
Na letošnjem dvodnevnem martinovanju Mestne občine Nova Gorica si bodo roke 
podali vino, kultura in šport.  
 
Sobotni program bo obiskovalce peljal s kolesi med vinogradi, na pot spominov v 
hišo Aleksandrink v Prvačini, na pohodu od hrama do hrama bodo obiskali štiri 
vinarje v Dornberku, Taboru in Zaloščah, pri vsakem pa bo pokušnjo vina pospremil 
zanimiv kulturni program, ki ga povečini oblikujejo domači glasbeniki. Osrednji 
dogodek bo koncert pevca Rudija Bučarja. 
 
V nedeljo se bo program nadaljeval v Pedrovem z degustacijo dobrot braniških 
kmetov in vodenim ogledom gradu Rihemberk. 
 
Program: 
 
Sobota, 13. november 
10.00–14.00  
KOLESARJENJE MED VINOGRADI 
Vabimo na skupinski kolesarski izlet med trtami. 
Možna je izposoja električnih in/ali navadnih koles. Na voljo je omejeno število koles. 
Obvezna predprijava udeležbe na spletnem obrazcu najkasneje do četrtka, 11. 11. 
2021. 
 
14.00–16.00 
VODEN OGLED HIŠE ALEKSANDRINK 
Vabljeni na ogled hiše Aleksandrink v Prvačini št. 48. Ob ogledu muzeja se nam ob 
14.15 in 15.15 bodo pridružile in predstavile čisto prave Aleksandrinke. 
Prijave udeležbe na spletnem obrazcu. 
 
 
17.00–00.00 
MARTINOVANJE MESTNE OBČINE NOVA GORICA 
Vabljeni na Tradicionalno martinovanje Mestne občine Nova Gorica. Obiskali bomo 
kleti v Dornberku, Taboru in Zaloščah. Okušali bomo njihova izbrana vina in uživali v 
domači hrani. Pri vsakem vinarju nas bo spremljal kulturni program. 
Organiziran bo prevoz iz Nove Gorice, ravno tako povratek v Novo Gorico. 
Predprijava ni potrebna. 
 
Program: 
ob 17.00 Kmetija Barkola (Draga 2, Dornberk): 
- uvodni pozdrav župana Mestne občine Nova Gorica ter gostiteljev  
- nastop moškega pevskega zbora Dornberk  
- Duo Anja in Eva 
 
ob 18.30 Izletniška kmetija Kraljič (Tabor 1 a, Dornberk): 
- zabavni skeč Dramska skupina Kabaretke 
 
ob 20.00 Turistična kmetija Lisjak (Zalošče 40, Zalošče): 
- Dekliški pevski zbor Zarja 
 
ob 21.00 Izletniška kmetija Baša (Gregorčičeva 45, Dornberk): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvcHvR2zHOYfUZL2ptFhy-pzSJwFUXKfSP7oUbNzIFSEm5ZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LhffJHeI7zJ2U8G-dhmMyLzMBlGHxGeXJY8SmHHL2x98XQ/viewform?usp=sf_link


- Moški pevski zbor Dornberk 
- degustacija vin vinarjev Konzorcija Dornberk 
- RUDI BUČAR 
 
Na martinovanju bodo pri vsaki kmetiji na voljo vinski kozarci, s katerimi bodo lahko 
udeleženci degustirali vina na kmetijah, prav tako bodo lahko pokušali domačo hrano 
in uživali v kulturnem programu. Število kozarcev je omejeno. Prispevek za kozarec 
je 20 €. 
 
Nedelja, 14. november, od 10.00 do 11.00  
POHOD S TABORA V PEDROVO  
Prijave udeležbe na spletnem obrazcu. 
 
od 11.00 do 15.00  
 
Martinova nedelja v PEDROVEM  
Kostanj, degustacije sirov in drugih dobrot, prodajni bazar različnih izdelkov itd. 
 
Potek dogajanja na kržadi v Pedrovem ob 11.00 do 15.30:  
 
-Pokušina vin petih vinarjev:  1dcl….2,00€ 
Vina ZGONIK, Vina BIZJAK, Vina ERVIN, Vina KODRIČEVI, Vina SLEJKO 
Kulinarična ponudba:  
Ekološka turistična kmetija TONCEVI: 
-Njoki divjačina… porcija 5,00€ 
-Pečene klobase s kruhom porcija 2,00€ 
-Pečen kostanj 
 
Kulturni program:  VOS Žene iz Dornberga 
Manjši sejem lokalnih umetnikov : 
OŠ Dornberg, Meta Harej, Ksenka, Jasmina Rojc, Ekološka kmetija Toncevi 
  
 
Brezplačen prevoz od grada Rihemberk v Pedrovo med 11.00 in 15.30. 
 
Vsak obiskovalec ob prihodu kupi kozarec cena 15,00€ ki vsebuje 5 kuponov za vino 
in 1 kupon za hrano. 
Dodatno se lahko kupi: Komplet 5 kuponov za vino 10,00€; Posamični kupon za 
hrano 5,00€.  
 
Ob prihodu vsak obiskovalec pokaže PCT pogoj. 
Na martinovanju bodo pri vsaki kmetiji na voljo vinski kozarci, s katerimi bodo lahko 
udeleženci degustirali vina na kmetijah, prav tako boso lahko pokušali domačo hrano 
in uživali v kulturnem programu. Število kozarcev je omejeno. Prispevek za kozarec 
je 20 €. 
 
Da bo martinovanje predvsem varno, so na voljo številna prenočišča: 
 
Saksida wine&camping resort 
Zalošče 12 a, 5294 Dornberk 



t: 05 301 78 53, e: info@vinasaksida.com 
 
Turistična kmetija Gregorič 
Zalošče 30 g, 5294 Dornberk 
t: 05 301 77 44, 041 978 148, e: marjan.gregoric1@gmail.com, www.tk-gregoric.si 
 
Izletniška kmetija z nastanitvijo Srčan Gregorič 
Prvačina 140, 5297 Prvačina 
t: 040 880 195, e: euro.impex@amis.net, www.turizemgregoric.com 
 
Hiša Artes 
Pedrovo 28, 5295 Branik 
t: 041 277 280, 041 640 220, e: info@hisa-artes.si, www.hisa-artes.si  
 
Sobe Leban 
Vogrsko 115, 5261 Šempas 
t: 041 351 414, 051 630 571, www.rooms-leban.com 
 
Odprte vasi – Maxi sonce 
Prvačina 129 b, 5297 Prvačina 
m: +386 (0)51 331 623, info@odprtevasi.si, www.odprtevasi.si 
 
 
Nedelja, 14. November 
10.00–11.00 
POHOD S TABORA V PEDROVO 
Prijave udeležbe na spletnem obrazcu. 
 
11.00–15.00 
DOGAJANJE NA PEDROVEM 
Kostanj, degustacije sirov in drugih dobrot, prodajni bazar različnih izdelkov itd.  
 
15.00–16.00 
VODEN OGLED GRADU RIHEMBERK 
 
Prijave udeležbe na spletnem obrazcu. 
 
 
 
Lepo vabljeni! 
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