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GLAVNI JUNAK 
DESTINACIJE 
KOČEVSKO
medved vs gozd



GLAVNI JUNAK DESTINACIJSKE ZGODBE 
MEDVED/ GOZD 

Foto: Marjan ArtnakFoto: Marjan Artnak



MEDVED 

Medved je najbolj poznan 
in karizmatičen prebivalec 
kočevskih gozdov, navdih 

številnih zgodb in 
pomemben element  

naravne dediščine naše 
destinacije. 

Foto: Marjan Artnak

V Sloveniji živi okoli 900 -
1.000 medvedov, največ med 

njimi prav v Kočevsko-
notranjskih gozdovih → eno 

od območij z najgostejšo 
naseljenostjo rjavih 

medvedov.



Visoka gozdnatost destinacije Kočevsko

Slovenija - 1.181.943 ha 
gozda = tretja najbolj 
gozdnata država v EU; 

gozdnatost 58% 

Kočevsko – 53.633 ha 
gozda (4,5% gozdov SLO); 

gozdnatost 83%

Omrežje NATURA 2000

Slovenija: 37 % površine

Kočevsko: 87,5% površine



Na Kočevskem: 35 gozdnih rezervatov in kar 6 pragozdov:
-

• Krokar (74,5 ha)

• Rajhenavski Rog (51,14 ha),

• Strmec (15,55 ha),

• Prelesnikova koliševka (3,37 ha),

• Kopa (13,13 ha) in

• Pečka (60,20 ha).

Pragozd = odlično ohranjen gozd v
naravnem stanju, gozd, kjer je prepovedano
sekanje, kjer je dragocena dediščina
prepuščena naravnemu razvoju in nasploh
zakonom narave. Ekosistem, ki se tisočletja
razvija samodejno, brez posegov človeka.

Najbolj naravno ohranjenimi gozdovi v SLO in EU

Foto: Marjan Artnak



PRAGOZD KROKAR – vpisan na UNESCO    
seznam naravne dediščine



Foto: Foto Grča



GLAVNI JUNAK NAŠE ZGODBE = GOZD  
POZICIJSKI SLOGAN = SKRIVNOSTNI GOZD SLOVENIJE

•

POMEMBEN ELEMENT OBENEM PA 
TUDI MASKOTA IN LIK, KI 
PREDSTAVLJA IN PRIPOVEDUJE 
ZGODBE TER POZNA VSE 
SKRIVNOSTI NAŠE DESTINACIJE PA 
JE MEDVED HUBERT.



Foto: Jošt Gantar/ Nea Cukpa



Foto: Jošt Gantar/ Nea Cukpa



MEDVED -
POMEMBEN ELEMENT 
TURISTIČNE PONUDBE



MEDVED že v osnovi povzema 
destinacijski komunikacijski slogan 
“WILD.BUT NICE.” – „DIVJE. A 
PRIJAZNO“, saj kljub na videz 
divjemu in neukrotljivemu značaju 
predstavlja v človeški kulturi enega od 
bolj prijaznih likov iz živalskega sveta, 
ki v obliki plišastih in prijaznih 
medvedkov iz risank delajo družbo 
nešteto otrokom po celem svetu.



• HUBERT je čisto poseben medved. Pozna kočevske gozdove, 
vse najlepše kotičke in vse njihove skrivnosti. Najboljše 
dogodivščine ter vso zgodovino in zgodbe naših krajev. 
Predvsem pa je mnenja, da lahko le vsi skupaj prispevamo k 
ohranitvi te čudovite narave. HUBERT si želi, da z njim 
odkrivate vse, kar Kočevsko ponuja. 



MEDVED KOT POMEMBEN ELEMENT 
TURISTIČNE PONUDBE

➢ TURISTIČNI PROGRAMI 

• Razvili smo več turističnih programov povezanih s 
spoznavanjem in opazovanjem medveda. Vsem je 
skupno to, da ne gre zgolj za opazovanje medveda, 
ampak predvsem njegovo spoznavanje na različne načine 
tudi ukrepov za uspešno sobivanje, predvsem pa za 
doživetje njegovega okolja, njegove prisotnosti, ipd.  

• Vsi nosijo oznako MEDVEDU PRIJAZNO, ki si jo lahko 
pridobijo izdelki ali turistična ponudba, ki prispeva k 
sobivanju človeka z medvedom bodisi skozi uporabo 
medvedu prijaznih praks bodisi skozi aktivno promocijo 
ohranjanja medveda v lokalnem okolju.

• Eden od programov nosi tudi oznako SLOVENIA UNIQUE 
EXPERIENCES, ki ga podeljuje STO samo skrbno izbranim 
edinstvenim avtentičnim doživetjem premium kakovosti. 



➢HOSTEL BEARLOG
Nastanitev, ki se že z imenom in ostalimi 
detajli navezuje na medveda: ime, postavitev 
infomata projekta Life DinAlp Bear s 
predstavitio medveda, programov,…  sledi šap 
na posteljnini…)

➢MEDVEDOVA SOBA 
Soba s predstavitvijo medveda s pomočjo info
tabel in različnih didaktičnih pripomočkov. 
Predstavitev njegove biologije, ekologije, 
monitoringa ter uravnavanja populacije, 
ukrepov za uspešno sobivanje ipd. 
Predstavitev medvedu prijaznih izdelkov ipd.



➢DOGODKI  

• POHOD PO MEDVEDOVIH STOPINJAH – vzdržljivostni 
pohod po Roški pešpoti, katere markacija je odtis medvedove 
šape. Pohod poteka vsako tretjo soboto v mesecu aprilu (v 
času normalnih razmer). 

➢POTI 

• MEDVEDOVA POT – učna pot sestavljena iz treh postaj in 
Male medvedove poti, ki vsaka po svoje predstavljajo 
medveda in odnos do njega. 

• OD ZMAJA DO MEDVEDA – kolesarska pot, ki povezuje 
Kočevje s prestolnico, Ljubljano. 

➢MEDVEDU PRIJAZNO

• Izdelki, pridelki in aktivnosti, ki prispevajo k sobivanju 
človeka z medvedom bodisi skozi uporabo medvedu prijaznih 
praks bodisi skozi aktivno promocijo ohranjanja medveda v 
lokalnem okolju.



➢DRUŽBENO KORISTNA AKCIJA

• Od vsakega prodanega programa 3% prihodka 
namenimo izdelavi in postavitvi „medovarnih
smetnjakov“ na Kočevskem, sredstva pa lahko donirajo
tudi lokalni prebivalci in obiskovalci naše destinacije.

➢ LOGOTIPI PODJETIJ

• Medved se pojavlja v logotipih številnih kočevskih                      
podjetij in zavodov. 

➢ MASKOTA

• Uporaba maskote v obliki medveda v namen                              
raznih predstavitev in promocije destinacije                         
Kočevsko doma in v tujini. V izdelavi je nova                                         
maskota – medved Hubert. 





NOSILNA ZGODBA PRODUKTA

„Odgovorno, aktivno in 
nepozabno raziskovanje    
gozda ter spoznavanja   

njegovih prebivalcev.“ 
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IZVEDBA DOŽIVETJA

1 2 3

SREČANJE IN 
PREDSTAVITEV

OPAZOVANJE
MEDVEDOVA 

SOBA 

SLEDENJE ZNAKOV 
IN SPOZNAVANJE 

ŽIVALI

GOZDNI 
PIKNIK

Spoznavanje z 
vodnikom, 

predstavitev poteka 
doživetja in 

obnašanja na 
območju medveda

Opazovanje 
medveda v 

naravnem okolju pri 
večernih aktivnostih 
iz varnega zavetja 

opazovalnice

Spoznavanje 
značilnosti (biologija & 
ekologija) medveda in 
načina obnašanja na 
opazovalnici v času 

opazovanja, „medvedu 
prijazni“ izdelki

Okušanje lokalne 
kulinarike, okusov 

gozda in sestavin iz 
„medvedjega 

jedilnika“, 
sodelovanje gostov 

pri pripravi

Obisk gozda v 
spremstvu vodnika, 
doživljanje narave, 
sledenje znakov 

prisotnosti divjih živali, 
spoznavanje 

značilnosti medveda…

DOŽIVETJE JE SESTAVLJENO IZ VEČ ELEMENTOV, KI SI 
SLEDIJO DO VRHUNCA IN ZAKLJUČKA

PRESENEČENJE 
& ZAKLJUČEK

7
Pogovor in 
izmenjava 
vtisov z 

udeleženci in 
vodnikom

USPEŠNO 
SOBIVANJE

4
Obisk čebelarja ali 

kmetovalca, ki 
uspešno sobiva z 

medvedom in 
predstavitev ukrepov 
sobivanja in zanimivih 

zgodb povezanih z 
medvedom



Inspiring you to go your own way.

DOŽIVLJANJE KOČEVSKE 
NEOKRNJENE NARAVE

Foto: Jošt Gantar/ Nea Culpa



Inspiring you to go your own way.

SPOZNAVANJE PREBIVALCEV 
KOČEVSKIH GOZDOV

Foto: Marjan Artnak



Inspiring you to go your own way.

SLEDENJE ZNAKOV PRISOTNOSTI 
DIVJIH ŽIVALI V OKOLJU

Foto: Marjan Artnak





Inspiring you to go your own way.

GOZDNI PIKNIK - OKUSI GOZDA & 
„MEDVEDJEGA JEDILNIKA“



Inspiring you to go your own way.

OBISK ČEBELARJA, KI USPEŠNO 
SOBIVA Z MEDVEDOM



Inspiring you to go your own way.

VEČERNO OPAZOVANJE MEDVEDA IZ 
VARNEGA ZAVETJA OPAZOVALNIC



PRESENEČENJE & ZAKLJUČEK



GLAVNI POUDARKI



GLAVNI POUDARKI 

1 3 5

TRAJNOSTEN 
RAZVOJ IN 
IZVEDBA 

PROGRAMOV

MINIMALEN VPLIV 
NA NARAVO IN 

ŽIVALI 

Sodelovanje z različnimi 
strokovnjaki že v času 

razvoja produktov 
(Biotehniška fakulteta, 

ZGS, Tovarna 
trajnostnega turizma, 

Rewilding Europe…) kot 
tudi pri izvedbi 

Pomembno je, da živali v 
času izvedbe, pred in po 
izvedbi ne vznemirjamo 

in nanje čim manj 
vplivamo – posebne 

opazovalnice, minimalno 
hranjenje – izvedba s 

strani LPN

DOŽIVETJE, 
IZOBRAŽEVANJE, 

NE LE 
OPAZOVANJE

42

S SPOZNAVANJEM 
MEDVEDA STRAH 

ZAMENJA 
SPOŠTOVANJE

S spoznavanjem značilnosti 
medveda izguba strahu pred 
obiskom gozda na območju 

prisotnosti medveda, 
drugačno dojemanje in 

sprejemanje medveda s strani 
prebivalcev in obiskovalcev, 
strah zamenja spoštovanje

S programi ne želimo, da 
gostje samo sedijo v 

opazovalnicah in opazujejo 
medveda (če pride), 

ampak da imajo celotno 
doživetje skozi katerega 

spoznajo medveda in 
njegov način življenja

DVIG „UGLEDA“ 
MEDVEDA

S spoznavanjem medveda 
in možnostjo dodatnega 

zaslužka za lokalne 
prebivalce „vrednost“ oz. 

ugled medveda v očeh 
lokalnih prebivalcev 

narašča
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GLAVNI POUDARKI 

6 7

DRUŽBENO 
KORISTNA AKCIJA

MEDVEDU 
PRIJAZNI IZDELKI

Tekom izvedbe programov 
udeleženci na zanimiv 

spoznajo tudi različne zgodbe 
o uspešnem sobivanju z 
medvedom in ukrepih za 
takšno sobivanje. Obisk 

čebelarja ali kmetovalca, ki 
uspešno sobiva z medvedom. 

Udeleženci programov 
spoznajo tudi pravilne 

načine vedenja na 
območju prisotnosti 

medveda ter na 
opazovalnicah v času 

opazovanja 

8
V okviru programov 
udeležencem tudi 
predstavimo in 

ponudimo možnost 
nakupa medvedu 
prijaznih izdelkov 

NAČIN 
OBNAŠANJA

ZGODBE O 
SOBIVANJU IN 

UKREPIH

Udeležencem ponudimo tudi 
možnost družbeno koristnega 
vedenja z donacijo sredstev za 

nakup in postavitev 
„medovarnih smetnjakov“. Od 
vsakega prodanega programa 

tudi mi namenimo 3% 
prihodka temu namenu. 

IZOBRAŽENI 
LOKALNI  

TURISTIČNI 
VODNIKI

Najpomembnejši element 
za uspešno izvedbo takšnih 

programov so dobro 
izobraženi turistični vodniki 

s strokovnim znanjem, ki 
na pravilen in zanimiv 

način podajajo informacije 
gostom obenem pa jih 
varno vodijo po naravi
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VAŠA VPRAŠANJA



www.kocevsko.com

nevenka.klun@kocevsko.com

HVALA ZA 
POZORNOST!

http://www.kocevsko.com/

