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Načrt interpretacije velikih zveri v Krpanovem domu?

Zakaj?

Za koga?

Kaj?

Kako?         Upravljanje?         Spremljanje?       Spreminjanje?



Načrt interpretacije velikih zveri v Krpanovem domu?

Zakaj?

Za koga?

Kaj?

 povečanje razumevanja: usmeritve pri iskanju odgovorov, učenje, povezanost s prostorom

 upravljanje z obiskovalci: turistični programi, 5* doživetja in povezana ponudba v širšem prostoru

 upravljanje lokacije: turistična infrastruktura, dodana vrednost za turistične ponudnike in domačine

Kako?         Upravljanje?         Spremljanje?       Spreminjanje?



Načrt interpretacije velikih zveri v Krpanovem domu?

Zakaj?

Za koga?

Kaj?

 povečanje razumevanja: usmeritve pri iskanju odgovorov, učenje, povezanost s prostorom

 upravljanje z obiskovalci: turistični programi, 5* doživetja in povezana ponudba v širšem prostoru

 upravljanje lokacije: turistična infrastruktura, dodana vrednost za turistične ponudnike in domačine

 otroci (vrtci, šole, družine z otroki…)

 domačini (rejci, kmetje, lastniki gozdov…)

 turisti – ljubitelji narave (ciljne persone slovenskega turizma…)

Kako?         Upravljanje?         Spremljanje?       Spreminjanje?



Načrt interpretacije velikih zveri v Krpanovem domu?

Zakaj?

Za koga?

Kaj?

 povečanje razumevanja: usmeritve pri iskanju odgovorov, učenje, povezanost s prostorom

 upravljanje z obiskovalci: turistični programi, 5* doživetja in povezana ponudba v širšem prostoru

 upravljanje lokacije: turistična infrastruktura, dodana vrednost za turistične ponudnike in domačine

Kako?         Upravljanje?         Spremljanje?       Spreminjanje?

 otroci (vrtci, šole, družine z otroki…)

 domačini (rejci, kmetje, lastniki gozdov…)

 turisti – ljubitelji narave (ciljne persone slovenskega turizma…)

 Velike zveri in ljudje v času in prostoru.

 Medved, volk, ris in človek – kaj potrebujejo za življenje in kako so se prilagodili?

 Civilizacija, razvoj – krčenje življenjskih prostorov živali; zgodovina konfliktov in reševanj?

 Pogled na naravo iz naslonjača, skozi monitor, raziskovanje narave…

 Težave ljudi v stiku z velikimi zvermi in možnosti reševanja…



Uvod / vhod
4 vrata =>
3 zveri + človek

Spoznavanje 
zanimivosti iz 

življenja VZ

Stik živali s človekom 
v naravnem okolju
doživetje, raziskovanje, igra Življenjski prostor živali

narava, gozd, letni časi

Življenjski prostor 
človeka
Urbano / ruralno 
okolje
Različni pogledi 
na naravo, 
multimedija, 
informacije, 
raziskave…

Težave, reševanje -
SOBIVANJE

Teme o velikih zvereh v prostorih Krpanovega doma?



Velike zveri in ljudje v času in prostoru.
VPRAŠANJA / TEME / INFORMACIJE

Kaj želite 

DOMAČINI

o tem izvedeti 

in kaj povedati?

Kaj naj o tem 

izvejo OTROCI?

Kaj naj o tem 

izvejo

TURISTI?



Medved, volk, ris in človek –
kaj potrebujejo za življenje in kako so se prilagodili?

VPRAŠANJA / TEME / INFORMACIJE

Kaj želite 

DOMAČINI

o tem izvedeti 

in kaj povedati?

Kaj naj o tem 

izvejo OTROCI?

Kaj naj o tem 

izvejo

TURISTI?



Razvoj – krčenje življenjskih prostorov živali; 
zgodovina konfliktov in reševanj…

VPRAŠANJA / TEME / INFORMACIJE

Kaj želite 

DOMAČINI

o tem izvedeti 

in kaj povedati?

Kaj naj o tem 

izvejo OTROCI?

Kaj naj o tem 

izvejo

TURISTI?



Pogled na naravo iz naslonjača, 
skozi monitor, raziskovanje narave…

VPRAŠANJA / TEME / INFORMACIJE

Kaj želite 

DOMAČINI

o tem izvedeti 

in kaj povedati?

Kaj naj o tem 

izvejo OTROCI?

Kaj naj o tem 

izvejo

TURISTI?



Težave ljudi v stiku z velikimi zvermi 
in možnosti reševanja…

VPRAŠANJA / TEME / INFORMACIJE

Kaj želite 

DOMAČINI

o tem izvedeti 

in kaj povedati?

Kaj naj o tem 

izvejo OTROCI?

Kaj naj o tem 

izvejo

TURISTI?



Hvala za konstruktivno sodelovanje.
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