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Kp:

PRILOGA 1

Spoštovan g. Aleš Dugulin,
na Vas se obračamo za pomoč pri realizaciji pobude, predloga, ki smo ga že pred časom
poslali na TIC Nova Gorica, vendar do danes, kljub obljubi, ni bil realiziran.
Kot ponudnik nočitev na Goriškem redno spremljam spletno stran http://www.novagoricaturizem.com/, ki moram reči, da odlično funkcionira kot informacijski portal, tako za nas
ponudnike, kot tudi za goste, ki prihajajo na Goriško. Je orodje s katerim si uspešno
pomagamo k večji prepoznavnosti tudi naših nastanitev. Po besedah gostov pa tudi uspešno
deluje kot promotor prostora.
Še posebej nas je v zadnjem času razveselil zavihek Peš poti. Vendar na njem na našo žalost
niso označene peš poti okoli kraja Ravnice. Kar se nam zdi velika škoda.
Saj glede na izkušnje z gosti so peš poti na predelu Trnovsko-Banjške planote (kamor spada
tudi vas Ravnica) za turiste aktualne, zanimive in atraktivne.
Vas obkrožajo kraji, ki so zgodovinsko zaznamovali ne le naš narod, ampak tudi vse ostale
narode vključene v boje vseh vojn. To daje kraju posebno mesto, ki bi ga lahko vsi skupaj
bolje izkoristili.
Na primer vključitev krožne peš poti iz Ravnice na Škabrijel je ena od teh, ki bi z ustrezno
pripravljenim turističnim paketom lahko spodbujala podjetništvo na podeželju.
Strinjamo se, da je povezovanje nas ponudnikov na lokaciji v naši domeni. Z gotovostjo lahko
potrdimo, da smo povezani in si med seboj pomagamo.
Razumemo tudi, da je ta stran nastala v sklopu nekega projekta, ki je mogoče že zaključen.
Vendar nam bi ta majhen ukrep, kot je označba poti na elektronski platformi, bila v veliko
pomoč.
Poleg tega menimo, da bi z novimi vpisi projekt dosegal cilje tudi "beyond the project", kar je
lahko tudi velik plus za Občino Nova Gorica.
Torej Vas kot svetnika MONG, na tem mestu vljudno naprošamo za pomoč pri realizaciji te
pobude: Vris novih peš poti okoli vasi Ravnica oz. navezovalnih poti iz vasi na že
obstoječe na strani: http://www.novagorica-turizem.com/pespoti/
V upanju, da uspemo ugodno rešiti zadevo, Vas lepo pozdravljava
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