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Slovensko deželno gospodarsko združenje - PP4 

  
 SDGZ ima 3 sedeže in 2 podružnici: 

Trst, Gorica, Čedad 
2 podružnici: Dolina, Zgonik 
 
4 storitvena podjetja: 
Servis, Servis Koper, Euroservis, 

Evropski Center 
Skupno 70 zaposlenih 
 
SDGZ ima 5 sekcij: 
•  Obrtniki 
•  Trgovina 
•  Gostinska sekcija 
•  Svobodni poklici 
•  Mednarodna trgovina in storitve 

 
 

 
 

 

 

SDGZ združuje 700 slovenskih + 500 

italijanskih podjetij v Italiji 
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• od leta 1946 povezuje in zastopa slovenske podjetnike 
in samostojne poklice v Italiji  

 
• razvoj krajevnega gospodarstva in zaščita interesov 

včlanjenih podjetij različnih sektorjev s 
posredovanjem zahtev podjetništva pri vseh pristojnih 
organih - prisotnost v vseh deželnih omizjih 

 
• spremlja včlanjena podjetja pri vseh odnosih z javnimi 

ustanovami; v prvi osebi opravlja vse birokratske in 
administrativne obveznosti od prvega vpisa, preko vseh 
stopenj podjetniške dejavnosti vse do zaključka 
poslovanja 
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SDGZ - slovenski poslovni klub v tujini: 

 
 

• SDGZ sodeluje v okviru dejavnosti Javne agencije RS 
za podjetništvo in tuje investicije - spremljanje 
čezmejne dejavnosti MSP ter internacionalizacija 
podjetij - pomembno spremljanje slovenskih podjetij 
v Italiji 

 
• Priročnika Poslovati v Italiji in Poslovati v Sloveniji 
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Povezovalna vloga SDGZ 

 
• Sodelovanje z GZS in OZS ter razvojnimi agencijami 

ter ostalimi pristojnimi inštitucijami 

 

• Sodelovanje z italijanskimi stanovskimi organizacijami 

(članstvo v Confindustria) ter pristojnimi inštitucijami 

 

• Koordinacija čezmejnih projektov sodelovanja na 

gospodarskem področju 
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• SDGZ partner strateškega projekta „iCON – 

Konkurenčnost MSP – Inovativnost in 
kooperativno podjetništvo“ 

 
• Septembra 2012: ustanovitev čezmejne mreže 

na področju turizma v regiji Kras – Carso 
 

• Mreža odprta vsem MSP-jem čezmejnega 
območja Italija – Slovenija, ki delujejo na 
področju turizma v območju Krasa – Carso 
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Cilji čezmejnega grozda turizma: 
 
• prepoznavnost v širšem prostoru sodelujočih podjetij; 
  
• povečanje priložnosti za poslovne subjekte v obeh državah v 

funkciji privabljanja turistov in tujih vlagateljev; 
 
• izboljšanje povezanosti in sodelovanja med slovenskimi in 

italijanskimi podjetji; 
 

• splošni dvig kakovosti zaradi vključevanja kvalificiranih 
svetovalcev;  

 
• spodbujanje inovativnih promocijskih sistemov in promocija 

teritorja kot celota; 
 
• povečanje konkurenčnosti. 
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Akcijski plan: 
 
1. ustanovitev delovne/fokusne skupine za turizem v 

čezmejni kraški regiji, ki jo sestavljajo podjetja; 
 
2. usklajevanje in koordinacija obstoječih praks in vizij 

slovenskih in italijanskih MSP-jev kraške regije (Okusi 
Krasa, projekt Kras-Carso itd.); 

 
3. sodelovanje pri povečanju konkurenčnosti čezmejnega 

prostora za spodbujanje in privabljanje turistov in 
investitorjev iz tujine v regijo s spodbujanjem 
trajnostnega turizma. 
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Aktivnosti delovne skupine: 
 
• srečanja pod vodstvom zunanjih ekspertov za mrežno 

trženje turistične ponudbe; 
 
• izpostavitev ključnih potreb in kritičnih točk 

povezovanja ponudnikov (npr.: soočanja s kolegi, ki 
niso več konkurenti); 
 

• izboljšanje poslovne vezi med turističnimi ponudniki in 
proizvajalci za oskrbo obiskovalcev območja; 

 
• zavest o enovitosti območja in s tem skupne 

odgovornosti ponudnikov za zadovoljstvo gostov. 
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HVALA ZA POZORNOST! 
 

SDGZ 

Ulica Cicerone, 8 

34133 - Trst 

Tel.: +39 040 67248 

e-mail: info@sdgz.it 

Spletna stran: www.sdgz.it 
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