrava prehrana in gibanje in tudi skrivnosti, ki nam jih razkrivajo
vodje delavnic na podlagi pridobljenih teoretičnih znanj in
osebnih izkušenj, je ponujena vsebina. A zakaj obiskati program za
konec tedna prav v Trenti? Mogoče, ali predvsem zato, ker se bo
odvijal v okolju, ki je še vedno čisto in ne onesnaženo. Mogoče
zato, ker se že s prvim globokim vdihom svežega jutranjega zraka
približamo občutku meditacije. In ne želimo nehati. .. In
nenazadnje, kot je rekel Kugy, velik poznavalec in ljubitelj Trente in
njenih vrhov, naj ne iščemo oprimkov, da bi preplezali goro, pač
pa njeno dušo. Cena programa: 60 € / v ceni program, bivanje, dva
polna penziona, napitki in prigrizki. Program namenjen odraslim
osebam. Prijave do četrtka, 10. septembra.

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ V OKVIRU
BOTRSTVA
MDPM za Goriško
Vsak prvi petek v mesecu, od 12.00 do 16.00
Odvetniki in pravni svetovalci v okviru programa Botrstvo nudijo
vso potrebno pravno pomoč in podporo družinam z otroki do
18. leta starosti, ki se znašli v pravni zagati in se v kolesju
birokracije sami ne znajdejo najbolje.

SPREJEMANJE VLOG ZA ODPIS DOLGA IN
INFORMACIJE O NUDENJU BREZPLAČNE
PRAVNE POMOČI TER O NUDENJU DENARNE IN
MATERIALNE POMOČI
MDPM za Goriško
Vsak ponedeljek, od 13.00 do 16.00
Družinam s predšolskimi otroci in šoloobveznimi otroci ter dijaki
do 18. leta starosti nudimo informacije in konkretno pomoč pri
reševanju njihovih stisk. Družinam, ki se še niso odločile za
oddajo vloge za odpis dolga nudimo obrazce in vse potrebne
informacije in pomoč pri izpolnjevanju le-teh.
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IGRALNICA ZA PREDŠOLSKE OTROKE S
SPREMSTVOM IN IZPOSOJEVALNICA DOBRIH
IGRAČ
MDPM za Goriško
Vsako sredo, četrtek in petek, od 10.00 do 12.00 in 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.
Predšolski otroci so lepo vabljeni s spremstvom (starši, sorodniki
ali vzgojitelji).

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

DELAVNICE METAMORFNE TEHNIKE
Šempeter pri Gorici (Nad lekarno nova)
Sobota, 19. september, od 9.00 do 13.00
Metamorfna tehnika je nežna a učinkovita metoda, s katero
lahko olajšamo marsikatero težavo. Preko rahlih dotikov
refleksnih con stopal, dlani in glave, sprožimo proces
transformacije. Prebudimo in spodbudimo tok življenjske
energije, ki omogoči čiščenje negativnih oziroma nepotrebnih
in nesmiselnih vzorcev, povezanih z našim prenatalnim
obdobjem. Metoda je enostavna in uporabna tako pri
novorojenčkih, kot starejših osebah.

MASAŽA NOVOROJENČKA
Šempeter pri Gorici (Nad lekarno nova)
Sobota, 19. september, od 16.00 do 18.00
Na delavnici se naučite, kako uporabiti nekaj različnih masažnih
prijemov in pasivne mobilizacije na vaših malčkih. Izveste kakšne
so prednosti masaže, kdaj masaža ni priporočljiva in kako pogosto
jo lahko izvajamo. Izveste nekaj o zgodovini masaže
novorojenčkov in dobite napotke, kako do preverjenih informacij.
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ZEN NOSEČKA
Kromberk
Ponedeljek, 7. september, ob 18.30
Združuje različne elemente s področja gibanja, hipnoze in
dihalnih tehnik. Po nežnem ogrevanja in dihalnih vajah sledijo
vaje za stabilnost, koordinacijo ter ozaveščanje vpliva posameznih
položajev in vaj na telo. Velik poudarek je na medeničnem dnu.
Sledi ohlajanje s sproščanjem in vizualizacijo, ki pomaga sprostiti
nakopičena čustva in premagovati strahove. Brezplačno.

PRIPRAVA NA POROD
Šempeter pri Gorici (Nad lekarno nova)
Nedelja, 20. september, od 9.00 do 13.00
Na delavnici se spoznamo s svojim telesom in izvemo, kako to
znanje uporabiti in z njim olajšati porod. Izvemo zakaj je
pomembno kje in kako se rodi naš otrok in kako način poroda
vpliva na naše počutje, dojenje in vzpostavljanje vezi med
mamico in otročičkom.

QI GONG
Kromberk
Četrtek, 10. september, od 19.00 do 20.00
Qi gong je starodavna Kitajska veščina, s katero preko drže in
gibanja, dihanja in meditacije okrepimo in ohranimo ravnovesje
telesa, uma in duha. Krepimo imunski sistem, poskrbimo za
prožno in vzdržljivo telo. Vaje so primerne za vsakogar, saj jih po
potrebi prilagodimo posamezniku. Brezplačno.

nina terČon, m: 031 767 579, nina.tercon@gmail.com

ROADSHOW NOVA GORICA
Primorski tehnološki park
Torek, 1. september
Roadshow so enodnevne delavnice, ki se odvijajo po vsej
Sloveniji in so namenjene vsem, ki želite svojo podjetniško idejo
razviti ob podpori lokalnih in nacionalnih programov. Obsegajo
izobraževanja in osebno svetovanje, na katerem dobite odgovore
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o najpogostejših vprašanjih in dilemah, ki se nanašajo na
odločitve v povezavi s sodelovanjem v programih za start-up
podjetja. Start:up Roadshow Nova Gorica je odlična priložnost za
posameznike, ekipe in podjetja z inovativnimi idejami in
potencialom globalne rasti, ki iščete informacije in nasvete, kako
pridobiti denarna sredstva za uspešen zagon in razvoj podjetja,
zakaj sodelovati v podjetniških programih in tekmovanjih ter kje
pridobiti potrebno znanje in izkušnje za hitrejši podjetniški razvoj.

22. BUSINESS MEETUPS NOVA GORICA
Lokal Cafe Gallus
Četrtek, 17. september, ob 20.00
Primorski tehnološki park iz Vrtojbe skupaj z lokalom Cafe Gallus
v Novi Gorici organizira enkrat mesečno Business Meetups Nova
Gorica. Gre za neformalna poslovna srečanja z namenom
izmenjave dobrih podjetniških zgodb, znanja, izkušenj,
navezovanja novih poslovnih vezi ter novih poslovnih
priložnosti. Business Meetups gostuje uspešne podjetnike in
podjetnice, s katerimi predstavlja najsodobnejše teme iz startup podjetništva.

primorski teHnoloŠki park d.o.o v sodelovanju z
lokalom cafe gallus nova gorica, Mednarodni
prehod 6, Vrtojba, t: 05 393 24 50, http://www.primorski-tp.si

TERAPEVTSKA VADBA - sKUpINsKA
OŠ Šempas, mala telovadnica
Sreda, 30. september, 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
Torek, 29. september, od 20.00 do 21.00
Terapevtska vadba je namenjena vsem, ki bi radi ohranili svoje
5
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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.

rekreacija, alternativa, fizioterapija
alenka uŠaj s.p., Šempas 137, Šempas, m: 040 830 862

teČAJ: REIKI 1. STOPNJA + MENTORSTVO
Šempeter, c. Prekomorskih brigad 20
Sobota, 26. september, od 10.00 do 17.00
Vodi: Remec Ljuba. Reiki je ime ene od tehnik, ki se uporablja za
samopomoč in pomoč drugim. Vsak se jo lahko nauči
uporabljati in je vsestransko koristna. Okrog telesa ima vsak
svoje električno polje, preko katerega se napajamo z energijo iz
Vesolja. Ta energija vstopa v naše telo skozi čakre. Pri iniciaciji v
različne stopnje reikija, se dodatno razširi kronska čakra za
močnejši dotok te energije. Nikoli je ne prejmeš preveč, ker telo
samo ve, koliko jo lahko sprejme. Za fizično delovanje pa
dobimo moč s hrano. Ob zaključku prejmete priročnik in
priznanje. Izmenjalna energija je 50 €. Obvezne prijave in info.
na m: 040 756 634.

teČAJ: STRAH + STRES
Šempeter, c. Prekomorskih brigad 20
Sobota, 19. september, od 14.00 do 19.00
Vodi: Remec Ljuba. Strah je popolnoma normalno čustvo, s
katerim se odzovemo na nepoznane dogodke. Problem pa
nastane, ko začnemo ta strah negovati, ga krepiti, z njim živeti in
ta vedno vodi v hud stres, ki nam počasi začne načenjati zdravje.
Mali, vsakodnevni stresi so stalnica v našem življenju in če jih ne
prisvojiš, niso škodljivi. Prvo bomo očistili našo podzavest
strahov, za katere niti ne vemo, da jih imamo, nato pa se bomo
naučili razumeti in obvladovati strah in s tem tudi stres. V
priročniku bo tudi moja številka, za morebitna vprašanja.
Izmenjalna energija je 40 €. Obvezne prijave in info. na m: 040
756 634.



preDAVANJA preDstAVIt Ve SEMINARJI POSVETI
del avnice teČa ji

DeLAVNICA: MOČ IN SLABOST AFIRMACIJ
Šempeter, c. Prekomorskih brigad 20
Četrtek, 17. september, od 19.00 do 22.00
Vodi: Ljuba Remec. Večina ljudi uporablja afirmacije napačno, ali
pa celo na način, ki jim škoduje. Vsakodnevno, med rutinskim
delovanjem uporabljamo pozitivne ali pa negativne afirmacije
in se jih niti ne zavedamo. Z afirmacijo vedno krepiš resnico v
sebi, tisto, ki je zapisana v vsako celico tvojega telesa. Svojemu
telesu ne moreš lagati, ne dovoli ti. Na delavnici bomo osvetlili
našo notranjo resnico. Izmenjalna energija 25 €. Obvezne prijave
in info na m: 040 756 634.

DeLAVNICA: BREZPOGOJNA LJUBEZEN
Šempeter, c. Prekomorskih brigad 20
Četrtek, 24. september, od 19.00 do 22.00
Vodi: Ljuba Remec. Beseda ljubezen je večkrat narobe
razumljena. Resnična ljubezen, je ljubezen do sebe. Šele ko se
imaš sam sebe brezpogojna rad, lahko daješ ljubezen tudi
drugim. Prava ljubezen je neopisljiva, prisotna je kot prijeten
občutek, ne prihaja iz uma, temveč iz srca. Prava ljubezen se
izraža navzven do vsega in vsakogar, ob vsakodnevnih opravilih,
do posla, novih kreacij, do okolja… Priklicali in aktivirali bomo
brezpogojno ljubezen. Izmenjalna energija je 25 €. Obvezne
prijave in info na m: 040 756 634.

svetlobni sij d.o.o, alternativa, masaža,
m: 040 756 634, ljuba.remec@siol.net

INFORMATIVNI DAN ZA ŠTUDIJSKA PROGRAMA
EKONOMIST IN POSLOVNI SEKRETAR
Študijski center Lampret Consulting Nova Gorica
Ponedeljek, 7., 10. in 16. september, ob 16.30
Izvedeli boste vse o programih Ekonomist in Poslovni sekretar,
prednostih študija na višješolskih programih, organizaciji
izrednega študija, informacije za vpis v študijsko leto 2015/16,
tudi možnosti priznavanja predhodnega znanja. Študij izvaja
Lampret consulting d.o.o., Višja strokovna šola. Organizirana
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predavanja in izpiti potekajo v Novi Gorici (klasični izredni
študij). Informacije na spletni strani: www.lampret-consulting.si,
osebno na našem sedežu vsak delovnik med 9.00 in 16.00 ali po
telefonu 05 33 82 700. Lokacija predstavitve bo na sedežu: Ulica
Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica (IV. nadstropje, stavba SKB
banke).

PREDSTAVITEV IN VPIS V VISOKOŠOLSKA IN
PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
Četrtek, 3. in 24. september, ob 16.30
Predstavljena bosta visokošolska programa Komerciala in
Turizem ter magistrski program Komerciala. Izvedba v Novi
Gorici v sodelovanju s Fakulteto za komercialne in poslovne
vede Celje. Predstavitev programov tudi na spletni strani:
www.lampret-consulting.si. Lokacija predstavitve bo na sedežu:
Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica (IV. nadstropje, stavba
SKB banke).

Študijski center lampret consulting d.o.o
nova gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica,
t: 05 33 82 700, visjasola@lampret-consulting.si,
www.lampret-consulting.si

PEKA KRUHA ZA POPOLNE ZAČETNIKE
Trgovina Zale & Pepe
Četrtek, 3. september, ob 17.30
Delavnica. Če si želite sami speči dober domač ekološki kruh, pa
si tega ne upate in se tega še nikoli niste lotili, potem je to prava
priložnost, da se takoj prijavite na to delavnico. Spoznali boste,
kako čudovito delo je to in kako preprosto obenem. Udeleženci
dobijo kilogram ekološke krušne moke in zavitek ekološkega
suhega kvasa. Obvezne prijave na m: 041 320 990 (Katja Kogej),
število udeležencev je omejeno, prispevek 10 €.
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SPOZNAJMO SVEŽE NAPITKE – SMOOTHIEJE
Pred trgovino Zale & Pepe
Sreda, 16. september, ob 17.30
Ponovitev delavnice. Zaradi velikega zanimanja ponavljamo
delavnico. Na kateri bomo pripravili nekaj sadno-zelenjavnih
napitkov in spoznali osnove uporabe vrhunskega mešalnika
(blenderja). Predstavili bomo tudi številne možnosti, ki jih ta
omogoča. Brezplačno delavnico vodi Katja Kogej, obvezne
prijave na m: 041 320 990.

SPOZNAJMO SVEŽE STISNJENE SOKOVE
Pred trgovino Zale & Pepe
Sreda, 23. september, ob 17.30
Ponovitev delavnice. Na delavnici bomo z vrhunskim
sokovnikom stisnili različne sadne, zelenjavne in zeliščne sokove,
ki jih potrebujemo za zdravo življenje ter spoznali številne
možnosti, ki jih ta sodobna naprava omogoča. Brezplačno
delavnico vodi Katja Kogej, obvezne prijave na m: 041 320 990.

MALI, A NEVERJETNI POMOČNIKI!
Pred trgovino Zale & Pepe
Sreda, 30. september, ob 17.30
Delavnica. Na tej brezplačni delavnici bomo prikazali uporabo
nekaterih izjemno praktičnih slovenskih izvirnih kuhinjskih
pripomočkov, s katerimi si delo v kuhinji lahko zelo olajšamo in
prihranimo čas, z nekaterimi pa tudi občutno podaljšamo
obstojnost živil, povsem brez elektrike. Delavnico vodi Katja
Kogej.

trgovina zale&pepe (avla centra eda),
Delpinova ulica 18b, Nova Gorica, m: 041 320 990

500. OBLETNICA OLTARJA V CERKVI SVETEGA
KRIŽA V KOJSKEM
Od petka, 18. Septembra, do nedelje, 20. septembra
Cerkev sv. Križa se prvič omenja v Goriškem urbariju iz leta 1523
skupaj s taborom. Prvotno je bila podružnična cerkev župnije sv.
Jurija v Ločniku. O nastanku na starejši zasnovi priča položaj
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gotskega portala in mogočen stolp zvonika z gibelinskimi
Cinami. Za letnico nastanka kojščanskega gotskega krilnega
oltarja je obveljalo leto 1515, ki je ob zadnjem restavratorskem
posegu po prvi svetovni vojni še bilo vidno na hrbtni strani ene
izmed lesenih tabel. Ob priložnosti praznovanja tega
pomembnega dogodka se bodo zvrstili številni simpoziji in
predavanja. Celoten program si lahko ogledate na www.brda.si.

zavod za turizem, kulturo, mladino
in Šport brda, m.: 05 395 95 95
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seJmI
BOLŠJI SEJEM
Pod arkadami stavbe Mestne občine Nova Gorica
Petek, 4. september, od 7.00 do 13.00
Prodaja starin in rabljenih predmetov.

MESEČNI SEJEM
Parkirišče nasproti Perle, Nova Gorica
Od četrtka, 24., do petka, 25. septembra, od 7.30 do 18.00
Prodaja tekstilne konfekcije, drobne galanterije in drugih
izdelkov za dom in gospodinjstvo.

krajevna skupnost nova gorica,
Erjavčeva ulica 4, Nova Gorica, t: 05 302 27 56,
info@novagorica-ks.si
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GOstINsKA
ponudba
VOJAŠKI MENI
Restavracija hotela Sabotin
V septembru
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.

PONUDBA POLETNIH JEDI
Restavracija hotela Sabotin
V septembru
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

ŠEMPETRSKA POLETNA OSVEŽITEV
Sladoledni vrt, Bar Na placu
V septembru
Domači sladoled dnevno pripravljajo kuharski mojstri iz Perline
slaščičarne. Na voljo so številni intenzivni mlečni in sadni ter
ekstra okusi. Dnevno je na voljo tudi diabetični sladoled in
5
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sladoled brez vsebnosti glutena.
Postrežemo vam ga lahko v kornetu, v stekleni posodici na
senčnem vrtu, v kartončku – take a way. Letošnja novost so
frapeji. V posebni termo posodici s pokrovčkom, ki preprečuje,
da bi se sladoled stopil, lahko sladoledno poslastico odnesete
tudi domov ali na delovno mesto. Rezervacije, t: 05 336 60 00.

DEGUSTACIJSKI MENI »Okusi Krasa«
Restavracija hotela Lipa
V septembru
Rezervacije, t: 05 336 60 00.

Hotel lipa, Trg Ivana Roba 7, Šempeter pri Gorici,
t: 05 336 60 00, hotel.lipa@hit.si

MESEC JEDI S FIGAMI IN GROZDJEM
V septembru
V mesecu septembru lahko v Brdih okusite najrazličnejše jedi s
figami in grozdjem. Pester nabor jedi lahko okusite: v Hotelu
Kozana, t: 05 398 87 00, v hotelu San Martin, t: 05 330 56 60,
na turistični kmetiji Breg, t: 05 304 25 55, v Hiši Štekar,
t: 05 304 65 40, na domačiji Kabaj Morel, t: 05 395 95 60 ter
v restavraciji hotela Venko, t: 05 398 87 50.

trine d.o.o.
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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
September 2015
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PO MESTNI OBČINI NOVA GORICA,
OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA IN OBČINI BRDA
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Koledar dogodkov si lahko ogledate
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