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1. UVOD 



•  Dokument Načrt promocije kulturno-turističnega 

proizvoda Claustra  predstavlja načrt ukrepov in 

aktivnosti z namenom promocije in uporabe 

izdelanih itinerarjev, opredeljuje metode in orodja 

promocije, porazdelitev ter potek dejavnosti. 

•  Dokument je v skladu s “Smernicami razvoja 

destinacije Claustra” in “Krovnim interpretacijskim 

načrtom kulturno-turistične rute Claustra”. 
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1.1. POZICIONIRANJE DESTINACIJE 

CLAUSTRA 

Glavna	zasnova	proizvoda	CLAUSTRA:	
	
•  Arheološka	dediščina	Claustra	Alpium	Iuliarum;	poznorimski	notranji	

obrambni	sistem	Zahodnega	rimskega	cesarstva	in	družbenopoli,čne	
razmere,	ki	so	privedle	do	razpada	Zahodnega	rimskega	cesarstva,	
kakor	tudi		kulturna	in	naravna	krajina	ob	obrambnem	zidu,	s	
poudarkom	na	biotski	raznovrstnos,	in	geološki	pestros,.	

•  Uporabljeni	interpretacijski	okviri	→	KULTURNA	Claustra	in	NARAVNA	
Claustra	
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Misija:	
Kulturna	 ruta	 Claustra	 združuje	 19	 lokacij	 v	 edinstveno	
doživetje	 poznorimskih	 družbenopoli,čnih	 razmer,	 ki	 so	
privedle	 do	 padca	 Zahodnega	 rimskega	 cesarstva.	
Interpretacija	 in	 razvoj	 des,nacije	 temeljita	 na	 dolgoletnih	
znanstvenih	 raziskavah	 in	sodelovanju	z	 lokalnimi	deležniki	v	
procesih	 ohranjanja,	 oživljanja	 in	 upravljanja	 dediščine,	
kulturna	 ruta	 pa	 ponuja	 kulturno-	 turis,čni	 proizvod,	 ki	
prispeva	k	trajnostnemu	razvoju	skupnos,.	
	
Vizija: 		
	
Des,nacija	Claustra,	ki	je	utemeljena	na	načelih	trajnostnega	
razvoja,	 predstavlja	 edinstveno	 arheološko	 dediščino	
poznorimskega	 obrambnega	 sistema,	 hkra,	 pa	 poudarja	
biotsko	 raznovrstnost	 nemirne	 pokrajine,	 ki	 sega	 tudi	 v	
tradicijsko	 kulturo	 gos,telja,	 saj	 jo	 ta	 že	 stoletja	 ohranja	 in	
ponuja	 obiskovalcem	 potovanje	 v	 an,čno	 preteklost	 z	
različnimi	doživetji	na	vsaki	izmed	19	postaj.	
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SWOT analiza projekta Claustra+ 
(Komunikacijska strategija) 

 
PREDNOSTI 

 

•  Spomenik, ki ima vse značilnosti 
spomenika svetovnega pomena z 
dolgoročnim potencialom za uvrstitev 
na Unescov seznam svetovne dediščine.  

•  Inovativni pristopi k predstavitvi 
turistično-kulturnih vsebin.  

•  Dosedanje izkušnje pri upravljanju in 
izvajanju prve faze projekta 
Claustra.   

•  Vključenost v lokalne skupnosti, v 
katerih se nahajajo lokacije 
Claustre,  

•  Podpora skladov EU.  

POMANJKLJIVOSTI 
 
•  Fizična nedostopnost posameznih arheoloških 

ostalin, ki tvorijo obrambni sistem - 
večinoma v gozdnih območjih, za katere 
veljajo posebni predpisi o varstvu narava 
in gozdov.  

•  Nekatere arheološke ostaline niso ustrezno 
konservirane in predstavljene.   

•  Zapletena projektna struktura, veliko 
število projektnih partnerjev, kar zahteva 
veliko časa in energije za medsebojno 
usklajevanje aktivnosti, zlasti 
komunikacijskih.  

•  Nezadostno ozaveščanje javnosti o pomenu 
obrambnega sistema, vključno s strokovno 
javnostjo.  

•  Odsotnost zedinjene zgodbe o obrambnem zidu 
Claustre in posebnih značilnosti vsake 
lokacije posebej v kontekstu spomenika in 
tistega, kar je nekoč predstavljal ter kar 
predstavlja danes. 

	

PRILOŽNOSTI 
 
•  Sodobni turisti v iskanju avtentičnih vsebin 

in kulturnih izkušenj.  
•  Krepitev interesov lokalne skupnosti za 

kulturne vsebine  
•  in podjetništvo kažejo vse večjo 

pripravljenost za sodelovanje pri razvoju 
kulturnih proizvodov.   

•  Vse več projektov kulturnega turizma na 
Hrvaškem prispeva k pozitivnemu tekmovalnemu 
vzdušju.  

•  Kulturna dediščina kot vir konkurenčnih 
prednosti v izgradnji prepoznavnosti in 
privlačnosti destinacij (dodana vrednost).  

•  Dodatne vsebine in ponudbe na posameznih 
lokacijah.  

•  Ugodna geografska lega in prometne povezave.  
•  Pomembna skupina lokalnih obiskovalcev.  
•  Bližina močnih in dobro razvitih turističnih 

središč.	

GROŽNJE 
  
§  Vedno večja in pestrejša ponudba kulturnih 

znamenitosti v regiji z zgrajeno 
prepoznavnostjo.  

§  Nezadostno zanimanje lokalne skupnosti in 
podjetništva za sodelovanje pri razvijanju 
kulturnih proizvodov.  

§  Razdrobljenost in medsebojna oddaljenost 
lokacij, kar predstavlja plodno podlago za 
ad hoc dostop do komunikacij.  

§  Zapuščina večletnega nenačrtnega dostopa do 
komunikacije in prepoznavnosti projekta.  

§  Različne metodologije  spremljanja in 
evidentiranja podatkov na Hrvaškem in v 
Sloveniji o obiskih turistov - možnost 
dejanske primerjave obiskanosti lokacij in 
segmentov turistov.  
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1.2. TRENDI V TURIZMU ČEZMEJNEGA 

OBMOČJA, KATEREGA DEL JE CLAUSTRA 

 

V	skladu	s	sodobnimi	trendi	v	turizmu	se	strategiji	razvoja	turizma	Slovenije	
in	 Kvarnerja	 ujemata	 v	 poudarjanju	 segmentov	 s	 potencialom	 ras8	 v	
prihodnos8	 na	 globalni	 ravni,	 ki	 se	 obračajo	 k	 naravi,	 zdravju	 in	 ak8vnim	
počitnicam.	
Strategija	 trajnostne	 ras,	 slovenskega	 turizma	 2017–2021	 postavlja	
strateško	 vizijo	 slovenskega	 turizma	 v	 tri	 kategorije:	 zeleno,	 ak>vno	 in	
zdravo	des8nacijo.	Natančneje:	

Slovenija	 je	 globalna	 zelena	 bu,čna	 des,nacija	 za	 zahtevnega	
obiskovalca,	 ki	 išče	 raznolika	 in	 ak,vna	 doživetja,	 mir	 in	 osebne	
koris,.	 //	 »Slovenia	 is	 a	 green	 bou,que	 global	 des,na,on	 for	
demanding	visitors,	looking	for	diverse	and	outdoor	experiences,	peace	
and	personal	benefits.	

Slovenija	 daje	 poudarek	 na	 izkušnjah	 in	 doživetjih,	 ki	 so	 konkurenčni	 in	
privlačni	 v	 svetovnem	 merilu.	 Geografsko	 majhna,	 a	 z	 izkušnjami	 bogata	
država	 se	obrača	k	filozofiji	 turizma	visoke	vrednos8	v	 razvoju	 in	promociji,	
namesto	da	bi	na	trgu	tekmovala	v	aspek8h	množičnega	turizma.	
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Strateški	načrt	razvoja	turizma	Kvarnerja	s	strateškim	in	opera,vnim	
marke,nškim	načrtom	2016.	–	2020.	prinaša	marke8nško	vizijo	Kvarnerja:	
	

Kvarner	 je	 prepoznavna	 in	 navdihujoča	 turis,čna	 des,nacija	 s	
potencialom	 privabljanja	 celoletnega	 turis,čnega	 povpraševanja,	 ki	
svetovno	konkurenčnost	ustvarja	s	čustvenim	nabojem,	z	vsebinami	 in	
kakovostjo	 turis,čnih	 dožive,j,	 namenjenih	 različnim	 segmentom	
potrošnikov,	 ki	 jih	 zanima	 uživanje	 v	 ohranjeni	 naravi,	 raziskovanje	
lokalne	kulture	življenja	 in	delo	na	ohranitvi	 ter	 izboljševanju	 lastnega	
zdravja.	
	

Prav	s	temi	tremi	kategorijami,	za	katere	si	mora	prizadeva8	tudi	promocija,	
se	popolnoma	ujema	tudi	proizvod	Claustra:	
	

o  Zelena	des8nacija	/	ponuja	ohranjeno	naravo	
o  Ak8vna	des8nacija	/	ponuja	raziskovanje	lokalne kulture	
o  Zdrava	des8nacija	/	ponuja	ohranitev	in	izboljševanje	lastnega	         
zdravja	
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1.3. CILJI NAČRTA PROMOCIJE 
	

Splošni	cilji	načrta	promocije:	

•  razvoj	 in	 povečanje	 prepoznavnos8	 kulturno-turis8čnega	 proizvoda	 in	
njegove	blagovne	znamke	na	Hrvaškem,	v	Sloveniji	in	v	tujini	

•  odkrivanje,	vključitev	in	krepitev	sodelovanja	deležnikov,	

•  povečanje	 prepoznavnos8	območja	 v	 kontekstu	 des8nacije	 kulturnega	
turizma,	

•  povečanje	 števila	 obiskovalcev	 in	 njihove	 zaves8	 o	 pomenu	 ter	
bogastvu,	ki	ga	območje	ponuja,	

•  opredelitev	najprimernejših	metod	za	promocijo	območja.	
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2. TRENDI V PROMOCIJI 
KULTURNEGA IN OUTDOOR 

TURIZMA 



•  Danes	 je	 promocija	 v	 turizmu	 nepredstavljiva	 brez	 spletnega	 vidika	
promocije.	 Poleg	 klasične	 spletne	 strani	 mora	 bi8	 proizvod	 nujno	
'viden'	tudi	na	družabnih	omrežjih	(Facebook,	Instagram,	Youtube	...	)	
Dobro	 izdelani	 in	 seveda	 ak8vni	 profili	 na	 družabnih	 omrežjih	 nam	
verjetno	 prinašajo	 najbolj	 uspešno	 promocijo.	 Vse	 pomembnejši	 v	
promociji	des8nacij	in	proizvodov	so	vsekakor	t.	i.	travel	blogerji,	ki	jih	
je	 treba	 vključi8	 v	 promocijo,	 povabi8	 na	 naše	 des8nacije	 in	 za	 njih	
organizira8	 študijska	potovanja.	Na	 tak	način,	 s	pisanjem	o	doživetjih	
na	 des8nacijah	 na	 njihovih	 blogih	 in	 družabnih	 omrežjih,	 informacije	
dosegajo	 veliko	 število	 ljudi,	 ki	 jim	 sledijo	 -	 naših	 morebitnih	 novih	
obiskovalcev. 		

•  Posebne	 	oblike	 	 turizma,	med	katere	sodi	 tudi	proizvod	Claustra,	 so	
kulturni	 turizem,	 arheoturizem	 in	 outdoor	 turizem.	 Za	 uspešno	
promocijo	 teh	oblik	 turizma	moramo	 razume8	njihove	 značilnos8,	pa	
tudi	potrebe	takšnih	turistov.	
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2.1. KULTURNI IN ARHEOTURIZEM  
 

•  Strategija	 razvoja	 kulturnega	 turizma	 opredeljuje	 kulturni	 turizem	 kot	 turizem	
posebnih	interesov	oziroma	obiske	oseb	zunaj	njihovega	stalnega	prebivališča,	ki	
so	v	celo8	ali	delno	mo8virani	z	interesom	za	zgodovino,	umetnostjo,	dediščino	
ali	življenjskim	slogom	lokacije,	regije,	skupine	ali	ins8tucije.	Ta	definicija	kulture	
zajema	 tudi	 t.i.	 o8pljivo	 kulturo,	 v	 katero	 sodijo	 muzeji,	 galerije,	 koncer8,	
gledališča,	spomeniki	in	zgodovinske	lokacije,	kakor	tudi	neo8pljivo	kulturo,	kot	
so	običaji	 in	 tradicija,	 v	 skladu	 z	Zakonom	o	 zaš,,	 i	 očuvanju	 kulturnog	dobra	
(Narodne	 novine,	 1999),	 ki	 varuje	 nepremične,	 premične	 in	 nematerialne	
kulturne	dobrine.	Da	bi	turiste	v	skladu	z	definicijo	uvrs8li	med	kulturne	turiste,	
le-8	 morajo	 bi8	 vsaj	 deloma	 mo8virani	 z	 željo	 po	 sodelovanju	 v	 kulturnih	
ak8vnos8h.”		

•  Akcijski	načrt	kulturnega	turizma	Republike	Hrvaške	opisuje	kulturne	turiste	kot	
večinoma	 srednjih	 ali	 mlajših	 let,	 nadpovprečno	 izobražene	 in	 rela8vno	 višje	
kupne	moči.	Oni	 kažejo	visoko	 stopnjo	 zadovoljstva	 z	obiskom	znamenitos8	 in	
dogodkov,	 hkra8	 pa	 tudi	 nižjo	 stopnjo	 zadovoljstva	 z	 organizacijo	 prihoda,	
dostopnimi	informacijami	in	s	signalizacijo.	Večinoma	gre	za	tuje	obiskovalce,	ki	
prenočujejo	 v	 kraju	 znamenitos8	 ali	 dogodka.	 Zadovoljni	 so	 s	 kakovostjo	
postavitve	in	s	programi,	z	možnostjo	učenja,	osebjem	ter	s	čistočo.	Povprečna	
dnevna	poraba	obiskovalcev	 kulturnih	 znamenitos8	 in	 dogodkov	 je	 znašala	 45	
evrov	na	večdnevnih	potovanjih	ter	28	evrov	na	enodnevnih	izle8h.	Zanimivo	je,	
da	so	bili	obiskovalci	muzejev	in	galerij	najboljši	potrošniki.	Glavni	mo8vi	obiska	
kulturne	 znamenitos8	 ali	 dogodka	 so	 bili	 spoznavanje	 s	 kulturo,	 zgodovino	 in	
dediščino	 določenega	 kraja,	 podoba	 ali	 ugled,	 znamenitos,	 ali	 dogodki,		
radovednost	 in	 kakovosten	 čas	 z	 družino	 in	 prijatelji.	 Večina	 obiskovalcev	 je	 o	
kulturno-turis8čni	ponudbi	obveščena	več	kot	eno	 leto	vnaprej,	 informacije	pa	
jim	veliko	pomenijo	tudi	med	bivanjem	v	des8naciji.	S	kulturnimi	znamenitostmi	
ali	 dogodki	 se	 najpogosteje	 seznanijo	 po	 neformalni	 po8,	 tj.	 po	 ustnih	
priporočilih	prijateljev,	sorodnikov	ali	lokalnih	prebivalcev.“		

hkp://arhiva.rera.hr/Portals/0/docs/eu-turizam/Strategij-Razvoja-Kulturnog-Turizma.pdf,	str.5.	

hkps://mint.gov.hr/UserDocsImages//arhiva//001_160128-AP_kulturni.pdf,	str.	10.	
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•  Priča	 smo	 vse	 večji	 priljubljenos8	 arheološkega	 turizma	 ali	 arheoturizma,	
tako	 v	 svetu	 kakor	 tudi	 pri	 nas.	 Ameriški	 arheološki	 ins8tut	 opredeli	
arheoturizem	 kot	 obliko	 turizma,	 povezanega	 z	 obiskom	 in	 doživljanjem	
starodavnih	in	zgodovinskih	des8nacij.	Mo8vacija	arheoturizma	je	strast	do	
preteklos8	in	interes	za	spoznavanjem	starodavnih	in	zgodovinskih	kultur,	
ki	 so	 naseljevale	 obiskano	 območje.	 »Arheoturiste«	 pritegnejo	 tudi	
ekso8čne,	pogosto	 težko	dostopne	 lokacije,	 kakor	 tudi	enkratne	 izkušnje.	
Arheološki	 turizem	 lahko	 vključuje	 obiske	 muzejev,	 obiske	 des8nacij	
zgodovinskega	 pomena,	 zgodovinskih	 in	 arheoloških	 parkov	 in	 celo	
udeležbo	v	tradicionalnih	plesih,	fes8valih	in	drugih	dogodkih.		

•  Strategija	 razvoja	 turizma	 Republike	 Hrvaške	 do	 leta	 2020	 določi	 kot	
referenčne	 proizvode	 kulturnega	 turizma:	 mestni	 turizem,	 turizem	
dediščine,	 turizem	 dogodkov,	 ustvarjalni	 turizem	 in	 verski	 turizem.	 V	
kategoriji	 kulturnega	 in	 arheoturizma	 sta	 v	 ospredju	 Arena	 v	 Pulju	 ter	
Muzej	vučedolske	kulture.		

•  Kot	 primer	 dobre	 prakse	 organizacije	 izletov	 ali	 i8nerarjev	 v	 omenjeni	
kategoriji	 lahko	 izpostavimo	 italijansko	 revijo	 Archeologia	 Viva	 s	 svojimi	
izle8,	 ki	 se	 promovirajo	 kot	 posebni	 za	 strastno	 občinstvo,	 odločno	 za	
intenzivna	doživetja.	Več:	hkps://www.archeologiaviva.it/av-viaggi/		

Guide	to	best	prac8ces	for	archaeological	tourism,	str.2.	

hkps://mint.gov.hr/UserDocsImages//arhiva//001_160128-AP_kulturni.pdf,	str.4.	
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2.2. OUTDOOR TURIZEM  
 

•  Outdoor	 in	 pustolovski	 turizem	 lahko	 označimo	 kot	 posebno	 obliko	
turizma,	 ki	 se	 osredotoča	 na	 spoznavanje	 novih	 kultur	 in	 krajin	 skozi	
fizično	 ak8vnost	 na	 prostem	 -	 npr.	 kolesarjenje,	 treking,	 planinstvo,	
plezanje,	raning	...	

	

•  V	zadnjem	času	tej	obliki	turizma	posvečata	tako	Slovenija	kot	Hrvaška	vse	
več	 pozornos8.	 Kvarner	 razvija	 blagovno	 znamko	 'Kvarner	 outdoor’	 s	
poudarkom	 na	 kolesarjenju	 in	 pohodništvu	 ter	 krepi	 svojo	 športno-
turis8čno	 infrastrukturo.	 Slovenija	 si	 s	 svojo	 strategijo	 v	 vizijah	 o	
prihodnos8	 prizadeva	 postavi8	 slovenski	 outdoor	 med	 najbolj	
konkurenčne	 v	 Evropi,	 ki	 temelji	 na	 izrednem	 naravnem	 bogastvu,	
kakovostni	 infrastrukturi,	 trajnostnem	 poslovanju	 in	 odgovorni	 rabi	
naravnih	in	kulturnih	dobrin.	
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Kot	primer	dobre	prakse	lahko	izpostavimo	izlete	v	organizaciji	Promo,v	Travel	
Outdoor.	Več:	hkp://www.promo8v-turizam.hr/bosna-mtb-days/		
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3. PROMOCIJA DESTINACIJE  

CLAUSTRA 



3.1. KLJUČNI DELEŽNIKI PROMOCIJE  
IN CILJNE SKUPINE 

 

•  Uspešno	izvajanje	načrta	promocije	bomo	dosegli	z	vključevanjem	različnih	
deležnikov,	 ki	 imajo	 glede	 na	 svoje	 značilnos8	 ali	 dejavnos8	 pomembno	
vlogo	pri	promociji.	Lahko	jih	razvrs8mo	na	naslednji	način:	

-  Ključni	 deležniki	 -	 projektni	 partnerji	 in	 deležniki,	 ki	 zagotavljajo	
podporo	 v	 obliki	 financ	 ali	 človeških	 virov,	 vključno	 z	 občinami,	
županijami,	turis8čnimi	skupnostmi	...	

-  Lokalni	deležniki	-	turis8čni	delavci	in	lokalna	društva,	ki	promovirajo	
proizvod.	

-  Posredni	 deležniki	 -	 promovirajo	 proizvod	 prek	 medijev,	 publikacij,																				
spletnih	 objav	 in	 družabnih	 omrežij;	 tudi	 lokalno	 prebivalstvo,	 ki	
prenaša	 informacije	 zainteresiranim	 in	 turistom	 ter	 turis8,	 ki	
prenašajo	svoje	izkušnje	o	obiskanem	območju.	
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•  Ciljne	 skupine,	 ki	 jim	 je	 namenjena	 promocija	 proizvoda	 Claustra	 z	
namenom	 izpolnjevanja	 ciljev	 Načrta	 promocije,	 v	 skladu	 s	
Komunikacijsko	strategijo	in	Smernicami	razvoja:	

•  Turis8	-	kulturni	turis8,	planinci,	posamezniki,	družine	z	otroki.	

•  Sodelavci	in	producen8	projekta.	

•  Lokalna,	regionalna	in	nacionalna	samouprava.		

•  Organizacije	na	področju	kulture,	narave,	turizma	in	planinstva	

•  Strokovna	javnost:	arheologi,	zgodovinarji,	konservatorji,	
restavratorji,	naravoslovci;	strokovnjaki,	ki	se	ukvarjajo	s	turizmom	
in	izobraževalnimi	vsebinami	za	javnost	(muzeji).	

•  Izobraževalne	ustanove:	osnovne	in	srednje	šole,	fakultete.	

•  Lokalna	skupnost		

•  Obrtniki,	proizvajalci	lokalnih	izdelkov.	

•  Turis8čne	skupnos8	in	agencije,	razvojne	agencije.	

•  Ponudniki	turis8čnih	proizvodov,	gos8nskih	storitev	in	nastanitve.		

•  Ponudniki	storitev	javnega	prevoza,	mediji.		

•  Turis8čne	agencije,	hotelirji,	gos8nci,	velika	podjetja	kot	novi	
vlagatelji.		

•  Lokalne	in	nacionalne	turis8čne	organizacije.		

•  Mednarodne	organizacije.	

•  Domači	in	tuji	mediji.	
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3.2. UPORABLJENE METODE PROMOCIJE / 

KOMUNIKACIJSKA ORODJA	
	

•  Priporočena	komunikacijska	orodja	za	kakovostno	izvajanje	promocije	
proizvoda	lahko	razvrs8mo	v:

SPLETNO	OGLAŠEVANJE	

•  Digitalni	priročnik	

•  Mobilna	aplikacija	

•  Družabna	omrežja	

•  Spletna	stran	

TRADICIONALNO	OGLAŠEVANJE 	
	
•  Publikacije:		

-	Promocijska	brošura	
-	Zemljevidi	kulturno-turis8čne	rute	
-	Promocijsko	gradivo	za	organizatorje	potovanj	
-	Zaključna	publikacija	

		
•  Promocijski	dogodki	
•  Tiskovne	konference		
•  Končna	konferenca	
•  Direktni	ukrepi	promocije	
•  Drugo		
•  Informa8vne	table	
•  Didak8čne	info	točke	
•  Objave	za	javnost	
•  Baza	fotodokumentacije	in	promocijskih	besedil	
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PRIREDITVE	IN	DOGODKI	
	
•  Promocijske	prireditve

•  Oživitev	rimskega	tabora

•  Čezmejne	kolesarsko-pohodniške	prireditve

•  Dogodki,	namenjeni	popularizaciji

	
ŠTUDIJSKA	POTOVANJA	
	
•  Študijska	potovanja	za	ciljne	skupine:	organizatorji	

potovanj,	novinarji,	predstavniki	agencij	in	skupnos8.	
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•  Komunikacijska	 strategija	 zagotavlja	 pregled	 orodij,	 razvrščenih	 po	
pomembnos8.	 Iz	 tabele	 je	 razvidno,	 da	 ima	 največji	 pomen	 med	 zgoraj	
omenjenimi	komunikacijskimi	orodji	spletna	stran	Claustre.	

Vir:	Komunikacijska	strategija	
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KATEGORIJA	 SREDSTVO	PROMOCIJE	 PREDLOG	NAKLADE	 PREDLOG	
VODITELJA	
AKTIVNOSTI	

SPLETNO	
OGLAŠEVANJE	

	
		
		

Digitalni	priročnik	 1	 ZVKDS,	PPMHP	

Mobilna	aplikacija	 1	 PGŽ	

Družabna	omrežja	 9	 vsi	partnerji		

Spletna	stran	 1	 NMS	

TRADICIONALNO	
OGLAŠEVANJE	

	
PUBLIKACIJE	
	

Promocijska	brošura	 30.000	
		

TZK	

Zemljevidi	kulturno–	turis>čne	rute	 30.000	
		

TZK	

	
Promocijsko	gradivo	za	organizatorje	
potovanj	

20.000	
		
		

TZK	

	
Zaključna	publikacija	

500	 HRZ	



KATEGORIJA	 SREDSTVO	PROMOCIJE	 PREDLOG	
NAKLADE	

PREDLOG	
VODITELJA	
AKTIVNOSTI	

TRADICIONALNO	
OGLAŠEVANJE	

	
		
		

PROMOCIJSKI	DOGODKI	

	

Tiskovne	konference	 10	 vsi	partnerji		

Zaključna	konferenca	 1	 ZVKDS	

Direktni	promocijski	ukrepi	 	
10	

	
vsi	partnerji		

	
DRUGO	

	

Informa>vne	table	 23	 ZVKDS,	PGŽ	

Didak>čne	info	točke	 3	 PPMHP,	PMR,	ZIC	

Sporočilo	za	javnost	 10	 vsi	partnerji		

Baza	fotodokumentacije	in	promocijskih	
besedil	

1	
		

TZK	



KATEGORIJA	 SREDSTVO	PROMOCIJE	 PREDLOG	
NAKLADE	

PREDLOG	
VODITELJA	
AKTIVNOSTI	

PRIREDITVE	IN	
DOGODKI	

	

Promocijske	prireditve	 5	 ZIC,	PGŽ,	PMR,	PPMHP	

Oživitev	rimskega	tabora	 1	 ZIC	

Čezmejne	kolesarsko-pohodniške	prireditve	 12	 TZK,	ZIC	

Dogodki,	namenjeni	popularizaciji	 126	 ZVKDS,	ZRSVN,	ZIC,	
PPMHP,	PMR	

ŠTUDIJSKA	
POTOVANJA	

		

TZK	
	

EVALVACIJA	
UČINKOV	
IZVEDENIH	
AKTIVNOSTI	

TZK	
	



4. TRŽNI SEGMENTI S 
PROMOCIJSKIMI AKTIVNOSTMI 



4.1. ANALIZA STRATEGIJ IN SMERNIC 	
	

•  Strateški	 načrt	 razvoja	 turizma	 Kvarnerja	 s	 strateškim	 in	 opera8vnim	
marke8nškim	načrtom	2016	–	2020	opredeli	strukturo	ciljnih	segmentov	
potrošnikov	Kvarnerja	na	naslednji	način:	

	

Strateški	načrt	RAZVOJA	TURIZMA	KVARNERJA	S	STRATEŠKIM	IN	OPERATIVNIM	MARKETINŠKIM	NAČRTOM	2016	–	2020	
Poročilo	III:	STRATEŠKI	MARKETINŠKI	NAČRT	TURIZMA	KVARNERJA	DO	LETA	2020.		
hkp://www.kvarner.hr/docs/kvarner2011HR/documents/1504/1.0/Original.pdf,	str.24.	

	

Ciljni	segment	 Motivacija	 Demografija3 Čas

Družine	z	otroki	Mladi	(18-24) junij	–	september

Zrela	starost	(50-65)
Tretja	starost	(66+)
Mladi	pari	/	prijatelji	(25-35)

april	–	oktober

“Fizično	aktivni” Športno-rekreacijski	
izzivi	na	prostem

Mladi	pari	/	prijatelji	(25-35)
Zrela	starost	(50-65)
Mladi	(18-24)
Amaterski	in	profesionalni	
klubi

Celo	leto

“Kulturniki”
Raziskovanje	lokalne	
kulturne	dediščine

Zrela	starost	(50-65)
Mladi	pari	/	prijatelji	(25-35)
Mladi	(18-24)
Tretja	starost	(66+)

Celo	leto

“Zdravstveno	
ozaveščeni”

Skrb	za	psihofizično	
zdravje

Zrela	starost	(50-65)
Mladi	pari	/	prijatelji	(25-35)
Tretja	starost	(66+) Celo	leto

“Nagnjeni	k	
hedonizmu” Razvajanje

Mladi	pari	/	prijatelji	(25-35)
Zrela	starost	(50-65) maj	–	oktober

“Party	gostje” Veselje	in	druženje

Mladi	(18-24)
Mladi	pari	/	prijatelji	(25-35) junij	–	september

Poslovni	gostje Posel,	team-building,	
MICE,	incentive

Podjetja,	organizatorji	MICE,	
team-building	in	incentive	
dogodkov

Celo	leto

Posebni	
segmenti

Tranziterji	(tranzitni	
gostje)

Enodnevni	obiskovalci

Vir:	Institut	za	turizam	i	Fakultet	za	menadžment	u	turizmu	i	ugostiteljstvu

“Sproščeni	
dopustniki”		

Sproščujoč	in	miren	
dopust
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ZA	DESTINACIJO	CLAUSTRA	JE	POUDAREK	NA	CILJNIH SEGMENTIH:	
	

'SPROŠČENI	DOPUSTNIKI’	

•  Družine	z	otroki	-	Mladi	(18-24)	-	Zrela	starost	(50-65)	-	Tretja	starost	(65+)	-	Mladi	pari	/	prijatelji	
(25-35)	

•  Družine	 z	 otroki:	 Delovno	 ak8vni	 starši,	 osredotočenost	 na	 otroke,	 pomanjkanje	 prostega	 časa,	
cenovno	 občutljivi	 Mladi	 (18-24):	 Dijaki	 in	 študentje,	 izražena	 potreba	 po	 druženju,	 finančno	
odvisni,	cenovno	občutljivi	Mladi	pari	/	prijatelji	(25-35):	Posvečeni	karieri,	pomanjkanje	prostega	
časa,	razmeroma	visok	razpoložljivi	prihodek	Zrela	starost	(50-65):	Delovno	ak8vni,	otroci	finančno	
neodvisni,	'večno	mladi',	zelo	ak8vni,	razpolagajo	s	pros8m	časom	in	presežkom	prihodkov	Tretja	
starost	(65+):		V	pokoju,	nikoli	bolj	zdravi	in	ak8vnejši,	na	voljo	imajo	čas	in	denar	za	potovanja		

•  Čas	 potovanja:	 Družine	 z	 otroki	 in	 mladi:	 Poletni	 meseci,	 čas	 šolskih	 počitnic	 Mladi	 pari,	 zrela	
starost:	maj	-	oktober;	pogosto	krajša,	vikend	potovanja	Tretja	starost:	maj	in	junij,	september	in	
oktober	

'FIZIČNO	AKTIVNI'		

•  Nav8ki	/	Golfis8	/	Kolesarji	/	Pohodniki	in	sprehajalci	/	Ljubitelji	tenisa	/	Potapljači	/	Lovci	in	ribiči	/	
Ljubitelji	adrenalina	/	Športni	klubi	

•  Mladi	 pari	 /	 prijatelji	 (25-35)	 -	 Zrela	 starost	 (50-65)	 -	Mladi	 (18-24)	 -	 Amaterski	 in	 profesionalni	
klubi	

•  Večinoma	 izobraženi,	 poklicno	 usmerjeni	 urbani	 posamezniki	 višje	 kupne	moči.	 Visoko	 ekološko	
ozaveščeni,	veliko	pozornos8	namenjajo	lastnemu	zdravju	in	prehrani.	

•  Čas	potovanja	-	Celo	leto	-	Intenzivno	obdobje:	april	-	oktober	-	pogosto	krajša,	vikend	potovanja	

'KULTURNIKI’		

•  Zrela	starost	(50-65)	-	Mladi	pari	/	prijatelji	(25-35)	-	Mladi	(18-24)	-	Tretja	starost	(66+)		

•  Izobraženi	 posamezniki	 višje	 kupne	 moči,	 pogosto	 izkušeni	 popotniki	 v	 iskanju	 novih	 'zanimivih’	
krajev	in	novih	znanj.	Veliko	pozornos8	namenjajo	učenju,	izvirnos8	in	avten8čnos8.	

•  Čas	potovanja	-	Celo	leto	-	Intenzivno	obdobje:	april	-	oktober	-	pogosto	krajša,	vikend	potovanja	

'ZDRAVSTVENO	OZAVEŠČENI’		

•  Zrela	starost	(50-65)	-	Mladi	pari	(25-35)	-	Tretja	starost	(65+)		

•  Izobraženi	posamezniki	višje	kupne	moči,	veliko	pozornos8	namenjajo	zdravju	in	videzu.	So	visoko	
ekološko	ozaveščeni,	pomembna	jim	je	zdrava	prehrana	in	telesne	ak8vnos8	ter	rekreacija,	ki	jim	
omogočajo	da	so	'fit'.	Stremijo	k	nenehnemu	učenju	o	zdravju	in	zdravih	navadah	ter	iščejo	fizično	
in	duhovno	ravnovesje.	

•  Čas	potovanja	-	Celo	leto	-	Intenzivno	obdobje:	april	-	junij,	september	-	november;	pogosto	krajša,	
vikend	potovanja	

	
86	



		

'POSLOVNI	GOSTI'	

•  Organizatorji	putovanja	-	Podjetja	-	Organizatorji	MICE	-	Organizatorji	team-
building	potovanj	-	Organizatorji	incen,ve	potovanj		

•  Čas	potovanja	-	Celo	 leto	-	 Intenzivno	obdobje:	marec	-	 junij	 in	september	-		
november	

	

	POSEBNI	SEGMENTI		

•  Tranziterji		/	Enodnevni	obiskovalci	

•  Tranziterji:	Potniki	v	cestnem	prometu	na	potovanju,	sledijo	vnaprej	določeni	
ru8	 in	 časovnemu	 načrtu	 potovanja	 do	 končne	 des8nacije,	 običajno	 želijo	
minimizira8	 čas	 potovanja,	 potrebe	 po	 občasnih	 premorih	 pa	 zadovoljujejo	
na	dobro	opremljenih	bencinskih	črpalkah	s	počivališči.	Stranpo8	in	postanki	
v	veliki	meri	vključujejo	obisk	kakšne	posebej	privlačne	lokacije	in	so	običajno	
vnaprej	načrtovani.	Tranziterji	pridejo	na	Kvarner	predvsem	iz	kon8nentalne	
Hrvaške,	 trgov	 ‘nove	 Evrope’	 (avtocesta	 A6),	 Slovenije,	 Italije,	 Avstrije	 in	
Nemčije	 (avtocesta	A7).	Ključni	atribu8	pozicioniranja	Kvarnerja:	‒	Enkratne	
naravne	lepote	in	očarljivi	kraji	'na	po8'	

•  Enodnevni	 obiskovalci:	Mo8virani	 predvsem	 s	 poldnevnimi	 ali	 enodnevnimi	
obiski	 ali	 ogledi	 posebej	 privlačnih	 lokacij,	 gastronomije,	 dogodkov.	
Povpraševanja	 izletnikov	 na	 Kvarnerju	 so	 sestavljena	 iz	 stacionarnih	 gostov	
na	 Kvarnerju,	 gostov	 iz	 okoliških	 županij	 (predvsem	 Istre)	 in	 domačih	 ter	
slovenskih	 izletniških	 povpraševanjih,	 ki	 potujejo	 iz	 svojega	 prebivališča.	
Stacionarni	 gos8	 večinoma	 organizirajo	 izlete	 samostojno	 oz.	 manjši	 del	
kupuje	 agencijske	 izletniške	 storitve.	 Zelo	 cenijo	 predloge	 ogledov	 in	 /	 ali	
i8nerarje,	vključno	s	 tematskimi	 i8nerarji.	Pomembna	sta	enostaven	dostop	
in	 možnost	 parkiranja.	 Domače	 izletniško	 povpraševanje	 je	 večinoma	
sestavljeno	 iz	organiziranih	dijaških	 in	upokojenskih	skupin,	v	manjšem	delu	
pa	 iz	 individualnih	 izletnikov.	 Ljubše	 so	 jim	 bližje	 kvarnerske	 des8nacije.	
Slovenski	 izletniki	 so	 večinoma	 upokojenske	 skupine	 in	 manjše	 število	
individualnih	 izletnikov,	 ki	 so	 jim	 prav	 tako	 ljubše	 bližje	 kvarnerske	
des8nacije.	 Ključni	 atribu8	 pozicioniranja	 Kvarnerja:	 ‒	 Enkratne	 naravne	
lepote	‒	Očarljivi	kraji	‒	Izvrstna	gastronomija	(od	prepros8h	8pičnih	gos8ln	
do	najboljših	restavracij	na	Hrvaškem)	‒	Zanimive	samostojne	ali	organizirane	
ture	 (npr.	 'Gorski	 kotar',	 'Jadranje	 /	 križarjenje	 po	 kvarnerskih	 otokih',	
'Zgodba	o	Frankopanih',	'Zgodba	o	glagolici')	

Vir:	hkp://www.kvarner.hr/docs/kvarner2011HR/documents/1504/1.0/Original.pdf		
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4.2. PLANINCI	
	

ZNAČILNOSTI	TRŽNEGA	SEGMENTA	
-	Vse	starostne	skupine,	mladi,	zrela	starost	
-	Ljubitelji	narave	in	ak8vnos8	na	prostem	
-	Individualni	/	planinska	društva	
- Krajše	zadrževanje	na	lokacijah	

POTREBE:	
-	Infrastruktura	–	planinske	po8,	markacije,	obvoznice,	planinski	objek8	
(domovi,	hiše,	zaklonišča).	
- Neformalno	okolje	

ČAS	POTOVANJA:	celo	leto	
	
INFORMIRANJE	/	PROMOCIJSKE	AKTIVNOSTI:	priporočila	znancev	/	drugih	planinskih	

     društev,	splet	in	družabna	omrežja
	
PRIMER	ITINERARJA:
	
1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	KULTURNA	in	NARAVNA	CLAUSTRA	
2.	TRAJANJE:	ENODNEVNI	
3.	IME	IZLETA:	Mrzli	i8nerar	
4.	RUTA:	PREZID-BENETE	
5.	DOLŽINA:	20,8	KM	
6.	GIBANJE:	POHODNIŠTVO	
7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Rekrea8vci,	pustolovski	turis8	
	
8.	AKTIVNOSTI:	 		
	
9.00	 	Srečanje	v	Prezidu	
9.00-16.00 	Pohod	do	Benet	po	programu:	
																					obisk	Hiše	Vesel,	Claustre,	premor	za	kosilo	v			
																				objektu	s	tradicionalno	prehrano,	interpretacija	
																					endemičnih	rastlin,	krasa,		divjih	zveri	
16.00-17.00	Benete,	Claustra	z	interpreta8vnim	vodstvom	
17.00 	Vrnitev	z	avtobusom	
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4.3. DRUŽINE Z OTROKI	

ZNAČILNOSTI	TRŽNEGA	SEGMENTA	
-	Povprečne	tričlanske	ali	š8ričlanske	družine	
- Visoko	izobraženi	starši	

POTREBE:	
-	Poudarjeno	zabavnega	in	interak8vnega	značaja	
-	Možnost	ločenih	in	skupnih	ak8vnos8	za	starše	in	otroke	
-	Daljše	trajanje	premorov	in	spros8tvenih	vsebin	
-	Potreba	po	ustvarjalnem	izražanju	otrok	
-	Lahka	dostopnost	des8nacije	
- Spros8tev	/	fizična	ak8vnost	/	ogled	znamenitos8	/	kulturne	prireditve	

ČAS	POTOVANJA:	večdnevna	potovanja:	poletje,	čas	šolskih	počitnic	/	vikend	
potovanja:	čez	         celo	leto	
	
INFORMIRANJE	/	PROMOCIJSKE	AKTIVNOSTI:	priporočila	znancev,	splet	in	družabna	
omrežja	

PRIMER	ITINERARJA:	
1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	Kulturna	in	naravna	Claustra	
2.	TRAJANJE:	enodnevni		
3.	IME	IZLETA:	Kratek	oddih	s	Claustro	
4.	RUTA:	PASJAK	–	PIVKA	-	POSTOJNSKA	JAMA	-	NOVI	POT	
5.	DOLŽINA:	85	km	
6.	GIBANJE:	kombi,	avtobus	
7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Pustolovski	turis8,	družine	z	otroki,	upokojenci	
8.	AKTIVNOSTI:		
		
08.00																					Zbirališče	v	Pasjaku,	interpreta8vno	vodstvo	
09.00																					Vožnja	pro8	Pivki	
10.00-11.00										Pivka	-	Park	vojaške	zgodovine,	ogled	
11.30-12.00										Vožnja	pro8	Postojnski	jami	
12.00-13.00										Kosilo	
13:00-14.30										Ogled	Postojnske	jame	
14.30-15.30										Vožnja	v	Novi	pot		
15.30-16.15										Interpreta8vno	vodstvo	
16.30																						Vrnitev		
		
	
	

89	



4.4. ŠOLE 
	

ZNAČILNOSTI	TRŽNEGA	SEGMENTA	
-	      Šolske	skupine	z	učitelji	
-  Izobraževalni	značaj	
-  Stroga	opredelitev	programa	

POTREBE:		
-  Izobraževanje,	ak8vno	sodelovanje		
-  Alterna8vni	načini	učenja	
-  Varnost		
-	 Prilagodljivost	interpretacije	glede	na	starost	otrok	
-	 Fizično	in	kondicijsko	ni	zahtevno	
-	 Če	gre	za	večdnevni	izlet,	je	potrebna	infrastruktura	v	obliki	nastanitve	in	     
prehrane	

	
ČAS	POTOVANJA:	pomlad,	jesen	
	
INFORMIRANJE	/	PROMOCIJSKE	AKTIVNOSTI:	Splet,	direktna	ponudba	šolam,	letaki	

PRIMER	ITINERARJA:	
1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	NARAVNA	CLAUSTRA	
2.	TRAJANJE:	ENODNEVNI	
3.	IME	IZLETA:	Claustra	in	kras	
4.	RUTA:	Ljubljana	(Narodni	muzej)	ali	Vrhnika	(Nauportus)	–	Ajdovščina	–	Postojnska	jama	–	

    Reka	(Principij)	
5.	DOLŽINA:	182	KM	
6.	GIBANJE:	AVTOBUS,	SPREHOD	
7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Šole,	upokojenci,	rekrea8vci,	družine	z	otroki,	pustolovski	turis8	
8.	AKTIVNOSTI:		
	
8.00-9.00	      Ljubljana	ali	Vrhnika,	srečanje	potnikov	in	vožnja	v	Ajdovščino	
9.00-10.00    Ogled	CASTRE	
10.00-11.00		 Vožnja	do	Postojnske	jame	
11.00-13.00			Ogled	Postojnske	jame	
13.00-14.30			Počitek	in	kosilo	v	lokalnih	gastronomskih	objek8h	
14.30-16.00			Vožnja	do	Reke		
16.00-19.00			Sodelovanje	v	prireditvah	in	dogodkih	v	zvezi	s	Claustro	ali	ogled	centra	Reke	s	

            poudarkom	na	Principiju	
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4.5. INDIVIDUALNI OBISKOVALCI 
4.5.1. OUTDOOR TURISTI  

	ZNAČILNOSTI	TRŽNEGA	SEGMENTA	
-	Mladi,	mladi	pari	in	prijatelji,	zrela	starost,	športni	klubi	
-	Fizična	ak8vnost	v	naravi	
-	Izkušeni		

POTREBE:	
-	Pristnost	izkušnje	in	ak8vna	udeležba	/	fizična	ak8vnost	
-	Naravne	znamenitos8	
-	Prosto	organizirane	vsebine	
-	Potreba	po	kombiniranju	različnih	vsebin	
-	Infrastruktura	–	kolesarske	in	trail	steze,	konjeniški	klubi	

ČAS	POTOVANJA:	celo	leto	
	
INFORMIRANJE	/	PROMOCIJSKE	AKTIVNOSTI:	Splet	in	družabna	omrežja,	priporočila	znancev,	
specializirani	mediji	

PRIMER	ITINERARJA:
	
1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	Naravna	in	kulturna	Claustra	
2.	TRAJANJE:	dvodnevni	
3.	IME	IZLETA:	Kolesarska	in	gastro	Claustra	
4.	RUTA:	AJDOVŠČINA	–	VIPAVSKA	DOLINA	–	KLANA	–	STUDENA	–	MARTINOVO	SELO			
																	JELENJE	-	GROBNIK	
5.	DOLŽINA:	109	km	
6.	GIBANJE:	kombi,	kolo	
7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Pustolovski	turis8	
8.	AKTIVNOSTI:		
	
1.	DAN	
09.00																		Zbirališče	v	Ajdovščini,	kolesarska	tura	z	interpreta8vnim	vodstvom	
10.00-14.00						Nadaljevanje	kolesarske	ture	skozi	Vipavsko	dolino	-	spoznavanje	z	vinarsko	tradicijo		
																												pri	lokalnih	vinarjih,	degustacija	
15.00-16.00						Kosilo	v	lokalni	restavraciji,	degustacija	lokalnih	specialitet	
																												Možnost	paraglidinga	za	zainteresirane	
																												Nočitev	(kamp	ali	hostel)	
2.	DAN	
08.00																	Zajtrk		
8.30-10.00								Vožnja	s	kombiji	do	Klane	
10:00																	Od	Klane	nadaljevanje	s	kolesi	pro8	Studeni	do	Jelenj	z	interpreta8vnim		
																											vodstvom	
																											Postanek	v	Mar8novem	selu	-	obisk	Gašparjevega	mlina		
14.00																	Vožnja	s	kolesi	naprej	do	Grobnika	in	degustacija	grobniškega	sira	v	lokalnih		
																											sirarnah	
16.00																	Povratek	s	kombiji	
		
*Junija	se	priporoča	obisk	Fes8vala	polente	in	sira	v	Dražicah.	
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4.5.2. KULTURNI TURISTI 
	

ZNAČILNOSTI	TRŽNEGA	SEGMENTA	
-	Zrela	in	tretja	starost,	mladi,	mladi	pari	in	prijatelji	
-	Izobraženi,	višja	kupna	moč,	izkušeni	

POTREBE: 		
-	Spoznavanje	kulturne	dediščine,	po	možnos8	z	udeležbo	
-	Izobraževalni	značaj,	poudarek	na	zgodovini,	umetnost,	muzeji	

	
ČAS	POTOVANJA:	celo	leto,	intenzivno	obdobje	pomlad	in	poletje	
INFORMIRANJE	/	PROMOCIJSKE	AKTIVNOSTI:	priporočila	znancev,	splet	in	družabna	

            omrežja,	časopisi	

PRIMER	ITINERARJA:	
	
1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	KULTURNA	CLAUSTRA	
2.	TRAJANJE:	ENODNEVNI	
3.	IME	IZLETA:	Legendarna	Claustra/		
4.	RUTA:	PPMHP	(HR)	→	ČABAR	(HR)	→	BLOŠKO	JEZERO	(SLO)	→	BENETE	(Claustra)	
(SLO)	
5.	DOLŽINA:	135	KM	
6.	GIBANJE:	AVTOBUS,	SPREHOD	
7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Šole,	starejše	življenjsko	obdobje,	rekrea8vci,	pustolovski	

turis8	
8.	AKTIVNOSTI:		
8.00 	PPMHP	(Claustra):	srečanje	potnikov,	uvod	v	potovanje	z	obiskom	muzeja	
9.00-	10.30	 	Vožnja	v	Čabar	s	pripovedovanjem	zgodb	o	Claustri	
10.30-12.00	 	Čabar:	obisk	Kaštela	(Frankopani),	zgodbe	o	Frankopanih	in	

              pripovedovanje	legende	o			Petru	Klepcu	
12.00-13.00	 	Čabar-Bloško	jezero:	vožnja	prek	Prezida	z	zgodbo	o	legendah	v	zvezi	s	

              Claustro	(Vojskovodje	in	drugo)	
13.00-	15.00 	Kosilo,	počitek	s	pripovedovanjem	zgodb	na	temo	legende	o	Mar8nu	

Krpanu	
15.00-15.30	 	Vožnja	do	Benet	
15.30-16.30 	Benete	(Claustra),	interak8vno	vodstvo	v	skladu	s	Krovnim	

              interpretacijskim	načrtom	
16.30-19.00	 	Povratek	na	Reko	
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5. SPREMLJANJE NAPREDKA /  

EVALVACIJA UČINKOV  

IZVEDENIH AKTIVNOSTI   



Kakovostno	izvajanje	Načrta	promocije	vključuje	tudi	spremljanje	napredka	in	
uspešnos8	ter	vpliv	izvedenih	ak8vnos8.	To	bo	storjeno	na	več	ravneh:	

	

•  Poročilo	 o	 evalvaciji	 vključuje	 oceno	 učinkov	 za	 vse	 izvedene	 ak8vnos8,	
opravljeno	 s	 strani	 š8rih	 zunanjih	 sodelavcev	 (dveh	 s	 področja	 turizma,	
enega	s	področja	kulturne	in	enega	s	področja	naravne	dediščine.	

•  Vprašalniki,	 s	 katerimi	 bodo	 organizatorji	 potovanj,	 turis8čne	 agencije,	
obiskovalci	 in	 drugi	 deležniki	 izrazili	 svoje	 mnenje,	 raven	 zadovoljstva	 s	
proizvodom	in	podali	svoje	predloge.			

•  Sta8s8ke	 občin	 in	 županij,	 Ministrstva	 za	 turizem	 in	 Hrvaške	 ter	
Slovenske	turis8čne	skupnos8	

•  Spletna	iskanja	in	obiski	(Facebook,	splet	...)	in	število	povpraševanj	v	zvezi	
z	des8nacijami	(telefonskih	ali	po	e-poš8)	

•  Medijska	 prisotnost	 -	 število	 objav	 in	 pojavljanja	 na	 TV	 in	 radijskih	
postajah,	v	časopisnih	člankih	in	na	spletnih	straneh	
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•  Kot	je	navedeno	tudi	v	Komunikacijski	strategiji,	je	treba	izvaja8	nadzor	
ak8vnos8.	

•  “Nadzor	 ak,vnos,	 se	 izvaja	 z	 ugotavljanjem	 kriterijev	 nadzora,	 primerjanjem	
načrtovanih	 in	 realiziranih	 ak,vnos,.	 Pri	 tem	 je	 treba	 upošteva,,	 da	 je	
doseganje	rezultatov	(npr.	število	na,snjenih		brošur,	število	objavljenih	člankov,	
informa,vnost	in	zanimivost	brošure,	število	obiskovalcev	spletne	strani,	število	
novih	 proizvodov	 in	 storitev	 ...)	 in	 izidov	 (ravni	 in	 pripravljenost	 sodelovanja	
lokalne	 skupnos,	 v	 ak,vnos,h	 projekta,	 sprejetost	 Claustre	 kot	 atrakcije,	 ki	
spodbuja	 vrednost	 des,nacije	 ...).	 Nekatere	 ak,vnos,	 iz	 strategije	 bo	 treba	
nadzorova,	 pogosto	 in	 redno	 (kakovost	 objav	 na	 spletni	 strani	 in	 družabnih	
omrežjih),	 druge	 pa	 manj	 pogosto	 in	 /	 ali	 občasno.	 Letni	 nadzor	 predstavlja	
nadzor	 letnega	 načrta	 s	 četrtletnim	 in	 polletnim	 preverjanjem	 doseganja	
zastavljenih	 ciljev.	 Ta	 nadzor	 izvaja	 vodja	 komunikacijske	 ekipe,	 nato	 pa	 tudi	
vodja	delovne	skupine	Open	Claustra.“		

•  Za	določanje	rezultatov	in	morebitnih	odstopanj	bodo	uporabljene	naslednje	
metode:		

•  analiza	kakovos,	komunikacijske	infrastrukture		

•  analiza	prepoznavnos,	blagovne	znamke		

•  analiza	sprejetos,	v	lokalni	skupnos,		

•  finančna	analiza	ras,	števila	obiskovalcev		

•  raziskovanje	stališč	uporabnikov	/	obiskovalcev		
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6. DODATEK :  

PREDLOG ITINERARJEV 



•  I8nerarji	morajo	upošteva8	osnovne	Smernice	za	oblikovanje	i8nerarjev	oz.	
morajo	vsebova8:	

► 	Vsaj	tri	lokacije	

	

► 	Pri	tem	vsaj	dve	Claustra	lokaciji.	V	tem	primeru	mora	tretja	in	
	vsaka	druga	lokacija	geografsko	ali	tematsko	prispeva8	k	razvoju	
	enega	izmed	dveh	interpretacijskih	okvirjev	(Kulturna	in	Naravna	
	CLAUSTRA).	

	

► 	Predlog	načina	gibanja	/	ak8vnost	

	

► 	Dostopna	turis8čna	infrastruktura	(gos8nski	objekt,	počivališče)	
	

•  V	 nadaljevanju	 so	 našte8	 predlogi	 i8nerarjev	 z	 lokacijami	 in	 možnostmi	
gibanja	oz.	ak8vnostmi	(pohodništvo,	kolesarjenje,	tek,	jahanje).		

•  Smernice	 navajajo	 prisotno	 turis8čno	 infrastrukturo,	 ki	 jo	 je	 mogoče	
integrira8	v	ponudbo	i8nerarja.	
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ITINERAR 1 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	KULTURNA	CLAUSTRA	

2.	TRAJANJE:	ENODNEVNI	

3.	IME	IZLETA:	Claustra	in	njene	skupnos8	/	Življenje	ob	Claustri	

4.	RUTA:	PRINCIPIJ	(HR)	→	PREZID	(HR)	/	BABNO	POLJE	(SLO)→	NOVA	VAS	/	BENETE	
(SLO)	

5.	DOLŽINA:	126	KM	

6.	GIBANJE:	AVTOBUS,	SPREHOD	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Šole,	starejše	življenjsko	obdobje,	rekrea8vci,	pustolovski	
	 		turis8	

8.	AKTIVNOSTI:		

	

8.00 	Principij	(Claustra):	srečanje	potnikov,	uvod	v	potovanje	na	“viru”	zgodbe	

9.00-	11.00	 	Vožnja	do	Prezida	s	pripovedovanjem	zgodb	o	Claustri	

11.00-12.00	 	Prezid:	obisk	ruralne	celote	naselja	Prezid	(NKD),	Hiša	Vesel	(NKD)	-	
	tradicionalna	arhitektura	

12.00-13.30	 	Prezid-Babno	Polje	(Claustra)	–	sprehod	ob	zidu	(Opomba:	obves88	
	obmejno	policijo)	/	Interak8vno	vodstvo	v	skladu	s	Krovnim	
	interpretacijskim	načrtom	

13.30	 	Kosilo	v	kmečkem	gospodinjstvu	z	možnostjo	nakupa	lokalnih	spominkov	

15.00-16.30	 	Vožnja	do	Nove	Vasi:	ogled	“Korit”	–	tradicionalna	arhitektura	in	
	nadaljevanje	v	Benete	

16.30-17.30 	Benete	(Claustra),	interak8vno	vodstvo	

17.30	-20.00 	Povratek,	Reka	
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ITINERAR 2 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	KULTURNA	CLAUSTRA	

2.	TRAJANJE:	ENODNEVNI	

3.	IME	IZLETA:	Legendarna	Claustra/		

4.	RUTA:	PPMHP	(HR)	→	ČABAR	(HR)	→	BLOŠKO	JEZERO	(SLO)	→	BENETE	(Claustra)	(SLO)	

5.	DOLŽINA:	135	KM	

6.	GIBANJE:	AVTOBUS,	SPREHOD	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Šole,	starejše	življenjsko	obdobje,	rekrea8vci,	pustolovski	
  turis8	

8.	AKTIVNOSTI:		

		

8.00 	PPMHP	(Claustra):	srečanje	potnikov,	uvod	v	potovanje	z	obiskom	muzeja	

9.00-	10.30	 	Vožnja	v	Čabar	s	pripovedovanjem	zgodb	o	Claustri	

10.30-12.00	 	Čabar:	obisk	Kaštela	(Frankopani),	zgodbe	o	Frankopanih	in	pripovedovanje	
legende	o	Petru	Klepcu	

12.00-13.00	 	Čabar-Bloško	jezero:	vožnja	prek	Prezida	z	zgodbo	o	legendah	v	zvezi	s	
Claustro	(Vojskovodje	in	drugo)	

13.00-	15.00 	Kosilo,	počitek	s	pripovedovanjem	zgodb	na	temo	legende	o	Mar8nu	
Krpanu	

15.00-15.30	 	Vožnja	do	Benet	

15.30-16.30 	Benete	(Claustra),	interak8vno	vodstvo	v	skladu	s	Krovnim	interpretacijskim	
načrtom	

16.30-19.00	 	Povratek	na	Reko	
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ITINERAR 3 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	KULTURNA	CLAUSTRA	

2.	TRAJANJE:	ENODNEVNI	

3.	IME	IZLETA:	Claustra	in	sakralna	marijanska	dediščina/		

4.	RUTA:	Reka	Principij	(Claustra)	(HR)	→	Trsat	(HR)	→	ČABAR	(HR)	→	TABORŠČ	(Claustra)	
(SLO)→	NOVI	POT	(Claustra)	(SLO)	

5.	DOLŽINA:	128	KM	

6.	GIBANJE:	AVTOBUS,	SPREHOD	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Šole,	starejše	življenjsko	obdobje,	rekrea8vci,	pustolovski	
turis8	

8.	AKTIVNOSTI:		

8.00 	Principij	(Claustra):	srečanje	potnikov,	uvod	v	potovanje	na	“viru”	zgodbe		

9.00-	10.00	 	Trsatska	utrdba,	sve8šče	Matere	božje	Trsatske	

10.00-11.30 	Vožnja	v	Čabar,	obisk	cerkve	Majke	Božje	od	sedam	žalos8	

12.00-14.00 	Vožnja	do	Blok	in	Sodražice	z	ogledom	Marijinih	cerkva	

14.00-16.00 	Kosilo	v	kmečkem	gospodinjstvu	z	možnostjo	nakupa	lokalnih	spominkov	

16.00-17.00 	Novi	Pot	in	Taboršč,	interak8vno	vodstvo	v	skladu	s	Krovnim	
interpretacijskim	načrtom	
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ITINERAR 4 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	KULTURNA	IN	NARAVNA	CLAUSTRA	

2.	TRAJANJE:	ENODNEVNI	

3.	IME	IZLETA:	Dan	za	kolesarsko	pustolovščino	

4.	RUTA:	Trsat	→	Solin	/	Kostrena	(Claustra)	(HR)	→	Velike	Lašče	/	krožna	kolesarska	tura	
z	ogledom	Sel	in	Gradišča	pri	Robu	(Claustra)	(SLO)	→	Turjak	

5.	DOLŽINA:	128	KM	

6.	GIBANJE:	KOMBI,	KOLO	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Rekrea8vci,	individualni	pustolovski	turis8,	pustolovski	
     turis8	

8.	AKTIVNOSTI:		

8.00 	Trsat:	srečanje	potnikov	

8.00-	9.00	 	Vožnja	s	kolesom	v	Solin,	9	km	

9:00-10.00 	Solin	/	Kostrena,	oddih	z	zgodbo	o	Claustri	in	morskih	globinah	
Kostrene	(NATURA	2000)	

10.00-12.00 	Vožnja	s	kombijem	v	Velike	Lašče	(SLO)	

12.00-14.00	 	Velike	Lašče	-	Rob	/	s	kolesarsko	turo	po	geološki	po8	v	Kobilji	curek	–	
interak8vno	vodstvo	v	skladu	s	Krovnim	interpretacijskim	načrtom										

14.00-16.00 	Počitek	in	kosilo	v	družinskem	gospodarstvu	

16.00-17.00 	Ogled	gradu	Turjak		

17.00 	Povratek	s	kombijem	na	Reko	
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ITINERAR 5 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	KULTURNA	CLAUSTRA	

2.	TRAJANJE:	ENODNEVNI	

3.	IME	IZLETA:	Dan	za	kolesarsko	pustolovščino	

4.	RUTA:	Ljubljana	(Narodni	muzej)	-	Vrhnika	(krožna	kolesarska	tura)	-	Studena	(krožna	
kolesarska	tura)		

5.	DOLŽINA:	104	KM	

6.	GIBANJE:	KOMBI,	KOLO	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Rekrea8vci,	individualni	pustolovski	turis8,	pustolovski	turis8	

8.	AKTIVNOSTI:		

8.00 	Ljubljana,	Narodni	muzej:	srečanje	potnikov	in	uvod	v	CLAUSTRO	

9.00-9.30 	Vožnja	na	Vrhniko	s	kombijem 		

9.30-11.00 	Kolesarska	tura	/	z	obiskom	Ajdovskega	zidu,	Brst	pri	Mar8nj	Hribu	in	
Lanišče	(Claustra),	10	km	

11.00-12.00 	Počitek	z	okrepčilom	v	bližnjih	gospodinjstvih	

12.00-13.00	 	Vožnja	s	kombijem	v	Studeno	(HR)	

13.00-15.00 	Kolesarska	tura	Studena-Klana-Mlake/Lipica-	(CLAUSTRA)	-	Studena	z	
ogledom	Cerkve	Sv.	Nikole	in	utrdbe	na	Klani,	7	km	

15.00-17.00 	Počitek	s	kosilom	v	dostopnih	gos8nskih	objek8h	s	tradicionalno	ponudbo	
jedi	(znotraj	20	km)	

17.00 	Povratek	s	kombijem	v	Ljubljano	
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ITINERAR 6 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	KULTURNA	CLAUSTRA	

2.	TRAJANJE:	ENODNEVNI	

3.	IME	IZLETA:	Zapuščina	velikih	vojn	

4.	RUTA:	Vrhnika	(Ajdovski	zid	in	Lanišče)	-	Spominski	center	Lipa	pam8	-	Studena	
(Mlaka)		

5.	DOLŽINA:	86	KM	

6.	GIBANJE:	AVTOBUS,	POHODNIŠTVO	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Rekrea8vci,	upokojenci,	študentje	in	starejši	dijaki,	   
 pustolovski	turis8	

8.	AKTIVNOSTI:		

8.00 				Vrhnika,	srečanje	udeležencev		

8.00-10.00 				Ogled	in	interpreta8vno	vodstvo	na	lokacijah	Ajdovski	zid	in	Lanišče	
   (odvisno	od	8pa	skupine,	gibanje	med	lokacijami	-	avtobus		ali 
    pohodništvo.	Vodstvo	je	popestreno	z	zgodbo	o	mejah	in	kasarni	,	ki	sta	
    bili	sistema8zirani	med	drugo		svetovno	vojno	

10.00-11.30 				Vožnja	do	Spominskega	centra	Lipa	pam8	

11.30-12.30 				Ogled	centra	

12.30-13.30			  Osvežitev	in	odhod	pro8	Studeni	

13.30-16.00 			Sprehod	do	arheološkega	najdišča	Mlaka	–	Lipica	in	rapalske	meje,	počitek	
   s	piknikom	na	lokaciji	

16.00 			Povratek	s	kombijem	na	Vrhniko		
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ITINERAR 7 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	NARAVNA	CLAUSTRA	

2.	TRAJANJE:	ENODNEVNI	

3.	IME	IZLETA:	Claustra	in	kras	

4.	RUTA:	Ljubljana	(Narodni	muzej)	ali	Vrhnika	(Nauportus)	–	Ajdovščina	–	Postojnska	   
jama	–	Reka	(Principij)	

5.	DOLŽINA:	182	KM	

6.	GIBANJE:	AVTOBUS,	SPREHOD	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Šole,	upokojenci,	rekrea8vci,	družine	z	otroki,	pustolovski	
 turis8	

8.	AKTIVNOSTI:		

8.00-9.00	 				Ljubljana	ali	Vrhnika,	srečanje	potnikov	in	vožnja	v	Ajdovščino	

9.00-10.00						  Ogled	CASTRE	

10.00-11.00 				Vožnja	do	Postojnske	jame	

11.00-13.00				  Ogled	Postojnske	jame	

13.00-14.30 				Počitek	in	kosilo	v	lokalnih	gastronomskih	objek8h	

14.30-16.00			   Vožnja	do	Reke		

16.00-19.00 				Sodelovanje	v	prireditvah	v	zvezi	s	Claustro	ali	ogled	centra	Reke	s	  
   poudarkom	na	Principiju	
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ITINERAR 8 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	KULTURNA	in	NARAVNA	CLAUSTRA	

2.	TRAJANJE:	ENODNEVNI	

3.	IME	IZLETA:	Mrzli	i8nerar	

4.	RUTA:	PREZID-BENETE	

5.	DOLŽINA:	20,8	KM	

6.	GIBANJE:	POHODNIŠTVO	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Rekrea8vci,	pustolovski	turis8	

8.	AKTIVNOSTI:	 		

9.00	 				Srečanje	v	Prezidu	

9.00-16.00								Pohod	do	Benet	po	programu:obisk	Hiše	Vesel,	CAI,	premor	za	kosilo	v	
   objektu	s	tradicionalno	kuhinjo,	interpretacija	endemičnih	rastlinskih	vrst,	
   krasa,	divjih	zveri	

16.00-17.00						CLAUSTRA,	z	interpreta8vnim	vodstvom	

17.00 					Vrnitev	z	avtobusom 		
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ITINERAR 9 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	NARAVNA	CLAUSTRA	

2.	TRAJANJE:	DVODNEVNI	

3.	IME	IZLETA:	Claustrine	zveri	

4.	RUTA:	Ljubljana	(Narodni	muzej)	–	Ljubljansko	barje	(kolišča	UNESCO)	-	Rakitna	
(CLAUSTRA)	–	STARI	TRG	PRI	LOŽU	–	PREZID	(CLAUSTRA	in	Praprotna	Draga)	-	RISNJAK	

5.	DOLŽINA:	87	KM	

6.	GIBANJE:	AVTOBUS,	SPREHOD	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Rekrea8vci,	individualni	pustolovski	turis8

1.   DAN	

8.00-	9.00	 	Ljubljana,	srečanje	potnikov	in	vožnja	do	Krajinskega			

																					parka	Ljubljansko	barje	

9:00-12.00 	Ogled	Ljubljanskega	barja	z	osvežitvijo	

12:00-13.00 	Vožnja	do	Rakitne	z	ogledom	CLAUSTRE	

13.00-13.45 	Vožnja	do	Starega	trga	pri	Ložu	

13.45-15.00 	Kosilo	

15.00-19.00 	Opazovanje	medvedov		

19:00	 	Nočitev	

	

2.	DAN	

8.00-9.00 	Vožnja	do	Prezida		

9:00-12:00 	Ogled	CLAUSTRE	in	pohod	do	Praprotne	Drage	

12.00-12.30 	Vožnja	do	Narodnega	parka	Risnjak	

12.30-14.30 	Kosilo	

14.30-18.30 	Opazovanje	medvedov	

19.00 	Vrnitev	v	Ljubljano	
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ITINERAR 10 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	KULTURNA	IN	NARAVNA	CLAUSTRA	

2.	TRAJANJE:	DVODNEVNI	

3.	IME	IZLETA:	CAI	bike	tour	

4.	RUTA:	PASJAK	(Claustra)-ILIRSKA	BISTRICA-SNEŽNIK-PREZID	/	BABNO	POLJE	(Claustra)	

5.	DOLŽINA:	81	KM	

6.	GIBANJE:	KOLO	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Pustolovski	turis8	

8.	AKTIVNOSTI:	

	

1.	DAN	

9.00	 	Pasjak,	srečanje	in	interpreta8vno	vodstvo	

9.00-12.00 	Vožnja	do	Ilirske	Bistrice	s	kolesom,	25	km	

12.00-14.00 	Osvežitev	v	gospodinjstvu	s	tradicionalno	hrano	

14.00-16.00 	Vožnja	do	Velikega	Snežnika		

20.00 	Večerja	in	nočitev

	

2.	DAN	

8.00-12.00 	Vožnja	do	Prezida		

12.00-13.00 	Interpreta8vno	vodstvo	CLAUSTRA	

13.00-14.30 	Osvežitev	v	gospodinjstvu	s	tradicionalno	hrano	

14.30													Prevoz	s	kombijem	do	des8nacij 		
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ITINERAR 11 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	naravna	Claustra	

2.	TRAJANJE:		dvodnevni	

3.	IME	IZLETA:	Ak8vni	dopust	v	naravi	

4.	RUTA:	RISNJAK	–	PREZID	–	BLOŠKO	JEZERO	-	TABORŠČ	–	NOVI	POT	–	BENETE	

5.	DOLŽINA:	75	km	

6.	GIBANJE:	treking,	pohodništvo,	kombi	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	pustolovski	turis8,	planinci,	pohodniki	

8.	AKTIVNOSTI:	

1.	DAN	

08.00													 Risnjak,	zbirališče	udeležencev,	treking	po	narodnem	parku	

13.00-14.00			Kosilo	

14.00-15.30			Vožnja	pro8	Prezidu	

15.30-16.00			Prezid,	interpreta8vno	vodstvo	

16.00-16.30			Vožnja	pro8	Bloškemu	jezeru	

																						  Bloško	jezero,	ogled,	nočitev	

2.	DAN	

09.00															      Zajtrk	

09.30-14.00          Treking	tura	Bloško	jezero	-	Taboršč	–	Novi	pot	– Benete	z	
          interpreta8vnim	vodstvom	

14.00-15.00									  Kosilo	

15.30																				  Vrnitev	s	kombiji	

	

	

	

108	



ITINERAR 12 

	

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	Kulturna	in	naravna	Claustra	

2.	TRAJANJE:		dvodnevni	

3.	IME	IZLETA:	ak8vni	dopust	

4.	RUTA:	TRSAT,	REKA	–	LJUBLJANA,	NARODNI	MUZEJ	-	ŠKOFJA	LOKA	–	ZARAKOVEC	– 
VRATA-		TOLMIN	–	NP	TRIGLAV	

5.	DOLŽINA:	230	km	

6.	GIBANJE:	kolesarstvo,	kombi	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	pustolovski	turis8,	kolesarji,	planinci	in	pohodniki	

8.	AKTIVNOSTI:		

1. DAN		

08.00																Trsat,	Reka,	zbirališče	in	vodstvo	

09.00-11.00				Vožnja	pro8	Ljubljani	

11.00-13.00				Narodni	muzej	–	ogled	

13.00-13.45				Vožnja	pro8	Ško~i	Loki	

13.45-15.00				Ogled	in	osvežitev	

15.00-16:30				Vožnja	pro8	Zarakovcu	i	lokalitetu	Vrata	

16:30-18:00				Interpreta8vno	vodstvo	

18:00-18:30				Vožnja	pro8	Tolminu	

																									Ogled,	večerja,	nočitev	

2.	DAN	

08.00														Zajtrk	

09.00-14.00			Kolesarska	tura	po	Narodnem	parku	Triglav	//		možna	je tudi	pohodniška	tura		

5.00-16.00					Kosilo	

16.00														Vrnitev	s	kombiji																
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ITINERAR 13 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	naravna	in	kulturna	Claustra	

2.	TRAJANJE:		enodnevni	

3.	IME	IZLETA:	enodnevni	oddih	s	Claustro	

4.	RUTA:	LJUBLJANA	–	VRHNIKA	–	POKOJIŠČE	–	LOGATEC	–	POSTOJNSKA	JAMA	-	PASJAK	

5.	DOLŽINA:	130	km	

6.	GIBANJE:	kombi,	avtobus	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	družine	z	otroki,	pustolovski	turis8,	šole	

8.	AKTIVNOSTI:		

08.00    Ljubljana,	zbirališče	

08.30-09.00    Vožnja	po	po8	od	Vrhnike	do	Pokojišča	

09.00-09.30    Pokojišče,	interpreta8vno	vodstvo	

09.30-10.00    Vožnja	do	Logatca	

10.00-10.30    Logatec,	osvežitev	

10.30-11.00    Vožnja	do	Postojnske	jame	

11.00-15.00    Postojnska	jama,	ogled,	kosilo	

15.00-16.00    Vožnja	do	Pasjaka	

16.00-17.00    Pasjak,	interpreta6vno	vodstvo	

17.00    Povratek	
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ITINERAR 14 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	naravna	Claustra	

2.	TRAJANJE:	enodnevni	

3.	IME	IZLETA:	kolesarska	pustolovščina	od	Prezida	do	Prezida	

4.	RUTA:	PREZID	(HR)	–	BABNO	POLJE	–	LOGATEC	–	PREZID	(SLO)	

5.	DOLŽINA:	60	km	

6.	GIBANJE:	kolesarstvo	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	pustolovski	turis8,	kolesarji	

8.	AKTIVNOSTI:		

08.00																	Zbirališče	v	Prezidu	(HR),	spoznavanje	s	Claustro	

08.30-13.00						Kolesarska	tura	pro8	Prezidu	(SLO);	postanek	v	Babnem	polju	

13.00-14.00						Logatec,	kosilo	v	lokalnem	gos8nskem	objektu	

14.00-15.00						Nadaljevanje	kolesarske	ture	pro8	Prezidu	

15.00																		Prezid,	interpreta8vno	vodstvo	in	vrnitev					
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ITINERAR 15 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	Kulturna	in	naravna	Claustra	

2.	TRAJANJE:	enodnevni		

3.	IME	IZLETA:	Kratek	oddih	s	Claustro	

4.	RUTA:	PASJAK	–	PIVKA	-	POSTOJNSKA	JAMA	-	NOVI	POT	

5.	DOLŽINA:	85	km	

6.	GIBANJE:	kombi,	avtobus	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Pustolovski	turis8,	družine	z	otroki,	upokojenci	

8.	AKTIVNOSTI:		

08.00																					Zbirališče	v	Pasjaku,	interpreta8vno	vodenje	

09.00																					Vožnja	pro8	Pivki	

10.00-11.00										Pivka	-	Park	vojaške	zgodovine,	ogled	

11.30-12.00										Vožnja	pro8	Postojnski	jami	

12.00-13.00										Kosilo	

13:00-14.30										Ogled	Postojnske	jame	

14.30-15.30										Vožnja	v	Novi	pot		

15.30-16.15										Interpreta8vno	vodstvo	

16.30																						Vrnitev		
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ITINERAR 16 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	Naravna	in	kulturna	Claustra	

2.	TRAJANJE:	dvodnevni	

3.	IME	IZLETA:	Kolesarska	in	gastro	Claustra	

4.	RUTA:	AJDOVŠČINA	–	VIPAVSKA	DOLINA	–	KLANA	–	STUDENA	–	MARTINOVO	SELO			

																	JELENJE	-	GROBNIK	

5.	DOLŽINA:	109	km	

6.	GIBANJE:	kombi,	kolo	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Pustolovski	turis8	

8.	AKTIVNOSTI:		

1.	DAN	

09.00													  Zbirališče	v	Ajdovščini,	kolesarska	tura	z	interpreta8vnim	vodenjem	

10.00-14.00				Nadaljevanje	kolesarske	ture	skozi	Vipavsko	dolino	-	spoznavanje	z	

																							  vinarsko	tradicijo		pri	lokalnih	vinarjih,	degustacija	

	15.00-16.00			Kosilo	v	lokalni	restavraciji,	degustacija	lokalnih	specialitet	

																								 Možnost	paraglidinga	za	zainteresirane	

																							  Nočitev	(kamp	ali	hostel)	

2.	DAN	

08.00												  Zajtrk		

8.30-10.00					Vožnja	s	kombiji	do	Klane	

10:00													 Nadaljevanje	od	Klane	s	kolesi	pro8	Studeni	do	Jelenj	z interpreta8vnim	vodenjem

                            Postanek	u	Mar8novem	selu	-	obisk	Gašparjevega	mlina		

14.00														Vožnja	s	kolesi	naprej	do	Grobnika	in	degustacija	grobniškega	sira	v	lokalnih	          
sirarnah	

16.00															Vrnitev	s	kombiji	

*Junija	se	priporoča	obisk	Fes8vala	polente	in	sira	v	Dražicah.	
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ITINERAR 17 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	Naravna	Claustra	

2.	TRAJANJE:	enodnevni		

3.	IME	IZLETA:	Gastro	Claustra	

4.	RUTA:	AJDOVSKI	ZID	–	PASJAK	–	GROBNIK	-	JELENJE		

5.	DOLŽINA:	119	km	

6.	GIBANJE:	kombi,	avtobus	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Pustolovski	turis8,	družine	z	otroki,	upokojenci	

8.	AKTIVNOSTI:		

08.00    Zbirališče	pri	Ajdovskem	zidu,	Vrhnika,	interpreta8vno	vodstvo	

09.30-11.00    Degustacija	medenih	dobrot	pri	lokalnih	proizvajalcih	

11.00    Vožnja	pro8	Pasjaku,	interpreta8vno	vodstvo	

13.00-16.00    Vožnja	do	Grobnika	in	degustacija	grobniškega	sira	v	lokalnih	sirarnah	

16.00-17.00    Jelenje,	interpreta8vno	vodenje

   Vrnitev	

	

		

*Junija	se	priporoča	obisk	Fes8vala	polente	in	sira	v	Dražicah.	
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ITINERAR 18 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	Naravna	in	kulturna	Claustra	

2.	TRAJANJE:	enodnevni	

3.	IME	IZLETA:	Lepote	Claustre	z	jahanjem	

4.	RUTA:	HRUŠICA	–	PREDJAMSKI	GRAD	–	JELENJE	–	LIPA	

5.	DOLŽINA:	78	km	

6.	GIBANJE:	kombi,	jahanje	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Pustolovski	turis8	

8.	AKTIVNOSTI:		

08.30																	Zbirališče	v	Hrušici	in	interpreta8vno	vodstvo		

09.30-10.00 				Vožnja	s	kombijem	do	Predjamskega	gradu,	ogled	

11.00-12.30 				Vožnja	do	Jelenj	

12.30-15.00						Interpreta8vna	jahalna	tura,	v	sodelovanju	z	lokalnim	konjeniškim	klubom	
   (Lukeži)	

15.00																	Osvežitev	v	gospodinjstvu	s	tradicionalno	hrano	

16.00																	Vožnja	s	kombijem	do	Spominskega	centra	Lipa	pam8,	ogled	

17.00																	Vrnitev	s	kombijem	
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ITINERAR 19 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	Naravna	Claustra	

2.	TRAJANJE:	enodnevni	

3.	IME	IZLETA:	Enodnevna	jahalna	tura	

4.	RUTA:	PASJAK	–	NOVA	VAS	-	BENETE	

5.	DOLŽINA:	82	km	

6.	GIBANJE:	kombi,	jahanje	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Pustolovski	turis8,	družine	z	otroki	

8.	AKTIVNOSTI:		

9.00-10.00						Zbirališče	v	Pasjaku	in	interpreta8vno	vodstvo	

10.00-11.30				Vožnja	pro8	Novi	vasi	

12.00-15.00				Jahalna	interpreta8vna	tura	do	Benet		

15.30-16.30				Kosilo	v	gospodinjstvu	s	tradicionalno	hrano	

17.00															Prevoz	s	kombijem	do	des8nacij 		
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ITINERAR 20 

1.	INTERPRETACIJSKI	OKVIR:	Naravna	Claustra	

2.	TRAJANJE:	dvodnevni	

3.	IME	IZLETA:	dvodnevna	jahalna	tura		

4.	RUTA:	JELENJE	–	LUKEŽI	–	NOVA	VAS	–	BENETE	–	BABNO	POLJE	-	PREZID	

5.	DOLŽINA:	118	KM	

6.	GIBANJE:	kombi,	jahanje	

7.	SEGMENT	POTROŠNIKA:	Pustolovski	turis8,	družine	z	otroki	

8.	AKTIVNOSTI:	

1.	DAN	

9.00-10.00							Jelenje,	srečanje	in	interpreta8vno	vodstvo	

10.00-10.15 	Kratka	vožnja	s	kombijem	do	Lukežev	

10:30-13:00 	Interpreta8vna	jahalna	tura,	v	sodelovanju	z	lokalnim	konjeniškim	klubom	

13.00-13.15 	Kratka	vožnja	do	Dražic	

13.30-15.00 	Kosilo	v	lokalni	restavraciji 		

15.00-17.00					Vožnja	do	Nove	vasi	

																										 Večerja	in	nočitev	

2.	DAN	

8.00																			Zajtrk	

9.00-12.00								Interpreta8vna	jahalna	tura,	vključno	z	Bloškim	jezerom	

12.00																	Vožnja	v	Benete 		

13.00-14.00					Benete	-	interpreta8vno	vodstvo	CLAUSTRA	

14.00-14.30					Osvežitev	v	gospodinjstvu	s	tradicionalno	hrano	

14.30																Prevoz	s	kombijem	do	des8nacij 		

																									 Postanek	na	po8	na	lokacijah	Babno	Polje-Prezid		interpreta8vno	vodstvo	
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PRIMER PROMOCIJSKEGA LETAKA 

ZA ITINERARJE  
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IZDELOVALEC NAČRTA 

Kulturbüro j.d.o.o. 

Rovinj, APRIL 2019 


