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Za vsebino odgovar ja  Zavod za  tur izem Idr i ja .  Operac i ja  Krovna dest inac i j ska  znamka Idr i ja  se
f inanci ra  i z  Programa Evropskega kmet i j skega sk lada za  razvoj  podežel ja  (EKSRP) .  Organ
uprav l jan ja  pr is to jen za  i zva janje  Programa razvoja  podežel ja  RS  za  obdobje  2014-2020 ,  je

Minist rstvo  za  kmet i j s tvo ,  gozdarstvo  in  prehrano .

 
 



Glavni namen operacije Krovna
destinacijska znamka Idrija je bil
vzpostaviti inovativno partnerstvo in
znotraj njega oblikovati novo vizualno
podobo destinacije Idrija ter inovativne,
celostne in trajnostno naravnane
turistične produkte.
V projektu smo se povezali ključni akterji
s področja razvoja turizma in ohranjanja
dediščine, lokalnega turističnega
gospodarstva, nevladnih organizacij in
kreativnih sektorjev. 

V okviru partnerstva smo se najprej
posvetili analizi stanja vizualnih
komunikacij in turistične ponudbe v
destinaciji, na podlagi teh pa zastavili
oblikovanje nove  krovne znamke in
turističnih produktov. 

Krovna destinacijska znamka Idrija - nova
vizualna podoba ter način njene uporabe
je nastajala postopoma in v sodelovanju s
ključnimi deležniki v turizmu, zato smo
prepričani, da se bo uveljavila in 
 

prispevala k prepoznavnosti ter razvoju
destinacije Idrija. 

K bogatenju ponudbe na idrijskem bodo
zagotovo prispevali tudi novi, inovativni,
celoviti in trajnostno naravnani turistični
produkti (turistični programi, linija
spominkov, kulinarični produkt), ki
vključujejo grafične elemente nove
krovne destinacijske podobe in osnovne
gradnike naše turistične ponudbe
povezujejo na osvežen način.

Široko zastavljen projekt je
obsegal številne aktivnosti
razvoja turističnih produktov
ob glavnem cilju oblikovanja
nove vizualne podobe
destinacije Idrija.

Del projekta je bil namenjen tudi izvedbi
izobraževanj za lokalne turistične
ponudnike in prebivalce z območja LAS s
ciljem, s katerimi smo udeležencem
razširili obzorja na področju oblikovanja
trajnostnih turističnih produktov.

Namen in cilji
projekta



Nova vizualna podoba
destinacije Idrija

V sodelovanju z vsemi partnerji in zunanjim
izvajalcem - Zavodom ID20 smo oblikovali
destinacijski logotip "Idrija." - Idrija + pika, ki
poudari, da je destinacija Idrija že sama po
sebi, s svojo dediščino, dovolj močna in
poudarjena. Logotip dopolnjuje slogan
UNESCO dediščina (UNESCO heritage), ki
naglasi dejstvo, da se destinacija ponaša s
kar tremi UNESCO nazivi (dediščina živega
srebra, idrijska čipka, UNESCO geopark).
Celotno grafično podobo dopolnjujejo
skrbno izbrane barve, tipografija in drugi
grafični elementi. Ogledate si jo lahko na
Povezavi.

Nova linija spominkov

Zasnovan koncept linije spominkov  se
navezuje na tradicionalne veščine in
dediščino ter spodbuja uporabo lokalnih
sestavin. Oblikovali smo štiri kategorije
spominkov z ustrezno embalažo in zgodbo,
ki predstavljajo štiri turistične stebre
destinacije Idrija: idrijsko čipko, dediščino
živega srebra, Geopark Idrija, idrijske
žlikrofe. V posamezno kategorijo se bodo
uvrščali spominki s certifikatom
destinacijske kolektivne blagovne znamke
Idrija izbrano, ki zagotavlja visoko kakovost
in trajnostno izdelavo spominkov.

Novi turistični programi
in "idrijsko kosilo"

V okviru projekta smo oblikovali in pilotno
testirali tudi tri turistične programe za
zastavljene ciljne skupine: starejše (ogled
kulturne dediščine s predstavitvijo dediščine
veščin kovaštva), za mlade (predstavitev
idrijske čipke in veščin klekljanja) in
ljubiteljske strokovnjake (tematski ogled
dediščine v navezavi na geologijo). 
V programe smo vključili naše znamenitosti,
demonstracije znanj in degustacije ter
kulinarični produkt ''idrijsko kosilo'', ki je
sestavljen iz reprezentativne idrijske
kulinarike - lokalnih sirov, idrijskih žlikrofov
in tortice Rezi.

https://www.visit-idrija.si/sl/cgp-destinacije-idrija/

