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UREDNIŠKA POLITIKA  
objavljanja dogodkov v Koledarju dogodkov in oblikovanja e-novic 

 

I. KOLEDAR DOGODKOV 

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina obvešča zainteresirane javnosti o dogodkih v 

destinaciji v Koledarju dogodkov v skladu z naslednjimi določili:  

1. Koledar dogodkov, ki je dostopen na spletni strani: www.dogodki.turizem-novagorica-

vipavskadolina.si, ureja Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda Kardelja 

1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju Zavod). Zavod je tudi upravljalec strani.   

2. Povezava na Koledar dogodkov je dostopna tudi preko drugih spletnih strani, npr. www.lokalne-

ajdovscina.si. Dovoljenje za vgraditev Koledarja dogodkov dodeljuje Zavod. 

3. Objavljeni dogodki potekajo na območju občin Nova Gorica, Ajdovščina, Renče-Vogrsko, 

Šempeter-Vrtojba, Vipava in Miren-Kostanjevica. Izjemoma se objavljajo dogodki, ki potekajo izven 

območja naštetih občin, a imajo za po presoji uredništva destinacijo poseben pomen. 

4. Vrste dogodkov, ki se objavljajo, so določene in opredeljene v Pravilniku objavljanja v Koledarju 

dogodkov, ki je objavljen na www.turizem-novagorica-vipavskadolina.si. S pravilnikom mora biti 

organizator dogodkov seznanjen pred objavo in ga upoštevati.  

5. Dogodke za objavo organizator pošlje na izpolnjenih obrazcih na ustrezen turističnoinformacijski 

center v občini, kjer prireditev poteka. Organizatorji iz občin Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba 

pošiljajo podatke na dogodki@vipavskadolina.si. 

6. Tako Uredniška politika kot tudi Pravilnik objavljanja v Koledarju dogodkov se posodabljata in vsaj 

enkrat letno vsebinsko pregledata. Prav tako se letno pregleduje ustreznost Obrazca za objavo 

dogodka. Aktualne verzije uredniške politike, pravilnika in obrazca so dostopni uporabnikom na 

spletni strani www.turizem-novagorica-vipavskadolina.si.  

7. Vsebine glede varstva osebnih podatkov so določene znotraj Pravilnika objavljanja v Koledarju 

dogodkov in na www.turizem.novagorica.vipavskadolina.si/politikazasebnosti.  
8. Nekateri organizatorji, ki pripravljalo večje število dogodkov mesečno, od Zavoda prejmejo gesla 

za dostop do urejevalnika Koledarja dogodkov in sami urejajo svoje dogodke. Pri tem upoštevajo 

pogoje in način objave v skladu s Pravilnikom objavljanja v Koledarju dogodkov. 
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II. E-NOVICE 

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v 

nadaljevanju Zavod) obvešča zainteresirane javnosti s pošiljanjem treh vrst e-novic. Urednik vseh e-

novic je Zavod.    

• E-novice – Vipavska dolina / VSE DRUGAČE 

• E-novice – Kam in kdaj? Koledar lokalnih dogodkov 

• E-novice – Novice iz turizma  

 

1. E-novice – Vipavska dolina / VSE DRUGAČE 

• Zavod obvešča javnost o novostih v destinaciji, aktualnih dogodkih, posebnih doživetjih, 
navdihujočih zgodbah…  

• E-novice Zavod pošilja iz e-naslova visit@vipavskadolina.si. 

• E-novice Zavod pošilja praviloma 1-krat mesečno in sicer v dveh jezikih: v slovenščini in 
angleščini. 

• Uporabniki se na prejemanje e-novic lahko prijavijo na spletnem portalu 
www.vipavskadolina.si in se lahko kadarkoli odjavijo. 

• Vsebino e-novice pripravlja uredništvo v okviru Zavoda. Vsebine so namenjene turistični 
promociji na domačem in tujih trgih, povečanju prepoznavnosti in ugleda znamke destinacije 
ter informiranju o aktualni ponudbi za različne turistične ciljne javnosti.   

• V e-novicah je podana povezava na destinacijski spletni portal www.vipavskadolina.si.  

• Komercialna ali politična vsebina ni nikoli predmet objave v e-novicah. 

• E-novice so skladne z varstvom osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi in varovanju 
osebnih podatkov na  www.vipavskadolina.si/politikazasebnosti 

• Za e-naslove v seznamu naslovnikov, ki so dalj časa neaktivni, si Zavod pridružuje pravico, da 
jih po določenem času zbriše. 

 
2. E-novice – Kam in kdaj? Koledar lokalnih dogodkov 

• Zavod obvešča javnost o dogodkih v destinaciji. 

• E-novice Zavod pošilja iz e-naslova dogodki@vipavskadolina.si.  

• E-novice Kam in kdaj? Zavod pošilja praviloma 1-krat tedensko in sicer ob četrtkih, v primeru 
praznikov pa zadnji delovni dan v tednu. Zavod si pridružuje pravico, da e-novico pošlje v 
drugem terminu ali je sploh ne pošlje.   

• Za vsako e-novico Zavod izbere le določeno število dogodkov in ne vseh, ki so objavljeni v 
koledarju dogodkov. Dogodki so vključeni v e-novico na podlagi uredniške presoje. 

• V e-novicah je podana povezava na Koledar dogodkov (www.dogodki.turizem-novagorica-
vipavskadolina.si), kjer si uporabniki lahko ogledajo vse objavljene dogodke in si jih po želji 
filtrirajo. 

• Uporabniki se lahko prijavijo na e-novice z dogodki na spletni strani www.dogodki.turizem-
novagorica-vipavskadolina.si  in se lahko kadarkoli odjavijo. 

• E-novica omogoča, da Zavod lahko objavi poleg napovednika dogodkov še dve drugi kratki 
novici, vezani na destinacijo Nova Gorica in Vipavska dolina.  

• Komercialna ali politična vsebina ni nikoli predmet objave v e-novicah. 

• E-novice so skladne z varstvom osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi in varovanju 
osebnih podatkov na www.turizem-novagorica-vipavskadolina.si/politikazasebnosti/  

• Za e-naslove v seznamu naslovnikov, ki so dalj časa neaktivni, si Zavod pridružuje pravico, da 
jih po določenem času zbriše. 
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3. E-novice – Novice iz turizma  

• Zavod obvešča zainteresirane javnosti o aktualnih informacijah s področja turizma.   

• E-novice Zavod pošilja iz e-naslova top-dozivetja@vipavskadolina.si 

• E-novice so namenjene ponudnikom na destinaciji. Vsebujejo različne informacije:   

• obvestila s strani Slovenske turistične organizacije; 

• pozive za pridobivanje različnih standardov, certifikatov, ipd.; 

• informacije o razpisih, natečajih, ipd.; 

• povabila na seminarje, delavnice in druge poslovne dogodke s področja turizma; 

• poročila s sejmov, borz in drugih dogodkov, ki se jih udeležujejo predstavniki zavoda ali 

ponudniki; 

• vsebine o promocijskih kampanjah destinacije; 

• odmevi tujih in domačih medijev o naši destinaciji; 

• informacije o novih turističnih produktih na destinaciji; 

• informacije o novi ali osveženi turistični ponudbi na območju destinacije; 

• informacije o vzpostavitvi turistične infrastrukture na destinaciji; 

• informacije o izidu novih publikacij in drugih promocijskih materialov; 

• informacije o ukrepih RS; 

• E-novice prejemajo vsi ponudniki iz destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina, ki to želijo in 
se strinjajo s pogoji uredniške politike. 

• Novi ponudniki se lahko kadarkoli prijavijo na prejemanje e-novic – Novice iz turizma na top-
dozivetja@vipavskadolina.si.  

• Uporabniki lahko s poslanim e-sporočilom na top-dozivetja@vipavskadolina.si kadarkoli 
izrazijo željo za prekinitev prejemanja e-novic. 

• E-novice – Novice iz turizma lahko Zavod občasno pošlje tudi kateri izmed ostalih javnosti 
(novinarji, društva ipd.), v kolikor se za to odloči. 

• Periodika pošiljanja e-novic – Novice iz turizma ni natančno opredeljena, e-novice se pošiljajo 
po potrebi. 

• Komercialna ali politična vsebina ni nikoli predmet objave v e-novicah. 
 

Nova Gorica, maj 2021 
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