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Program delovanja Turistične zveze TIC Nova Gorica  
 
Turistična zveza - Turistični informacijski center Nova Gorica (v nadaljevanju TZ TIC 
Nova Gorica) povezuje turistična društva, izvaja dejavnost pospeševanja turizma, 
oblikuje celovito turistično ponudbo, povezuje turistične dejavnike ter sodeluje z 
javnim, gospodarsko-privatnim in družbenim sektorjem zaradi razvoja in učinkovite 
promocije goriškega turizma. TZ TIC Nova Gorica vključuje sodelovanje z raznimi 
institucijami in društvi na lokalni, državni in mednarodni ravni, z namenom izboljšati 
prepoznavnost in gradnje trajnostnega turizma. Pri svojem delu sodeluje s Turistično 
zvezo Slovenije (v nadaljevanju TZS), Ministrstvom za gospodarstvo in z ostalimi 
ministrstvi ter s Slovensko turistično organizacijo (v sodelovanju z STO), predvsem 
pa z Mestno občino Nova Gorica (v nadaljevanju MONG).  

1. Promocijska dejavnost 
Z intenzivnim komuniciranjem s turističnimi subjekti TZ TIC Nova Gorica izvaja 
promocijo na domačem in tujem trgu: na sejmih, borzah in drugih predstavitvah. 
Turističnim agencijam posreduje informacije o turistični ponudbi ter sodeluje pri 
pripravi aranžmajev. TZ TIC Nova Gorica skrbi za portal www.novagorica-
turizem.com, kjer je zajeta novogoriška turistična ponudba. Podatke vnaša in 
predstavlja tudi na turističnem portalu STO (www.slovenia.info) in turističnem portalu 
Smaragdna pot (www.smaragdna-pot.si).  

2. Oglaševanje in odnosi z javnostjo  
Z namenom prepoznavnosti goriškega turizma TZ TIC Nova Gorica oglašuje v 
različnih slovenskih in tujih medijih. Poleg spletnih strani in socialnih omrežij 
Facebook in Twitter oglašuje v mesečniku Kam, v revijah, časopisih ter sodeluje z 
radijskimi in televizijskimi hišami.  

3. Prireditvena dejavnost 
TZ TIC Nova Gorica bo izvajala promocijo na prireditveni dejavnosti s poudarkom na 
kulturi, kulturni dediščini, kulinariki in ekologiji, katerega namen je privabljanje 
večjega števila obiskovalcev in vključevanje domačega prebivalstva v razvoj turizma. 
Sodeluje pri organizaciji in promociji različnih dogodkov v Novi Gorici in okolici. Pod 
svojim okriljem so organizirane prireditve: Razstava dobrot podeželskih žena 
Goriške, Festival vin Šempas in Pohod od Lijaka do Sekulaka.  
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4. Promocijsko-informativni material 
Od samih začetkov delovanja TZ TIC Nova Gorica le-ta skrbi za promocijski material, 
katerega cilj in namen je doseganje prepoznavnosti novogoriškega prostora ter 
povečanje zanimanja za obisk. Izvaja natise in ponatise zgibank in drugih 
promocijskih materialov, v kolikor se izkaže, da je to potrebno.  

5. Turistično-informacijski center 
TIC na Bevkovem trgu nudi obiskovalcem brezplačne informacije. Informacije so 
ažurne in so rezultat aktivnega zbiranja podatkov o dogodkih, prireditvah, 
prenočitvah, gostinski ponudbi, izletih, urnikih ipd. v Novi Gorici in okolici. V času, ko 
je TIC zaprt, so telefonski klici privezani na dežurni klicni center, ki sprejema in 
posreduje informacije. TZ TIC Nova Gorica sodeluje pri delovanju informacijske točke 
v Turistični pisarni Solkan.  
 
V TIC-u se vodi evidenca o obiskih tujih in domačih gostov, ter telefonskih klicih in 
elektronski pošti. Analiza rezultate o številu, narodnosti in motivih obiska 
obiskovalcev služi nadaljnjemu delovanju turistične zveze in skrbi za promocijo. 
Ugotavlja mnenja obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe in sodeluje z ostalimi 
TIC-i po Sloveniji.  

6. Pospeševanje turistično-društvene dejavnosti 
TZ TIC Nova Gorica bo sodelovala in nudila strokovno pomoč turističnim društvom, 
drugim društvom ter turističnim podjetjem, ter jih bo povezovala ter podpirala pri 
ustvarjanju novih, kakovostnejših turističnih produktov. 

7. Razvojni in drugi projekti 
• Projekt Energija okusov je nastal kot podprojekt projekta Revitalizacije naselbinskih 

jeder vasi Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje, Osek, in bo trajal dve leti: 2010 in 
2011. Združeval bo kulinarične prireditve na območju petih vasi: Festival vin 
Šempas, Praznik polente Ozeljan, Mohorjevo in Praznik kostanja. Prireditve so 
promovirane pod skupno blagovno znamko, vsebine pa se bodo nadgradile. 

• V okviru projekta revitalizacije starih vaških jeder – Tabor nad Dornberkom se je 
pridobilo gradbeno dovoljenje za obnovo hiše, v kateri bi bil muzej, vinoteka in 
večnamenski prostor za vaščane. Sodelovanje pri pripravi in dokumentacije in 
prijava na razpis za rekonstrukcijo objekta.  

• TZ TIC Nova Gorica se bo predstavila na kulinarični prireditvi Gusti di frontiera – 
Obmejni okusi v sosednji Gorici na slovenskem predstavitvenem prostoru. 
Prireditev, na kateri se predstavlja kulinarika iz različnih držav, letno obišče več 
tisoč obiskovalcev iz širšega območja.  

• V sklopu projekta Smaragdna pot, ki združuje vse občine severne Primorske, bo TZ 
TIC Nova Gorica skrbela za vnos turistične ponudbe na spletno stran 
www.smaragdna-pot.si. Severnoprimoska turistična ponudba se skupaj predstavlja 
na sejmih, borzah in drugih predstavitvah. 

• TZ Nova Gorica je sodelovala kot aktivni partner v letu 2009 pri projektu Oživljanje 
vodnjakov in kalov v čezmejnem območju. Čakamo na odobritev projekta. 

• Sodelujemo v projektu Next Exit - Na lepše (projekt STO). 
• TZ TIC Nova Gorica je koordinator projekta Moja dežela lepa in gostoljubna (projekt 

TZS) za severno primorsko regijo. Sam projekt, tekmovanje in izbira najbolje 
urejenih krajev, prispeva k kakovosti življenja ljudi, trajnostnemu razvoju in 
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urejenosti okolja, kakovosti turistične ponudbe, promociji turizma in razvoju 
turistične in ekološke zavesti prebivalstva.  

• Centralni slovenski turistični rezervacijski sistem (v nadaljevanju CRS), ki se nahaja 
na uradnem slovenskem turističnem portalu www.slovenia.info, omogoča turistom 
iz vseh koncev sveta izbiro in spletno rezervacijo prenočitev. TZ TIC Nova Gorica 
se bo vključila kot skrbnik. Rezervacije prenočišč bodo potekale prek spletnih 
portalov www.novagorica-turizem.com in www.slovenia.info.  

• Še naprej se bo TZ TIC Nova Gorica prijavljala na različne razpise. Predvsem bo 
podpirala projekte, ki zajemajo lokalno dediščino, kulturo in kulinariko ter vse 
projekte, ki vključujejo razvoj obstoječih in novih turističnih proizvodov in 
programov.  

 
TZ TIC Nova Gorica je v letu 2011 pridobila status pravne osebe, ki deluje v 
javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega 
območja, za obdobje petih let oziroma do 24. 8. 2016. 
 
 

Dejana Baša 
Sekretarka Turistične zveze in 

vodja TIC-a Nova Gorica 

Črtomir Špacapan 
Predsednik  

Turistična zveza Nova Gorica 
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