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V Novi Gorici, 16. januarja 2020  

 

Spoštovani direktor/direktorica, 

 

na vas se obračamo po priporočilu vaših znancev, prav tako ponudnikov storitev na področju turizma. 

Menimo, da je prav, da vas seznanimo s pobudo članov Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova 

Gorica in vas povabimo k sodelovanju, v kolikor vas tovrstno sodelovanje zanima.  

Člani Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica (v nadaljevanju SPGZ), namreč 

ugotavljajo, da med njimi obstaja interes po tesnejšem povezovanju, učinkovitejšem sodelovanju ter 

skupnem nastopu na trgih. 

Člani SPGZ, ponudniki turističnih storitev in produktov so na dosedanjih neformalnih srečanjih 

opredelili nekatere skupne cilje in usmeritve. V prvi vrsti pričakujejo tesnejše povezovanje in 

medsebojno sodelovanje med ponudniki turističnih storitev v severnoprimorski regiji (13 lokalnih 

skupnosti: Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal 

ob Soči, Občina Kobarid, Občina Miren – Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče – 

Vogrsko, Občina Šempeter – Vrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava) s cilji izboljšanja poslovanja z: 

o učinkovitejšim predstavljanjem in uveljavljanjem skupnih interesov ponudnikov 

turističnih storitev na lokalni in regionalni ravni 

▪ SPGZ kot prostovoljno združenje različnih gospodarskih subjektov predstavlja 

in zastopa skupne interese članov,  

▪ člani SPGZ imajo možnost koriščenja številnih ugodnosti in storitev (pravno 

svetovanje, ciljne informacije, idr.). 

o povečanjem prepoznavnosti članov SPGZ, ki delujejo na področju turizma na trgih z 

skupnimi nastopi na sejmih ter večjimi možnostmi zagotavljanja finančnih virov za 

podporo promociji; 

o oblikovanjem možnost za produktno povezovanje ter integracijo v ponudbe; 

o skupnim reševanjem izzivov, ki izhajajo iz sezonskega značaja določenih turističnih 

storitev in produktov in pomanjkanja kompetentnih kadrov; 

o s skupnim prizadevanjem za višjo kakovost storitev na področju turizma v regiji ter 

profesionalizacijo. 

V kolikor ste v predstavljenih ciljih prepoznali tudi vaše potrebe, vas prijazno vabimo, da se nam 

pridružite na srečanju ponudnikov turističnih storitev iz regije, ki bo v ponedeljek,  27. januarja 2020 

ob 13.00 uri na sedežu SPGZ, Sedejeva 2a, v Novi Gorici. 

Na srečanju želimo preveriti širšo veljavnost zgoraj predstavljenih ciljev, vaš interes po vključitvi ter 

dokončno dogovoriti postopek za ustanovitev sekcije. 

Ne glede na to, ali ste član SPGZ ali ne, ste na tem srečanju dobrodošli. 
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Zaradi lažje organizacije, vas vljudno prosimo, da nam vašo prisotnost najavite najpozneje do 23. 

januarja 2020 preko elektronske prijavnice. 

mag. Nevenka Volk Rožič 

direktorica SPGZ 

 

https://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Dogodki/Sre%c4%8danje-ponudnikov-turisti%c4%8dnih-storitev-v-regiji-27-1-2020-ob-1300-uri-na-sede%c5%beu-GZS-SPGZ

