


Med morjem in gorami
je nekaj lepega

Nova Gorica je mesto na stičišču svetov. Tu so se skozi 
stoletja soočale in prepletale germanska, romanska in 
slovanska kultura, pa tudi židovska prisotnost je ostala 

opazna. Tu so se vkopavale in obstreljevale armade, tu so 
jurišali v slavo ali smrt vojaki številnih narodov. Tu so njive, 
sadovnjaki, vinogradi, senožeti in pašniki, tu redijo krave, 
koze, ovce, prašiče in kure, tu uspevajo jabolka, kostanji, 
fige in oljke, domačini pa znajo sušiti mesnine, kuhati sir 
in negovati vino. Tu se uči in študira, proizvaja in trguje, 
sprošča in zabava.

Obiskovalcem lahko ponudimo marsikaj. Nova Gorica z 
okolico vabi z naravnimi lepotami, tehničnimi spomeniki, 
razvejano mrežo pohodniških poti in cest, primernih za 
cestno in gorsko kolesarjenje ali ježo na konjskem hrbtu. 
Pogumni bodo zaveslali po brzicah na Soči, se pognali na 
vrv privezani z mostu in obiskali adrenalinski park. Izjemni 
jadralni pogoji so izziv za padalce in zmajarje, prepadne 
stene nad Lijakom privabljajo plezalce. Prazniki na podeželju 
oživljajo stare običaje in krajevne dobrote. Tu so še muzeji, 
galerije, gledališče, kulturni dom, igralnice, zabaviščni centri, 
hoteli. Vsepovsod so gostoljubne gostilne in restavracije, v 
katerih bogato kulinarično ponudbo dopolnjuje širok izbor 
odličnih vin.

Tu se gorovja 
spustijo v ravnico, alpske 

reke se umirijo, morski zrak 
se meša s celinskim, fliš se 

nalaga na apnenec, listavci se 
družijo z iglavci, obmorske rože 

z gorskimi cvetkami, gamsi 
s srnjaki, ptice pevke z 

ujedami ... Nova Gorica in Solkan



Sproščanje in 
kulturno raziskovanje

Nova Gorica z okolico je prijazna v vseh letnih časih. Urba-
nistično sodobno zasnovano mesto je parkovno urejeno, 
številne klopce vabijo k druženju, klepetu pod krošnjami 
mogočnih dreves, postanku v katerem izmed številnih 
lokalov. Občudujemo stavbe, ki so jih zasnovali vodilni slo-
venski povojni arhitekti, mimogrede lahko zavijemo na ogled 
razstave, prelistamo domače in svetovno časopisje v knjižnici 
Franceta Bevka ali se povzpnemo na Kostanjevico, kjer 
frančiškanski samostan v knjižnici Stanislava Škrabca hrani 
številne prvotiske ali inkunabule. Tam lahko obiščemo tudi 
kripto, v kateri so kamnite krste s posmrtnimi ostanki zadnjih 
predstavnikov francoske kraljeve družine Bourbonov, umrlih 
v izgnanstvu. Samostan s cerkvijo Marijinega oznanjenja in 
bližnja železniška postaja, del nekdaj pomembne, danes pa 
obrobne čezalpske ali bohinjske proge, sodijo med zgradbe, 
starejše od samega mesta. Temeljni kamen Nove Gorice 
je bil položen šele 13. junija 1948, ko je zaradi razmejitve 
dotedanje deželno središče Gorica pripadlo Italiji. O časih, ko 
je državi ločila bodeča žica, priča muzej ob čezmejnem Trgu 
Evrope, na katerem se pogosto odvijajo prireditve obeh mest 
– od skupnih krvodajalskih akcij do koncertov.

Trg Evrope

Sveta Gora

Grobnica Bourbonov 

Casinò Perla



V večernih in nočnih urah Nova Gorica zaživi v drugačnem 
ritmu. Igralnice, igralni saloni in nočni klubi vabijo obisko-
valce željne sprostitve in zabave. Ta stavi na številke, drugi na 
karte, tretjemu so izziv igralni avtomati. V prijetni družbi, ob 
dobri gostinski ponudbi in izbrani pijači se noč rada prevesi 
v jutro ... 

Kulinarična ponudba Nove Gorice z okolico je izjemno pestra. 
Med vsakodnevne jedi sodijo mineštre, polenta z različnimi 
omakami, testenine. Jedilnik bogatijo sezonski pridelki, kot so 
goriški radič, beluši, češnje, breskve, hruške, gobe, kostanj ... 
Morskih sadežev, rib in divjačine se ne brani nihče. Mladi 
prisegajo na pico, sladkosnedi na orehovo potico, nekateri 
hočejo zgolj krače, drugi vse mogoče jedače: gostilne v 
mestu in okolici zadovoljijo vse.

Za vaše brbončice 



Kdor išče zares svežo zelenjavo ali sadje, se ustavi na tržnici, 
kjer z izbranim blagom dobi še brezplačen nasvet o vlaganju 
bučk ali pripravi marmelade. Večina branjevk prihaja iz krajev 
v Vipavski dolini, kjer plodna in orna zemlja omogoča pestro 
kmetijsko dejavnost. Nekatere domačije so se usmerile tudi v 
turizem: simboli gostoljubja so rezina domačega pršuta, kos 
kruha iz krušne peči in kozarec vina. Novogoriški vinogradi 
spadajo v vinorodni okoliš spodnja Vipavska dolina, kjer stalni 

vetrovi, bližina morja, odboj sonca s strmih brežin, flišna tla 
in dolga tradicija soustvarjajo izjemne pogoje za pridelavo 
belih pa tudi rdečih vin. Nekatere sorte so avtohtone, druge 
so si s ponavljajočimi dobrimi letniki zagotovile domovinsko 
pravico. Prevladujejo suha in mirna vina izrazite arome in 
polnega telesa, vendar tudi penine in sladka vina iz sušenega 
grozdja niso redkost.

Ne zamudite poskusiti naših posebnosti, kot so mejína ali 
klarnica, zelen, pinela, rebula in malvazija, obenem pa vas 
vabimo, da odkrijete krajevne značilnosti chardonnaya, 
pinotov, sauvignona, merlota, cabernetov, barbere ... Vino-
gradniki ob vinski cesti radi odprejo svoje kleti obiskovalcem 
in jih povabijo na pokušino, širši izbor krajevnih vin pa 
omogočajo vzorno urejene vinoteke in vsakoletni Festival vin 
v Šempasu.

Stari recepti 
temeljijo na izmenjavi 

prehrambnih navad, ki so 
jih imeli tu živeči narodi, 
novi pa na ustvarjalnosti 

kuharskih mojstrov.



Pobeg v čudovito gibanje

Meščanom najbolj blizu je Panovec z gozdno učno potjo, za 
izletnike pa najbolj zanimiv Trnovski gozd. Območje je redko 
naseljeno, vendar pogosto obiskano. To je severni obronek 
kraškega Dinarskega gorovja s prevladujočimi mešanimi 
gozdovi bukve in smreke, večjimi in manjšimi senožetmi ali 
pašniki in skromnimi njivami. V zadnjih letih se razvija zeliščar-
stvo, sicer pa so skope možnosti za kmetijstvo spodbudile 
razvoj drugih dejavnosti. Zaselek Voglarji dolguje ime nekoč 
razširjenemu oglarstvu, ledinsko ime Glažuta spominja na 
steklarstvo, najdaljša slovenska vas Lokovec je bila znana po 
kovačih, na Lokvah so v dolgih nočeh izdelovali škafe in drugo 
suho robo, predvsem pa so iz gozdov tovorili les in led, ki so 
ga lahko dolgo v poletje sekali v globokih kraških jamah. Naj-
znamenitejša je ledenica v Paradani, ki je kar 1550 m dolga in 
385 m globoka: njen vstopni del je urejen za turistični ogled. 

Številne gozdne poti, kolovozi in steze so v vseh letnih časih 
pravi raj za gorske kolesarje in pohodnike, ki se poleti veselijo 
malin, jeseni lahko najdejo kakšno gobo, pozimi pa razdalje 
premerijo s tekaškimi smučmi. Svež zrak in čudoviti razgledi 
lajšajo napore.

Simbol 
Nove Gorice 

je vrtnica, prav 
lahko bi bil tudi 

gozd.
Trnovski gozd 



Zgodovina vpeta v osupljivo naravo

Najstarejše naselje na Goriškem je Solkan; darilna pogodba 
cesarja Otona III. iz leta 1001 daje slutiti, da je bil že takrat 
večji kraj. Na robu Solkana je železniški most z najdaljšim 
lokom iz rezanega kamna na svetu. Zgrajen je bil leta 1905, 
med prvo svetovno vojno porušen, kasneje obnovljen in leta 
1985 razglašen za tehnični spomenik. Ob njem je sodoben 
betonski most za cestni promet. Tu je tudi izhodišče za obisk 
Parka miru na Sabotinu. Gora, ki slovi po izjemno pestrem 
rastlinju in ki nudi gnezdišča številnim redkim pticam, je bila 
skupaj s Sveto Goro in Škabrijelom prizorišče številnih bitk v 
prvi svetovni vojni. Ostanki strelskih jarkov, mulatjer, rovov 
in topovskih galerij so neme priče morije, ki je zahtevala na 

tisoče mladih življenj. Po in skozi nekatere so danes speljane 
planinske poti. Pripovedi o junaštvih branilcev in napadalcev 
so še žive, vendar vse bolj se dozdeva, da sodijo v nek drug 
čas. Po obisku Vojnega muzeja na Sabotinu in v Solkanu se 
nam zdi, da spet slišimo grmenje topov, vendar nam snežni 
vrhovi, ki se belijo na severu, in gladina morja, ki se leskeče 
na jugu, dopovedujejo, da je edina vrednota – mir. K miru 
pozivajo tudi zvonovi svetogorske bazilike Marijinega vne-
bovzetja, že skoraj pol tisočletja priljubljene romarske poti, ki 
jo obiskujejo verniki od blizu in daleč. Številni si ogledajo tudi 
Marijanski muzej, v božičnem času pritegne mednarodna 
razstava jaslic, v velikonočnem pa pirhov.

Solkanski most Adrenalinski park 



Vrata so povsod odprta 

Razstave in predavanja, ki se vrstijo v gradu Kromberk, 
odstranjujejo tančice s pestre zgodovine širše Goriške. V 
renesančnem stilu grajeno poslopje pravzaprav nikoli ni bil 
pravi grad, prej udobno domovanje grofovske rodbine Coro-
nini-Cronberg, ki so nekoč tu živeli. Edini ohranjeni grad je 
mogočni Rihemberk nad Branikom, ki si ga lahko ogledamo 
le od zunaj. Starih poslopij je malo ali pa so bila tako prede-
lana, da v njih težko prepoznamo nekdanji lesk. Zanimivejše 
so domačije in cerkvice na podeželju, ki izpričujejo popolno 
sožitje ljudi in narave. 

Dan v Novi Gorici in okolici je prava odločitev za vse in 
vsakogar. Toliko boljša, če si za spoznavanje mesta in 
njegovega zaledja vzamete več časa. Pridite s kolesom, 
pohodniškimi in plezalnimi čevlji, trenirko in večerno toaleto, 
padalom in kajakom, potapljaško opremo in smučmi: vse 
vam bo prišlo prav. Predvsem pa pridite z dobro voljo. Za 
ostalo poskrbimo mi.

Grad Kromberk

Klavdij Tutta, akademski slikar



marec Festival vin, Žlahtna dediščina Slovenije, Šempas 

april Furnga s Trnovske planote v Novo Gorico

april Mesto mladih, Nova Gorica

maj Festival vrtnic, Nova Gorica

maj Pohod od Lijaka do Sekulaka po vaseh Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje, Osek

maj Dan odprtih kleti spodnje Vipavske doline 

maj, junij Glasba z vrtov svetega Frančiška, Samostan Kostanjevica, Nova Gorica

junij Glasbeni večeri Tabor, Tabor

junij Praznik vrtnic, Nova Gorica

junij Praznik lipe – Forma viva, Lokve

junij Dan državnosti in kresovanje, Vitovlje

junij, julij Mednarodno srečanje saksofonistov v Sloveniji, Nova Gorica

junij, julij, avgust Poletne prireditve v mestu, Nova Gorica

julij Mohorjevo, Šempas

julij Praznik polente, Ozeljan

julij Praznik košnje, Banjšice

julij, avgust Praznik breskev, Prvačina

avgust B'ndimska kvatrnica, Branik

september Občinski praznik Mestne občine Nova Gorica 

september Soška regata, Solkan - Podgora

oktober Praznik kostanja, Vitovlje

november Martinovanje v Ozeljanu

december Pixxelpoint – Mednarodni festival novomedijske umetnosti, Nova Gorica in Gorica (I)

december, januar Mednarodna razstava jaslic na Sveti Gori

december Silvestrovanje na prostem, Nova Gorica

Koledar prireditev
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Turistični informacijski center Nova Gorica
Delpinova ulica 18 b, SI-5000 Nova Gorica
T: +386 (0)5 330 46 00
F: +386 (0)5 330 46 06
tzticng@siol.net
www.novagorica-turizem.com

Turistična zveza Nova Gorica
Ulica tolminskih puntarjev 4, SI-5000 Nova Gorica
T: +386 (0)5 330 46 02 
T: +386 (0)5 330 46 04
F: +386 (0)5 330 46 05

Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1, SI-5000 Nova Gorica
T: +386 (0)5 335 01 11
F: +386 (0)5 302 12 33
mestna.obcina@nova-gorica.si
www.nova-gorica.si

Nujna medicinska pomoč
Rejčeva ulica 4, SI-5000 Nova Gorica
T: +386 (0)5 338 33 33

Lekarna 
Rejčeva ulica 2, SI-5000 Nova Gorica
T: +386 (0)5 330 34 40

Avtobusna postaja
Kidričeva ulica 22, SI-5000 Nova Gorica
T: +386 (0)5 330 31 33

Železniška postaja
Kolodvorska pot 8, SI-5000 Nova Gorica
 T: +386 (0)5 296 37 00 
 T: +386 (0)5 296 39 18 (blagajna)
www.slo-zeleznice.si

Gasilci, reševalci
T:  112

Policija
T:  113

Razmere na cestah
T: 1970 ali +386 (0)1 518 85 18

Pomoč na cesti
T: 1987

Valuta
evro

Časovni pas
GMT + 1

Klicna številka
Slovenija +386, Nova Gorica (0)5

Letališča (oddaljenost od Nove Gorice)
Jožeta Pučnika (Ljubljana) – 125 km
Trst (I) – 33 km
Celovec (A) – 221 km
Benetke (I) – 135 km
Treviso (I) – 147 km

Večja mesta (oddaljenost od Nove Gorice)
Ljubljana – 108 km
Maribor – 235 km
Koper – 90 km
Bovec – 72 km
Trst (I) – 53 km
Milan (I) – 399 km
Videm (I) – 43 km
Benetke (I) – 146 km
Celovec (A) – 215 km

Koristne informacije
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Turistična zveza - Turistični informacijski center Nova Gorica
Delpinova ulica 18 b
SI-5000 Nova Gorica
T: +386 (0)5 330 46 00
F: +386 (0)5 330 46 06
tzticng@siol.net
www.novagorica-turizem.com
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