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1. Uvod 
Pričujoč oblikovalski načrt predstavlja informacijo za izdelovalce programa virtualne 
resničnosti, izdelane na projektu »Interaktivni turizem za vse«. Izdelan program bo ustrezal 
očalom za virtualno resničnost, ki so bila izbrana kot primerno sredstvo za zagotavljanje 
dostopnosti dediščine ranljivim skupinam, osebam s posebnimi potrebami v prvi vrsti.  

Načrt obravnava virtualni prikaz Velike ledene jame v Paradani v Trnovskem gozdu, kot 
naravnega spomenika, ki ga je človek že stoletja obiskoval v gospodarske in rekreacijske 
namene. Razlog za upodobitev tega pojava naravne dediščine na filmu je, da je jama 
dostopna samo do njenega vhoda, pa še ta je za neprimerno obute ali fizično ovirane 
obiskovalce nedostopen. Vhod v jamo je nemogoč brez spremstva jamarja. Redni obiski 
niso organizirani. Prav tako ne obstaja interpretacija tega pojava.  

Izdelan bo 360° film o jami s posebnim poudarkom na rastlinskem obratu, ki je tudi razlog za 
zaščito jame kot naravnega spomenika in bo od bližje predstavil sosledje rastlinskih pasov 
ob jamski vdornici. Film bo zaenkrat na voljo le na spletu.  

2. Umeščenost v širši kontekst 
Film bo prvo sredstvo interpretacije za jamo v Paradani. Na spletu so le skope informacije, 
prav tako ni na licu mesta drugega medija, ki bi posredoval pomembnost in pomen jame. 
Jama priča o prepletenosti naravne in kulturne dediščine, saj so jo stoletja uporabljali za 
pridobivanje ledu, ki so go izvažali tudi izven meja. Še bolj pomembna pa je jama zaradi 
rastlinskega obrata. Le-ta nastane, ko zaradi zadrževanja hladnega zraka v kraških 
vdornicah uspevajo rastlinske združbe, ki so značilne za višje ležeča območja. Tako dobimo 
pojav, ko ob zgornjem robu vdornice rastejo rastline toplejših višinskih pasov, na dnu jame 
pa rastlinske združbe značilne za visokogorje. Takih vdornic je na širšem območju Trnovske 
planote več, a je Velika jama v Paradani med najbolj obiskanimi.   

Ker bi povečan obisk ogrozil ranljiv ekosistem, je film, ki ga lahko obiskovalci gledajo preko 
svojih mobilnih naprav na licu mesta pred vhodom v jamo, najmanj invazivna oblika 
interpretacije v okolju.  

3. Pomembni datumi 
• 30 marec 2019:  izdelava prvega osnutka oblikovalskega načrta 
• 15 april 2019:  potrditev osnutka oblikovalskega načrta s strani Rokodelskega 

centra 
• 25 april 2019   vnos morebitnih korektur 
• 25 april 2019  predložitev končnega oblikovalskega načrta tehnični ekipi 
• 30 april 2019  uskladitev vsebinskih in tehničnih podrobnosti z vsemi 

vpletenimi 
• Maj, junij 2019  snemanja na terenu 
• September 2019  montaža in pregled vmesnega izdelka (osnutka)  
• Oktober 2019  izdelava končnega izdelka 

Datumi se lahko naknadno spremenijo zaradi vremenskih razmer ali druge višje sile.  
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4. Splošni cilj medija 
Virtualna resničnost je bila prepoznana kot primerno sredstvo za: 

• Omogočanje dostopnosti naravne dediščine ranljivim ciljnim skupinam. 
• Virtualen vstop v Veliko jamo v Paradani od kjer koli preko spleta. 
• Ker je namen ponuditi 360 stopinjske posnetke povečini na spletu, je kombinacija z 

galerijskim načinom prepoznana kot ustrezna. 
• Medij bo predstavil glavne značilnosti favne in flore v rastlinskem obratu, ki so lahko 

vidne v okolju le del leta ali pa sploh ne.  

4.1. Nakažemo pot do različnih pomenov 
Jama v Paradani je najbolj pomembna zaradi rastlinskega obrata.  
Tokrat ciljamo z medijem predvsem ponuditi razumevanje in s tem spoštovanje do tovrstnih 
posebnosti v naravi.  
 
Predlagani pozicijski stavek za virtualno doživetje je: 
V Paradanski jami ni nič tako kot se zdi.  
Ta stavek naj deluje kot krovno sporočilo, ki naj bo vodilo pri pripravi tekstov in grafičnega 
materiala.  
 

4.2. Spodbujamo skrbništvo nad dediščino 
Uporabniki bodo skozi doživetje razumeli, da je jama v Paradani izjemna posebnost v 
naravnem okolju, ki jo je treba zaščititi tudi tako, da je ne obiskujemo množično, da se 
držimo uhojenih poti in gojimo spoštovanje tudi do ostalega naravnega okolja. Obiskovalci 
bodo razumeli, kako narava deluje v izjemnih okoliščinah kot je rastlinski obrat.  
 

4.3. Spodbujamo globlje povezave in participacijo 
Participacija, ki motivira ljudi za raziskovanje, bo zagotovljena s prosto izbiro med različnimi 
vsebinami. Po sistemu galerije bo imel uporabnik možnost odpirati podstrani v meniju in s 
tem imel popolno kontrolo nad lastno izkušnjo. Za globje povezave z osebnostjo in 
izkušnjami uporabnika predlagamo izbrano besedilo, kot so univerzalni pojmi in druge 
metode interpretativnega pisanja. Vsebine naj se povezujejo v skupno zgodbo, ki bo imela 
jasno rdečo nit.   
 

4.4. Pojave in objekte spreminjamo v doživetja 
Doživetje bo vključevalo avdio in video vsebine. 360 stopinjski posnetki bodo omogočali 
pogled v vse smeri in s tem občutek za realne razsežnosti vdornice. Naravni ambientalni 
zvoki bodo povečali občutek pristnega doživljanja naravnega okolja. Posnetki z dronom, ki 
se bo dvigal ob stenah vdornice, bodo omogočali opazovanje flore iz različnih perspektiv, iz 
zraka. O premikanju bo imel uporabnik možnost odpirati ikone z vsebino, vezano na nevidne 
in neočitne naravne pojave.  
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5. Opis lokacije postavitve VR medija 
Film bo na voljo na spletu, dostopen tudi z mobilnikom. 

6. Vsebina VR medija in pričakovana izkušnja uporabnika 
 

a) Spust in dvig ob jamski vdornici  

Film  Vsebina  Doživetje  Cilj  
Jama  Posnetki 360 stopinj z 

dronom, ki se spusti ob 
jamski vdornici v votlino in 
nazaj. Pogled v vse smeri in 
odkrivanje vsebine z 
odpiranjem vsebin. 
Podstrani bodo prikazale 
posamezne rastlinske vrste 
in njihove posebnosti in 
jamo v različnih letnih časih. 
Te vsebine bodo v obliki 
fotografij, video posnetkov 
in kratkih opisov. 

• Doživljanje tišine 
in miru 

• Ambientalni zvoki 
• Doživljanje 

veličastnosti jame. 
 

Občutki:  
• Spoštovanje do 

posebnosti v tem 
naravnem okolju. 

• Užitek ob 
doživljanju narave 
iz drugačne 
perspektive. 

• Ponos na našo 
naravno dediščino. 

• Radovednost ob 
raziskovanju vsebin 
 

Spoznanje 
• Zavedanje, do so 

rastlinski obrati 
izjemen pojav in da 
jih je potrebno 
obvarovati zaradi 
pestrosti. 
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