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Projekt: Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – PARTNERSTVA:  

Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja 
Št. pogodbe: 3311-08-9870016 
 
Nosilec promocijskih aktivnosti projekta:  

RAZVOJNO INFORMACIJSKI 
CENTER BELA KRAJINA 
Javni zavod za promocijo turizma in podjetništva v Beli krajini  
Trg svobode 3 
8340 ČRNOMELJ   

KOMUNIKACIJSKI NA ČRT – PROMOCIJA VURP  2008/2009 
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SEPTEMBER 2008 
VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Promocijske 
aktivnosti 

Priprava povpraševanja za izdelavo 
in vzdrževanje spletne strani Lidija Ivanšek e-komuniciranje Notranja javnost 3. september 2008 

Promocijske 
aktivnosti 

Priprava besedila in oblikovanje 
letaka ''vseživljenjsko učenje za 

razvoj podeželja – od semena do 
lanu'' Lidija Ivanšek 

Priprava in 
usklajevanje s 

partnerji Notranja javnost 3. september 2008 
Promocijske 

aktivnosti 
Pošiljanje predloga letaka prijavitelju 

projekta in partnerju v potrditev. Lidija Ivanšek e-komuniciranje Prijavitelj in partnerja 4. september 2008 
Promocijske 

aktivnosti 
Potrditev letaka s strani prijavitelja in 

partnerja ter tisk in razrez letakov Lidija Ivanšek e-komuniciranje 
notranja javnost-

zaposleni 5. september 2008 

Promocijske 
aktivnosti 

Priprava stojnice in predstavitev 
projekta na dobrodelnem koncertu v 

Prilozju Lidija Ivanšek 
Predstavitev in 

promocija Širša javnost 6. september 2008 

Promocijske 
aktivnosti 

Predstavitev projekta z letakom na 
Mednarodnem obrtnem sejmu v 

Celju Lidija Ivanšek 
Predstavitev in 

promocija Širša javnost 12. september 2008 

Promocijske 
aktivnosti 

Predstavitev projekta z letakom na 
Mednarodnem obrtnem sejmu v 

Celju Lidija Ivanšek 
Predstavitev in 

promocija Širša javnost 14. september 2008 
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OKTOBER 2008 
VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Delo zavoda 
Sestanek z izbranim oblikovalcem 

spletne strani Lidija Ivanšek razgovor Notranja javnost 2. oktober 2008 

Promocija projekta 

Priprava stojnice in predstavitev 
projekta z letakom na prireditvi 

(Kolesarski maraton – Dobro za oba) Lidija Ivanšek 
Promocija in 
predstavitev 

Udeleženci 
kolesarskega maratona 

in ostali (600 ljudi) 5. oktober 2008 

Predstavitev projekta 
Predstavitev projekta županu Občine 

Črnomelj Lidija Ivanšek razgovor Politična javnost - župan 17. oktober 2008 

Promocija projekta 
Zbiranje logotipov in besedil za 

spletno stran Lidija Ivanšek e-komunikacija 
notranja javnost-

zaposleni 21. oktober 2008 

Promocija projekta 
Pregled pripravljenega osnutka 

spletne strani Lidija Ivanšek e-komunikacija 
notranja javnost-

zaposleni 23. oktober 2008 

Predstavitev projekta 
Predstavitev projekta županu Občine 

Semič Lidija Ivanšek 
Promocija in 
predstavitev Politična javnost–župan 24. oktober 2008 
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NOVEMBER 2008 
VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Delo zavoda 

Tiskanje in razrez letakov za potrebe 
predstavitve projekta na prireditvi 
Martinovanje v Beli krajini 2009 Lidija Ivanšek 

Promocija in 
predstavitev Notranja javnost 13. november 2008 

Promocija projekta 

Priprava stojnice in predstavitev 
projekta z letakom na prireditvi 

Martinovanje v Beli krajini Lidija Ivanšek 
Promocija in 
predstavitev Širša javnost 14. november 2008 

 
 
 
 
 
 

DECEMBER 2008 
VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Delo zavoda 
Priprava in razrez promocijskih 

letakov Lidija Ivanšek Priprava letaka 
Notranja javnost - 

zaposleni 4. december 2008 

Promocija projekta 

Postavitev stojnice in predstavitev 
projekta z letakom v Jurjevanjski 

dragi ob otvoritvi drsališča Lidija Ivanšek 

Promocija in 
predstavitev 

projekta Širša javnost 5. december 2008 
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JANUAR 2009 

VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Delo zavoda 

Priprava in razrez letakov za 
promocijo projekta VURP za sejem 

TIP Lidija Ivanšek Priprava letaka 
Notranja javnost - 

zaposleni 20. januar 2009 

Promocija projekta 
Predstavitev projekta na sejmu 
Turizem in prosti čas v Ljubljani 

Lidija Ivanšek 
 

Predstavitev in 
promocija projekta Širša javnost 22. januar 2009 

Promocija projekta 
Promocija in predstavitev projekta na 

Belokranjskem dnevu v Celju Lidija Ivanšek 

Promocija in 
predstavitev 

projekta Širša javnost 24. januar 2009 
 
 

FEBRUAR 2009 
VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Delo zavoda 

Priprava gradiva in razrez 
promocijskega materiala za občne 

zbore turističnih društev Lidija Ivanšek Priprava letaka 
Notranja javnost - 

zaposleni 6. februar 2009 

Promocija projekta 

Predstavitev in promocija projekta na 
občnem zboru Športno turističnega 

društva Vinica in Turističnega 
društva Kolpa Lidija Ivanšek 

Predstavitev in 
promocija projekta Prisotni člani društev 8. februar 2009 

Promocija projekta 

Predstavitev in promocija projekta na 
občnem zboru Turističnega društva 

Vigred Metlika in Turističnega 
društva Semič Lidija Ivanšek 

Predstavitev in 
promocija projekta Prisotni člani društev 11. februar 2009 

Promocija projekta 

Promocija dela v projektu na 
občnem zboru turističnega društva 

Damelj Lidija Ivanšek 

Predstavitev in 
promocija dela v 

projektu Prisotni člani društev 22. februar 2009 
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MAREC 

VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Promocija projekta 

Promocija dela na projektu ob 
razstavi belokranjskih rokodelcev 

''Od lana do prta'' 
Lidija Ivanšek 

 

Predstavitev 
projekta in 
promocija 

Obiskovalci otvoritve 
razstave 10. marec 2009 

Promocija projekta 
Priprava opisa projekta v poročilu 

poslovanja 2008 in planu poslovanja Lidija Ivanšek Zapis Notranja javnost 12. marec 2009 

Promocija projekta 

Predstavitev in promocija projekta na 
Belokranjskem dnevu v Mercator 

centru Kranj Lidija Ivanšek 

Delo na promociji 
projekta – 

predstavitev 
projekta Širša javnost 14. marec 2009 

Promocija projekta 
Predstavitev projekta na svetu 

zavoda RIC Bela krajina Lidija Ivanšek 

Predstavitev 
projekta in delo na 
promociji projekta 

Člani sveta  JZ RIC Bela 
krajina 16. marec 2009 

Promocija projekta 

Priprava in dopolnitev spletne strani 
www.belakrajina.si s predstavitvijo 

projekta VURP – Partnerstva Lidija Ivanšek Spletna predstavitev Širša javnost 17. marec 2009 

Promocija projekta 

Predstavitev projekta na odboru za 
gospodarstvo in komunalno 

infrastrukturo ter na odboru za 
turizem Občine Črnomelj Lidija Ivanšek 

Predstavitev 
projekta Člani odborov 23. marec 2009 

Delo zavoda 

Priprava in oblikovanje letaka v 
angleški jezik ter pošiljanje v 
potrditev prijavitelju projekta Lidija Ivanšek e-komunikacija Notranja javnost 24. marec 2009 
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APRIL 2009 
VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Promocija projekta 
Predstavitev projekta v mesečniku 

Belokranjec Lidija Ivanšek 
Članek o delu na 

projektu  Širša javnost 7. april 2009 

Promocija projekta 
Predstavitev projekta  na stojnici v 

Mercator centru Zagreb Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 17. april 2009 

Promocija projekta 
Predstavitev izvedenih aktivnosti v 

projektu Lidija Ivanšek 

Spletni prispevek – 
VURP partnerstva in 

www.lokalno.si Širša javnost 25. april 2009 

Promocija projekta 

Promocijske aktivnosti projekta s 
predstavitvijo v Mercator centru 

Ljubljana – Maxi market Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 23. april 2009 

Promocija projekta 

Promocija dejavnosti in prireditev 
povezanih s projektom na Srečanju 

folklornih skupin Bele krajine Lidija Ivanšek 
Prireditvena 
promocija Širša javnost 24. april 2009 

Delo zavoda 
Priprava zgibanke projekta ''Od 

semena do lanu'' Lidija Ivanšek Tiskovina Notranja javnost 17. april 2009 

Promocija projekta 
Udeležba na akciji sejanja lanu v 

Rimu Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost April 2009 
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MAJ 2009 
VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Promocija projekta 
Predstavitev projekta na razstavi v 

Primožičevi hiši  Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost Maj 2009 

Promocija projekta 
Udeležba na Belokranjskem dnevu v 

Mercator centru Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost Maj 2009 

Delo zavoda 
Tisk in distribucija zgibanke ''Od 

semena do lanu'' 
Lidija Ivanšek 

 Izdelava letaka Širša javnost Maj 2009 

Promocija projekta 

Predstavitev projekta na pohodu po 
najjužnejši slovenski pešpoti Damelj 

- Radenci  Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 10. maj 2009 

Promocija projekta 
Promocija projekta na Vinski Vigredi 

v Metliki 
Lidija Ivanšek 

 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 15. – 17. maj 2009 

Promocija projekta 

Predstavitev projekta na študijski turi 
projekta Heritage Trails Net – 

tematske poti Lidija Ivanšek 
Predstavitev 

projekta 
Udeleženci študijske 

ture 22. maj 2009 
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JUNIJ 2009 
VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Delo zavoda Promocija dela v projektu 

Lidija Ivanšek Predstavitev 
aktivnosti – članek v 

mesečniku 
Belokranjec Širša javnost 8. junij 2009 

Delo zavoda 
Tisk in distribucija zgibanke ''Od 

semena do lanu'' 
Lidija Ivanšek 

 Izdelava letaka Širša javnost Junij 2009 

Promocija projekta 
Predstavitev projekta na razstavi v 

Primožičevi hiši  Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 17. junij 2009 

Promocija projekta 

Promocijske aktivnosti v času 
najstarejšega folklornega festivala 

Jurjevanje v Beli krajini 2009 

Lidija Ivanšek 
Stojnica 

Prikaz dela Mediji, širša javnost 17. - 21. junij 2009 

Delo zavoda 
Priprava in razrez letakov, 

promocijskega gradiva 
Lidija Ivanšek 

Izdelava gradiva Notranja javnost 26. junij 2009 
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JULIJ 2009 

VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Delo zavoda Promocija dela v projektu 

Lidija Ivanšek Predstavitev 
aktivnosti – članek v 

mesečniku 
Belokranjec Širša javnost 8. julij 2009 

Promocija projekta 
Vmesna izjava za medije o izvajanju 

projekta na terenu 

Lidija Ivanšek Medijsko obvestilo 
lokalnim in 
regionalnim 

medijem Širša javnost 10. julij 2009 

Promocija projekta 
Predstavitev projekta na razstavi v 

Primožičevi hiši  Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost Julij 2009 

Promocija projekta 
Predstavitev projekta na prireditvi 

»Pokosimo nerajske luge«  
Lidija Ivanšek Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 12. julij 2009 

Promocija projekta 
Promocijske aktivnosti projekta v 
času prireditve ''Semiška ohcet''  09 

Lidija Ivanšek Stojnica in 
predstavitev proj. Obiskovalci prireditve 18. in 19. julij 2009 

 
 

AVGUST 2009 
VSEBINA AKTIVNOST IZVAJALEC NAČIN JAVNOSTI ROK IZVEDBE 

Promocija projekta Promocija programov  
Lidija Ivanšek 

Priprava letaka  Širša javnost 15. avgust 2009 

Promocija projekta 
Predstavitev in promocija kataloga 

programskih aktivnosti VURP 
Lidija Ivanšek 

Katalog Širša javnost 20. avgust 2009 

Delo zavoda Načrt dela – smernice za vnaprej… 
Lidija Ivanšek 

Kolegij 
Notranja javnost – 

zaposleni 26. avgust 2009 

Promocija projekta 
Predstavitev projekta na pohodu po 

Grajski gozdni učni poti  Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 30. avgust 2009 
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SEPTEMBER 2009 

Delo zavoda Promocija dela v projektu 

Lidija Ivanšek Predstavitev 
aktivnosti – članek v 

mesečniku 
Belokranjec Širša javnost 7. september 2009 

Delo zavoda 

Načrt dela  - priprava mesečnega 
plana promocijskih aktivnosti 

projekta Lidija Ivanšek Kolegij 
Notranja javnost –  

Zaposleni 7. septembra 2009 

Promocija projekta 
Časopisni članek – poročilo o 

izvajanemu delu Lidija Ivanšek 
Članek v 

Belokranjcu  Širša javnost 11. septembra 2009 

Delo zavoda 
Tisk in distribucija zgibanke ''Od 

semena do lanu'' 

 
Lidija Ivanšek 

 Priprava letaka 
Notranja javnost –  

Zaposleni 18. september 2009 

Promocija projekta 

Predstavitev projekta na stojnici ob 
prireditvi ''vzpon z bicikli na Mirno 

goro'' Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki 
Udeleženci 

kolesarskega izleta 25. september 2009 

Promocija projekta 
Predstavitev projekta ob svetovnem 

dnevu turizma – dan odprtih vrat Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 27. september 2009 
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OKTOBER 2009 

Delo zavoda 
Priprava mesečnega plana 

promocijskih aktivnosti Lidija Ivanšek Kolegij 
Notranja javnost – 

zaposleni 2. oktobra 2009 

Delo zavoda Promocija dela v projektu 

Lidija Ivanšek Predstavitev 
aktivnosti – članek v 

mesečniku 
Belokranjec Širša javnost 7. oktober 2009 

Promocija projekta 
Promocijske aktivnosti ob ''tednu 

otroka'' – stojnica Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost  9. oktober 2009 

Promocija projekta 

Promocijska dejavnost ob Tednu 
portugalke v Beli krajini – enološka 

prireditev Lidija Ivanšek Promocija na stojnici Širša javnost 23. oktober 2009 
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NOVEMBER 2009 

Delo zavoda 
Priprava mesečnega plana 

promocijskih aktivnosti  Lidija Ivanšek Kolegij 
Notranja javnost – 

zaposleni 4. november 2009 

Promocija projekta 
Promocija projekta ob prireditvi 

''Vesela jesen v Beli krajini'' Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 9. november 2009 

Promocija projekta Promocija dela v projektu Lidija Ivanšek Radijska oddaja Širša javnost 13. novembra 2009 

Promocija projekta 
Promocijske aktivnosti ob prireditvi 

''Praznovanje jeseni v Semiču'' Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 15. november 2009 

Delo zavoda 
Ponatis in razrez promocijskega 

materiala Lidija Ivanšek  
Notranja javnost – 

zaposleni 19. november 2009 
 
 

DECEMBER 2009 

Delo zavoda Mesečni plan promocije projekta Lidija Ivanšek Kolegij 
Notranja javnost – 

zaposleni 2. december 2009 

Promocija projekta 
Promocijske aktivnosti ob prireditvi 

''Novoletni direndaj'' Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 7. december 2009 

Delo zavoda 
Izdelava promocijskega 
programskega materiala Lidija Ivanšek Promocija 

Notranja javnost  - 
zaposleni 11. december 2009 

Promocija projekta 
Informiranje javnosti o vključevanju v 

programe Lidija Ivanšek 

Izjava za javnost 
medijem lokalnega 

pomena Lokalna medijska sfera 15. december 2009 

Promocija projekta 
Promocijske aktivnosti ob 

silvestrovanjih po Beli krajini Lidija Ivanšek 
Promocija projekta z 

letaki Širša javnost 31. december 2009 
 


