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1. PREGLED DELA TURISTIČNE ZVEZE - TIC NOVA GORICA  
 
Turistična zveza - Turistični informacijski center Nova Gorica (v nadaljevanju TZ TIC Nova 
Gorica) je pripravila letno poročilo o izvajanju informacijsko-turistične dejavnosti in drugih 
turističnih aktivnosti skladno s pogodbo z Mestno občino Nova Gorica (v nadaljevanju 
MONG) o sofinanciranju za leto 2014; pogodba številka 333-1/2013-37 iz dne, 20. 01. 2014. 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1403/09.034 (sredstva za programe 
Turistične zveze TIC Nova Gorica). TZ TIC Nova Gorica skrbi za nemoteno delo v Turističnem 
informacijskem centru Nova Gorica (v nadaljevanju TIC Nova Gorica) v Novi Gorici. Skladno s 
pogodbo mora skrbeti za nemoteno delo še drugih info točk v MONG: Kostanjevica, Solkan, 
Sabotin in Grgar. 
 
TZ TIC Nova Gorica deluje na področju spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega 
območja občine. Mestni svet MONG je na seji 23. 6. 2011 s sklepom št. 333-01-2/2004 
pooblastil TZ TIC Nova Gorica za spodbujanje razvoja turizma ter opravljanje drugih 
dejavnosti: informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, 
ugotavljanje mnenj obiskovalcev, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, 
trženje celovite turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih 
turistom, organizacija in izvajanje prireditev, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega 
prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ipd. TZ TIC Nova Gorica je pridobila pri 
Ministrstvu za gospodarstvo RS (št. 322-36/2006-5, z dne 4. 5. 2011) status pravne osebe, ki 
deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega 
območja občine.  
 
TZ TIC Nova Gorica je delo in aktivnosti v letu 2014 izvajala skladno s planom dela za leto 
2014, ki je v skladu s statutom zveze in usklajenimi smernicami razvoja turizma MONG. 
Osnova za delovanje so: Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT), Strategija razvoja 
slovenskega turizma 2012-2016 in z Zakon o društvih.  
 
TZ TIC Nova Gorica je usmerjena k izvajanju številnih aktivnosti in projektov, pomembnih za 
razvoj turistične ponudbe občine, ter v spodbujanje in pospeševanje delovanja turističnih in 
drugih društev, ki sooblikujejo turistično ponudbo. Pri izvajanju aktivnosti sodeluje z 
različnimi institucijami na lokalni in nacionalni ravni: z vsemi oddelki MONG, z Gospodarsko 
zbornico Slovenije, z Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica, z Regijsko razvojno 
agencijo severne Primorske, s krajevnimi skupnostmi ter turističnimi in drugimi društvi, z 
Upravno enoto Nova Gorica, s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, s Kmetijsko 
gozdarskim zavodom Nova Gorica, s Turistično zvezo Slovenije (v nadaljevanju TZS), z Javno 
agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma ali krajše SPIRIT Slovenija (v nadaljevanju Agencija SPIRIT) in njenimi predstavniki v 
tujini, z direktoratom za turizem in internacionalizacijo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Republike Slovenije in drugimi sorodnimi institucijami. Pri svojem delu 
sodeluje tudi s sorodnimi turističnimi organizacijami iz vse Slovenije, predvsem pa s 
turističnimi organizacijami severne Primorske in iz italijanske strani, okoliškimi občinami na 
obeh straneh meje, Fundacijo Poti miru in drugimi. 
 
Z namenom povečati razpoznavnost turizma mesta Nove Gorice in njegove okolice izvaja 
promocijo na tujem in domačem trgu z vsemi orodji tržnega komuniciranja. Turistično 
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ponudbo predstavlja na sejmih, borzah, delavnicah, drugih predstavitvah in skozi druge 
aktivnosti. Pripravlja in skrbi za izdelavo promocijskega materiala ter za oglaševanje. 
Promovira mesto Nova Gorica in njeno okolico, kar vključuje kulturne in naravne 
znamenitosti, enogastronomijo, šport in rekreacijo, prireditve, igralništvo, namestitve ter 
drugo turistično ponudbo. Organizira in nudi pomoč pri organizaciji kulturno-turističnih 
prireditev ter motivira in stimulira ljudi na podeželju, da obujajo in ohranjajo stare običaje in 
navade. TZ TIC Nova Gorica skozi razvojne in druge projekte prispeva k izboljšanju turistične 
ponudbe. Osnovni cilj njenega dela in vseh aktivnosti je izboljšanje razpoznavnosti in 
kakovosti turizma.  
 
TZ TIC Nova Gorica je usmerjena k medsebojnemu sodelovanju in povezovanju turističnih 
ponudnikov, subjektov javnega sektorja ter civilne družbe po načelu javnega zasebnega 
partnerstva na vseh nivojih od lokalnega do nacionalnega pri skupnem načrtovanju, razvoju, 
oblikovanju, trženju in evalvaciji integralnih turističnih proizvodov, z namenom razvoja 
promocije turistične ponudbe in večanja prepoznavnosti novogoriškega prostora.  
 
Junija 2014 je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izvedlo revizijo 
prijav podatkov za leta 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012 za vse zavarovance, ki so bili v tem 
času zaposleni na TZ TIC Nova Gorica. ZPIZ je ugotovil, da ni bilo nobenih nepravilnosti.  

 
1.1 Pospeševanje turistično-društvene dejavnosti 

TZ TIC Nova Gorica nudi turističnim društvom pomoč pri organizaciji prireditev, strokovne 
informacije in pomoč. Pomaga društvom pri oglaševanju dogodkov, saj vstavlja dogodke na 
lastno in druge spletne strani, na socialna omrežja ter v mesečnik Kam. Tradicionalne 
prireditve so napisane v splošnem prospektu »Nova Gorica nova doživetja« in na letaku 
»Tradicionalne prireditve na Goriškem v letu 2014«, za objavo slednjih so turistična društva 
pozvana enkrat letno. Prav tako predstavlja prireditve obiskovalcem v TIC-u in v TP Solkan 
ter na sejmih doma in v tujini. Skrbi za promocijo prireditev: pošilja elektronska vabila in 
objavlja dogodke v brezplačnih oglasih na spletnih straneh, v časopisih in revijah. TZ TIC Nova 
Gorica aktivno sodeluje s turističnimi in drugimi društvi ter skupaj z njimi izpeljuje nekatere 
dogodke in različne predstavitve. Pomaga pri pripravi in izdaji prospektov in drugih 
promocijskih gradiv.  
 
Turistična društva prispevajo s svojim delovanjem pomemben dodatek pri oblikovanju 
turistične ponudbe na lokalni ravni. Njihova dejavnost je pomembna v vsakem okolju in še 
posebej na območjih, ki nimajo drugih nosilcev turistične ponudbe. V njih se ljudje interesno 
povezujejo na načelih svobodnega združevanja in prostovoljnosti dela. TZ TIC Nova Gorica 
spodbuja turistična društva, da: 

� spodbujajo lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri turističnih akcijah (prireditve, 
urejanje okolja); 

� usmerjajo prebivalstvo pri ohranjanju kulturne dediščine in naravnih vrednot; 
� sodelujejo pri spodbujanju turistične kulture pri otrocih in mladini; 
� opravljajo turistično informacijsko dejavnost v krajih, kjer ni drugih oblik tovrstnega 

turističnega delovanja; 
� organizirajo ali sodelujejo pri oblikovanju in izvedbi turističnih prireditev in drugih 

turističnih produktov. 
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Turistična društva s svojim delovanjem soustvarjajo pogoje za razvoj turistične ponudbe in 
sooblikujejo turistično kulturo v svojem kraju. V skladu z zakonodajo o delovanju društev, ki 
jim dovoljuje opravljanje gospodarske dejavnosti po načelih nepridobitnosti, so lahko nosilci 
turističnih storitev.  
 
S posameznimi turističnimi društvi smo v letu 2014 sodelovali pri organizaciji dogodkov, 
izvedbi programa, oglaševanju njihovih tradicionalnih prireditev. V novembru in decembru 
smo izvedeli dve ustvarjalni delavnici za vse ponudnike MONG, katere so se udeležili tudi 
člani turističnih društev.  
 
TZ TIC Nova Gorica je priredila srečanje turističnih društev, članov Turistične zveze Nova 
Gorica, ki je potekalo 29. oktobra 2014 na gradu Ozeljan. Prisotnih je bilo 40 posameznikov, 
iz društev: LO-KO Lokve, TD Nova Gorica, TD Ozeljan-Šmihel, KTD Vitovlje, KTD Osek, TD 
Banjšice, TD Branik, TD Lokve, TD Dornberk, TD Šempas, TD Prvačina, ŠKTD Zalošče in TD 
Solkan. Na srečanju se je predstavilo preteklo delo TZ TIC Nova Gorica, plan za prihodnje leto 
in pobude prisotnih. Izpostavile so se različne problematike in aktualne teme zveze in 
društev. Bila je odlična priložnost za izmenjavo informacij ter povezovanje in mreženje. 
 

  
Sliki: Srečanje turističnih društev v Ozeljanu, 29. 10. 2014 

 
Vsa turistična društva, ki so včlanjena v Turistično zvezo Nova Gorica so enkrat letno vabljena 
na skupščino – v letu 2014 je skupščina potekala 4. aprila 2014. Med letom so potekale rede 
seje članov upravnega odbora.   
 

1.2 Turistično-informacijska dejavnost 

Turistični informativni center Nova Gorica je v obdobju deloval vse dni v letu, razen 1. 
januarja,  20. aprila in 1. novembra. Od 2. januarja do 30. junija je deloval od ponedeljka do 
petka od 8. do 18. ure, od 1. julija do 31. avgusta od 8. do 20. ure ter od 1. septembra do 6. 
oktobra od 8. do 19. ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 13. ure. V času izven 
delovnega urnika je deloval telefonski dežurni klicni center, ki ga vodi podjetje Linea Directa.  
 

 
Slika: TIC Nova Gorica v Eda centru 
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Turistična pisarna Solkan je bila odprta od 15. julija do 19. septembra 2014 ob sredah in 
petkih od 12. do 15. ure.  
 
Beležimo porast povpraševanj po informacijah v TIC-u Nova Gorica za 9,50 % več kot v istem 
obdobju lani. Še posebno v juliju in avgustu 2014 smo zaznali večje število povpraševanj - 
20,87 % več kot julija in avgusta lani. Največ je bilo Italijanov, Francozov, Avstrijcev in 
Nemcev, Belgijcev, Špancev, Čehov in gostov iz Velike Britanije.   
 
Tuji gostje so povpraševali predvsem po: možnostih za prenočevanje, ogledih (naravne ter 
kulturne znamenitosti), gostinski ponudbi, turističnih publikacijah, turistični ponudbi ostalih 
krajev po Sloveniji, obisk TIC-a z namenom uporabe interneta, peš in kolesarskih poteh, 
prevoznih sredstvih (vozni redi vlakov, avtobusov, rent a car, rent a bike, taksi), spominkih, 
tradicionalnih prireditvah in vremenski napovedi. 
 
Domači gostje so povpraševali predvsem po: prireditvah v MONG (knjižica KAM), 
promocijskem materialu o Goriški, informacijah o naravnih ter kulturnih znamenitostih, 
informacijah in promocijskem materialu ostalih krajev po Sloveniji in promocijskem 
materialu o prenočiščih po Sloveniji (turistične kmetije, privatne sobe).  
 
Za goste, ki povprašujejo po prenočiščih, je pripravljen poseben seznam prenočišč z 
informativnimi cenami za leto 2014. Podatki so letno ažurirani in posredovani tudi 
turističnim agencijam in posameznikom.  
 
Sodelovali in svetovali smo pri odprtju Info točke Grgar.  
 

1.3 Stroški zunanjih izvajalcev – Info točka Kostanjevica  

 
V Pogodbi o sofinanciranju za leto 2014 je določeno, da je TZ TIC Nova Gorica zadolžena za 
nemoteno delovanje in vodenje info točk MONG, med katere spada tudi Info točka 
Kostanjevica, ki se nahaja v Frančiškanskem samostanu na Kostanjevici. Turistična ponudba v 
Frančiškanskem samostanu na Kostanjevici obsega: Grobnico  francoske kraljeve družine 
Burbonov, Škrabčevo knjižnico, zbirko bourbonk in sakralno  kulturnozgodovinsko dediščino 
celotnega samostana. Zaradi obsega turistične ponudbe in števila obiskovalcev se turistična 
ponudba vodi in koordinira samostojno preko Info točke Kostanjevica.  
 
Skladno s Pogodbo o izvajanju storitev (št. 02/2014, z dne 27. 1. 2014) je TZ TIC Nova Gorica 
izplačevala mesečno Zavodu samostana na Kostanjevici 2.000,00 €, kar znaša letno 
24.000,00 €. 
 
Iz Poročila o izvedenih aktivnosti Zavoda samostana na Kostanjevici z 19. 1. 2015 je razvidno, 
da so bile izpolnjene vse obveznosti iz pogodbe. Zagotovljena je bila organizacija, strokovno 
vodenje in koordinacija turistične ponudbe na Kostanjevici. Vodenje je bilo zagotovljeno z 
zaposlitvijo ene osebe, ki je v času, ko ni bilo obiskovalcev, delala kot skrbnica Škrabčeve 
knjižice. Od oktobra dalje je bila tudi mentor pri izvrševanju javnega dela, v okviru katerega 
je potekala digitalizacija publikacij Škrabčevega projekta. Sprejemala je skupine obiskovalcev 
in posameznike v okviru rednega delovnega časa in tudi izven.  
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V letu 2014 je bilo na ogledu 5.886 obiskovalcev v 190 organiziranih skupinah, od tega 37 
skupin tujcev (v predhodnem letu 6.674 obiskovalcev,  214 organiziranih skupin). Med tujimi 
obiskovalci beležijo največ Italijanov, sledijo Francozi, Avstrijci in državljanov iz bivših 
jugoslovanskih republik. Individualni gosti so prihajali iz vsega sveta, po oceni jih je bilo več 
kot 1.500. Poleg teh je potrebno prešteti še nekaj tisoč obiskovalcev, ki v pomladnih mesecih 
obiščejo rožni vrt.  
 
V letu 2014 je samostan pripravil novo spletno stran za popestritev ponudbe in približati 
ponudbo uporabnikom. Novembra jih je počastil z obiskom predsednik RS Borut Pahor 
skupaj s predsednikom Nemčije g. Joachimom Gauckom.  

1.4 Prodaja spominkov 

Prodaja spominkov na sedežu TIC-a Nova Gorica (Delpinova 18b) zajema lastne artikle »Nova 
Gorica nova doživetja« in artikle tujih dobaviteljev. Spominki z logotipom »Nova Gorica nova 
doživetja« so naslednji: 

• ženske, moške in otroške majice,  

• skodelice, 

• predpasniki,  

• razglednice: Trnovo pri Gorici, Nova Gorica, Vipavska dolina, Trnovska in Banjška 
planota, Preserje, 

• magneti z dvema različnima motivoma: solkanski most in vrtnica, 

• športne rute, 

• zložljive torbice v dveh barvah. 
 

  
Sliki: Prodajni artikli v TIC-u Nova Gorica 

 
Drugi prodajni artikli:  

• znamke za razglednice (Slovenija in tujina), 

• ročno izdelani izdelki iz sivke (Varstveno delovni center Nova Gorica), 

• ročno izdelani keramični izdelki, 

• spominki »I feel Slovenia« (ženske, moške in otroške majice, kape, magneti), 

• knjige: »Soukan an Soukenci«, »Vipavska - barve, vonji, okusi«, »Na robu« in 
»Grgarski zbornik«, 

• razglednice drugih izdajateljev: Sveta Gora in Nova Gorica, 

• magneti z motivi Slovenije.  
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1.5 Statistični podatki prihodov in prenočitev turistov v MONG 

Podatki o prihodu in prenočitvah turistov po mesecih v letu 2014 v primerjavi predhodnim so 
zbrani iz spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije (www.stat.si).  
 
Kljub gospodarski krizi, ki je prizadela tudi turizem, in konstantnemu slabemu vremenu 
beležimo v MONG porast števila prenočitev v primerjavi s predhodnim letom. Podatki za 
obdobje od januarja 2014 do decembra 2014 kažejo, da se je število nočitev zvišalo za 9,92 % 
v primerjavi z istim obdobjem lani (iz 136.303 v letu 2013 na 149.825 v 2014): domačih se je 
zmanjšalo za 3,94 %, tujih pa povečalo za 10,94 %. Porast prenočitev beležimo predvsem v 
mesecih: januar (44,44%), oktober (25,68 %), maj (22,93 %) in julija (21,04 %). Padec 
prenočitev turistov pa le v mesecih november (9,21%) in avgust (4,04%).  
 

mesec 
DOMAČI TUJI SKUPAJ DOMAČI TUJI SKUPAJ DOMAČI TUJI SKUPAJ 

2013 2014 % 

Januar 661 8.586 9.247 702 12.654 13.356 6,20 47,38 44,44 

Februar 848 7.435 8.283 802 8.814 9.616 -5,42 18,55 16,09 

Marec 808 10.114 10.922 928 10.325 11.253 14,85 2,09 3,03 

April 552 8.982 9.534 606 10.060 10.666 9,78 12,00 11,87 

Maj 742 8.932 9.674 950 10.942 11.892 28,03 22,50 22,93 

Junij 852 10.620 11.472 959 10.608 11.567 12,56 -0,11 0,83 

Julij 579 10.262 10.841 552 12.570 13.122 -4,66 22,49 21,04 

Avgust 1.077 18.510 19.587 836 17.960 18.796 -22,38 -2,97 -4,04 

September 730 12.543 13.273 559 12.897 13.456 -23,42 2,82 1,38 

Oktober 805 9.805 10.610 707 12.628 13.335 -12,17 28,79 25,68 

November 834 10.857 11.691 832 9.782 10.614 -0,24 -9,90 -9,21 

December 870 10.299 11.169 556 11.596 12.152 -36,09 12,59 8,80 

SKUPAJ 9.358 126.945 136.303 8.989 140.836 149.825 -3,94 % 10,94 % 9,92 % 

Tabela: Prenočitve turistov v MONG – primerjava med letoma 2013 in 2014 

 
Na prvem mestu po številu prenočitev v letu 2014 v MONG prednjačijo Italijani (108.120 
nočitev), sledijo Nemci (3.081 nočitev), Kitajci (2.562 nočitev), Avstrijci (2.102 nočitev), Hrvati 
(1.751 nočitev), Čehi (1.747 nočitev), Madžari (1.638 nočitev), Srbi (1.494 nočitev), Ukrajinci 
(1.401 nočitev) in Poljaki (1.387 nočitev).   
 
Prihodi turistov v letu 2014 so se povečali za 12,47 % v primerjavi s predhodnim letom; v 
letu 2014 je bilo 83.241 prihodov, leta 2013 pa 74.011. Domačih gostov se je povečalo za 
12,07 % (iz 5.235 v letu 2013 na 5.867 v letu 2014), tujih podobno za 12,05 % (iz 68.776 
prihodov v letu 2013 na 77.374 v letu 2014). V MONG so med najštevilčnejšimi turisti po 
prihodih daleč v ospredju Italijani (61.658 prihodov), sledijo Nemci, Kitajci, Avstrijci, Hrvati, 
Srbi, Ukrajinci, Čehi, Madžari in Francozi.  
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mesec 
DOMAČI TUJI SKUPAJ DOMAČI TUJI SKUPAJ DOMAČI TUJI SKUPAJ 

2013 2014 % 

Januar 312 4.710 5.022 410 6.108 6.518 31,41  29,68  29,79  

Februar 383 4.479 4.862 448 5.253 5.701 16,97  17,28  17,26  

Marec 474 6.112 6.586 573 5.869 6.442 20,89  -3,98  -2,19  

April 337 4.895 5.232 379 5.978 6.357 12,46  22,12  21,50  

Maj 525 5.135 5.660 697 6.475 7.172 32,76  26,10  26,71  

Junij 435 5.607 6.042 687 6.175 6.862 57,93  10,13  13,57  

Julij 383 5.351 5.734 332 6.952 7.284 -13,32  29,92  27,03  

Avgust 463 8.199 8.662 468 9.046 9.514 1,08  10,33  9,84  

September 425 6.233 6.658 380 6.851 7.231 -10,59  9,91  8,61  

Oktober 530 5.853 6.383 486 6.543 7.029 -8,30  11,79  10,12  

November 504 6.211 6.715 579 5.650 6.229 14,88  -9,03  -7,24  

December 464 5.991 6.455 428 6.474 6.902 -7,76  8,06  6,92  

SKUPAJ 5.235 68.776 74.011 5.867 77.374 83.241 12,07 % 12,50 % 12,47 % 

Tabela: Prihodi turistov v MONG – primerjava med letoma 2013 in 2014 

 
Število ležišč v MONG v letu 2014 je bilo po podatkih Statističnega urada RS povprečno 1.230 
ležišč, stalnih 1.222 in število sob povprečno 597.  
  

mesec 
št.sob 

stalna 
ležišča 

zmogljivost 
skupaj 

št.sob 
stalna 
ležišča 

zmogljivost 
skupaj 

2013 2014 

Januar 517 1.012 1.027 576 1.129 1.129 

Februar 499 973 984 573 1.122 1.122 

Marec 517 1.015 1.031 608 1.262 1.263 

April 579 1.132 1.133 512 1.002 1.004 

Maj 583 1.222 1.229 650 1.360 1.368 

Junij 600 1.275 1.291 578 1.214 1.231 

Julij 656 1.380 1.391 634 1.326 1.333 

Avgust 662 1.388 1.409 641 1.334 1.351 

September 671 1.410 1.432 675 1.468 1.486 

Oktober 631 1.342 1.339 610 1.270 1.282 

November 559 1.096 1.097 555 1.091 1.093 

December 580 1.156 1.155 555 1.091 1.093 

SKUPAJ 588 1.200 1.210 597 1.222 1.230 

Tabela: Število ležišč v MONG – primerjava med letoma 2013 in 2014 
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2. IZDELAVA PROMOCIJSKEGA MATERIALA 
Namen promocijskega in informativnega materiala je doseganje prepoznavnosti turizma 
MONG ter spodbujanje povpraševanja po informacijah in rezervacijah. Promocijski material 
je izdelan na osnovi celostne grafične podobe in slogana »Nova Gorica nova doživetja«. Na 
tujem trgu se uporablja slogan »Nova Gorica new adventures«. Splošno se uporablja tudi 
krajši logotip »GO«.  
 

  
Slike: Celostna podoba »Nova Gorica nova doživetja« 

 
Promocijski material kot so prospekti se predstavlja in nudi na sejmih in borzah, prireditvah 
in drugih dogodkih ter je na razpolago turistom na sedežu TIC-a v Novi Gorici. TZ TIC Nova 
Gorica skrbi za razpošiljanje lastnih prospektov v druge turistično-informacijske centre po 
Sloveniji in na slovenska predstavništva v tujini. Posreduje jih agencijam in tour operatorjem 
na primarnem in sekundarnem trgu. Gostinski, prenočitveni in drugi turistični ponudniki, 
podjetja in druge organizacije MONG prihajajo po promocijski material, katerega dajejo na 
razpolago svojim strankam.  
 
V letu 2014 so nastali naslednji novi promocijski oz. prodajni materiali z logotipom »Nova 
Gorica nova doživetja«:  
 
o Letak tradicionalnih prireditev v MONG za leto 2014. Pripravil se je obojestranski letak z 

naštetimi tradicionalnimi prireditvami – ime prireditve, kraj in datum. Letak je oblikovan v 
celostni podobi »Nova Gorica nova doživetja«. Na razpolago je vsem obiskovalcem TIC; 
delimo ga tudi na raznih prireditvah in predstavitvah.   

 

  
Sliki: Obe strani letaka »Tradicionalne prireditve na Goriškem 2014« 

 
o Prospekt Smaragdna pot za rusko tržišče v sodelovanju z občinami: Cerkno, Idrija, Vipava, 

Ajdovščina, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica, Brda, 
Kanal, Tolmin in Kobarid. Izvajanje koordinacije priprave prospekta: izbira besedil, 
fotografij, kontaktiranje s predstavniki iz vseh občin, sodelovanje s prevajalko besedila in 
piscem besedila, sodelovanje pri oblikovanju in tisku prospekta. Prospekt je nastal v 
sodelovanju z Društvom Slovenija Rusija, ki je organiziralo 13. 6. 2014 v Novi Gorici Dan 
Rusije. Zaradi vloženega lastnega dela (koordinacije) TZ TIC Nova Gorica ni imela drugih 
stroškov.  
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Slika: Naslovnica prospekta »Smaragdna pot« 

 
o Oblikovana in stiskana je nova trganka – zemljevid mesta in občine. Trganka je na novo 

oblikovana, ažurirana je vsebina in izvedeni so prevodi besedil. Trganka je nepogrešljiva v 
TIC-u, saj obiskovalci pogosto posežejo po zemljevidu mesta oz. njene okolice. Na njem so 
prikazani: znamenitosti, muzeji, galerije, prenočišča in druge za turiste koristne vsebine. 
Zgibanka je oblikovana v celostni podobi »Nova Gorica nova doživetja«.     

 

  
Slika: Obe strani trganke zemljevida 

 
o Oblikovan in stisnjen je nov prospekt Opojni šarm burbonk. Izdelano je novo besedilo, 

prevodi v angleščino in italijanščino, uporabljene so nove fotografije. TZ TIC Nova Gorica 
je izdelala prospekt na prošnjo Društva ljubiteljev vrtnic iz Nove Gorice. Prospekt je 
izdelan v celostni podobi »Nova Gorica nova doživetja«.  

 

 
Slika: Naslovnica trojezičnega prospekta »Opojni šarm burbonk« 

 
o V okviru projekta LivingFountains je bil izdelan nov prospekt o vodnjaku Brida, ki se 

nahaja v Šempasu. TZ TIC Nova Gorica je koordinirala njegovo izdelavo: besedila, prevode 
v angleščino in italijanščino, lektoriranje, izbor fotografij, oblikovanje in tisk. 
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Slika: Naslovnica trojezičnega prospekta »Vodnjak Brida« 

 
o V okviru projekta LivingFountains smo sodelovali z vodilnim partnerjem pri izdelavi še 

drugih promocijskih materialov: razglednic posameznih vodnjakov in brošure »Pot 
vodnjakov od Nove Gorice do Doberdoba«.   

 

 
Slika: Naslovnica zloženke »Poti vodnjakov od Nove Gorice do Doberdoba« 

 
o Preoblikovan in natisnjen je prospekt »Novi krog doživetij Nove Gorice in Solkana«. 

Besedilo je ostalo isto – naredili so se le manjši popravki zaradi sprememb. Nove vsebine 
so se prevedle v italijanščino in angleščino. Izbrane so bile nove fotografije in izdelano 
novo oblikovanje, ki je skladno s celostno podobo »Nova Gorica nova doživetja«.  

 

 
Slika: Naslovnica prospekta »Novi krog doživetij Nove Gorice in Solkana« 

 
o V izdelavi je enograstronomski prospekt MONG – pripravilo se je že besedilo in izvedli 

prevodi v angleščino in italijanščino, zbrani recepti, izbrane fotografije. Prospekt je v 
oblikovanju, natisnjen bo v prihodnjem letu.    

 
o V izdelavi je letak s tradicionalnimi prireditvami MONG. Pri organizatorjih tradicionalnih 

prireditev v MONG so se zbrali datumi prireditev za leto 2015. V oblikovanju je letek v 
celostni podobi »Nova Gorica nova doživetja«, ki bo izdelan v začetku leta 2015. 
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o Izdelale so se darilne vrečke v celostni podobi »Nova Gorica nova doživetja«. Vrečke so 
promocijske, izdelane iz papirja. Na njih je fotografija vrtnice, simbola mesta. Izdelava 
vrečk je bila potrebna, saj nismo imeli doslej nobenih primernih vrečk. 

 

 
Slika: Darilne vrečke 

 
o Izdelala se je elektronska novoletna voščilnica v celostni podobi »Nova Gorica nova 

doživetja«.  
 
o Izdelale so se promocijske majice z logotipom »GO«. 
 

o Pripravilo se je novo spletno mesto www.novagorica-turizem.com/pespoti na domači 
spletni strani namenjeno pešpotem v 4 jezikih. Spletna povezava je takoj vidna na domači 
spletni strani. Na njej je zemljevid s pešpotmi, opisi posameznih pešpoti, fotografije, 
višinske razlike, prikaz teras in posnetki poti.   

 

 

Slika: Spletno mesto »Pešpoti« na domači spletni strani 

 
o Oblikovale in postavile so se table za posamezne pešpoti, postavljene na začetek 

posamezne poti. Vsebujejo: zemljevid poti, dolžino, čas trajanja in višinska razlika. 
Izdelava je financirana s projektom Walking People. TZ TIC Nova Gorica pa je poskrbela za 
vsebino in obliko ter skrb za koordinacijo izdelave.  

 

 
Stojala, ki so postavljena na začetku pešpoti 

 
o Pripravile so se spletne strani v 4 novih jezikovnih različicah, saj so bile spletne vsebine 

prevedene v letu 2014 še v nemščino, francoščino, španščino in ruščino.  
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o Pripravili so se tematski itinerariji v sodelovanju s podjetjem Hit d.d. 
 

o Brošura Kam je mesečni informator po dogodkih na območju MONG, Občine Šempeter-
Vrtojba in Občine Brda. TZ TIC Nova Gorica vsakodnevno zbira pri organizatorjih prireditev 
podatke o dogodkih, ki jih nato oblikuje v knjižico, in skrbi za koordinacijo izdaje kot tudi 
za promocijo. Zavod KŠTM Šempeter-Vrtojba zbira podatke o dogodkih iz občine 
Šempeter-Vrtojba, ZTKMŠ Brda pa za briške dogodke. Mesečnik je brezplačen. Pripravile 
so se nove naslovnice za obdobje od aprila 2014 do aprila 2015.  

 

 
Slika: Decembrska naslovnica mesečnika »Kam« 

 
o Odkup fotografij za potrebe promocije.  
 
o TZ TIC Nova Gorica je sodelovala pri pripravi kolesarske zloženke »Smaragdne kolesarske 

poti«. Kolesarske poti po severni Primorski in obmejnem delu Italije so predstavljene v 
zloženki in na spletnem mestu www.bike-alpeadria.com/smaragdne_kolesarske_poti/. 
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3. IZVAJANJE PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI 
Intenzivno se je izvajala promocija turizma z namenom povečanja prepoznavnosti na 
nacionalnem in globalnem trgu. Tržno komuniciranje se je izvajalo z uporabo sodobnih orodij 
tržnega komuniciranja, usklajenega z lokalnimi, regionalnimi in drugimi turističnimi subjekti.  

3.1 Sejmi in borze 

TZ TIC Nova Gorica je v preteklem letu nastopila na različnih sejmih in borzah doma in v 
tujini. Povečini se je predstavljala v sklopu slovenskega predstavitvenega prostora, ki je v 
organizaciji Agencije SPIRIT. Na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani ter na sejmu 
Expomego v Gorici je bila uporabljena lastna stojnica, ki je urejena skladno s celostno 
grafično podobo »Nova Gorica nova doživetja«. Turistična ponudba MONG je prisotna s 
promocijsko-informativnim materialom tudi na drugih sejmih in borzah v tujini, ki so v 
organizaciji SPIRIT-a. V sodelovanju z podjetjem Hit d.d. iz Nove Gorice smo se predstavili na 
italijanskem sejmu BIT Milano in v Utrechtu.  
 

 
Slika: ITB Berlin 2014, slovenska stojnica 

 

V letu 2014 se je TZ TIC Nova Gorica udeležila naslednjih sejmov in borz: 
 

• Ferien Messe Wien (Dunaj, Avstrija, 16. - 19. januar 2014). TZ TIC Nova Gorica že vrsto let 
predstavlja turistično ponudbo MONG na dunajskem turističnem sejmu. Predstavitev je v 
okviru slovenskega razstavnega prostora, ki je pod okriljem Agencije SPIRIT. Obiskovalci so 
se predvsem pozanimali o: naravni in kulturni dediščini, kulinariki in vinu, prenočitvenih 
zmogljivostih in rekreaciji.  

• Fitur Madrid – Fiera International de Turismo (Madrid, Španija, 22. – 26. januar 2014). 
Na eni največjih poslovnih borz v mednarodni turistični industriji se je TZ TIC Nova Gorica 
predstavila že tretje leto zapovrstjo. Pult je bil sestavni del slovenskega razstavnega 
prostora, ki je pod okriljem SPIRIT-a. Obiskovalce je predvsem zanimalo: naravna in 
kulturna dediščina, informacije o prometu (vinjeta, avtoceste, železnica, letališča...), 
možnost nastanitve in pešpoti.   

• Vakantiesalon Brusseles (Bruselj, Belgija, 6. – 10. februar 2014). TZ TIC Nova Gorica je 
predstavila turistično ponudbo MONG na sejmu Vakantie Salon v Bruslju. Predstavitev je 
potekala v okviru slovenskega razstavnega prostora, pod okriljem Agencije SPIRIT. Za 
Slovenijo je sejem pomemben predvsem zato, ker imajo Belgijci veliko kupno moč in 
dobro letalsko povezavo z Ljubljano. Rdeča nit so bili trije tematski sklopi: golf, 
potapljanje, pohodništvo in kolesarjenje. 

• Alpe-Adrija. Turizem in prosti čas – TIP (Ljubljana, 29. januar – 1. februar 2014). Na 
največjem slovenskem turističnem sejmu smo se predstavili s promocijsko stojnico v 
enotni podobi »Nova Gorica nova doživetja«. Na stojnici so se predstavili nekateri 
ponudniki MONG. 

• BIT Milano (13. - 15. februar 2014) – sofinanciranje predstavitve Društva soška fronta.  
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• Expomego (Gorica, Italija, 20. - 23. februar 2014). TZ TIC Nova Gorica se je predstavila v 
sosednji Gorici z novo promocijsko stojnico in novimi promocijskimi materiali Nova Gorica 
Nova doživetja. Na naši stojnici so bili prisotni ponudniki iz MONG.  

• Fitness Sport Benessere Udine (Videm, Italija, 1. in 2. marec 2014). TZ TIC Nova Gorica je 
na sejmu predstavila ponudbo MONG. Poudarek je bil na promociji pešpoti na Goriškem.  

• ITB – Internationale Tourismus Börze Berlin (Berlin, Nemčija, 5. - 9. marec 2014). Druga 
predstavitev na največji svetovni borzi. Največ je bilo povpraševanja po naravni in kulturni 
dediščini, pešpoteh in drugih aktivnostih na prostem, vinu in kulinariki, prenočitvenih 
kapacitetah, prometnih povezavah in podnebju. Trije dnevi so bili namenjeni poslovni 
javnosti, obiskale so nas agencije iz Nemčije in drugih držav, zadnja dva dni pa splošni 
javnosti.  

• 17. Slovenska turistična borza (Nova Gorica, 15. - 17. maj 2014). Na borzi se z vnaprej 
dogovorjenimi sestanki med slovenskimi turističnimi ponudniki in tujimi organizatorji 
potovanj krepijo uspešna partnerstva in spodbujajo nove povezave. Letos je bila Nova 
Gorica sploh zanimiva za obiskovalce, saj je bila gostiteljica prireditve.  

• Turistična Borza Natour (Dobrovo, 2. - 5. oktober 2014). Borza je največji poslovno 
turistični dogodek za aktivni oddih v Sloveniji. Prijavljenim turističnim podjetjem omogoča 
na enem prostoru predstaviti svojo turistično ponudbo številnim potencialnim poslovnim 
partnerjem iz tujine. Borze se je udeležilo 20 vabljenih tour operaterjev.   

• 18. Wiener Herbst Senioren Messe (Dunaj, Avstrija, 12. - 15. november 2014). Sejem je 
namenjen seniorjem, upokojencem. Na njim se je predstavljala kulinarika in dediščina. To 
je bila prva predstavitev TZ TIC Nova Gorica na tem sejmu. Poleg informatorja je bil na 
stojnici prisoten tudi ponudnik. Slovenski sejemski prostor so si delili različne organizacije 
in ponudniki iz Slovenije.  

 
Slika: SIW 2015 v Novi Goric v igralnici in hotelu Perla 

3.2 Vzdrževanje spletne strani 

Celotna novogoriška turistična ponudba je objavljena na domači spletni strani 
www.novagorica-turizem.com. Vsebine so v sedmih jezikih, poleg slovenščine še v angleški, 
italijanski, nemški, francoski, španski in ruski različici. Na portal se dnevno vnašajo nove 
vsebine (nova turistična ponudba, urniki, prireditve in dogodki, nove vsebine ali besedila, 
novice, informacije, fotografije ipd.). Spletna stran je ažurirana vsakodnevno. Letno se 
plačuje domena.  
 
V letu 2014 so se pripravila in prevedla besedila v štiri tuje jezike: nemščino, francoščino, 
španščino in ruščino. Za ta namen so se izdelali nova spletna mesta znotraj naše spletne 
strani za vse štiri nove jezikovne različice. V letu 2014 so se prevedle tudi nekatere nove 
vsebine v angleščino in italijanščino.    
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Slika: www.novagorica-turizem.com 

 
V letu 2014 se je vzpostavilo novo spletno mesto www.novagorica-turizem.com/pespoti v 
štirih jezikih na naši spletni strani, namenjeno 24 pešpotem po MONG. Vsebuje opise poti, 
višinske razlike, slike s poti, posnetke poti in Google prikaz teras.  

3.3 Oglaševanje ter sodelovanje z mediji in agencijami  

TZ TIC Nova Gorica povečuje prepoznavnost novogoriškega turističnega območja na 
domačem in drugih trgih z rednim obveščanjem javnih medijev o aktualnem dogajanju v 
obliki javljanj, poročanj ali napovedi o novostih v turistični ponudbi in aktivnostih. Tiskani 
oglasi so oblikovani v celostni podobi »Nova Gorica nova doživetja«. Skrbi za oglaševanje 
prireditev in druge turistične ponudbe v različnih medijih, kot na primer:   
 

• Vsak mesec pripravi k izdaji mesečnik Kam, vodnik po dogodkih v MONG, Občini 
Šempeter-Vrtojba in Občini Brda.  

• Vnašanje podatkov na lastno spletno stran: www.novagorica-turizem.com 

• Vnašanje podatkov na druge spletne strani in aplikacije:  
o Spletne strani, nastale pri projektu Energija okusov: www.festival-vin.si, 

www.mohorjevo.si, www.praznik-polente.si in www.praznik-kostanja.si. 
o Vnašanje vsebin na uradni slovenski turistični portal SPIRITa – www.slovenia.info, za 

kar plačujemo letno naročnino.  
o Spletna stran skupne turistične ponudbe severne Primorske: www.smaragdna-pot.si.  
o Dopolnjevanje in ažuriranje mobilne apliakcije Goriška. 

• Obveščanje javnosti v obliki javljanj, poročanj ali napovedi:   
o revije in časopisi: Primorske novice, Primorski dnevnik, Svet in ljudje, Trip, Športni 

portal, Total tedna, City magazine, Žurnal, Delo, Nedelo, Revija Vino, Dnevnik – 
priloga Prosti Čas, revija Pet Zvezdic … 

o televizijske in radijske hiše: Radio Robin, RTV Slovenija, Radio Si, Radio Ena, Val 202, 
RAI, Radio Koper, Radio Trst, …  

o brezplačne objave na spletnih straneh: www.napovednik.com, www.migajznami.si, 
www.kam.si, www.youth-hostel.si, www.hribi.net, www.kulone.com, 
www.slomedia.it, www.slowwwenia.com,  www.zurnal24.si, www.eprimorska.si, 
www.sraka.com, www.sportnikoledar.si,  www.senijorji.info, www.revija-vino.si, 
www.dogaja.se 

o Objavljanje dogodkov, turistične pondube in aktivnosti na družbenih omrežjih 
Facebook (FB) in Twitter. Na FB-ju smo spremenili profil v stran »Nova Gorica 
Tourism«, kar zahteva uporaba FB-ja kot poslovne strani. Na FB-ju imamo približno 
3720 oseb, ki je všečkalo stran. Na Twitterju pa imamo 480 sledilcev.  

o Novinarske konference – udeleževanje novinarskih konferenc na različne teme.  

• Oglaševanje na:  
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o Radijskih postajah  
o Spletne strani:  

� Poslovni portal Info Slovenia -  www.info-slovenija.info 
� Turistični portal Izletko (Fit media) - www.izletko.si 

o Plakatiranje po MONG in okoliških občinah (festival vin in pohod Lijak-Sekulak)  
o V tiskanih medijih:  

� Oglas v prilogi Slovenske počitnice, priloga je bila priložena 6 regionalnim 
časopisom (april 2014). 

� Predstavitev MONG in posebej Banjške planote v newslettru Veleposlaništva v 
Washingtonu, 28. februarja. Newsletter je bil razposlan po celotnih ZDA in Mehiki, 
objavljen pa je bil tudi na spletnih straneh veleposlaništva ter Ministrstva za 
zunanje zadeve. 

� Oglas v avstrijski reviji Alpen Adria 2014/2015 »Nova Gorica ewartet Sie mit einer 
Fülle neuer Eindrücke und Genüsse«  

� Oglas Lemaj – oglas v katalogu za ruski trg 
� Oglas Potovanja in stil – oglaševanje tradicionalnih dogodkov 
� Oglas v reviji Summer Guide 2014 
� Oglas Pohodništvo, kolesarjenje: v katalogu za kolesarjenje po Sloveniji  
� Oglas v prilogi Primorskih novic Nova Gorica praznuje (september 2014) – 

Promocija na tujem, razvijanje podjetništva doma 
� Fotografije za knjižico »Oltrecastello – da Villesse a Gorizia. Le guide di Autovie 

Venete«, kjer so omenjeni samostan Kostanjevica, solkanski most in židovsko 
pokopališče.  

� Fotografije in podatki za nizozemski vodnik Dominicus guidebooks.  
� Oglaševanje v Milanu – promocija prve svetovne vojne. 

• Sprejemanje domačih in tujih novinarjev, turističnih agencij, študentov:  
o Oddaja Na lepše (RTV SLO) – oddaja namenjena dediščini 1. svetovne vojne 
o Oddaja Na lepše (RTV SLO) – oddaja namenjena Gorici in Novi Gorici ter 17. 

Slovenski turistični borzi, ki je potekala v Novi Gorici 
o Novinarki Ellie Aldridge in Isabel Langdon, Rough Guide obisk v Novi Gorici 

(Samostan Kostanjevica in vinoteka Solum) v torek, 7. oktobra. 
o Obisk madžarske turistične agencije Boabob – ga. Hegedüs Zsuzsa ter dveh 

zgodovinarjev, ki sodelujejo z agencijo, 24. oktobra 2014. Organizirali bodo 
večdnevno potovanje za 500 madžarskih gostov v letu 2015. Potovanje bo na 
temo prve svetovne vojne. Potovali bodo predvsem z vlakom, lokalno se bodo 
prevažali z avtobusom. Za prenočitve smo se povezali s podjetjem Hit.  

o Sprejem in vodenje italijanskih študentov in španskih gostov (11. oktober 
2014) 

3.4 Dežurni klicni center 

V času izven delovnega urnika je deloval telefonski dežurni klicni center, ki ga vodi podjetje 
Linea Directa. Enkrat leto plačuje TZ TIC Nova Gorica njihove storitve.  
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3.5 Druge aktivnosti in prireditve 

• Vodenje evidenc o lokalnih vodičih po MONG 
TZ TIC Nova Gorica je vodi že drugo leto zapored seznam vodičev z licenco za delovanje po 
območju MONG. V ta namen so se oblikovale posebne nalepke, ki dokazujejo podaljšanje 
licence vodiču, ki je opravil predpisano število vodenj v preteklem letu.  
 

• Dnevi Vipavske doline, Goriške in Brd v Beogradu  
V sodelovanju z G&S Promotion iz Ljubljane in ob podpori agencije SPIRIT ter Slovenske 
ambasade v Beogradu, sta TZ TIC Nova Gorica in Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport 
Brda pripravila skupen promocijski nastop v Beogradu, 6. - 7. marca 2014. Dvodnevno 
dogajanje sta zaznamovali dobra organizacija in usklajena promocija turistične ponudbe 
celotnega območja, vključno z igralniško-zabaviščno dejavnostjo, ki jo je predstavilo podjetje 
Hit d.d., oplemenitila pa vrhunska vina vipavskih in briških vinarjev. 
 

• Festival vin Šempas 
Kulturni dom v Šempasu je gostoval 30. in 31. marca 2014 tradicionalni festival vin. Dogodek 
pripravlja TZ TIC Nova Gorica v sodelovanju z Krajevno skupnostjo Šempas z namenom 
privabiti v vas številne obiskovalce in pripraviti v vinorodnem okolišu Vipavske doline 
primerno prireditev. Festival je ponudil prijetno druženje z domačimi, udomačenimi in 
avtohtonimi sortami vin ter oljčnim oljem.  
 

    
Slike: 8. Festival vin Šempas 

 
Po uradnem odprtju je sledila dvodnevna predstavitev vin priznanih vinarjev iz vseh treh 
slovenskih vinorodnih dežel in zamejstva ter strokovno vodene delavnice: delavnica 
Polnokrvni užitki, predavanje Nove zdravstvene trditve na etiketi oljčnega olja delavnica, 
Degustacija oljčnih olj z različnih koncev Mediterana, delavnica Kis ali brez jina ni janga, 
delavnica Sladka presenečenja. V ponedeljek je sledila predstavitev Okusimo Goriško 
(Ošterija Branik in Ošterija Žogica). Festival je obiskovalo veliko število obiskovalcev iz 
celotne Slovenije in Italije. Postal je tradicionalna in uveljavljena prireditev med strokovnjaki, 
ljubitelji in poznavalci vin.  
 
Vse informacije o festivalu (vabilo vinarjem, prisotni vinarji, fotogalerija, program, lokacija…) 
so objavljene na spletni strani www.festival-vin.si in na FB skupini Festival vin Šempas.  
 
Izdelali so se materiali: vabilo, e-vabilo, plakat, katalog vinarjev, banner, oglasi in drugo.  
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Slika: Plakat »8. Festival vin Šempas« 

 

• Internetna kampanija na nemškem trgu    
V sodelovanju s podjetjem HIT d.d. sodelujemo v internetni kampaniji – osrednji akciji 
tržnega komuniciranja promocije Slovenije na nemškem trgu, ki poteka od 10. aprila do 
konca julija 2014. V ta namen se je pripravilo turistične pakete. 
 

• Oblikovanje več dnevnih eno-gastronomskih  paketov 
V aprilu smo v sodelovanju z TIC Ajdovščina in TIC Vipava pripravili več dnevne eno-
gastronomske pakete, z namenom promocije Vipavske doline. Pod okriljem SPIRITa Slovenija 
so v Agenciji za marketing in turizem Nea Culpa pripravili e-novice, posvečene vinskim 
zgodbam v turizmu, za uradni turistični portal www.slovenia.info.  
 

• Pešpoti na Goriškem 
Velik poudarek je TZ TIC Nova Gorica namenila pospešeni promociji pešpoti na Goriškem. 
Prospektu, ki je bil izdelan in preveden v tri tuje jezike v letu 2013, je sledila v letu 2014 
izdelava spletnega mesta na spletni strani TZ TIC Nova Gorica v štirih jezikih: slovenščini, 
italijanščini, angleščini in nemščini.   
 
V okviru projekta Walking People so se oblikovale table, ki so postavljene ob začetku 
posameznih poti. TZ TIC Nova Gorica je koordinirala izdelavo in oblikovanje tabel.  
 
Sodelovanje za pripravo nagrad (zakladov) in vpis poti na spletno mesto 
www.geocaching.com, ki ga uporabljajo uporabniki iz celega sveta. V namen pospeševanja 
zanimanja pri mlajši populaciji, smo postavili zaklade na opisanih poteh, kot jih zahteva igra 
Geocaching.  
 

• Družabna omrežja Twitter in Facebook 
Maja 2014 je TZ TIC Nova Gorica izvedla spremembo iz profila »Nova Gorica Tourism« v 
stran, kar zahteva uporaba Facebooka v poslovne namene. Dnevno pregledujemo prejeta 
sporočila, objave, delimo objave o turistični ponudbi MONG ter objavljamo dogodke in drugo 
turistično ponudbo MONG. 
  
Zaposlene so se udeležile dveh izobraževanj (9.5. in 5.6.) na temo uspešne uporabe 
družabnih omrežij, predvsem je bil poudarek na Facebooku in Twitterju, katere tudi TZ TIC 
Nova Gorica redno uporablja za izvajanje svoje promocije. Izobraževanja je pripravila Javna 
agencija Spirit Slovenije.  
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Slike: Facebook in Twitter 

 

• Delavnice za razvoj in promocijo turističnih produktov na temo 1. svetovne vojne 
V začetku leta je TZ TIC naslovila na MONG poziv za vključitev in sodelovanje pri organizaciji 
obeležitev ob obletnici prve svetovne vojne.  
 
Udeležili smo se izobraževanja zaposlenih v okviru prve svetovne vojne, ki ga je organizirala 
za TIC-e severne Primorske Fundacija Poti miru. Celodnevna delavnica, ki je potekala 7. 
januarja, je zajemala predstavitev zgodovine in dediščine ter obisk krajev: Sabotin, Cerje, 
Kolovrat in Kobariški muzej.  
 
V Gorici (Italija) je 23. - 25. maj 2014 potekala »Borsa Europea del turismo Grande Guerra« 
(evropska turistična borza o prvi svetovni vojni). TZ TIC Nova Gorica je predstavljala ponudbo 
in dediščino prve svetovne vojne na razstavnem pultu Fundacije Poti miru.   
 
Sodelovanje z oddajo Na lepše pri pripravi  prispevka o prvi svetovni vojni.  
 
Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z agencijo Turizem Furlanije Julijske Krajine, 
Fundacijo Pot miru v Posočju, RDO Smaragdna pot  ter Slovenskim deželnim gospodarskim 
združenjem je 16. 4. 2014 v Novi Gorici organizirala delavnico za razvoj in promocijo 
turističnih produktov na temo prve svetovne vojne. Agencije in ponudniki so predstavili svoje 
izkušnje s promocijo in trženjem tovrstnih produktov, medtem ko so muzealci in zbiralci na 
kratko predstavili kulinariko in nekaj zgodb, ki lahko služijo kot vir idej za novo ponudbo. 
Zaposlena je predstavila turistično ponudbo povezano z dediščino prve svetovne vojne na 
območju MONG. Druga zaposlena je bila zadolžena za mreženje med ponudniki ter 
agencijami iz Slovenije in Italije, ki je bilo organizirano v drugem delu delavnice. Projekt T-lab 
je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 
 
V sodelovanju z SPIRIT Slovenija je potekala predstavitev bunkerja v Milanu (Italija) in 
vzpostavitev promocijskega tramvaja – 7.11.2014. Stroški oglaševanja v Milanu in udeležba 
zaposlenih ob predstavitvi.  
 

 
Slika: Tramvaj v Milanu z motivi iz soške fronte 
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Predstavitev slovenskim novinarjem dediščino soške fronte na območju MONG 12. 
decembra 2014, ki je potekala od Bovca do Nove Gorice.  
 
Skupno sodelovanje pri predstavitvi dediščine 1. svetovne vojne na sejmih doma in v tujini v 
letu 2014 ter načrtovanje za sodelovanje pri promociji na tujem v letu 2015.  
 

• Delavnica Vinske turistične ceste Slovenije 
V okviru projekta Enjoy tour, ki je financiran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 
sredstev, so izmed številnih aktivnosti pripravili tudi delavnico o vinskih turističnih cestah 
vinorodne dežele Primorske. Delavnico, ki je potekala 15. aprila 2014 v vinoteki sežanske 
kleti Vinakras, je organiziral vodilni partner projekta Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. 
Na delavnici so tudi posamezniki predstavitev stanja in problematiko štiri vinskih cest in 
promocije vinskega turizma po vinorodnih okoliših. Stanje v Vipavski dolini je predstavila 
Dejana Baša – TZ TIC Nova Gorica.  
 

• Show me and I'll show you - SMESY 
Konec aprila smo oddali prijavo na razpis Erasmus+ za nadgradnjo kompetenc turističnih 
delavcev za delo s slepimi in slabovidnimi z imenom SMESY – Show me and I'll show you. 
Projekt bi se izvajal od leta 2014 do 2016. Prijavi smo se skupaj z organizacijami: Istituto 
Rittmayer iz Trsta, Ljudsko univerzo Nova Gorica, TELA - Territorio - Europa – Lavoro iz 
Brescie, Narodno uciliste ustanova za obrazovanje i kulturu z Reke, Udruga slijepih Istarske 
zupanije iz Pulja, Consorzio Promotrieste iz Trsta in Consulta Regionale delle associazioni 
delle persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia Onlus iz Trsta. Vloga je bila 
zavrnjena septembra.  
 

• Pohod po tematski energijski pešpoti od Lijaka do Sekulaka 
Tradicionalni vsakoletni pohod organizira TZ TIC Nova Gorica skupaj s krajevnimi skupnostmi 
in turističnimi društvi območja vasi Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje in Osek. Start je bil v 
nedeljo, 11. maja 2014, izpred Kulturnega doma v Šempasu. Od tu so se pohodniki odpravili 
na raziskovanje poti po slikovitih vaseh Šmihel, Ozeljan, Šempas, Vitovlje in Osek. V 
posameznih vaseh so nas sprejeli člani turističnih društev ali krajevnih skupnosti, predstavili 
pohodnikom kulturno dediščino kraja ter jih pogostili.  
 

   
Slike: Pohod od Lijaka do Sekulaka, 11. 5. 2014 

 

• LivingFountains   
Cilj projekta LivingFoutnains je poleg obnove vodnjakov kot spomenikov kulturne dediščine 
tudi oživitev dogajanja, povezanega z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov, ter 
poudariti naraščajoč pomen ohranjanja lokalnih virov čiste pitne vode v urbanem prostoru. 
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Sofinanciran je iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev v 
okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Na slovenski strani se 
izvaja na območju občin: Miren-Kostanjevica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba (partnerji: 
Občina Miren-Kostanjevica, MONG, Občina Šempeter-Vrtojba, Turistična zveza TIC Nova 
Gorica, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, OŠ Branik, OŠ Miren); na italijanski strani pa 
občine Sovodnje ob Soči in Doberdob (partnerji: Občina Doberdob, Občina Sovodnje ob Soči, 
Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Doberdobu, Consorzio culturale del 
Monfalconese). Trajal bo do novembra 2014. TZ TIC Nova Gorica kot partner v projektu je 
izvajala aktivnosti ob odprtju obnovljenih vodnjakov oz. kalov ter izdelala spominek.  
 

    
Slike: Odprtje vodnjakov in kala v Podlaki in Grgarskih Ravnah, 22. 6. 2014 

 
Prireditev ob odprtju dveh vodnjakov: v Podlakah in v Grgarskih Ravnah je potekala 22. junija 
2014. Dogodek je organizirala TZ TIC Nova Gorica v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Grgarske Ravne. V programu so sodelovali: Osnovna šola Solkan – Podružnična osnovna šola 
Grgar, Moški pevski zbor Lipa iz Ravnice, folklorna skupina Gartrož in ljudski pevci 
Garenjknčani iz Lokovca.  
 
Prireditev ob odprtju vodnjaka Brida v Šempasu 12.9.2014. TZ TIC Nova Gorica je sodelovala 
s KS in TD Šempas pri pripravi programa. Program je vključeval nastope: Mešanega pevskega 
zbora Lipa Šempas, glasbenikov Mateja in Petera Lackovića, pevke Jasmine Lozar, članic 
Turističnega društva Šempas, gledališke skupine ŠOOU in vaškega godca Franka Oberdanka. 
Kot spominek se je izdelala brošura o vodnjaku Brida.  
 

     
Slike: Odprtje vodnjaka Brida v Šempasu, 12. 9. 2014 

 
V letu 2014 so bila oddana tri poročila, prvo je bilo oddano meseca marca in je že potrjeno. 
Drugo je bilo oddano v oktobru, tretje (zadnje) poročilo pa predvidevamo v začetku januarja 
2015.  
 
Zaključna prireditev projekta LivingFountains - oživljanje vodnjakov in kalov, v katerem je bila 
partner tudi TZ TIC Nova Gorica, je bila 1. decembra 2014 v Temnici. V času projekta se je 
obnovilo 34 vodnjakov, pripravilo ob vodnjakih številne prireditve, izdalo brošuro, film, 
razglednice in drugo.  
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• Borza SIW 2014 
17. Slovenska turistična borza (Slovenian Incoming Workshop) je bila je v organizaciji javne 
agencije SPIRIT Slovenija, gostila pa sta jo Mestna občina Nova Gorica in družba Hit. 
Najpomembnejši poslovni dogodek slovenskega turizma je povezal poslovne priložnosti in 
oddih ter z aktivnimi doživetji Goriške kot enotne turistične destinacije.  
 
TZ TIC Nova Gorica je sodelovala pri organizaciji dogodka in je v sklopu SIW-a organizirala 
enodnevni izlet za gostujoče predstavnike turističnih agencij. Izlet je potekal v soboto, 17. 
maja 2014, s pričetkom ob 9. uri. Udeleženci so si v spremstvu vodnika ogledali: samostan 
Kostanjevico s knjižnico in zbirko burbonk, Brda, Sabotin, v Šempasu so obiskali Kmetijo 
Batič. Degustirali so vina Batič in okušali vrhunske specialitete goriške kulinarike. S traktorji 
so se odpeljali do domačije Potočevo, ki leži nad Šempasom, kjer so si ogledali kmetijo in 
njeno okolico. Okušali so vina iz Vipavske doline spojene s hrano, ki jo je pripravila Gostilna 
pri Lojzetu. Organizirali smo jim tudi prevoz z avtobusom.  
 

     
Slike: Izlet v okviru SIW-a, 17. 5. 2014 

 

• Sprejem v rezidenci slovenskega veleposlanika v Haagu 
Pomoč pri organizaciji sprejema v rezidenci slovenskega veleposlanika v Haagu, ob državnem 
prazniku,  19. junija 2014. V sodelovanju s podjetjem Hit d.d. smo pripravili predstavitev 
destinacije ter izvedli promocijo vin Mestne občine Nova Gorica. 
 

• Seja upravnega odbora Turistične zveze Slovenije  
TZ TIC Nova Gorica je organizirala sejo članov upravnega odbora TZS, ki prihajajo iz vse 
Slovenije. Sestali so se v prostorih Mestne občine Nova Gorica, 19. junija 2014.   
 

• Projekt Thetris 
V okviru projekta Thetris (Thematic Transnational church route developement with the 
Involvement of local Society) se je zaposlena udeležila srečanja delovne skupine v 
Seggaubergu (Avstrija), 2.-4. julij 2014. V omenjenem projektu sodeluje 11 držav iz Centralne 
Evrope, nosilec projekta je država Madžarska. Na srečanju so člani projektnih skupin 
predstavili glavne cilje mednarodne cerkvene poti, ter cerkveno kulturno dediščino, ki je 
vključena na tej tematski cerkveni poti.  Sodelovali smo pri predstavitvi regij, vsaka država se 
je predstavila s promocijskim in drugim senzoričnim gradivom ter predstavila svoje projektne 
ideje drugim udeležencem srečanja. Spoznavali ter razpravljali smo o projektnih idejah tujih 
partnerjev.  
 

• Poletna polenta 
Turistična zveza TIC Nova Gorica in Turistično društvo Ozeljan-Šmihel Vas sta v Šmihelu 14. 
julija 2014 organizirala prireditev Poletna polenta. V počastitev prve svetovne vojne je bil  
predvajan dokumentarni film o Svetozarju Borojeviću – sodelovanje z Zavodom Kinoatelje iz 
Šmihela. TD Ozeljan-Šmihel je pripravilo različne vrste jedi iz polente, priznani vinarji spodnje 
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Vipavske doline so se pa predstavljali z vini. Večer je z glasbo obogatila ob spremljavi 
violinistka Tina Grego. 
 

    
Slike: Prireditev Poletna polenta v Ozeljanu, 14. 7. 2014 

 

• Nazaj v lokvarski raj 
Turistična zveza TIC Nova Gorica je že 4. leto zapovrstjo sodelovala z Gostilno Winkler pri 
pripravi posebnega dogodka na Lokvah, ki naj bi se odvijal 24. avgusta 2014, vendar je zaradi 
slabega vremena odpadel.  
 

• Športne turistične igre Portorož 
Zaposleni so se udeležili Športnih turističnih iger, ki so bile 6. septembra 2014 v Portorožu. 
Organizirala jih je Agencija Spirit za zaposlene v turističnih organizacijah v Sloveniji.   
 

• Gusti di Frontiera – Obmejni okusi 
Tradicionalna kulinarična prireditev je potekala 25.-28. septembra 2014 po ulicah in trgih 
centra mesta Gorica (Italija). Privabi veliko število obiskovalcev iz Italije in Slovenije. Na njej 
se predstavljajo kulinarične dobrote iz različnih držav: Srbija, Albanija, Avstrija, Francija, 
Madžarska … Slovenija se bo predstavila na trgu Piazza del Municipio (pred goriško občino) 
skupaj z ostalimi obmejnimi občinami: Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Kanal, 
Renče-Vogrsko. TZ TIC Nova Gorica je koordinirala predstavitev novogoriške turistične 
ponudbe (vinarji, Hit d.o.o., gostinci, turistične kmetije itd.). 
 

    
Slike: Gusti di frontiera / Obmejni okusi v Gorici 

 

• Obisk Makedoncev v Novi Gorici 
V soorganizaciji z Ekonomsko-poslovno fakulteto Maribor smo pripravili strokovno srečanje 
za turistične delavce, predstavnike iz ministrstev in drugih institucij Makedonije. Ekskurzija je 
potekala 30. septembra 2014 v Novi Gorici. V igralnici Perla se je izvedlo predavanje z 
naslovom »Vpliv projektov s področja turizma na razvoj podeželja«. Sledilo je vodenje po 
Novi Gorici in njeni okolici.  
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Slike: Makedonci na ekskurziji po Novi Gorici, 30. 9. 2014 

 

• Moja dežela lepa in gostoljubna 
TZ TIC je regijski koordinator projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna za ocenjevanje v 
naslednjih severno-primorskih občinah. Ocenjevanje zajema: srednja in manjša mesta, vaška 
in mestna jedra ter izletniške kraje. Skladno z določili nosilca projekta (TZS) je TZ TIC poslala 
svoje predloge glede na predhodno prejete prijave iz strani občin. Mesto Nova Gorica je 
prejelo drugo mesto v kategoriji mestna jedra. Podelitev je potekala ob Dnevih slovenskega 
turizma 2014, 13.-14. oktobra 2014 v Portorožu.  
 

  
Sliki: Dnevi slovenskega turizma v Portorožu 

 

• Futsal – svetovno prvenstvo dvoranskega nogometa 
2., 3. in 5. oktober V Športni dvorani Nova Gorica. Naša naloga je bila predstavitev in 
promocija območja MONG. 
 

• Ustvarjalna delavnica za kreiranje zgodb in integriranih turističnih proizvodov 
TZ TIC Nova Gorica je organizirala za vse ponudnike v MONG kreativno delavnico z namenom 
pridobiti nove turistične produkte. Delavnica je potekala dvakrat: 18. novembra 2014 in 16. 
decembra 2014. Skupaj smo kreirali nove zgodbe, t.j. zgodbarili. Udeležencev je bilo okoli 40, 
nastalo je osem skupin, vsaka skupina je izdelala svoj turistični produkt na podlagi lokalne 
zgodbe. 
 

   
Slike: Kreativne delavnice za ponudnike  

  

• Pohod z lučkami 
Turistično društvo Nova Gorica, Goričanke - Aktiv mestnih žena in deklet Nova Gorica v 
sodelovanju s TZ TIC Nova Gorica in Varstveno delovnim centrom Nova Gorica so organizirali 
zaključno prireditev projekta »Z odejico nam bo topleje 2014«. V pričakovanju Dneva luči je 
bil 12. decembra 2014 osrednji dogodek - pohod z lučkami po Novi Gorici. Pohoda so se 
udeležili varovanci VDC, šolarji in najmlajši iz vrtcev ter drugi prebivalci širšega okoliša. Na 
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kraju dogodka so bile na voljo lučke, ki so izdelali v VDC Nova Gorica. TZ TIC Nova Gorica je 
sodelovala pri pripravi programa, oblikovanju in tisku vabila in plakatov.   
 

   
Slike: Vabilo na prireditev in fotografiji iz dogodka Pohod z lučkami 

 

• Županovo vino Mestne občine Nova Gorica  
Izbor in razglasitev županovega vina potekata v sodelovanju Mestne občine Nova Gorica s TZ 
TIC Nova Gorica. Turistična zveza je pripravila pravilnik, povabila vse vinarke in vinarje iz 
novogoriške občine k udeležbi ter organizirala strokovno ocenjevanje. Svečana prireditev ob 
razglasitvi županovega vina Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 je potekala v sredo, 3. 
decembra 2014, na Gradu Kromberk.  
 

    
Slike: Županovo vino 2015 – Kromberk, 3. 12. 2014 

 

• Pomoč podjetnikom, dijakom in študentom 
Svetovanje in pomoč podjetnikom pri razvijanju novih turistične ponudbe ali novih 
produktov v MONG. Pomoč študentom in dijakom pri pripravi njihovih nalog (seminarskih, 
diplomskih, magistrskih). Sprejemanje osnovnošolcev v TIC-u, predavanja na srednjih šolah, 
sodelovanje v projektu TZS Turizmu pomaga lastna glava,…    
  

• Turistični paketi 
Pripravili smo šest tematskih itinerarijev, ki zajemajo turistično ponudbo destinacije.  
 

 
Slika: Primer itinerarija »Aktivni športni oddih na Goriškem« 
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4. FINANČNO POROČILO  

4.1 Pojasnila k bilanci stanja na dan 31.12.2014 

Dolgoročna sredstva v višini 33.708 EUR sestavljajo opredmetena osnovna sredstva in 
dolgoročne poslovne terjatve. Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo poslovni prostor, 
opremo in drugo v višini 33.308 EUR, ki so v lasti Turistične zveze TIC Nova Gorica. 
Preostanek predstavljajo dolgoročne terjatve v višini 400 EUR, ki predstavlja rezervni sklad za 
vzdrževanje prostora. Kratkoročna sredstva sestavljajo zaloge v višini 4.872 EUR, kratkoročne 
poslovne terjatve 11.024 EUR in denarna sredstva v višini 36.561 EUR. Skupaj znašajo 
sredstva 86.165 EUR.  
Obveznosti do virov sredstev znašajo 86.165 EUR. Društveni sklad znaša 31.198 EUR, 
kratkoročne poslovne obveznosti 22.308 EUR in kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
32.659 EUR.  

4.2 Pojasnila k Izkazu poslovnega izida v l. 2014  

Poslovni izid je čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 427,78 EUR.  
Prihodki od dejavnosti TZ TIC Nova Gorica so: dotacije iz proračuna MONG za lastno 
dejavnost in delovanje info točke na Kostanjevici, prihodki od prodaje v TIC-u Nova Gorica, 
poslovni prihodki od vstopnin na prireditvah in drugo. V letu 2014 tako kot tudi v 
predhodnem letu so prihodki iz dotacij MONG znašali 254.000 EUR, od tega je bilo 24.000 
EUR namenjenih Info točki Kostanjevica. Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in 
proizvodov so v letu 2014 znašali 5.375 EUR. Skupaj znašajo prihodki od dejavnosti 259.385 
EUR (od tega je 5.375 EUR iz opravljanja pridobitne dejavnosti) in drugi prihodki (izvršba) v 
višini 135 EUR, kar znaša 259.518,93 EUR.   
Odhodki iz dejavnosti TZ TIC Nova Gorica znašajo skupaj 258.895 EUR, skupaj z drugimi 
odhodki (stroški izvršbe) 197 EUR znašajo skupaj 259.091,05 EUR. Stroški porabljenega 
materiala in prodanega trgovskega blaga znašajo 13.052 EUR. Stroški storitev znašajo 
126.144 EUR, stroški dela 108.456 EUR, dotacije drugim pravnim osebam 200 EUR, odpisi 
vrednosti 1.926 EUR in drugi odhodki iz dejavnosti 9.117 EUR.  
Materialni stroški sestavljajo: stroški elektrike, ogrevanja, goriva, stroški nadomestnih delov 
za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje, pisarniškega materiala, strokovne 
literature, drugega strokovnega materiala, zgibanke, prospekti, brošure, prodajno blago in 
drugi stroški materiala.  
Stroški storitev v letu 2014 so: računovodske in bančne storitve, pošta, telefon, internet, 
vzdrževanje prostorov, zavarovanje, vzdrževanje spletnih strani, vzdrževanje osnovne 
opreme, računalniški programi, material za prireditve, stroški transportnih storitev, 
dnevnice, kilometrina, cestnina, nočitve, letalske karte, oblikovanje promocijskih materialov 
in oglasov, promocija, oglaševanje, sejmi, prireditve, fotografije, prevodi, lektoriranje, 
študentsko delo, izobraževanje, info točka na Kostanjevici in drugo. TZ TIC Nova Gorica 
deluje na dveh lokacijah: v pisarni na Ulici tolminskih puntarjev 4 in na Delpinovi ulici 18 b v 
Novi Gorici – za slednje (prostore TIC-a v Eda centru) znašajo letni stroški najema 13.862,52 
EUR.  
Na TZ TIC Nova Gorica so bile v letu 2014 zaposlene štiri osebe za nedoločen čas. Predsednik 
opravlja funkcijo neprofesionalno, za svoje delo ni plačan.  
Skupni stroški v letu 2014 za dnevnice na službeni poti je znašala 2.738,86 EUR, kilometrina 
3.740,92 EUR ter cestnine, parkirnine, nočitve in letalske karte 2.047,60 EUR. Službene poti 
se opravijo z osebnimi vozili zaposlenih, saj TZ TIC Nova Gorica nima službenega vozila.    
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Med vikendi in prazniki v TIC-u opravljajo delo informatorja študenti; prav tako v poletnem 
času, ko je povečan obseg dela in podaljšan urnik, občasna nadomeščanja med tednom, v TP 
Solkan, pomoč na prireditvah in predstavitvah ter drugo. Študenti so v letu 2014 opravili 
skupaj 857 delovnih ur, podobno kot v predhodnem letu (858,5 ur).  
Skladno s Pogodbo o izvajanju storitev (št. 02/2014, z dne 27. 1. 2014) je TZ TIC Nova Gorica 
izplačevala mesečno Zavodu samostana na Kostanjevici 2.000,00 €, kar znaša letno 
24.000,00 €.  
 

Priloge:  

• Bilanca stanja 2014 

• Izkaz poslovnega izida 2014 
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5. ZAKLJUČEK  
 
TZ TIC Nova Gorica je opravila veliko aktivnosti v preteklem letu. Udeležili smo se sejmov in 
borz doma in v tujini, na katerih smo uspešno predstavljali turistično ponudbo MONG in bili 
deležni tudi velikega zanimanja obiskovalcev. Med večje prireditve, ki jih TZ TIC Nova Gorica 
organizira, sodi festival vin. Prireditev je bila dobro obiskovana in tudi medijsko dobro 
podprta. Prav tako so bile uspešno izvedene in dobro obiskane ostale prireditve,  kot so 
Pohod od Lijaka do Sekulaka, Poletna polenta in druge. V letu 2014 smo zaključili z 
aktivnostmi, ki so se odvijale v okviru projekta LivingFountains. Projekt je prinesel novo 
turistično ponudbo. Pomemben pa je tudi za osveščanje lokalnega prebivalstva o potencialih, 
ki jih nudi naše okolje.  
Naš cilji so predvsem prijaznost našega turističnega območja do obiskovalcev in zadovoljstvo 
le teh ob odhodu. Veliko pozornosti posvečamo strokovnosti in kakovosti pri izvajanju 
aktivnosti in promocije. Vse več obiskovalcev se zanima za aktivnejši turizem, zato je bila 
izgradnja spletnega mesta z pohodniškimi potmi v več jezikih zelo dobro sprejeta. Povečano 
število beležimo tudi obiskovalcev, ki se zanimajo za dediščino prve svetovne vojne, za kar 
smo se vključili in izvedli tudi številne promocijske aktivnosti. Istočasno pa vseskozi skrbimo 
za kontinuirano promocijo enogastronomskega turizma, naravnih in kulturnih znamenitosti 
ter druge turistične ponudbe.    
Podpiramo delovanje turističnih društev in prostovoljnega delovanja na vaseh in v mestu, 
tako da društvom svetujemo in nudimo strokovno pomoč, pomagamo pri organizaciji 
nekaterih prireditev ter skrbimo za oglaševanje prireditev. Sprejemamo in odgovarjamo na 
njihove pobude, se srečujemo in konstruktivno sodelujemo pri določenih aktivnostih. 
Predvsem smo jim v oporo ob izvedbi novih turističnih produktov.  
Zaostrena javno-finančna situacija in slabe gospodarske razmere v državi v letu 2014 niso 
povzročili večjih težav pri poslovanju TZ TIC Nova Gorica, vendar smo skozi vse leto skrbno 
nadzirali poslovanje, se trudili pri čim bolj efektivnemu trženju in preudarno ravnali s 
sredstvi. V preteklem letu ni bilo novih razpisov, na katere bi se lahko prijavili za pridobivanje 
dodatnih sredstev. TZ TIC Nova Gorica se zaveda, da je je kot proračunski uporabnik v času 
izvajanja strogih varčevalnih ukrepov izpostavljena še večjemu nadzoru javnosti, kritičnemu 
ocenjevanju svojega poslovanja in poslanstva. TZ TIC Nova Gorica želi, da bi se vse bolj 
gledalo na rezultate in uspešnost izvedenih del kot pa samo na stroške in preveč pogosto na 
neutemeljene kritike. Če pogledamo samo prenočitve, so se gledano na podatke iz 
Statističnega urada RS v letu 2014 zvečale za slabih 10 %, kar lahko podkrepimo tudi s 
povečanim obiskom v TIC-u Nova Gorica.   
Smernice in cilje, ki si jih je TZ TIC Nova Gorica zastavila, uspešno izpolnjuje. Dosežen je bil 
plan za leto 2014. Predvsem velja poudariti, da so bile vse aktivnosti delo zgolj štirih 
zaposlenih. Uspešna realizacija aktivnosti in produktov temelji na profesionalnosti in kvaliteti 
vloženega dela. Tudi v naprej ima TZ TIC Nova Gorica začrtano vizijo in nadaljevanje 
aktivnosti v leto 2015. Letno delo TZ TIC Nova Gorica lahko ocenimo kot uspešno.  
 

Turistična zveza 
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