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1. UVODNE OPOMBE O KOMUNIKACIJSKEM NAČRTU 

 

Evropska komisija v programskem obdobju 2014–2020 namenja 

veliko pozornosti obveščanju o rezultatih projektov, ki jih 

sofinancira. Komisija želi na ta način doseči boljšo 

obveščenost med prebivalci o rezultatih, doseženih s pomočjo 

evropskih sredstev, pritegniti večje število potencialnih 

projektnih partnerjev in povečati transparentnost projektov. 

Naloga prejemnikov sredstev iz programa Interreg SI-HR je tudi 

obveščanje javnosti o sredstvih Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, ki so pridobljena preko programa, ter o 

rezultatih in učinkih sofinanciranja v okviru projekta.  

 

V ta namen se med drugim oblikuje tudi komunikacijski načrt, 

ki je nujen za kakovostno načrtovanje in izvajanje projekta, 

upravljanje komunikacije v času izvajanja projekta ter 

predvidevanje, preprečevanje in blaženje potencialnih kriznih 

komunikacijskih situacij. Gre za dokument, ki komunikacijo 

vidi kot proces, ki ima neizogibno vlogo pri širjenju 

strateških ciljev projekta, merjenju podpore različnih skupin 

in ključnih javnosti ter vplivu na vedenje tako organizacije 

kot tudi njenih javnosti. Pozorno osmišljena komunikacijska 

orodja neposredno prispevajo k uresničevanju ciljev projekta 

in tako posredno vplivajo tudi na njegovo uspešnost.  

 

Komunikacijski načrt nam daje odgovore na zelo specifična 

vprašanja – katere cilje želimo doseči s projektom in na 

kakšen način bomo to sporočili, na koga se moramo obračati, 

preko katerih kanalov lahko komuniciramo, katere aktivnosti 

lahko izvedemo, da bi izboljšali komunikacijo in kako bomo 

ocenili uspešnost našega komunikacijskega načrta.  

 

Da bi lahko odgovorila na vsa ta vprašanja, se pred izdelavo 

same strategije razmisli o kontekstu samega projekta, saj je 

uspeh komunikacijskih aktivnosti neposredno povezan s 

spremembami, ki jih te aktivnosti povzročijo pri ciljnih 

javnostih. Pogosto se za ta namen preuči širši kontekst in 

izdela SWOT analiza, ki daje pregled nad vsemi prednostmi in 
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slabostmi projekta ter nad zunanjimi dejavniki, ki bi nanj 

lahko vplivali pozitivno ali negativno. 

Po izdelavi analize se opredeli glavne komunikacijske cilje, 

ki se zastavijo po načelih SMART, zato da bodo čim bolj 

natančni, realno opredeljeni in merljivi. Opredelitev 

komunikacijskih ciljev je nujen korak, saj je od njih odvisna 

izbira komunikacijskih orodij, pri tem pa so neposredno 

povezani s ciljnimi javnostmi, h katerim bodo komunikacijske 

aktivnosti usmerjene. 

Vsak proces komunikacije je specifičen, ne glede na raven in 

okoliščine, v katerem se komunikacija odvija, saj odgovarja na 

različne potrebe javnosti, na katere se obrača. Zato je pri 

načrtovanju komunikacijskih aktivnosti ključno, da se natančno 

in podrobno opredelijo ciljne javnosti. Ta korak je nujen, da 

se zagotovi usklajena in dosledna komunikacija z vsemi 

sodelujočimi, ter da se vsem posredujejo enotne informacije, 

ki pustijo enak vtis. 

Po opredelitvi ciljev in ciljnih skupin se pristopi k 

oblikovanju glavnih komunikacijskih sporočil. Sledi 

opredeljevanje konkretnih orodij oziroma strategij za 

uresničitev ciljev glede na vse ciljne javnosti. Pri 

opredeljevanju strategij so lahko v pomoč nekatera ključna 

vprašanja, na katera je treba odgovoriti, na primer na koga se 

obračamo, s kakšnim ciljem, kdaj, preko katerega kanala ipd.  

Že takoj na začetku je treba opredeliti metode za evalvacijo, 

da se bodo ob zaključku projekta lahko opredelili njegovi 

konkretni učinki. Metode so v neposredni zvezi z merljivo 

zastavljenimi cilji in imajo ključno vlogo tudi pri 

opredeljevanju nadaljnjih aktivnosti, saj neposredno kažejo, 

katere aktivnosti so uspešne in katere manj uspešne ter s tem 

opredeljujejo okvir za nadaljnje delovanje v okviru projekta. 
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2. SPLOŠNE INFORMACIJE O PROJEKTU 

 

2.1. Kontekst projekta 

 

Območje ob slovensko-hrvaški meji je polno majhnih mest z 

bogato zgodovinsko in kulturno dediščino, ki v turističnem 

smislu niso dovolj prepoznavna, čeprav se nahajajo na poti 

proti Jadranskemu morju, kamor se v poletnih mesecih odpravlja 

vedno večje število turistov. Njihova kulturna dediščina, 

aktivirana za namen razvoja turizma in inovativnih turističnih 

produktov, predstavlja njihov edini endogeni potencial za 

nadaljnji razvoj. Izjemno bogata materialna in nematerialna 

kulturna dediščina teh mest je odlično izhodišče za razvoj 

trajnostnega turizma in mikro podjetništva. Tak primer sta 

tudi Občina Jastrebarsko na hrvaški in Občina Črnomelj na 

slovenski strani, ki ju povezuje bogata in raznolika kulturna 

dediščina, zgoščena v mestnem središču in tesno povezana z 

zgodovinskim razvojem območja ob slovensko-hrvaški meji. 

 

Jastrebarsko se s svojimi 15.866 prebivalci nahaja v bližini 

Zagreba, kjer v širšem območju živi 1,2 milijona prebivalcev, 

letno pa ga obišče preko 1 milijon turistov. Zaradi bližine 

Zagreba ter avtocestne in železniške povezava je mesto 

kakovostna izbira za investitorje, za svoje dosežke pa je 

prejelo že kar nekaj nagrad. Leta 2015 je osvojilo 2. mesto na 

dogodku European Enterprise Promotion Awards ter mu je bil 

podeljen certifikat Business Friendly Town 2015. Revija Forbes 

ga je uvrstila med 20 mest, ki poganjajo razvoj Hrvaške, 

revija Financial Times pa med 10 manjših mest z najboljšo 

strategijo za privabljanje tujih investicij. V svoji 

strategiji razvoja do leta 2020 se je Jastrebarsko opredelilo 

kot mesto, ki teži k trajnostnemu razvoju in v tem duhu 

razvija in izvaja svoje projekte. Poleg privabljanja 

investitorjev je pomembna prioriteta Jastrebarskega ohranjanje 

in revitalizacija kulturne dediščine v mestu ter svoje glavne 

atrakcije, dvorca Erdody s parkom v velikosti 9,47 ha, in 

sicer predvsem za potrebe razvoja turizma. Mesto v obnovo 
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stalno vlaga lastna sredstva, do sedaj je bilo vloženih že 

približno 1 milijon evrov.  

 

Črnomelj v Sloveniji ima 14.523 prebivalcev in se nahaja na 

obmejnem območju s Hrvaško. Ker se ne nahaja v bližini večjih 

gospodarskih središč, se Črnomelj srečuje z upadanjem števila 

prebivalcev in begom možganov. Svoj razvojni potencial v prvi 

vrsti vidi v aktiviranju lastnih preostalih potencialov na 

področju dediščine in turizma in nadaljnjem izkoriščanju 

možnosti, ki jih ponuja bližina meje. V mestnem središču 

Črnomlja je registriranih več kot 20 objektov kulturne 

dediščine, mestno središče in 12 kulturnih spomenikov pa so 

razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena. Prav njihova 

obnova je osnova za proaktivno razvojno politiko preko 

strateških projektov in mednarodnih partnerstev. V preteklih 

10 letih je Črnomelj zaključil 5 uspešno izpeljanih projektov 

revitalizacije posameznih lokacij kulturne in zgodovinske 

dediščine ter uvajanja novih vsebin kot tudi 4 projekte 

čezmejnega sodelovanja.  

 

Obe mesti v svoji kulturni dediščini vidita jasen razvojni 

potencial in čeprav načrtovano vlagata v njeno obnovo in 

promocijo kulturnih dejavnosti, ki se nanašajo na dediščino, 

še vedno obstaja določeno število lokacij, ki bi se jih dalo 

aktivirati, da bodo postale prepoznavne javnosti, s čimer bi 

se število obiskov samodejno povečalo. Za tako vrsto projektov 

obstajajo znatna sredstva iz evropskih skladov.  

 

Glede na dosedanje izkušnje Jastrebarskega in Črnomlja z 

uspešnimi čezmejnimi projekti čezmejno povezovanje v primeru 

obeh mest velja za pomemben del promocije, ker se skupni 

turistični produkti manjših mest na območju sosednjih držav 

lažje promovirajo. Obe mesti imata izkušnje z ustvarjanjem 

inovativnih produktov, katerih namen je promocija manjših 

mest. 

 

Poleg podobnih vizij Jastrebarskega in Črnomlja o nadaljnji 

revitalizaciji in uporabi kulturne dediščine za namen krepitve 
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turističnih produktov čezmejnega območja projekte razvoja 

inovativnih in trajnostnih turističnih produktov podpira tudi 

cela vrsta strateških dokumentov. 

 

 

V Sloveniji so to:  

 

1. Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016, kjer je 

eden od ciljev razvoj konkurenčnega in jasno 

pozicioniranega turističnega produkta; 

2. Osnutek strategije za trajnostno rast slovenskega turizma 

za obdobje 2017–2021, ki promovira koncept visoke 

kakovosti doživetij za obiskovalce; 

3. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2017, ki kot cilj opredeli 

kakovostno ohranjeno in sodobno predstavljeno kulturno 

dediščino za večje število obiskovalcev in prepoznavnost; 

4. Regionalni razvojni načrt JI Slovenije 2014–2020 s ciljem 

oblikovati prepoznavno pokrajino, ki ponuja drugačne 

izkušnje. 

 

Na Hrvaškem so sprejeti naslednji dokumenti:  

 

1. Strategija razvoja turizma Republike Hrvaške do leta 2020 

s cilji povečati turistično porabo in razvoj investicij; 

2. Strategija za zaščito, ohranjanje in trajnostno 

gospodarsko uporabo kulturne dediščine v Republiki 

Hrvaški za obdobje 2011–2015, ki zagovarja povečanje 

števila produktov, ki temeljijo na kulturni dediščini; 

ter 

3. Razvojna strategija za Zagrebško županijo za obdobje 

2011–2013, katere cilj je med drugim tudi izboljšanje 

zaščite okolja in prepoznavnosti naravne in kulturne 

dediščine. 

 

Poleg nacionalnih dokumentov sta strateško pomembna tudi dva 

dokumenta glede evropskih makroregij, ki jim pripadata obe 

državi, to pa sta:  
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1. Jadransko-jonska makrostrategija, ki poudarja 

trajnostni turizem in povečevanje raznovrstnosti 

turistične ponudbe preko promocije novih turističnih 

poti in vključevanja dediščine; ter 

2. Podonavska makrostrategija, ki zagovarja promocijo 

kulture in turizma ter neposrednih osebnih stikov 

(»people-to-people«). 

 

Hrvaški in slovenski turizem imata v tem čezmejnem območju 

zelo malo turističnih vsebin za telesno prizadete osebe, zato 

je poleg revitalizacije dediščine projekt dobra priložnost 

tudi za oblikovanje organiziranega turističnega ogleda za 

njihova potovanja.   

 

Ker dediščina Jastrebarskega in Črnomlja še vedno ni dovolj 

prepoznavna in morda tudi neupravičeno zanemarjena s strani 

turistov (tako domačih kot tudi tujih), s čezmejnim pristopom 

in oblikovanjem konkretnih in preprostih turističnih rešitev 

pa se lahko naredi korak naprej in se mesti umesti na 

turistični zemljevid, je bil oblikovan ta projekt z naslovom 

»Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko cool«. KulTura za 

vse. Ključni cilji projekta so aktiviranje dediščine in zagon 

turizma ter da se tudi telesno prizadetim osebam omogočijo 

turistična doživetja.  
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2.2. Kratek opis projekta 

 

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa sodelovanja 

Interreg V A Slovenija – Hrvaška 2014–2020. Skupna vrednost 

projekta znaša 1.316.243,02 evrov, od tega odobrena sredstva 

ESRR znašajo 1.118.806,54 evrov (85 %), medtem ko lastna 

vložena sredstva partnerjev pri projektu znašajo 

197.436,48 evrov (15 %). Obdobje izvajanja projekta traja od 

1. julija 2018 do 31. decembra 2020 oziroma 30 mesecev. Cilj 

projekta je aktiviranje neprepoznavne in obnova propadajoče 

kulturne dediščine za trajnosten turistični preboj dveh 

manjših mest ob meji.  

 

Projekt v prvi vrsti vključuje zasnovo in razvoj ter 

vsebinsko, digitalno in organizacijsko testiranje novega 

čezmejnega produkta kulTura v realnem okolju mest Jastrebarsko 

in Črnomelj. KulTura je zamišljena kot pilotni projekt v 

Jastrebarskem in Črnomlju s ciljem, da se razširi na ostala 

manjša mesta čezmejnega območja z enako neprepoznavno kulturno 

dediščino, ki pa je primerna za turistični razvoj. Osnovna 

ideja kulTure je na enostaven, vendar avtentičen in inovativen 

način opozoriti, da imajo manjša obmejna mesta bogato kulturno 

dediščino in da je lahko sprehod po »neznanem« mestu zelo 

zanimiva in »cool« kulturna izkušnja. KulTura v Jastrebarskem 

vključuje 13, v Črnomlju (kulturni spomenik lokalnega pomena) 

pa 15 registriranih objektov nepremične kulturne dediščine, ki 

so vključeni v turistični ogled mesta. Za obe mesti se bo 

izdelal načrt usmerjanja obiskovalcev proti tem objektom v 

mestnem središču in ključnim »cool« točkam, ki so zanimive 

zaradi lokalne dediščine in kuhinje ter umetnosti. Vsaka od 

teh točk v sklopu turističnega ogleda bo dodatno analizirana 

glede na dostopnost telesno prizadetim osebam, izdelani pa 

bodo tudi scenariji za samostojen ali voden sprehod za domače 

in tuje turiste ter telesno prizadete osebe. Turistična pot je 

podprta z mobilno aplikacijo, ki vključuje različne 

funkcionalnosti – digitalno čezmejno bonitetno kartico, 

virtualni vodič, čezmejne igre, posebne čezmejne vodnike 

(interpretatorje), žive zgodovinske like in avtentične lokalne 
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ponudnike storitev, ki bodo usposobljeni za seznanjanje drugih 

s produktom kulTura, njegovo dopolnjevanje in delo s telesno 

prizadetimi osebami.  

 

Za namen širjenja kulTure v druga manjša mesta z bogato 

kulturno in zgodovinsko dediščino se bo v okviru projekta 

izdelala edinstvena metodologija za produkt kulTura, ki bo 

opredelila enotne standarde glede na dolžine poti, načela 

usmerjanja in število obiskovalcev, nosilnostne zmogljivosti 

objektov kulturne dediščine, minimalne zahteve glede na ciljne 

skupine.  

 

Metodologija produkta kulTura temelji na nekaj načelih:   

 

- kulTura v vseh manjših mestih temelji na enotnih 

standardih; 

- osnova je privlačen in lahek 2–3 urni krožni sprehod po 

ulicah mestnega središča, kjer se načrtno usmerja 

obiskovalce k nepoznanim zgradbam, ki pripovedujejo 

zgodbo kulturne dediščine in ambientov, ter preko 

dvorišč, vrtov in parkov, pot pa bo zajela tudi ponudnike 

storitev – lokalne obrtnike, gostince, vinarje – ter 

sodobne in pretekle zgodbe lokalnih prebivalcev; 

- kulTura je avtentična in naslavlja obiskovalce s pomočjo 

zgodovinskih likov; 

- sprehod je podprt z mobilno aplikacijo (brez fizičnih 

plošč), ki ponuja interpretacijo, igre, vizualizacijo, 

ustvarjanje lastnih aranžmajev in čezmejno bonitetno 

kartico; 

- gre za prvi čezmejni produkt v Sloveniji in na Hrvaškem, 

prilagojen telesno prizadetim osebam, ki se jim priredijo 

vsebine, trasa, pohodi in aplikacija; 

- standardiziran koncept omogoča vzpostavitev mreže manjših 

zgodovinskih mest ob meji;  

- kulTura bo predstavila zgodovino manjših mest, v en paket 

povezala lokalno ponudbo, sprehod in doživetje okusov, 

omogočila pa bo tudi srečanja z zgodovinskimi liki v živo 

na ulicah, trgih in parkih manjših mest. 
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Hkrati pa projekt poleg razvoja, uporabe in širjenja novih 

inovativnih produktov vključuje tudi dela v zvezi z ureditvijo 

in vzpostavitvijo Info centra za obiskovalce Jastrebarskega 

ter postavitev paviljona za obiskovalce v parku dvorca Erdody. 

V Črnomlju se bo v skladu s pogoji za zaščito kulturne 

dediščine obnovilo talne površine ulic (parterji) in trg v 

tistem delu mestnega središča Črnomlja, kjer poteka tudi trasa 

kulTure.  

 

Projekt kulTura celovito pristopa k čezmejnemu sodelovanju in 

razvoju produkta – v obeh mestih na enak način povezuje 

kulturno dediščino, turizem, podjetništvo, prostor in 

prebivalstvo, da se bo lahko pridobljene izkušnje metodološko 

opredelilo ter se jih uporabilo v drugih manjših čezmejnih 

mestih. Med projektom se uporablja vključujoč pristop, saj pri 

oblikovanju vsebin sodeluje lokalno prebivalstvo. Hkrati pa 

kulTura sledi konceptu dostopnega turizma , saj je prilagojena 

telesno prizadetim osebam. Objekti, ki so vključeni v 

turistični produkt kulTura, bodo (kjer je to mogoče) dostopni 

telesno prizadetim obiskovalcem. Poleg tega je kulTura 

predvsem inovativen produkt, saj povezuje dediščino, 

zgodovinske zgodbe in like s sodobnimi tehnologijami mobilnih 

aplikacij. Ob nastajanju projekta je bil poudarek na 

trajnostnem pristopu, saj kulTura velja za začetek velikega in 

dolgoročnega projekta, s pomočjo katerega se načrtuje 

vzpodbuditi proces socialne, turistično-gospodarske in 

prostorske revitalizacije danes propadajočih mestnih središč 

Črnomlja in Jastrebarskega, nadaljevanje tega projekta pa je 

prenos modela na primerljiva mesta ob slovensko-hrvaški meji.  

 

V samem jedru projekta so opredeljena vodilna načela – 

trajnostni turizem, aktivno ohranjanje dediščine, integriran 

pristop in zagotovitev pametnega ravnotežja. KulTura obnavlja 

objekte dediščine, hkrati pa jih predstavlja s pomočjo 

modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, jih 

povezuje z lokalnimi ponudniki in vanje vplete zgodbe, 

rezultat vsega pa je edinstven produkt.   
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Trajnostni turizem predstavlja primarno priložnost za obe 

mesti, saj aktivira notranje, lastne potenciale oziroma 

dediščino, lokalno gospodarstvo in prebivalstvo. KulTura 

temelji na povezovanju kulturne dediščine obeh mestnih 

središč, zajema pa tudi nematerialno kulturno dediščino mest. 

To dolgoročno pomeni ugoden vpliv na zaščito kulturne 

dediščine ter njeno pametno vključevanje v razvoj turizma. V 

produkt bodo vključeni tudi mali podjetniki obeh mest, večja 

obiskanost pa bo ugodno vplivala na gospodarski razvoj. 

Posebej za namen projekta in čezmejno turistično vodenje 

telesno prizadetih oseb bodo usposobljeni obstoječi lokalni 

turistični vodniki, kar bo predstavljalo dodano vrednost tako 

zanje kot tudi za obmejna mesta, saj potencialni novi 

obiskovalci pomenijo dodatno turistično priložnost. 

 

Aktivno ohranjanje kulturne dediščine bo doseženo z 

vključevanjem lokalnega prebivalstva in podjetnikov v projekt 

kulTura. Prebivalci mest bodo povabljeni, da prispevajo svoje 

zgodbe in spomine na mesto in na ta način sooblikujejo 

produkt. Načrtuje se, da se bo s projektom povečal občutek 

pripadnosti mestu in okrepil pozitiven odnos do dediščine in 

želja po njenem ohranjanju. Turistični produkt kulTura bo 

zajel tudi ponudnike storitev (obrtnike, gostince) v mestnih 

središčih. Povabljeni bodo k sooblikovanju ponudbe, ki je 

povezana z zgodovino in dediščino mest (npr. tipični spominki, 

ki odražajo zgodbe mesta, lokalna kuhinja). Mestna središča v 

čezmejnem prostoru in tudi širše bodo postala prepoznavna kot 

prilagojena telesno prizadetim osebam. 

 

Pot bo skrbno načrtovana, in sicer na način da se bodo 

upoštevale zmogljivosti vsake posamezne lokacije, hkrati pa se 

bo obiskovalce usmerjalo k lokalni ponudbi, kar pomeni 

priložnost zaslužka za lokalno gospodarstvo. Skupine bodo 

vodili lokalni vodniki – interpretatorji kulTure, ki bodo 

odgovorni za ustrezen odnos do dediščine. Posamezne 

obiskovalce se bo usmerjalo iz centrov za obiskovalce in info 

točk. Ohranjanje dediščine se po spodbujalo preko sporočil in 

poučnih iger na mobilni aplikaciji.  
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Z oblikovanjem oglednih poti bo mogoče povezati območja 

kulturne dediščine znotraj mest, in sicer s pomočjo fizično 

urejenih poti, ki bodo dostopne tudi za telesno prizadete 

osebe, ter vsebinsko preko zgodb hiš in njihovih stanovalcev. 

Mobilna aplikacija spremlja turistični pohod v mestih, 

povezuje pa tudi ponudbo ostalih manjših mest s pomočjo 

čezmejnih iger, turističnih paketov in skupne bonitetne 

kartice. S promocijskimi aktivnostmi in pomočjo pridruženih 

partnerjev se načrtuje mreženje projekta z drugimi manjšimi 

obmejnimi mesti ter z nacionalnimi in regionalnimi 

turističnimi organizacijami, mediji in receptivnimi ali 

»incoming« agencijami. 

 

 



   
 

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Vsebina dokumenta je izključna odgovornost Občine Jastrebarsko. 

14 

2.3. Projektni partnerji 

 

Poleg konkretnih produktov Jastrebarsko in Črnomelj kot 

dolgoročno prednost čezmejnega sodelovanja vidita v večji 

prepoznavnosti območij kot turističnih destinacij, gospodarsko 

rast in oblikovanje trajnih institucionalnih in osebnih 

povezav. Obe mesti se bosta s tem projektom umestili kot mesti 

s prvim turističnim produktom, ki je prilagojen telesno 

prizadetim osebam. Kljub predhodnim izkušnjam Jastrebarskega 

in Črnomlja s projekti obnove kulturne dediščine so za namen 

izvedbe projekta kulTura kot partnerji vključeni tudi 

Turistična skupnost mesta Jastrebarsko, Razvojno-informacijski 

center Bela krajina, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v 

Ljubljani in Mednarodna univerza Libertas.  

 

Zaradi poznavanja čezmejnih produktov in stalnih stikov s 

turisti bo imela Turistična skupnost mesta Jastrebarsko 

ključno vlogo pri razvoju koncepta kulTura. Po zaključku 

projekta bo prevzela vodenje novega Info centra, s čimer se bo 

povečala profesionalizacija turizma v mestu, izboljšala 

kakovost storitev, povečala obiskanost in potrošnja v mestu, 

postala pa bo tudi iniciator nadaljnje integracije čezmejnih 

območij.  

 

Razvojno-informacijski center Bela krajina je javna ustanova, 

odgovorna za promocijo in napredek turizma in podjetništva v 

regiji, v kateri se nahaja tudi Občina Črnomelj, med drugim pa 

upravlja tudi nekaj objektov kulturne dediščine na območju 

Občine Črnomelj. Razvojno-informacijski center bo imel pri 

projektu med drugim tudi vlogo koordinatorja razvoja produkta 

čezmejnega sodelovanja kulTura.  

 

Razvojno-informacijski center Bela krajina prevzema 

koordinacijo razvoja čezmejnega produkta kulTura. Turistična 

skupnost mesta Jastrebarsko je odgovorna za trženje in 

promocijo produkta kulTura.  

 

Zaradi svojih dosedanjih izkušenj bo Fakulteta za 

elektrotehniko Univerze v Ljubljani razvila mobilno aplikacijo 
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in čezmejno digitalno bonitetno kartico ter s tem okrepila 

vlogo tehnologije in multimedialnega pristopa pri 

predstavljanju kulturne dediščine za potrebe turizma in 

predvsem telesno prizadetih oseb.   

 

Mednarodna univerza Libertas bo v sodelovanju s Fakulteto za 

elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Turistično skupnostjo 

Jastrebarsko razvila dizajn koncepta in izdelka čezmejne 

digitalne bonitetne kartice ter bo samostojno organizirala 

izvedbo strokovnega usposabljanja turističnih spremljevalcev 

za telesno prizadete osebe.  

 

Čeprav je Jastrebarsko ključni partner, zadolžen za 

komunikacijo, imajo vsi partnerji pri projektu svojo vlogo v 

komunikacijskem procesu in morajo biti aktivni pri 

predstavljanju namena, vizije in rezultatov projekta.  

 

Poleg teh šestih partnerjev pri projektu sodelujejo tudi 

pridruženi partnerji Združenje občin Republike Hrvaške, 

Skupnost občin Slovenije, Turistična skupnost Zagrebške 

županije in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki 

imajo ključno vlogo pri razširjanju podatkov. Združenje občin 

Republike Hrvaške in Skupnost občin Slovenije bosta preko 

svojih kanalov obveščali o projektu, ga predstavljali na 

strokovnih dogodkih in srečanjih, ki jih organizirata, ter 

obveščali o projektu na svojih spletnih mestih.  

 

Turistična skupnost Zagrebške županije se bo vključila v 

destinacijsko in nacionalno promocijo ter bo spodbujala druga 

majhna mesta na svojem območju k vključevanju v kartico 

kulTura.  

 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije bo projekt 

predstavil na vseh večjih strokovnih dogodkih in posvetih 

Zavoda ter bo produkt prenesel v druga podobna mesta v regiji.  
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2.4. Cilji in pričakovani rezultati projekta 

 

Glavni cilj projekta je aktiviranje neprepoznavne in obnova 

propadajoče kulturne dediščine za trajnosten turistični razvoj 

dveh manjših mest ob meji, s čimer se ohranja kulturna 

dediščina, spodbuja lokalni gospodarski razvoj in krepi 

turistična ponudba čezmejnega območja. Ključni rezultati 

uspešno izpeljanega projekta so večja ohranjenost, 

prepoznavnost in turistična obiskanost kulturne dediščine 

majhnih zgodovinskih mest ob slovensko-hrvaški meji. 

Turistični produkt kulTura se bo oblikovalo in predstavilo v 

Jastrebarskem in Črnomlju, nato pa se ga bo razširilo na druga 

mesta, da bodo tudi številna druga majhna obmejna mesta, ki se 

bodo pridružila mreži zgodovinskih mest z bogato kulturno 

dediščino, postala merljiv rezultat projekta. Ker turistični 

produkt kulTura zajema izdelavo mobilne aplikacije, povečanje 

dostopnosti dediščine telesno prizadetim osebam, izboljšanje 

in revitalizacijo infrastrukture na turistični poti, promocijo 

lokalne kuhinje in obrtnikov ter ideje za sprehode po 

zgodovinski in kulturni dediščini, se pričakuje 3,5-kratna 

rast števila turistov oziroma 9.000 obiskovalcev v mestih 

Jastrebarsko in Črnomelj. Število obiskovalcev se bo merilo v 

ključnih objektih v sklopu turistične poti v mestih 

Jastrebarsko in Črnomelj.  

 

Specifični cilji projekta zajemajo:  

 

a) ohranjanje kulturne dediščine dveh majhnih mest – preko 

fizične obnove, revitalizacije in predstavljanja 

potencialov kulturne dediščine;    

b) interpretacijo in prikaz dediščine majhnih mest – z 

uporabo modernih tehnologij se poveča možnost novih 

pristopov k interpretaciji in doživljanju turistične 

destinacije ter trženju;  

c) razvoj čezmejnega produkta kulTura – najprej na način 

pilotnega projekta v mestih Jastrebarsko in Črnomelj ter 

oblikovanje aplikacije in bonitetne kartice, nato pa 

sledi razvoj metodologije prenosa čezmejnega produkta v 
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ostala majhna mesta s podobno zgodovinsko in kulturno 

dediščino;  

d) povečanje števila obiskov podprtih destinacij kulturne in 

naravne dediščine in drugih atrakcij v pričakovanem 

obsegu – 9.000 obiskovalcev v celotnem času trajanja 

projekta s pomočjo drugačnega in inovativnega pristopa 

tako k vsebini/orodjem kot tudi ciljni skupini turistov;   

e) manjše naložbe v infrastrukturo za obiskovalce in 

ohranjanje naravne in kulturne dediščine – Jastrebarsko 

bo bogatejše za paviljon v parku Erdody, osrednji točki 

turističnega ogleda, ter za Info center, mesto Črnomelj 

pa bo dobilo kakovostne talne površine na turistični 

sprehajalni poti;  

f) nov ali izboljšan čezmejni produkt in razvoj mest kot 

destinacij trajnostnega turizma z integrirano naravno ali 

kulturno dediščino – celoten projekt je zamišljen kot 

razvojni projekt (metodologija koncepta, program 

usposabljanja, mobilna aplikacija/digitalna kartica), ki 

se bo razširil tudi na druga manjša mesta ter tako širil 

svoj vpliv in trajnost;   

g) povečanje deleža telesno prizadetih oseb glede na skupno 

število turistov in obiskovalcev. 
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2.5. SWOT ANALIZA  

 

 

Prednosti Slabosti 

➢ revitalizacija kulturne 
dediščine velja za temelj 

trajnostnega razvoja 

➢ pomembnost ohranjanja 
kulturne dediščine in 

vlaganja znatnih sredstev 

v takšne projekte 

➢ sofinanciranje projekta z 
evropskimi sredstvi 

➢ usklajenost ciljev projekta 
s številnimi nacionalnimi 

strategijami in dokumenti  

➢ dosedanje uspešno 
sodelovanje mest 

Jastrebarsko in Črnomelj 

pri projektih, ki so 

financirani s sredstvi EU  

➢ kakovostni in raznoliki 
projektni partnerji  

 

➢ neobstoječa analiza 
navad turistov v 

čezmejnem prostoru 

➢ veliko število 
partnerjev in 

pridruženih partnerjev 

 

Priložnosti Nevarnosti 

➢ uporaba moderne tehnologije 
in inovativnih rešitev 

(aplikacija, kartica) 

➢ odsotnost podobnih 
projektov v okolici 

➢ promocija turističnega 
produkta pri telesno 

prizadetih osebah 

➢ širjenje turističnega 
produkta na segment oseb s 

telesno prizadetostjo, 

kjer se beleži pozitiven 

trend rasti števila 

obiskov  

 

➢ nezanimanje prebivalstva 
za sodelovanje pri 

oblikovanju produkta 

➢ nezanimanje drugih mest 
za prevzem produkta 

➢ odsotnost interesa za 
uporabo mobilne 

aplikacije in kartice  
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3. KOMUNIKACIJSKI CILJI  

 

Splošni cilj komunikacijskega načrta je obveščanje o projektu 

kulTura ter ozaveščanje vseh ciljnih skupin o projektu, da bi 

se vsi zainteresirani čim bolje seznanili z namenom, vizijo in 

prednostnimi nalogami projekta ter se tudi sami vključili v 

njegovo oblikovanje in izvajanje.  

Specifični komunikacijski cilji projekta so:  

 

➢ dvigovanje zavedanja notranje javnosti v obeh mestih o 

prepoznavanju kulturne dediščine, njenem ohranjanju in 

aktiviranju v turistične namene;  

➢ aktiviranje notranje javnosti in povečanje zavedanja o 

nujnosti sodelovanja pri oblikovanju produkta za 

trajnostni razvoj skupnosti;  

➢ povečanje znanja vseh ciljnih skupin o kulturni in 

zgodovinski dediščini;  

➢ povečanje razumevanja in znanja o nematerialni kulturni 

dediščini in turistični ponudbi majhnih mest z uporabo 

mobilne aplikacije kulTura pri vseh ciljnih skupinah;  

➢ seznanjanje čim širše javnosti s turističnim produktom 

kulTura s ciljem povečati število turistov;  

➢ senzibilizacija javnosti o pomenu in posebnostih 

dostopnega turizma za telesno prizadete osebe. 

Komunikacijski cilji se bodo dosegali z izvajanjem 

opredeljenih komunikacijskih aktivnosti ter se bodo 

spreminjali v skladu s fazo izvajanja komunikacijskega načrta. 

Na začetku izvajanja bodo komunikacijske aktivnosti usmerjene 

k notranji javnosti kot ciljni skupini, saj so to potencialni 

soustvarjalci produkta in morajo biti zato najbolj motivirani 

za predstavitev potencialnim uporabnikom. V nadaljevanju 

izvajanja načrta se bodo uvedle aktivnosti, namenjene ostalim 

ciljnim skupinam – splošni javnosti in zunanji zainteresirani 

javnosti oziroma vsem tistim, ki so uporabniki produkta 

kulTura, kar pomeni tako posamezne turiste kot tudi mesta, ki 

bodo prevzela koncept kulTura.  
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Zaradi doseganja komunikacijskih ciljev je nujno, da so v 

komunikacijo vključeni vsi projektni partnerji, in sicer glede 

na kompetence in sposobnost razširjanja podatkov. Občini 

Jastrebarsko in Črnomelj se bosta osredotočili predvsem na 

komunikacijo z notranjo javnostjo, Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko in Razvojno-informacijski center Bela krajina 

bosta zadolžena za razumevanje projekta in produkta s strani 

turistične strokovne javnosti in agencij, Univerza v Ljubljani 

in Mednarodna univerza Libertas pa se bosta usmerili v 

promocijo in sodelovanje z akademsko skupnostjo. Fakulteta za 

elektrotehniko bo odgovorna za sodobno spletno in 

multimedijsko pojavnost projekta. Izjemno pomembno vlogo pri 

razširjanju imajo izbrani pridruženi partnerji – Združenje 

občin Republike Hrvaške, Skupnost občin Slovenije, Turistična 

skupnost Zagrebške županije in Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, ki bodo omogočili predstavitve projekta 

na nacionalnih in mednarodnih konferencah in strokovnih 

srečanjih o turizmu in trajnostnem kulturnem razvoju.  
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4. CILJNE SKUPINE IN ZAJETA PODROČJA PROJEKTA 

 

Ciljne skupine projekta so organizacije ali posamezniki, na 

katere projekt neposredno vpliva, in ki so na tak ali drugačen 

način neposredno vključeni v fazo izvedbe projekta. Način 

vključevanja je odvisen od ciljev in vsebine posameznega 

projekta, najpogosteje gre za vključevanje preko delavnic, 

izvedbe različnih kampanj ali vključevanje v različne lokalne 

in regionalne iniciative. Najpomembneje je, da so predstavniki 

ciljne skupine neposredno vključeni, da imajo od projekta 

koristi in da so te merljive in otipljive. 

Ravno zato je izjemno pomembno, da se ob načrtovanju projekta 

natančno določi, kdo pripada ciljni skupini projekta glede na 

neko lastnost, ki je velikega pomena za projekt. 

Aktivnosti, ki so namenjene doseganju komunikacijskih ciljev 

projekta kulTura, so usmerjene na tri ciljne skupine: na 

splošno javnost v mestih Jastrebarsko in Črnomelj, ki jo je 

treba seznaniti z namenom projekta in redno obveščati o 

tekočih aktivnostih; na notranjo javnost obeh mest oziroma na 

vse skupine, ki lahko in morajo sodelovati pri oblikovanju 

projekta (prebivalci obeh mestnih središč, lastniki objektov 

kulturne dediščine, lokalni gostinci, podjetniki, obrtniki, 

društva za pomoč telesno prizadetim osebam); ter na zunanje 

interesne skupine, ki se zanimajo za prevzem produkta (podobna 

majhna zgodovinska mesta z objekti kulturne dediščine) ali 

njegovo uporabo (domači in tuji turisti oziroma turistične 

organizacije). Za vsako od teh skupin se opredelijo ključna 

sporočila, komunikacijske aktivnosti in orodja ter odgovorni 

za komunikacijo med projektnimi partnerji.   
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Splošna javnost Notranja javnost  Zunanje interesne 

skupine 

➢ prebivalci 
Jastrebarskega in 

Črnomlja ter 

okoliških mest 

➢ mediji  

➢ predstavniki 
občinske in 

nacionalne ravni 

oblasti, ki so 

pristojni za 

turizem, kulturo, 

telesno prizadete 

osebe (občinski 

upravni oddelki, 

ministrstva za 

turizem, kulturo, 

socialno 

politiko, varuh 

človekovih pravic 

itd.)  

➢ univerze, 
turistične šole  

➢ lokalni 
gostinci, 

podjetniki, 

umetniki in 

obrtniki na 

turistični 

poti 

➢ lokalni muzeji 
in kulturni 

objekti 

➢ prebivalci 
mestnih 

središč, skozi 

katera vodi 

pot 

➢ društva za 
pomoč telesno 

prizadetim 

osebam 

 

➢ mesta v 
čezmejnem 

območju 

➢ turistične 
agencije 

➢ turistične 
agencije, 

specializirane 

za organizacijo 

ogledov za 

telesno 

prizadete osebe 

➢ primarna skupina 
turistov: tuji 

in domači 

turisti iz 

bližnjih krajev, 

tranzitni 

turisti na poti 

proti Jadranu 

➢ sekundarna 
skupina 

turistov: 

telesno 

prizadete osebe 

➢ vrtci in šole, 
ki bodo kot 

testni gostje 

prehodili pot  

 

Komunikacija bo potekala v dveh segmentih:  

 

a) notranja komunikacija 

➢ obveščanje notranje javnosti o projektu, da se poveča 

zavedanje o nujnosti sodelovanja pri ustvarjanju 

produkta in aktiviranje lokalne skupnosti za 
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sodelovanje pri vzpostavljanju, uporabi in 

oblikovanju produkta;  

b) zunanja komunikacija 

➢ informiranje in izobraževanje zunanjih interesnih 

skupin – tistih, ki nameravajo prevzeti mobilno 

aplikacijo, in potencialnih uporabnikov mobilne 

aplikacije (turistov) po njeni izdelavi – ter 

mreženje z drugimi zgodovinskimi mesti. 

 

Komunikacija s splošno javnostjo traja ves čas trajanja 

projekta, da se preko rednega obveščanja zagotovi podpora 

projektu in produktu kulTura.  

 

 

4.1. Splošna javnost  

Splošno javnost v Jastrebarskem in Črnomlju je treba preko 

komunikacijskih aktivnosti redno obveščati o samem projektu in 

njegovem poteku, in sicer zato da se jo ozavešča o pomembnosti 

revitalizacije kulturne dediščine in o možnostih, ki jih 

tovrstni projekti odpirajo za splošen gospodarski razvoj 

lokalne skupnosti, ter zato da se jo senzibilizira glede 

telesno prizadetih oseb (turistov). Ključno sporočilo tej 

ciljni skupini je »lajkaj kulTuro«, saj gre za skupino, ki je 

hkrati tudi potencialni uporabnik produkta. Poleg prebivalcev 

se v splošno javnost z namenom promocije in obveščanja o 

projektu uvrščajo tudi predstavniki lokalnih, regionalnih in 

nacionalnih medijev iz Hrvaške in Slovenije ter vseh 

organizacij, ki se ukvarjajo s turizmom. Glavne aktivnosti, ki 

so usmerjene k tej ciljni skupini, so organizacija dveh 

informativnih dogodkov (začetna in zaključna konferenca), 

izdelava in razširjanje promocijskega gradiva ter obveščanje 

preko spletnih mest, družbenih omrežij in medijev (s članki in 

prispevki ali organiziranjem novinarskih konferenc).
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4.2. Notranja javnost 

To je najpomembnejša in najzahtevnejša ciljna skupina 

projekta, saj gre za tiste posameznike ali organizacije, ki 

jih je treba motivirati, da se bodo vključili v samo izdelavo 

koncepta kulTura oziroma končnega produkta celega projekta. 

Komunikacijska strategija za to ciljno skupino mora biti zelo 

proaktivna, da se bo lokalna skupnost samoiniciativno 

vključila v projekt. Zato je treba oblikovati in izpeljati 

informativno-promocijsko medijsko kampanjo ter 

razprave/dogodke v skupnosti, ki bi bili hkrati tudi delavnice 

za izdelavo produkta kulTura (animacijske delavnice s 

sprehodom po poti kulTura). Za komunikacijo s to ciljno 

skupino sta odgovorna Jastrebarsko in Črnomelj, ključno 

sporočilo pa je »bodi del kulTure«. 

  

4.3. Zunanje interesne skupine 

Ta ciljna skupina projekta predstavlja vse tiste posameznike 

in organizacije, ki bodo uporabniki produkta kulTura – to so 

lahko tako bodoči turisti, turistične agencije in šole/vrtci, 

ki bodo lahko s pomočjo projekta širili svoje znanje o lokalni 

kulturni dediščini, ali pa tudi podobna majhna zgodovinska 

mesta, ki želijo prevzeti projekt kulTura, mobilno aplikacijo 

in se vključiti v mrežo majhnih mest z razvito kulturno 

dediščino. Potencialne turiste in obiskovalce delimo na dve 

skupini – primarno in sekundarno. Primarna skupina so turisti 

iz okoliških mest ali tranzitni turisti na poti proti Jadranu, 

sekundarna skupina pa so telesno prizadeti turisti. Zato je 

treba produkt kulTura čim bolj pogosto predstavljati na 

različnih dogodkih – simpozijih, konferencah s področja 

turizma ali v izobraževalnih ustanovah, ki imajo programe s 

področja turizma ali trajnostnega razvoja. Pri tem delu 

komunikacije je zelo pomembno sodelovanje pridruženih 

projektnih partnerjev, ki lahko preko svoje mreže ali rednih 
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aktivnosti promovirajo projekt. Ključno sporočilo tej skupini 

je »prevzemi kulTuro«.  
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5. KOMUNIKACIJSKI PRISTOP IN KLJUČNA SPOROČILA  

 

5.1. Načela komunikacijskega pristopa 

Komunikacija je proces, ki pomaga pri širjenju in doseganju 

ciljev projekta, spremlja podporo različnih skupin in ključnih 

javnosti ter hkrati vpliva na vedenje tako odgovornega za 

komunikacijo kot tudi njegovih ciljnih skupin. Vsaka 

komunikacija je specifična, ne glede na raven, na kateri se 

odvija, saj ima vsaka javnost drugačne komunikacijske potrebe. 

Vendar pa obstajajo določena načela komunikacijskega pristopa, 

ki so osnova kakovostnih komunikacijskih načrtov:  

a) komunikacija mora biti učinkovita in transparentna;  

b) obveščanje ima ključno vlogo pri predstavljanju projekta, 

vendar morajo biti informacije točne in pravočasne;  

c) viri podatkov morajo biti preverljivi, kar pomeni, da je 

mogoče preveriti vse zaključke;  

d) komunikacija mora biti jasna, enostavna in lahka; 

e) gradivo in vsebine morajo biti informativni in celoviti 

ter enostavni in lahko razumljivi;  

f) komunikacija mora biti nevtralna in objektivna;  

g) komunikacija mora vse ciljne skupine spodbuditi k 

sodelovanju pri izvajanju projekta;  

h) komunikacija mora aktivno vključiti in okrepiti ciljne 

skupine.  

 

V tem konkretnem projektu je komunikacijski pristop podoben 

samemu projektnemu pristopu, da se bodo čim bolje dosegli 

cilji projekta in komunikacijski cilji. Pristop je celovit, 

saj za posredovanje ključnih informacij ciljnim skupinam o 

projektu uporablja različne aktivnosti in orodja; vključujoč, 

saj spremlja komunikacijo o projektu, ki ga soustvarjajo tudi 

sami prebivalci mest oziroma notranja javnost; inovativen, ker 

kot ključna orodja za komunikacijo uporablja elemente sodobne 

tehnologije; ter trajnosten, saj bo po vzpostavitvi 

Informativni center v mestu Jastrebarsko postal ključno mesto 

za informiranje o projektu tudi po njegovem zaključku, produkt 

kulTura pa se bo promoviral tudi v drugih mestih, zato da se 
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ga razširi in s tem ustvari čezmejna mreža majhnih mest z 

bogato kulturno in zgodovinsko dediščino.  

 

5.2. Ključna sporočila 

 

Glede na tri ciljne skupine, h katerim bo usmerjena 

komunikacija, se ključna sporočila razlikujejo glede na cilje, 

ki naj bi se dosegli za vsako posamezno ciljno skupino.  

 

 

Ciljna skupina 

 

Ključna sporočila 

 

Splošna 

javnost 

 

 

• »lajkaj kulTuro« 

• Jastrebarsko in Črnomelj sta prepoznala 

pomembnost revitalizacije svoje kulturne 

dediščine za razvoj trajnostnega 

turističnega produkta in razvijata skupni 

produkt kulTura na način turističnega 

ogleda starih mestnih središč z mobilno 

aplikacijo.  

• projekt je zanimiv tudi zato, ker sta 

mesti Jastrebarsko in Črnomelj edini med 

50 mesti ob slovensko-hrvaški meji, ki 

bosta s čezmejnim sodelovanjem razvili 

nov turistični produkt, ki je namenjen 

telesno prizadetim osebam 

• projekt razvoja novega turističnega 

produkta se financira s sredstvi Evropske 

unije in predstavlja nadaljevanje 

aktivnosti pridobivanja EU sredstev za 

razvoj lokalnih skupnosti v obeh mestih 

• metodologija izdelave koncepta kulTura in 

sam produkt se bosta ponudila tudi drugim 

podobnim mestom, da se bo lahko 

oblikovala mreža majhnih zgodovinskih 

mest z razvito kulturno dediščino 

• projekt prispeva k splošnemu 
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gospodarskemu razvoju mest, pričakuje se 

porast števila turistov na 9.000 do konca 

izvajanja projekta  

 

 

 

Notranja 

javnost 

 

 

• »bodi del kulTure« 

• ideja projekta je združitev kulturne in 

zgodovinske dediščine z lokalnimi izdelki 

in kuhinjo, zato se pri oblikovanju 

produkta pričakuje sodelovanje lokalnih 

podjetnikov, obrtnikov, umetnikov in 

gostincev 

• ker gre za edini projekt, ki ustvarja 

turistični produkt za telesno prizadete 

osebe, se bodo v samo izdelavo vključila 

tudi lokalna društva za pomoč telesno 

prizadetim osebam 

• projekt prispeva k večjemu razumevanju in 

znanju o lokalni dediščini in zgodovini 

• projekt bo določeno število turističnih 

delavcev usposobil za delo s telesno 

prizadetimi osebami, s čimer se vlaga v 

človeški kapital 

• projekt bo Jastrebarsko in Črnomelj 

umestil na turistično pot proti Jadranu 

tudi za turiste iz okolice 

• z mobilno aplikacijo se turisti in 

lokalni prebivalci učijo o zgodovinski in 

kulturni dediščini mest Jastrebarsko in 

Črnomelj in širijo svoje znanje 

 

 

Zunanje 

interesne 

skupine  

 

 

• »prevzemi kulTuro« 

• za majhna mesta z bogato kulturno in 

zgodovinsko dediščino je pomembna 

vzpostavitev inovativnih turističnih 

produktov, da bodo lahko konkurenčna 
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večjim turističnim središčem 

• čezmejni projekti trajnostnega razvoja so 

pomembni, ker jih je lažje predstaviti in 

promovirati in ker zajamejo večje število 

sodelujočih 

• s prevzemom mobilne aplikacije kulTura in 

čezmejne digitalne bonitetne kartice se 

širi inovativen pristop k turističnemu 

produktu ter mreža majhnih mest z bogato 

zgodovinsko in kulturno dediščino  

• z mobilno aplikacijo se turisti in 

lokalni prebivalci učijo o zgodovinski in 

kulturni dediščini mest Jastrebarsko in 

Črnomelj in širijo svoje znanje 

 

 

 

5.3. Komunikacijska orodja  

 

Komunikacijska orodja so ključna za doseganje komunikacijskih 

ciljev, saj se z njimi lahko zagotovi ustrezna obveščenost in 

ozaveščenost ciljnih skupin. Komunikacijska orodja morajo biti 

izbrana tako, da prispevajo h komunikacijskim ciljem in so 

usmerjena k potrebam ciljnih skupin.  

Komunikacijska orodja, ki se bodo med komunikacijo 

uporabljala, bodo predvsem nadgradnja že obstoječih 

komunikacijskih orodij (spletna mesta partnerjev) in kanalov, 

ki jih uporabljajo projektni in pridruženi partnerji (lokalni 

časopisi, revije). Glede na inovativen pristop k projektu in h 

komunikaciji bodo imele prednost digitalne oblike 

komunikacije. 

Ker se projekt in projektne aktivnosti odvijajo vzporedno v 

Jastrebarskem in Črnomlju, bodo vsa komunikacijska orodja 

uporabljena v obeh mestih.   
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Konference 

V sklopu projekta se predvideva organizacija dveh promocijskih 

konferenc – prva za uvodno predstavitev projekta in druga za 

zaključno predstavitev rezultatov projekta. Obe konferenci bo 

organizirala Občina Jastrebarsko v sodelovanju s projektnimi 

partnerji. Namenjeni bosta predvsem splošni javnosti – 

medijem, predstavnikom občinske in nacionalne ravni oblasti, 

ki delujejo na področju turizma in kulture, z namenom da se 

spodbudi zanimanje javnosti za projekt in njegove pričakovane 

in dosežene rezultate.  

 

Lokalne animacijske delavnice 

 

To komunikacijsko orodje je namenjeno notranji javnosti, da se 

jo seznani s projektom kot tudi z določenimi pričakovanji vseh 

tistih udeležencev, ki lahko prispevajo k razvoju produkta s 

svojimi idejami in predlogi. S pomočjo animacije turističnega 

ogleda Jastrebarskega in Črnomlja bodo lokalni podjetniki, 

gostinci, lastniki objektov kulturne dediščine, obrtniki, 

predstavniki društev za pomoč telesno prizadetim osebam in 

predstavniki mestnih oblasti lahko podali svoje predloge, na 

kakšen način razviti produkt kulTura.   

 

 

Predstavitev projekta 

 

Z namenom predstavitve projekta in produkta kulTura kot modela 

za turistično-razvojno aktiviranje zaspane dediščine 

neprepoznavnih manjših mest na obmejnem območju Slovenije in 

Hrvaške ter nato še rezultatov projekta se načrtuje 

sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih dogodkih, povezanih 

s turizmom, dediščino in dostopnim turizmom. Namen 

predstavitve projekta je med drugim tudi povečanje 

prepoznavnosti, pomembno vlogo pa bodo imeli tudi pridruženi 

partnerji, ki lahko dogodek promovirajo na dogodkih, ki jih 

organizirajo.  
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Promocijsko gradivo 

 

Promocijsko gradivo kot komunikacijsko orodje služi 

motiviranju notranje javnosti za sooblikovanje, testiranje in 

širjenje ideje kulTure ter povečuje ozaveščenost in pripadnost 

projektu in produktu kulTura. Poleg tega podpira prve 

promocijske aktivnosti projekta. Načrtuje se izdelava večjih 

količin drobnega promocijskega gradiva z jasnimi in 

promocijskimi komunikacijskimi sporočili (majice), uporabljeno 

pa bo kot nagrada za vse, ki bodo v živo testirali mobilno 

aplikacijo, tj. sam produkt kulTura. Posebno promocijsko 

gradivo v obliki brošur se kot informativno gradivo načrtuje 

po zaključku projekta.  

 

Turistični zemljevid kulTura za samostojni ogled 

 

Ker je poudarek na digitalnih oblikah promocije, je edino 

pravo promocijsko gradivo projekta skupni shematski zemljevid 

območja s predlogi čezmejnih paketov/ogledov in podrobnimi 

zemljevidi mestnih središč Jastrebarskega in Črnomlja z 

označeno potjo kulTura in njenimi ključnimi točkami. Naklada 

zemljevida bo 10.000 primerkov, spodbujal pa bo k uporabi 

mobilne aplikacije. Tiskal se bo v hrvaškem, slovenskem in 

angleškem jeziku.  

 

Mobilna aplikacija projekta in čezmejna digitalna bonitetna 

kartica   

 

Ključno promocijsko orodje, ki bo obiskovalce aktivno 

vključilo v doživljanje mest ter jih na poučen in interaktiven 

način vodilo po poti kulTura s pomočjo tehnologije GPS, 

tehnologije virtualne resničnosti in interaktivnih 

zemljevidov, jih učilo o zgodovini preko poučnih iger za 

otroke in nagrajevalo z bonitetnimi točkami. Poleg 

Jastrebarskega in Črnomlja bosta mobilna aplikacija in 

čezmejna digitalna bonitetna kartica tehnološko in vsebinsko 
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tudi drugim mestom ob slovensko-hrvaški meji omogočili 

neposredno vključevanje v projekt. 

 

Spletno mesto  

V današnjih časih si je nemogoče zamisliti kakršno koli 

komunikacijsko aktivnost brez prisotnosti na spletu, spletno 

mesto pa je osnovno orodje tega procesa. Ta zelo učinkovit 

komunikacijski kanal, ki je dostopen vsem in enostaven za 

vzdrževanje, je pomemben del projekta, ki traja daljše časovno 

obdobje in na katerem se lahko v kratkem času ažurirajo vse 

potrebne informacije, objavijo aktualne novice ter se 

pregledno in vizualno privlačno predstavijo vse aktivnosti, ki 

se izvajajo v okviru projekta. To orodje je lahko še posebej 

koristno pri komunikaciji z mlajšimi generacijami, ki 

informacije iščejo najprej na spletu in šele nato preko drugih 

kanalov. Spletno mesto bo postavljeno na način skupne spletne 

(pod)strani za vse partnerje. Najbolj pomembno bo ažurno 

obveščanje o napredku in razvojnem modelu projekta preko 

novic, fotografij in videoposnetkov. Na spletnih straneh se 

bodo med drugim objavljale tudi medijske objave o projektu ter 

blogi povabljenih novinarjev, telesno prizadetih oseb in 

predstavnikov turističnega sektorja, ki bodo prehodili pot in 

sodelovali pri njenem »ocenjevanju«.  

 

Družbena omrežja 

Glede na inovativen pristop k projektu in h komunikaciji o 

projektu ter glede na prednost, ki jo imajo digitalna 

komunikacijska orodja pred drugimi, se bo vzpostavila Facebook 

stran kulTura. To je gotovo najhitrejši in najučinkovitejši 

način za obveščanje, usmerjen pa je predvsem k mlajšim 

generacijam.  
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Vizualna identiteta projekta – blagovna znamka produkta 

Oblikuje se celovita vizualna identiteta projekta, ki je 

hkrati tudi blagovna znamka produkta kulTura. Izdelava 

vizualne identitete projekta bo privedla do svojevrstnega 

trženja blagovne znamke, kar prispeva k večji opaznosti, 

hkrati pa tudi k večji prepoznavnosti v širši javnosti. Pod to 

vizualno identiteto se bodo nadalje izvajale vse aktivnosti, 

ki bodo združene pod tem projektom, javnost pa bo te 

aktivnosti lažje povezovala.  

 

Promocijski video 

 

Kratek in učinkovit, do 5 minut dolg promocijski film, ki bo 

usmerjen v promocijo projekta in predstavitev njegove celotne 

realizacije, se lahko uporablja za različne namene – na 

spletnem mestu projekta kot trajni opomnik na projekt, v 

prijavah na nove razpise kot primer uspešne realizacije 

projekta, kot izobraževalno gradivo za prebivalce mest, kot 

informativno gradivo za podobne projekte ter kot promocijsko 

gradivo za predstavitve na konferencah in sejmih.  

 

Študijski izleti (»fam trips«) 

 

Promocija in širjenje dobrega glasu s pomočjo povabljenih 

gostov je eden od načinov za promocijo projektov. Ciljno 

pošiljanje vabil telesno prizadetim osebam ali specializiranim 

novinarjem s področja turizma in družbenih dejavnosti, ki bi 

želeli testirati produkt in nato o njem napisali blog ali 

novinarski prispevek, prispeva k večji prepoznavnosti in 

promociji projekta.  

 

Študijska potovanja 

 

Z organiziranjem skupnega pohoda za specializirane domače in 

tuje novinarje, receptivne ali »incoming« agencije in 

izobraževalne organizacije ter društva za pomoč telesno 

prizadetim osebam se prav tako poveča prepoznavnost projekta 

ter vpliva na oblikovanje mnenja o projektu. 
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Medijska kampanja 

Medijska kampanja zajema stalno sodelovanje z mediji 

(lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi v Sloveniji in na 

Hrvaškem), pripravo gradiva za medije, intervjuje, nastope v 

medijih in vabila medijem na pomembnejše dogodke zaradi čim 

večje prepoznavnosti in promocije projekta.   

Oglaševanje  

Oglaševanje v različnih medijih je nujno, da se doseže čim 

večja prisotnost in prepoznavnost projekta ter zaradi širjenja 

ključnih komunikacijskih sporočil opredeljenim ciljnim 

skupinam, ki so pomembne za projekt. Načrtuje se oglaševanje 

preko digitalnih in tiskanih medijev, preko radija ter spletno 

oglaševanje. Glede na inovativno komponento projekta, poudarek 

na sodobnih tehnologijah ter način oglaševanja bo uporabljeno 

tudi digitalno Google oglaševanje v kombinaciji s klasičnim 

oglaševanjem na jumbo plakatih in panojih.   
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6. KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 

 

Komunikacijske aktivnosti služijo doseganju komunikacijskih 

ciljev projekta in se uporabljajo glede na ciljno skupino in 

sporočilo, ki se ga želi prenesti. V tem projektu je več 

skupin komunikacijskih aktivnosti.  

 

6.1. Organizacija javnih dogodkov  

 

Projekt predvideva organiziranje ali sodelovanje na skupaj 

10 javnih dogodkih z različnimi nameni, ki bodo organizirani v 

obdobju 30 mesecev trajanja projekta. Občina Jastrebarsko naj 

bi bila s podporo ostalih projektnih partnerjev odgovorna za 

organiziranje začetne in zaključne konference projekta, katere 

namen je informiranje in spodbujanje lokalnega prebivalstva k 

aktivnemu vključevanju v projekt, kot tudi predstavitev 

dosežkov in rezultatov projekta splošni javnosti, 

zainteresiranim deležnikom z nacionalne in občinske/regionalne 

ravni oblasti, medijem, projektnim partnerjem.  

 

Za namen oblikovanja produkta kulTura in vključevanja notranje 

javnosti se načrtuje organizacija lokalnih animacijskih 

delavnic, na katerih bi zainteresirana notranja javnost dala 

svoje predloge za razvoj projekta v obeh mestih, organizirata 

pa ju mesti Jastrebarsko in Črnomelj ločeno, vsako na svojem 

območju.  

 

Med trajanjem projekta se bodo s ciljem promocije in 

vključevanja drugih majhnih mest v projekt odvili štirje 

promocijski dogodki, dva v organizaciji Jastrebarskega, dva v 

organizaciji Črnomlja. Promocijski dogodki se bodo 

organizirali s ciljem, da se predstavi produkt kulTura, 

mobilna aplikacija, čezmejna digitalna bonitetna kartica in 

turistični zemljevidi.    

 

Za namen predstavitve projekta širši javnosti se bo 

organizirala tudi predstavitev projekta na nacionalnih in 

mednarodnih konferencah in sejmih s turistično noto, kjer bodo 
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imeli ključno vlogo pridruženi partnerji projekta – Združenje 

občin Republike Hrvaške in Skupnost občin Slovenija ter 

njihova diseminacijska mreža.  

 

 

6.2. Organizacija promocijskih »tailor-made« dogodkov    

 

Da bo projekt predstavljen tudi s strani tretjih oseb, se bodo 

v času njegovega trajanja organizirala najmanj štiri 

brezplačna gostovanja predstavnikov ciljnih skupin 

(ti. »fam trip«), da bodo neodvisno testirali produkt kulTura 

in nato posredovali svoje vtise preko blogov in spletnih mest, 

organizacijo in kritje stroškov pa bosta zagotovila Razvojno-

informacijski center in Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko.  

 

Poleg tega se bosta izvedla tudi najmanj dva skupna čezmejna 

študijska pohoda za specializirane turistične novinarje, 

predstavnike receptivnih ali »incoming« agencij, nacionalnih 

in regionalnih turističnih organizacij in predstavnike 

izobraževalnih ustanov ter društev za pomoč telesno prizadetim 

osebam. Študijski pohod zajema uvodni sprejem s skupno 

čezmejno predstavitvijo produkta kulTura, doživetje dela 

produkta v realnem okolju, testno uporabo aplikacije, srečanje 

s ponudniki na poti kulTura, organizacijo prevoza ter 

namestitev po potrebi. O vsakem študijskem pohodu se bo 

izdelalo poročilo, v katerem bodo zapisane tudi povratne 

informacije ter vtisi sodelujočih. En čezmejni študijski pohod 

bo organizirala Turistična skupnost mesta Jastrebarsko, 

drugega pa Razvojno-informacijski center. 

 

V sklopu aktivnosti usposabljanja za produkt kulTura se 

predvideva organiziranje dveh čezmejnih srečanj vodnikov in 

ponudnikov na poti s testiranjem ponudbe izdelkov ter en 

skupen motivacijski študijski pohod za prebivalce obeh mestnih 

središč s ciljem predstavitve primerov dobre prakse, pohoda pa 

bosta organizirala Turistična skupnost Jastrebarsko in 

Razvojno-informacijski center Bela krajina. 
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6.3. Promocijske in trženjske aktivnosti 

 

Dve ključni promocijski orodji sta mobilna aplikacija in 

shematski zemljevid, ki služi kot vodič za samostojen sprehod 

po turistični poti kulTura. Obseg ostalega promocijskega 

gradiva bo minimalen in se bo uporabljal v obdobju po 

zaključku projekta, in sicer bo v novo vzpostavljenem 

Informativnem centru Jastrebarsko mogoče prevzeti tiskano, 

interaktivno in promocijsko gradivo o celotnem projektu.  

 

Pri promociji projekta bodo imela znatno večjo vlogo od 

tiskanega gradiva digitalna komunikacijska orodja ter 

oglaševanje v medijih (tiskani mediji, radio, spletno 

oglaševanje), saj ima ta način promocije največji domet (cilj 

projekta je povečati število turističnih obiskov na 9.000). V 

okviru produkta je predvidena izvedba agresivne, vendar zelo 

ciljno usmerjene oglaševalske kampanje pred in med sezono 2019 

in 2020. Oglaševalska kampanja se bo izvedla v skladu z 

dizajnom, opredeljenim v načrtu trženja ter v okviru 

dodeljenih sredstev za trženje s strani Turistične skupnosti 

Jastrebarsko in Razvojno-informacijskega centra. Predvideva se 

kombinacija digitalnega (Google oglaševanje) in klasičnega 

oglaševanja (npr. jumbo plakati ob tranzitnih cestah), kar bo 

imelo največji možni učinek glede na vložena sredstva. Pri 

oglaševanju se še posebej poudarja mobilna aplikacija kot 

inovativen izdelek.   

 

V skladu z načrtom trženja se bo izvedla in ovrednotila prva 

skupna oglaševalska kampanja za promocijo produkta kulTura 

pred in v času trajanja sezone jesen/zima 2019 in 2020. 

Predvidena je optimalna kombinacija digitalnih in klasičnih 

promocijskih orodij. V kampanji se poudarja vidik odkrivanja 

nepoznanih majhnih čezmejnih zgodovinskih mest. Kampanjo 

koordinirano izvajata Turistična skupnost mesta Jastrebarsko 

in Razvojno-informacijski center.  
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6.4. Digitalne komunikacijske aktivnosti 

 

Poleg javnih dogodkov so digitalne aktivnosti v samem središču 

komunikacijskih aktivnosti med projektom in ciljnimi 

skupinami. Namen digitalne komunikacije je ažurno in jasno 

obveščanje, zagotavljanje sodelovanja interesne javnosti, 

širjenje koncepta v ostala majhna mesta ob meji ter krepitev 

sodelovanja in zavedanja glede produkta kulTura v skupnosti.  

 

V okviru digitalnih aktivnosti se načrtuje izdelava in 

upravljanje spletne podstrani, do katere se dostopa preko 

spletnih mest partnerjev (izvirno oblikovana, prepoznavna in 

ažurirana podstran) ter izdelava posebne domene blagovne 

znamke kulTura oziroma vzpostavitev in upravljanje ter 

obveščanje preko strani Facebook. Na strani Facebook se bo 

redno objavljalo novice ter napovedovalo dogodke, tu se bo 

objavil tudi kratek promocijski videoposnetek s ključnimi 

fazami in rezultati projekta z namenom da se model kulTura 

širi po spletnih kanalih. Za to aktivnost je odgovorna Občina 

Jastrebarsko, vsi ostali projektni partnerji pa si bodo 

medsebojno delili novice in vsebine, ki se bodo objavljale na 

spletnem mestu in strani Facebook.  

 

Najbolj inovativen element digitalnih komunikacijskih 

aktivnosti je nedvomno izdelava mobilne aplikacije in čezmejne 

digitalne bonitetne kartice. Za izdelavo mobilne aplikacije in 

čezmejne digitalne bonitetne kartice je odgovorna Fakulteta za 

elektrotehniko Univerze v Ljubljani, za sam dizajn koncepta in 

izdelka čezmejne digitalne kartice pa je odgovorna Mednarodna 

univerza Libertas v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko 

Univerze v Ljubljani in Turistično skupnostjo Jastrebarsko. 

Mobilna aplikacija in kartica bosta obiskovalce aktivno 

vključili v doživljanje mest ter jih na poučen interaktiven 

način vodili po trasi kulTure s pomočjo sistema GPS, 

tehnologije virtualne resničnosti in interaktivnih 

zemljevidov, jih učili o zgodovini preko poučnih iger za 

otroke in jih nagrajevali z bonitetnimi točkami. Poleg 

Jastrebarskega in Črnomlja bosta mobilna aplikacija in 
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čezmejna digitalna bonitetna kartica tehnološko in vsebinsko 

tudi drugim mestom ob hrvaško-slovenski meji omogočili 

neposredno vključevanje v projekt. 

 

Dodatno se v sklopu komunikacijskih aktivnosti oblikuje 

celovita vizualna identiteta projekta, ki je hkrati tudi 

blagovna znamka produkta kulTura, za kar je odgovorna Občina 

Jastrebarsko. Pod to vizualno identiteto se bodo nadalje 

izvajale vse aktivnosti, ki bodo združene pod tem projektom, 

javnost pa bo te aktivnosti lažje povezovala.  

 

 

6.5. Medijske aktivnosti 

  

Zajemajo izvedbo medijske kampanje na nacionalnih trgih 

projektnih partnerjev, stalno sodelovanje z mediji (lokalnimi, 

regionalnimi in nacionalnimi v Sloveniji in na Hrvaškem), 

sestavljanje gradiva za medije, intervjuje, medijske nastope 

in povabila medijev na vse pomembne dogodke, vse z namenom 

večje prepoznavnosti in promocije projekta. Aktivnosti 

vključujejo tudi izdelavo baz tistih tiskanih medijev in 

novinarjev na nacionalni ravni, ki spremljajo turizem, kot 

tudi sestavljanje besedil, ki obravnavajo ključne teme 

blagovne znamke kulTura, plasiranje besedil. Medijske 

aktivnosti zajemajo obveščanje o projektu in produktu kulTura, 

najave organizacijskih delavnic, da se poveča interes lokalne 

skupnosti za sodelovanje pri projektu, obveščanje o vseh 

dogodkih v sklopu projekta ter obveščanje o aktivnostih, ki se 

ves čas odvijajo v sklopu projekta. Za obveščanje medijev so 

zadolženi vsi projektni partnerji.    
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7. PREGLED AKTIVNOSTI GLEDE NA KOMUNIKACIJSKE CILJE 

 

Komunikacijski cilji se bodo dosegali z izvajanjem 

opredeljenih komunikacijskih aktivnosti ter se bodo 

spreminjali v skladu s fazo, v kateri se nahaja izvedba 

komunikacijskega načrta.  

 

Cilj: obveščanje o projektu kulTura ter dvigovanje zavedanja 

in razumevanja vseh ciljnih skupin o projektu 

Aktivnost Organizacija javnih dogodkov 

1. podaktivnost Organizacija začetne konference za 

predstavitev projekta kulTura 

Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 

- projektni partnerji 

- predstavniki lokalne, občinske 

ravni oblasti  

- predstavniki turističnih 

organizacij/agencij 

- predstavniki društev za pomoč 

telesno prizadetim osebam 

Odgovorni partner -  Občina Jastrebarsko  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- skupaj 50 sodelujočih 

- prisotnost medijev 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- december 2018 

  

Aktivnost Digitalne komunikacijske aktivnosti 

1. podaktivnost Izdelava spletne podstrani projekta in 

izdelava strani Facebook   

Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 
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- mlajša populacija 

- notranja javnost 

 

Odgovorni partner - Občina Jastrebarsko  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število obiskov na strani 

- število sledilcev na strani 

Facebook/vsebina in ton morebitnih 

komentarjev 

 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- med izvajanjem projekta 

  

2. podaktivnost Izdelava vizualne identitete – blagovna 

znamka projekta   

Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 

 

Odgovorni partner -  Občina Jastrebarsko  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- pogostost uporabe (dokumenti, 

gradiva, digitalna komunikacijska 

orodja, mediji, javni dogodki) 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2018 

  

Aktivnost Medijske aktivnosti  

1. podaktivnost  Obveščanje o projektu in konceptu 

produkta kulTura 

Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 

- notranja javnost 

 

Odgovorni partner - vsi partnerji  

Pričakovani rezultat - število medijskih objav 
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(indikator 

uspešnosti) 

- število prispevkov 

- število intervjujev 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- neprekinjeno 

 

Cilj: dvigovanje zavedanja notranje javnosti obeh mest o 

prepoznavanju kulturne dediščine, njenem ohranjanju in 

aktiviranju v turistične namene  

Aktivnost Organizacija javnih dogodkov 

1. podaktivnost Organizacija lokalnih animacijskih 

delavnic  

 

Ciljne skupine - notranja javnost: lokalni 

podjetniki, obrtniki, umetniki, 

društva za pomoč telesno 

prizadetim osebam, muzeji in 

kulturni objekti, prebivalci 

mestnega središča 

Odgovorni partner - Občina Jastrebarsko 

- Občina Črnomelj 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število delavnic (dve – ena v 

Jastrebarskem in ena v Črnomlju) 

- število predlogov prebivalcev 

- število sodelujočih 

- število fizičnih in pravnih oseb, 

vključenih v pohod 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2019 

  

Aktivnost Organizacija promocijskih »tailor-made« 

dogodkov  

1. podaktivnost  Organizacija skupnega motivacijskega 

študijskega pohoda za prebivalce obeh 

mestnih središč 
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Ciljne skupine - notranja javnost: prebivalci mest 

Jastrebarsko in Črnomelj 

- mediji 

 

Odgovorni partner - Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko 

- Razvojno-informacijski center Bela 

krajina  

- s podporo Občin Jastrebarsko in 

Črnomelj 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število sodelujočih 

- število prispevkov 

- število medijskih objav 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2019 

  

Aktivnost Digitalne komunikacijske aktivnosti   

1. podaktivnost  Upravljanje spletne podstrani 

projekta in strani Facebook  

Ciljne skupine - splošna in notranja javnost 

- mediji 

 

Odgovorni partner - Občina Jastrebarsko 

- vsi partnerji  

  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- pogostost objav na spletnih 

straneh in strani Facebook 

 

  

Časovni razpored 

aktivnosti 

- neprekinjeno 

  

Aktivnost Medijske aktivnosti  

1. podaktivnost  Obveščanje o lokalnih animacijskih 

delavnicah 
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Ciljne skupine - mediji 

- notranja javnost 

 

Odgovorni partner - Občina Jastrebarsko 

- Občina Črnomelj  

- vsi partnerji 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število medijskih objav 

- število prispevkov 

 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2019 

  

2. podaktivnost  Obveščanje o skupnem motivacijskem 

študijskem pohodu za stanovalce obeh 

mestnih središč  

Ciljne skupine - mediji 

- splošna javnost 

- notranja javnost 

 

Odgovorni partner - vsi partnerji  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število medijskih objav 

- število prispevkov 

 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2019 

 

Cilj: aktiviranje notranje javnosti za sodelovanje pri 

oblikovanju produkta za trajnostni razvoj skupnosti  

Aktivnost Organizacija javnih dogodkov 

1. podaktivnost Organizacija lokalnih animacijskih 

delavnic  

 



   
 

Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Vsebina dokumenta je izključna odgovornost Občine Jastrebarsko. 

45 

Ciljne skupine - notranja javnost: lokalni 

podjetniki, obrtniki, umetniki, 

društva za pomoč telesno 

prizadetim osebam, muzeji in 

kulturni objekti, prebivalci 

mestnega središča  

Odgovorni partner - Občina Jastrebarsko 

- Občina Črnomelj 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število delavnic (ena v 

Jastrebarskem in ena v Črnomlju) 

- število predlogov prebivalcev 

- število sodelujočih 

- število fizičnih in pravnih oseb, 

vključenih v pohod 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2019 

  

Aktivnost Organizacija promocijskih »tailor-made« 

dogodkov  

1. podaktivnost  Organiziranje čezmejnih srečanj 

vodnikov in ponudnikov na poti s 

testiranjem izdelkov v ponudbi 

Ciljne skupine - notranja javnost: lokalni 

ponudniki, obrtniki, umetniki, 

muzeji v Jastrebarskem in Črnomlju 

- mediji 

 

Odgovorni partner - Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko 

- Razvojno-informacijski center Bela 

krajina  

- s podporo Občin Jastrebarsko in 

Črnomelj 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število sodelujočih 

- število prispevkov 

- število medijskih objav 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2020 
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Aktivnost Digitalne komunikacijske aktivnosti   

1. podaktivnost  Upravljanje spletne podstrani 

projekta in strani Facebook  

Ciljne skupine - splošna in notranja javnost 

- mediji 

 

Odgovorni partner - Občina Jastrebarsko 

- vsi partnerji  

  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- pogostost objav na spletnih 

straneh in strani Facebook 

  

Časovni razpored 

aktivnosti 

- neprekinjeno 

  

Aktivnost Medijske aktivnosti  

1. podaktivnost  Obveščanje o lokalnih animacijskih 

delavnicah 

Ciljne skupine - mediji 

- notranja javnost 

 

Odgovorni partner - vsi partnerji 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število medijskih objav 

- število prispevkov 

 

 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2019 

  

2. podaktivnost  Obveščanje o organiziranju čezmejnih 

srečanj vodnikov in ponudnikov na 

poti s testiranjem izdelkov v ponudbi 
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Ciljne skupine - mediji 

- splošna javnost 

- notranja javnost 

 

Odgovorni partner - vsi partnerji  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število medijskih objav 

- število prispevkov 

 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2020 

 

Cilj: povečanje razumevanja in znanja o nematerialni kulturni 

dediščini in turistični ponudbi majhnih mest z uporabo mobilne 

aplikacije kulTura pri vseh ciljnih skupinah;  

Aktivnost Organizacija javnih dogodkov 

1. podaktivnost  Organizacija promocijskih dogodkov – 

predstavitev mobilne aplikacije in 

čezmejne digitalne bonitetne kartice in 

turističnega zemljevida 

Ciljne skupine - predstavniki lokalnih in 

regionalnih oblasti iz čezmejnega 

območja 

- mediji 

- projektni partnerji 

- turistične agencije, izobraževalne 

ustanove s programi na področju 

turizma 

- druga zainteresirana javnost  

Odgovorni partner - Občina Jastrebarsko (dva) 

- Občina Črnomelj (dva) 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število promocijskih dogodkov 

(štiri) 

- število sodelujočih 

- število prisotnih medijev 

- število medijskih objav 
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Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2020 

  

Aktivnost Promocijske in trženjske aktivnosti  

1. podaktivnost  Izdelava načrta trženja 

Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 

- turisti 

- turistične agencije 

- telesno prizadete osebe 

Odgovorni partner - Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- večje število turistov  

Časovni razpored 

aktivnosti 

- tekom leta 2019  

  

2. podaktivnost Predstavitev turističnega zemljevida    

Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 

- notranja javnost 

- turisti, turistične agencije 

- telesno prizadete osebe 

 

Odgovorni partner - Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko 

- Razvojno-informacijski center Bela 

krajina 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število zemljevidov v uporabi 
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Časovni razpored 

aktivnosti 

- od sredine leta 2019 do konca leta 

2020   

  

Aktivnost Digitalne komunikacijske aktivnosti   

1. podaktivnost  Razvoj koncepta produkta kulTura, 

mobilne aplikacije in čezmejne 

digitalne bonitetne kartice  

Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 

- notranja javnost 

 

Odgovorni partner - koordinator izdelave je Razvojno-

informacijski center 

- dizajn koncepta oblikuje 

Mednarodna univerza Libertas v 

sodelovanju s Fakulteto za 

elektrotehniko Univerze v 

Ljubljani in Turistično skupnostjo 

Jastrebarsko 

- Fakulteta za elektrotehniko 

Univerze v Ljubljani razvije 

mobilno aplikacijo  

- Jastrebarsko in Razvojno-

informacijski center 

operacionalizirata izdelek  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število medijskih objav 

- število objav na spletnih straneh, 

družbenih omrežjih 

- pogostost uporabe mobilne 

aplikacije 

- pogostost uporabe čezmejne 

digitalne bonitetne kartice   

 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- neprekinjeno 
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Aktivnost Medijske aktivnosti  

1. podaktivnost  Obveščanje o promocijskih dogodkih 

– predstavitev mobilne aplikacije, 

čezmejne digitalne bonitetne 

kartice in turističnega zemljevida 

Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 

- notranja javnost 

Odgovorni partner - vsi partnerji  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število medijskih objav 

- število prispevkov 

- število intervjujev 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- neprekinjeno 

  

2. podaktivnost  Obveščanje o turističnem 

zemljevidu 

Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 

- notranja javnost 

- turisti, turistične agencije 

- telesno prizadete osebe 

- zainteresirana javnost 

 

Odgovorni partner - Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko 

- Razvojno-informacijski center Bela 

krajina 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število medijskih objav 

- število prispevkov 

- število intervjujev 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do zaključka projekta 
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Cilj: seznanitev čim širše javnosti s turističnim produktom 

kulTura s ciljem povečati število turistov 

Aktivnost Organizacija javnih dogodkov   

1. podaktivnost Organizacija promocijskih dogodkov – 

predstavitev produkta kulTura drugim 

čezmejnim mestom 

Ciljne skupine - predstavniki lokalnih in 

regionalnih oblasti iz čezmejnega 

območja 

- mediji 

- projektni partnerji 

- turistične agencije, izobraževalne 

ustanove s programi na področju 

turizma 

- druga zainteresirana javnost  

Odgovorni partner - Občina Jastrebarsko (dva) 

- Občina Črnomelj (dva) 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število promocijskih dogodkov 

(štiri) 

- število sodelujočih 

- število prisotnih medijev 

- število medijskih objav 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2020 

  

2. podaktivnost Sodelovanje na nacionalnih in 

mednarodnih konferencah in turističnih 

sejmih   

Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 

- strokovna javnost s področja 

turizma, trajnostnega razvoja 

  

Odgovorni partner - Občina Jastrebarsko 

- Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko 

- Občina Črnomelj 
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- Razvojno-informacijski center Bela 

krajina 

- pridruženi partnerji  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število konferenc (dve) 

- število medijskih objav 

- število sodelujočih na konferencah 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2020 

  

3. podaktivnost Organizacija zaključne konference za 

predstavitev projekta kulTura 

Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 

- projektni partnerji 

- predstavniki lokalne, občinske 

ravni oblasti  

- predstavniki turističnih 

organizacij/agencij 

- predstavniki društev za pomoč 

telesno prizadetim osebam 

Odgovorni partner - Občina Jastrebarsko  

- vsi partnerji  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- skupaj 50 sodelujočih 

- prisotnost medijev 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- december 2020 

  

Aktivnost Organizacija promocijskih »tailor-

made« dogodkov  

1. podaktivnost Organiziranje študijskih izletov 

(»fam trips«)  

Ciljne skupine - vplivneži, blogerji s področja 

turizma 

- telesno prizadete osebe 

- mediji 
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Odgovorni partner - Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko  

- Razvojno-informacijski center Bela 

krajina 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število sodelujočih  

- število organiziranih študijskih 

potovanj (najmanj štiri) 

- število medijskih objav, 

objavljenih blogov 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2020 

  

2. podaktivnost Organizacija čezmejnega študijskega 

potovanja  

Ciljne skupine - mediji – specializirani novinarji 

- receptivne ali »incoming« agencije 

- telesno prizadete osebe, 

predstavniki društev 

 

Odgovorni partner - Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko 

- Razvojno-informacijski center Bela 

krajina 

 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- število sodelujočih  

- število organiziranih študijskih 

potovanj (najmanj dve) 

- število medijskih objav, 

objavljenih blogov 

 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- do konca leta 2020 

  

Aktivnost Promocijske in trženjske aktivnosti 

1. podaktivnost Izdelava in izvedba reklamne 

oglaševalske kampanje   
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Ciljne skupine - splošna javnost 

- mediji 

 

Odgovorni partner - Turistična skupnost mesta 

Jastrebarsko 

- Razvojno-informacijski center Bela 

krajina 

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- pogostost uporabe (dokumenti, 

gradiva, digitalna komunikacijska 

orodja, mediji, javni dogodki) 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- tekom leta 2019 in 2020  

  

Aktivnost Digitalne komunikacijske aktivnosti   

1. podaktivnost Upravljanje spletne podstrani 

projekta in strani Facebook 

Ciljne skupine - splošna in notranja javnost 

- mediji 

 

Odgovorni partner - Občina Jastrebarsko 

- vsi partnerji 

  

Pričakovani rezultat 

(indikator 

uspešnosti) 

- pogostost objav na spletnih 

straneh projekta in strani 

Facebook 

 

Časovni razpored 

aktivnosti 

- neprekinjeno 
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8. VIZUALNA IDENTITETA PROJEKTA  

Logotip je sestavljen iz znaka kulTura in simbolično prikazuje 

»bledenje« meje, ki se jo bo s tem projektom »zabrisalo«. 

Logotipu smo dodali dvojezični slogan »nema granica/brez 

meja«, da smo izrecno poudarili čezmejno sodelovanje dveh 

mest. 

Tipografsko smo logotip »zaigrali«, mu vlili želeno sodobnost 

in poudarili dva pomembna elementa, »KUL« in »TURA« ter tako 

dodatno grafično pojasnili projekt in njegov pomen. 

Z razpotegnjenim delom črke T smo simbolično podčrtali besedo 

»KUL«, s tem podaljšanjem po nakazali trajnost projekta in 

njegovega vpliva na lokalno skupnost. Meja je ilustrirana 

dvopomensko in se jo lahko interpretira kot hojo, pot, turo. 

S tako postavljeno platformo puščamo dovolj prostora za 

dodatne razširitve logotipa na druge projekte in lokacije. 
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RAZLIČICA LOGOTIPA V BRAILLOVI PISAVI: 

 
APLIKACIJE LOGOTIPA  
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9. SHEMATSKI PRIKAZ KOMUNIKACIJE GLEDE NA CILJNE SKUPINE 

 

Ciljna skupina Splošna javnost 

Komunikacijski 

cilji 

- obveščanje o projektu kulTura ter 

dvigovanje zavedanja in razumevanja 

vseh ciljnih skupin o projektu  

- povečanje razumevanja in znanja o 

nematerialni kulturni dediščini in 

turistični ponudbi majhnih mest z 

uporabo mobilne aplikacije kulTura pri 

vseh ciljnih skupinah 

 

Komunikacijska 

sporočila 

• »lajkaj kulTuro« 

• Jastrebarsko in Črnomelj sta 

prepoznala pomembnost revitalizacije 

svoje kulturne dediščine za razvoj 

trajnostnega turističnega produkta in 

razvijata skupni produkt kulTura na 

način turističnega ogleda starih 

mestnih središč skupaj z mobilno 

aplikacijo 

• projekt je zanimiv tudi zato, ker sta 

mesti Jastrebarsko in Črnomelj edini 

med 50 mesti ob slovensko-hrvaški 

meji, ki bosta s čezmejnim 

sodelovanjem razvili nov turistični 

produkt, ki je namenjen telesno 

prizadetim osebam 

• projekt razvoja novega turističnega 

produkta se financira s sredstvi iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj 

in je nadaljevanje aktivnosti 

pridobivanja EU sredstev za razvoj 

lokalnih skupnosti v obeh mestih 

• metodologija izdelave koncepta kulTura 

in sam produkt se bosta ponudila tudi 

drugim podobnim mestom ob slovensko-
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hrvaški meji, da se bo oblikovala 

mreža majhnih zgodovinskih mest z 

razvito kulturno dediščino 

 

Komunikacijska 

orodja  

➢ konference 

➢ predstavitve 

➢ promocijsko gradivo 

➢ obnovljena turistična infrastruktura v 

Jastrebarskem in Črnomlju – Info 

center za obiskovalce in paviljon v 

Jastrebarskem ter obnovljene ulične 

površine v središču Črnomlja  

➢ digitalna komunikacijska orodja  

– spletno mesto in stran Facebook 

➢ mobilna aplikacija in čezmejna 

digitalna bonitetna kartica 

➢ vizualna identiteta projekta 

➢ promocijski film 

➢ medijske objave 

 

Ciljna skupina Splošna javnost – mediji 

Komunikacijski 

cilji 

- obveščanje o projektu kulTura ter 

dvigovanje zavedanja in razumevanja 

vseh ciljnih skupin o projektu  

- povečanje razumevanja in znanja o 

nematerialni kulturni dediščini in 

turistični ponudbi majhnih mest z 

uporabo mobilne aplikacije kulTura pri 

vseh ciljnih skupinah 

 

Komunikacijska 

sporočila 

• »lajkaj kulTuro« 

• Jastrebarsko in Črnomelj sta 

prepoznala pomembnost revitalizacije 

svoje kulturne dediščine za razvoj 

trajnostnega turističnega produkta in 

razvijata skupni produkt kulTura na 

način turističnega ogleda starih 
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mestnih središč skupaj z mobilno 

aplikacijo  

• projekt je zanimiv tudi zato, ker sta 

mesti Jastrebarsko in Črnomelj edini 

med 50 mesti ob slovensko-hrvaški 

meji, ki bosta s čezmejnim 

sodelovanjem razvili nov turistični 

produkt, ki je namenjen telesno 

prizadetim osebam 

• projekt razvoja novega turističnega 

produkta se financira s sredstvi iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj 

in je nadaljevanje aktivnosti 

pridobivanja EU sredstev za razvoj 

lokalnih skupnosti v obeh mestih 

• metodologija izdelave koncepta kulTura 

in sam produkt se bosta ponudila tudi 

drugim podobnim mestom ob slovensko-

hrvaški meji, da se bo oblikovala 

mreža majhnih zgodovinskih mest z 

razvito kulturno dediščino 

 

Komunikacijska 

orodja  

➢ konference 

➢ promocijsko gradivo 

➢ digitalna komunikacijska orodja  

– spletno mesto in stran Facebook 

➢ mobilna aplikacija in čezmejna 

digitalna bonitetna kartica 

➢ vizualna identiteta projekta 

➢ promocijski film 

 

Ciljna skupina Notranja javnost – lokalni podjetniki, 

obrtniki in gostinci, umetniki, lokalni 

prebivalci, vodniki, društva za pomoč 

telesno prizadetim osebam, muzeji in 

kulturni objekti 

Komunikacijski - obveščanje o projektu kulTura ter 
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cilji dvigovanje zavedanja in razumevanja 

vseh ciljnih skupin o projektu  

- dvigovanje zavedanja notranje javnosti 

obeh mest o prepoznavanju kulturne 

dediščine, njenem ohranjanju in 

aktiviranju v turistične namene 

- aktiviranje notranje javnosti za 

sodelovanje pri oblikovanju produkta 

za trajnostni razvoj skupnosti 

- povečanje razumevanja in znanja o 

nematerialni kulturni dediščini in 

turistični ponudbi majhnih mest z 

uporabo mobilne aplikacije kulTura pri 

vseh ciljnih skupinah 

 

Komunikacijska 

sporočila 

• »bodi del kulTure« 

• ideja projekta je združitev kulturne 

in zgodovinske dediščine z lokalnimi 

izdelki in kuhinjo, zato se pri 

oblikovanju produkta pričakuje 

sodelovanje notranje javnosti 

• ker gre za edini projekt, ki ustvarja 

turistični produkt za telesno 

prizadete osebe, se bodo v samo 

izdelavo vključila tudi društva za 

pomoč telesno prizadetim osebam 

• projekt prispeva k splošnemu 

gospodarskemu razvoju mest, pričakuje 

se porast števila turistov na 9.000 do 

konca izvajanja projekta  

• projekt prispeva k večjemu razumevanju 

in znanju o lokalni dediščini in 

zgodovini 

• projekt bo izobrazil določeno število 

turističnih vodnikov, interpretatorjev 

in posameznih ponudnikov storitev, da 

bodo znali predstaviti produkt ter 
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voditi obiskovalce in telesno 

prizadete osebe, s čimer se vlaga v 

človeški kapital 

• projekt bo Jastrebarsko in Črnomelj 

umestil na turistično pot proti 

Jadranu tudi za turiste iz okolice 

 

Komunikacijska 

orodja  

➢ konference 

➢ lokalne animacijske delavnice 

➢ promocijsko gradivo 

➢ obnovljena turistična infrastruktura v 

Jastrebarskem in Črnomlju – Info 

center za obiskovalce in paviljon v 

Jastrebarskem ter obnovljene ulične 

površine v središču Črnomlja  

➢ digitalna komunikacijska orodja  

– spletno mesto in stran Facebook 

➢ mobilna aplikacija in čezmejna 

digitalna bonitetna kartica 

➢ vizualna identiteta projekta 

➢ promocijski film 

➢ medijske objave 

 

Ciljna skupina Zunanje interesne skupine – mesta  

Komunikacijski 

cilji 

- obveščanje o projektu kulTura ter 

dvigovanje zavedanja in razumevanja 

vseh ciljnih skupin o projektu  

- seznanjanje s turističnim produktom 

kulTura, da bi tudi druga mesta 

prevzela produkt, s čimer bi povečala 

mreža majhnih mest z bogato kulturno 

in zgodovinsko dediščino 

- povečanje razumevanja in znanja o 

nematerialni kulturni dediščini in 

turistični ponudbi majhnih mest z 

uporabo mobilne aplikacije kulTura 
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Komunikacijska 

sporočila 

• »prevzemi kulTuro« 

• za majhna mesta z bogato kulturno in 

zgodovinsko dediščino je pomembna 

vzpostavitev inovativnih turističnih 

produktov, da bodo lahko konkurenčna 

večjim turističnim središčem 

• čezmejni projekti trajnostnega razvoja 

so pomembni, ker jih je lažje 

predstaviti in promovirati in ker 

zajamejo večje število sodelujočih 

• s prevzemom mobilne aplikacije kulTura 

in čezmejne digitalne bonitetne 

kartice se širi inovativen pristop k 

turističnemu produktu  

 

Komunikacijska 

orodja  

➢ konference in sejmi 

➢ predstavitve projekta na promocijskih 

dogodkih 

➢ medijske objave 

➢ digitalna komunikacijska orodja 

➢ mobilna aplikacija in čezmejna 

digitalna bonitetna kartica 

 

Ciljna skupina Zunanje interesne skupine – turisti 

Komunikacijski 

cilji 

- obveščanje o projektu kulTura ter 

dvigovanje zavedanja in razumevanja 

vseh ciljnih skupin o projektu  

- seznanjanje s turističnim produktom 

kulTura, da se bo povečalo število 

turistov 

- povečanje razumevanja in znanja o 

nematerialni kulturni dediščini in 

turistični ponudbi majhnih mest z 

uporabo mobilne aplikacije kulTura pri 

vseh ciljnih skupinah 

- senzibilizacija glede vzpostavitve 
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produktov za telesno prizadete osebe 

 

Komunikacijska 

sporočila 

• »prevzemi kulTuro« 

• s prevzemom mobilne aplikacije kulTura 

in čezmejne digitalne bonitetne 

kartice se širi inovativen pristop k 

turističnemu produktu  

• z mobilno aplikacijo se turisti in 

lokalni prebivalci učijo o zgodovinski 

in kulturni dediščini Jastrebarskega 

in Črnomlja in širijo svoje znanje 

• s pohodom po poti sodelujete pri prvem 

turističnem projektu, ki je prilagojen 

telesno prizadetim osebe  

 

Komunikacijska 

orodja  

➢ konference  

➢ študijski izleti (»fam trips«)  

➢ študijska potovanja 

➢ digitalna orodja – objave na strani 

Facebook, blogi in besedila na spletni 

strani 

➢ mobilna aplikacija in čezmejna 

digitalna bonitetna kartica 

➢ oglaševanje v medijih 

➢ oglasna kampanja 

  


