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INTERPRETACIJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM
NARODNEM PARKU IN NARODNEM PARKU FIORDLAND (NOVA ZELANDIJA)
V LUČI GEOGRAFIJE
Izvleček:
V diplomskem delu je predstavljena interpretacija dediščine, njen razvoj v stroko in sredstva,
ki jih uporablja za doseganje zastavljenih ciljev. Razvoj interpretacije dediščine je potekal
sočasno z razvojem narodnih parkov v Združenih državah Amerike. Ameriškemu zgledu so
nato sledile številne druge države, med drugim tudi Nova Zelandija in nekoliko kasneje
Slovenija. Sprva so upravljavci zavarovanih območij interpretacijo dediščine uporabljali zgolj
kot obliko javne storitve, namenjene zabavanju obiskovalcev, kasneje pa so prišli do
spoznanja, da lahko interpretacija dediščine bistveno pripomore k učinkovitejšemu reševanju
številnih vprašanj in problemov, povezanih z zavarovanimi območji. Namen diplomskega
dela je predstaviti in geografsko ovrednotiti interpretacijo dediščine kot eno izmed možnih
orodij upravljavcev Triglavskega narodnega parka in Narodnega parka Fiordland na Novi
Zelandiji za uspešnejše preprečevanje degradacije obeh parkov ter njune naravne in kulturne
dediščine. Pri izdelavi diplomskega dela je bila opravljena analiza in primerjava razvoja ter
udejanjanja interpretacije naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku ter
Narodnem parku Fiordland. Na podlagi opravljene analize in primerjave ter seznanjenja z
razvojem in sredstvi interpretacije dediščine drugod po svetu so podani konstruktivni predlogi
nadaljnjega razvoja interpretacije dediščine v Triglavskem narodnem parku. Slednji pa bi se
moral med drugim še bolj opreti na spoznanja geografske stroke.
KLJUČNE BESEDE: varstvo okolja, zavarovana območja, interpretacija dediščine,
Triglavski narodni park, Narodni park Fiordland
INTERPRETATION OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE IN TRIGLAV
NATIONAL PARK AND NATIONAL PARK FIORDLAND (NEW ZEALAND) FROM
GEOGRAPHICAL POINT OF VIEW
This diploma thesis presents heritage interpretation, its development into a professional
discipline and the means and techniques it uses to achieve objectives. Heritage interpretation
developed simultaneously with the development of national parks in United States of
America. Soon many other countries followed their example, including New Zealand and
Slovenia. At first heritage interpretation in national parks has been used merely as a form of
public service for entertaining visitors. Latter on its qualities were recognised and today it is
been effectively used for resolving many issues and problems that protected areas are facing
on a daily basis. The aim of the diploma thesis is to present and evaluate heritage
interpretation as a possible tool that can be used by the Triglav National Park and the National
Park Fiordland managers for more effective prevention of degradation of the two parks and
their natural and cultural heritage. An analysis and a comparison of the heritage interpretation
development in the Triglav National Park and the Fiordland National Park have been carried
out. Based on the outcomes and the acquired knowledge about the development and the
means of heritage interpretation around the world constructive proposals are given for the
further development of heritage interpretation in the Triglav National Park, which should rely
increasingly on the discoveries of the geographical science.
KEY WORDS: environmental protection, protected areas, heritage interpretation, Triglav
National Park, National Park Fiordland
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1.

UVOD
V teoriji velja, da naj bi bila družba 21. stoletja različnim oblikam varstva naravne in kulturne
dediščine dokaj naklonjena, kar pa se v praksi na žalost prepogosto ne odraža v zadostni meri.
Velikokrat se namreč zgodi, da večina na načelni ravni sicer podpira prizadevanja za varstvo
in ohranjanje okolja (tudi preko oblikovanja (za)varovanih območij), vendar pa zgolj do meje
lastnih privilegijev in koristi. V trenutku, ko je ta meja presežena, postanejo nekonstruktivni
člen v procesu razvoja zavarovanih območij in drugih družbenih konstruktov, ki s svojim
oblikovanjem zagotavljajo ohranjanje ter varstvo naravnih in/ali kulturnih vrednot določenega
območja.
Na to, kako visoka je meja lastnih privilegijev in koristi oziroma koliko izmed teh privilegijev
je posameznik pripravljen »žrtvovati« za dobro naravne in kulturne dediščine, vplivajo
različni dejavniki. Najpomembnejši med njimi je stopnja okoljske ozaveščenosti oziroma
način dojemanja ali zaznavanja te dediščine in njenih problemov ter stopnja pripravljenosti za
njihovo odpravo.
Okoljsko ozaveščeni posamezniki, ki se zavedajo, da je blaginja človeštva in sodobne
civilizacije odvisna tudi od stanja zavarovanih območij ter naravne in kulturne dediščine
znotraj njih, si na različne načine in s pomočjo različnih orodij prizadevajo za odpravo
problemov, s katerimi se ti dnevno spopadajo.
V diplomskem delu sledi predstavitev in ovrednotenje interpretacije dediščine kot orodja za
povečevanje okoljske ozaveščenosti družbe, učinkovitega upravljanja in promocije
zavarovanih območij ter posledično preprečevanja njihove degradacije in degradacije
naravnih ter kulturnih vrednot na njihovem območju.
Za vzorčna primera smo si izbrali Triglavski narodni park in Narodni park Fiordland na Novi
Zelandiji. Med njima lahko namreč po eni strani potegnemo številne vzporednice na področju
razvoja in udejanjanja interpretacije naravne in kulturne dediščine po drugi strani pa številne
posebnosti in razlike, iz katerih se da marsikaj naučiti, in so nam lahko v pomoč pri
oblikovanju ustvarjalnih predlogov in smernic za nadaljnji učinkovitejši razvoj ter udejanjanje
interpretacije naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku.
1.1. Namen in cilji
Namen diplomskega dela je predstaviti in ovrednotiti učinkovitost interpretacije naravne in
kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in narodnem parku Fiordland na Novi
Zelandiji v luči poznavanja sestave in dinamike geografskega okolja s poudarkom na
njegovem ohranjanju in varstvu.
Ker so se z interpretacijo dediščine kot stroko pri nas do sedaj ukvarjali predvsem posamezni
navdušenci in strokovnjaki, med katerimi je le malo geografov, je splošni cilj diplomskega
dela predstaviti razvoj interpretacije dediščine v stroko, njeno vsebino in sredstva, ki jih
uporablja pri svojem delovanju, njeno vlogo v narodnih parkih in ne nazadnje izpostaviti
njene stične točke z geografijo. Naš konkretni cilj je analizirati in primerjati razvoj
interpretacije dediščine ter njenih sredstev v Triglavskem narodnem parku in Narodnem parku
Fiordland, utemeljiti njeno nerazdružljivo povezanost z zmanjševanjem nadaljnje degradacije
Triglavskega narodnega parka in Narodnega parka Fiordland ter predlagati ukrepe, s pomočjo
katerih bi bil razvoj interpretacije dediščine v Triglavskem narodnem parku v prihodnje še
uspešnejši.

3

Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem
parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije
Metode dela
Diplomsko delo je razdeljeno na tri razširjene vsebinske sklope.
V prvem sklopu so na kratko predstavljena zavarovana območja v Sloveniji in na Novi
Zelandiji. Podrobneje so predstavljeni narodni parki in vzorčna primera – Triglavski narodni
park in Narodni park Fiordland na Novi Zelandiji.
Drugi vsebinski sklop zajema opis stroke interpretacije dediščine kot enega izmed orodij
varstva in ohranjanja dediščine v parkih ter parkov per se. Na kratko je predstavljena
interpretacija dediščine v Sloveniji in na Novi Zelandiji, čemur sledi podrobna analiza ter
primerjava udejanjanja in učinkovitosti interpretacije naravne in kulturne dediščine v
Triglavskem narodnem parku ter Narodnem parku Fiordland z vidika zmanjšanja njune
nadaljnje degradacije.
V zadnjem sklopu so podane smernice oziroma predlogi za nadaljnji učinkovitejši razvoj
interpretacije dediščine v Triglavskem narodnem parku.
Sama izdelava diplomskega dela je potekala v treh fazah.
Prva faza, ki je potekala med letoma 2011 in 2012, je temeljila na seznanitvi s proučevanima
območjema (Triglavski narodni park in Narodni park Fiordland), interpretacijo dediščine na
splošno in na proučevanem območju ter na pripravi na terensko delo. Potekala je v obliki
zbiranja in pregledovanja obstoječega kartografskega gradiva, literature, spletnih virov,
obstoječih digitalnih podatkov za obravnavani območji, udeležbe na interpretatorski delavnici
v Bohinjski Bistrici, srečanja vodnikov po Krajinskem parku Ljubljansko barje ter
interpretacijskih vodenj po Soški poti in Krajinskem parku Ljubljansko barje. V novembru
2011 je bil opravljen tudi intervju z aktualnim direktorjem Triglavskega narodnega parka,
Martinom Šolarjem, na temo implementacije interpretacije dediščine v Triglavskem
narodnem parku.
V novozelandskem poletnem času, februarja 2012, je sledil terenski ogled Centra za
obiskovalce Narodnega parka Fiordland, ki se nahaja v naselju Te Anau, in poti v Narodnem
parku Fiordland, ki so opremljene z interpretacijskimi tablami. V času našega poletja in jeseni
leta 2012 so bili opravljeni terenski ogledi parkovnih poti po Triglavskem narodnem parku,
ogled informacijskega središča Dom Trenta in Triglavske rože na Bledu ter ogled razstave
Triglavskega narodnega parka v pritličju Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Priložnostno so bili v obdobju med letoma 2011 in 2012 opravljeni tudi ogledi nekaterih
drugih območij v Triglavskem narodnem parku, ki so prav tako opremljena z informacijskimi
točkami (Korita Mostnice, Zelenci, Trdnjava Kluže).
S koncem leta 2012 in v začetku leta 2013 je sledila tretja faza, v kateri so bili s pomočjo
zbranih podatkov iz prve faze ter ugotovitev s terena izvedeni analiza, primerjava,
vrednotenje udejanjanja in učinkovitosti interpretacije dediščine v Triglavskem narodnem
parku in Narodnem parku Fiordland ter predlagani ukrepi za izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti interpretacije dediščine v Triglavskem narodnem parku.
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Prilagojen socialnoekološki (socialnogeografski) modelni pristop
Slika 1: Prilagojen socialnoekološki model (Špes, 1994)

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Diplomsko delo temelji na uporabi socialnoekološke (socialnogeografske) metode, ki
omogoča raziskovanje socialnogeografskih posledic degradacije okolja – narodnih parkov –
oziroma odzivnost družbe na stanje okolja, degradacijo (Špes, 1994; cv: Plut, 2004).
Sprejemanje, razumevanje in zaznavanje narodnih parkov ter njihove degradacije je v družbi
različno. Pogojeno je predvsem s stopnjo naše pripravljenosti in sposobnosti zaznavanja
problemov v okolju oziroma od našega dojemanja narodnih parkov. Na slednje pa vplivajo
različni socialnogeografski filtri, kot so stopnja navezanosti in odvisnosti od narave,
izobrazbena in poklicna sestava, osebni motivi (čustva) itd. (Špes, 1994; cv: Plut, 2004).
(Pre)velik del družbe naravne in kulturne dediščine narodnih parkov ter parkov per se ne
dojema kot pomembno vrednoto vredno nadaljnje zaščite in ohranjanja. Njihova okoljska
ozaveščenost je zaradi vpliva različnih socialnogeografskih filtrov nizka, kar vodi v postopno
degradacijo narodnih parkov.
Manjši del te družbe predstavljajo okoljsko ozaveščeni posamezniki, ki parke dojemajo kot
pomembno vrednoto in se zatorej na njihovo degradacijo odzivajo drugače kot večinski del
družbe. Pogosto jo želijo preprečiti, zaradi česar med drugim aktivno delujejo na tem, da bi
njihovo dojemanje narodnih parkov posvojil tudi preostali, okoljsko manj ozaveščeni del
družbe.
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Med možne odzive okoljsko ozaveščenih posameznikov na degradacijo se uvršča tudi
interpretacija naravne in kulturne dediščine parkov, kjer ti posamezniki s pomočjo
osebnega in neosebnega sporazumevanja z obiskovalci in prebivalci v parku izražajo in
poudarjajo pozitivne lastnosti parkov ter pomen negativnih posledic degradacije za parke in
za celotno družbo. Na ta način želijo doseči okoljsko pozitivne spremembe v družbi, ki bi
pomenile večje splošno zavedanje pomena narodnih parkov ter posledično njihovo manjšo
degradacijo.
V družbi, ki je bolj okoljsko ozaveščena, je vedno več posameznikov, ki se zavedajo pomena
narodnih parkov in njihovih vrednot ter želijo svoje dojemanje parkov na različne načine, tudi
s pomočjo interpretacije dediščine, deliti z ostalimi.
Varstvo in ohranjanje geografskega okolja – v tem primeru narodnih parkov – ter
preprečevanje njegove nadaljnje degradacije je ob takšnih kvalitativnih spremembah v družbi
posledično veliko lažje in bolj učinkovito.
1.2. Delovne hipoteze
1.

Interpretacija naravne in kulturne dediščine je zelo pomembno orodje za dojemanje
narodnih parkov kot vrednote ter posledično za preprečevanje njihove (nadaljnje)
degradacije in udejanjanje njihovega trajnostnega razvoja.

2.

Zaradi daljše tradicije narodnih parkov in interpretacije dediščine na Novi Zelandiji ter
razvoju interpretacije naravne in kulturne dediščine v zavarovanih območjih bolj
naklonjenemu sistemu upravljanja, sta njen razvoj in udejanjanje v Narodnem parku
Fiordland na višjem nivoju kot v Triglavskem narodnem parku.

6

Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem
parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije
2.

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ZAVAROVANIH OBMOČIJ V SLOVENIJI
IN NA NOVI ZELANDIJI
Odnos med človekom in naravo se skozi zgodovino spreminja. V agrarni dobi je bil človek
močno in neposredno odvisen od naravnega okolja in ni imel moči, da bi bistveno vplival na
naravno ravnotežje, zaradi česar koncepta varstva narave ni potreboval in ga tudi ni poznal.
Določena območja je varoval in ohranjal zaradi praktičnih razlogov, kot sta želja po
preživetju in duhovne potrebe. Nato je sledila industrijska revolucija, ko je človek prvič dobil
moč, da korenito poseže v naravo, si jo podredi in jo na nek način »premaga« (Grošelj, 2008).
Šele v obdobju renesanse in predvsem romantike pa se je pojavila prava zahteva po varstvu
narave. Takrat je človek iskal harmonijo z naravo, jo občudoval, narava mu je ponujala
estetski užitek, pokrajino je dojemal kot kuliso. Zlasti od začetka 20. stoletja dalje se človek
postavlja v vlogo varuha in rešitelja narave, do nje čuti odgovornost, zaradi česar jo želi
zaščititi. S koncem 20. stoletja pa je ugotovil, da je od nje eksistencialno odvisen oziroma da
njeno neprestano izginjanje posredno in neposredno prizadene tudi njega in ogroža njegov
obstoj (Baldauf in sod., 2011).
Ideja in potreba po ohranjanju območij, kjer so strnjena največja bogastva in lepote narave, je
tako postopoma v zadnjih desetletjih postala paradigma civilizacijskih potreb in ena od poti
oblikovanja trajnostnega razvoja družbe (Bizjak, 2008).
Varstvo in ohranjanje geografskega okolja se v Sloveniji in na Novi Zelandiji udejanja na
različne načine in preko različnih zakonov (na primer Zakon o ohranjanju narave, Zakon o
Triglavskem narodnem parku, Zakon o ohranjanju (Conservation Act) in Zakon o narodnih
parkih (National Parks Act)), uredb (na primer Uredba o posebnih varstvenih območjih in
Uredba o Narodnem parku Fiordland (Fiordland National park Order)), podzakonskih aktov
(na primer Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park in Lokalni predpisi
Narodnega parka Fiordland (Fiordland National Park Bylaws)), strategij (Strategija
ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji in Strategije upravljanja ohranjanja
(Conservation management Strategies)), programov, načrtov itd. (Uradni list RS, 2013; New
Zealand Legislation, 2013).
Za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v 21. stoletju skrbijo tako obe državi oziroma
njune vladne organizacije kot tudi nevladne organizacije, lokalne skupnosti in posamezniki
(Smrdu, 2009; Department of Conservation, 2012). Pri tem so uporabljajo različna sredstva,
med katerimi je najbolj razširjeno zavarovanje posameznih območij (Hribar, Šmid-Hribar,
Erhartič, 2011). Varstvo teh izbranih oziroma »elitnih« območij temelji na spoznanju, da iz
praktičnih razlogov ne moremo varovati celotne narave, ampak varujemo predvsem tiste dele,
ki jih spoznamo za večjo vrednoto (Grošelj, 2008).
Zavarovana območja v današnji obliki so zahodni koncept, v katerem so poosebljena številna
okoljevarstvena prepričanja, ki izvirajo iz judovsko-krščanskih naukov (Harper, 1991). So vrh
prizadevanj za varstvo narave in temelj skoraj vseh nacionalnih in mednarodnih
naravovarstvenih strategij (Phillips, 1994). Svetovno omrežje zavarovanih območij je leta
2005 gradilo že preko 25 000 zavarovanih območij (Vugrin, 2005). Le-ta se nahajajo v skoraj
vseh državah sveta, med drugim tudi v Sloveniji in na Novi Zelandiji.
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Preglednica 1: Omrežje zavarovanih območij v Sloveniji in na Novi Zelandiji leta 2013

Slovensko omrežje zavarovanih območij
Širša
zavarovana
območja
Narodni parki (1)
Regijski parki (3)
Krajinski parki (44)

Novozelandsko omrežje
zavarovanih območij
zavarovana Zavarovana območja

Ožja
območja
Strogi naravni rezervati (1) Narodni parki (14)
Naravni rezervati (54)
Rezervati različnih vrst (3998)
Naravni spomeniki (1276) Območja ohranjanja (57)
Morski rezervati (35)
Območja divjine (12)
Ostala zavarovana območja (7599)

Vir: Narodni, regijski …, 2012; Narava – Zavarovana območja, 2012; Koordinates, 2013

Sistema zavarovanih območij se med Slovenijo in Novo Zelandijo v marsičem razlikujeta,
oba pa težita k temu, da bi varovala in (za prihodnje generacije) ohranila tiste delčke
geografskega okolja, ki ljudem zaradi mnogoterih lastnosti predstavljajo določeno vrednoto.
2.1. Zavarovana območja v Sloveniji
Zametki varstva narave na slovenskem ozemlju segajo v čas Ilirskih provinc (Peterlin, 1976).
Prvo »zavarovano območje« pri nas je bilo oblikovano leta 1888, ko je grof Ausperg manjše
območje na Kočevskem izključil iz ekonomske rabe z namenom njegovega zavarovanja za
prihodnje generacije (Lampič, Mrak, 2007). Od takrat se je na področju varstva naravne in
kulturne dediščine veliko spremenilo. V drugem desetletju 21. stoletja tako Slovenijo
prepredajo različne med seboj pogosto delno ali v celoti prekrivajoče se oblike
naravovarstveno pomembnih območij (Naravovarstveni atlas, 2012). Poglavitni pomen teh
obsežnih ekosistemskih celot je ohranjanje pokrajinske in biotske pestrosti ter naravne in
kulturne dediščine v najširšem pomenu besede, zaradi česar jim je bil na podlagi različnih
predpisov s področja ohranjanja narave dodeljen poseben status (Vugrin, 2005).
Med naravovarstveno pomembna območja se uvrščajo tudi zavarovana območja narave (Slika
2), ki so opredeljena kot eden izmed ukrepov države za ohranjanje naravnih vrednot, kulturne
dediščine in biotske raznovrstnosti in situ (Turk, Mežan, 2011). So nadgradnja temeljnega
slovenskega naravovarstvenega omrežja naravovarstveno pomembnih območij, ki ga tvorijo
veliko obsežnejša ekološko pomembna območja, območja Natura 2000 ter izjemna množica
naravnih vrednot (Bizjak, 2008).
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države
članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove.
Območja Nature 2000 so leta 2009 zajemala skoraj 36 % slovenskega ozemlja, skupaj z
zavarovanimi območji pa so predstavljala nekoliko manj kot 40 % površja Slovenije (Turk,
Mežan, 2009).
Od Nature 2000 in ostalih naravovarstveno pomembnih območij se zavarovana območja
ločijo na več načinov, med drugim tudi po tem, da imajo oziroma naj bi imela višjo stopnjo
organiziranosti, izdelane načrte upravljanja ter določene upravljavce (Turk, Mežan, 2009). Za
upravljanje zavarovanega območja je odgovoren njegov ustanovitelj, ki lahko upravljanje
preda v roke s tem namenom ustanovljenemu javnemu zavodu ali poverjenim skrbnikom s
koncesijo. Ustanovitelji zavarovanih območij so delno ali v celoti odgovorni tudi za njihovo
financiranje (Berginc, Kremesec-Jevšenak, Vidic, 2006).
Poglavitna naloga upravljavcev je, da uspešno varujejo in ohranjajo vrednote, zaradi katerih je
bilo območje v prvi vrsti zavarovano, da preprečijo (nadaljnjo) degradacijo območja,
zagotovijo njegov trajnostni razvoj ter mu povrnejo njegov ugled oziroma povečajo njegovo
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priljubljenost med prebivalci in obiskovalci. Iz tega je razvidno, da upravljavci niso aktivni
zgolj na področju varstva naravne dediščine, temveč skrbijo tudi za varstvo in ohranjanje
kulturne dediščine območja, izvajajo razvojne projekte, skrbijo za svojevrsten turističen
produkt, izobražujejo ter skrbijo tudi za mednarodno promocijo Slovenije (Kus-Veenvielt,
Sovinc, 2009). V zadnjem času upravljavci čedalje bolj podpirajo komunikacijo z interesnimi
skupinami oziroma drugimi deležniki v parku (lokalno prebivalstvo, turistični delavci …) ter
jih spodbujajo k aktivnemu sodelovanju pri upravljanju zavarovanih območij. Prišli so namreč
do spoznanja, da takšna oblika sodelovanja prinaša številne vzajemne koristi (Rodela, 2011).
Slika 2: Zavarovana območja v Sloveniji leta 2013

Vir podatkov: ARSO, 2013; GURS, 2013

Podatki o vseh zavarovanih območjih v Sloveniji so zbrani v Registru zavarovanih območij,
ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za Okolje (ARSO) – organ v sestavi Ministrstva za
kmetijstvo in okolje (Smrdu, 2009).
Slovensko omrežje zavarovanih območij narave, ki ga določa Zakon o ohranjanju narave
(Zakon o ohranjanju narave …, 2004), je leta 2010 sestavljalo veliko število ožjih in manjše
število širših zavarovanih območij oziroma naravnih parkov (Oblikovanje učinkovitega
sistema …, 2010). Znotraj širših so lahko tudi ožja zavarovana območja (Zakon o ohranjanju
narave …, 2004).
Skupno je bilo leta 2013 na ozemlju Slovenije prek 1380 zavarovanih območij (Spletna
objektna storitev WFS …, 2013). Pokrivala so 256 315 hektarov oziroma 12,64 % površine
države (Narava – Zavarovana območja, 2012). Največji delež je odpadel na krajinske parke
(Hribar, Šmid-Hribar, Erhartič, 2011).
Kulturna dediščina je v Sloveniji zaščitena z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Zakon o
varstvu kulturne …, 2008). Dediščina je po tem zakonu varovana ali na podlagi pridobitve
statusa spomenika skladno z zakonom ali na podlagi vpisa v Register nepremične kulturne
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dediščine. Slednjega vodi ministrstvo, ki je v danem trenutku pristojno za področje ohranjanja
kulturne dediščine (Smrdu, 2009). Območje z izjemnimi naravnimi in kulturnimi vrednotami
se lahko z istim aktom zavaruje kot spomenik po Zakonu o varstvu kulturne dediščine in kot
zavarovano območje narave (Zakon o varstvu kulturne …, 2008).
2.1.1. Širša zavarovana območja ali naravni parki
Slika 3: Širša zavarovana območja v Sloveniji leta 2013

Vir podatkov: ARSO, 2013; GURS, 2013

Zakon o ohranjanju narave širša zavarovana območja oziroma naravne parke (Slika 3), med
katere spadajo tudi narodni parki, opredeljuje kot »Območja narave, kjer je velika abiotska,
biotska in krajinska raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih vrednot, ki so
lahko tudi kompleksno in funkcionalno med seboj povezane.« (Zakon o ohranjanju narave …,
2004). Njihova pravna ureditev se zgleduje po francoskem sistemu, kar pomeni, da lahko
narodne parke ustanovi zgolj državni zbor, regijske in krajinske pa lahko ustanovi država,
lokalna skupnost ali pa država in lokalna skupnost skupaj (Objava v častniku Finance.
Krajinski park Kolpa, 2012).
Naravni parki so sestavni del ukrepov politike trajnostnega razvoja (Bizjak, 2008). Država je
v njih uvedla poseben varstveni režim za ohranitev pokrajin ali manjših okolij izjemnega
pomena oziroma režim, ki zagotavlja usmerjen gospodarski razvoj v interesu lokalnega
prebivalstva, a ne na škodo naravne in kulturne dediščine (Mencinger, 2004).
Med širša zavarovana območja se je leta 2012 uvrščal en narodni park, trije regijski parki in
44 krajinskih parkov (Narava – Zavarovana območja, 2012).
Tako kot drugod, so tudi v Sloveniji potrebe po povečanju deleža naravnih parkov, zaradi
česar je vse več programov in projektov za njihovo ustanavljanje. Hkrati se spodbuja tudi
lokalne skupnosti, da z nivoja svojih pristojnosti povečujejo svoja omrežja lokalnih
zavarovanih območjih (Bizjak, 2008), kar pa trenutno ni več tako pogosta praksa, kot je bila v
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osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja. Kljub spodbudam lokalnih skupnosti je v
zadnjih letih ustanavljanje naravnih parkov bolj ali manj v domeni države (Ogorelec, 2011).
Zadnji med narodnimi parki, Krajinski park Radensko polje, ki je bil ustanovljen s koncem
leta 2011 pa predstavlja prvi dosedanji primer uspešnega sodelovanja med državo in lokalno
oblastjo (Uredba o Krajinskem …, 2011).
Medtem ko smo bili sodelovanju med državo in lokalno oblastjo pri ustanavljanju parkov do
sedaj priča samo enkrat, pa so razmere precej drugačne na področju sodelovanja posameznih
naravnih parkov s sorodnimi parki, ki se nahajajo onstran meje. Ta povezovanja so iz leta v
leto številčnejša, širša in močnejša. Pravzaprav so v 21. stoletju že nuja in potreba, saj se z
njimi povečuje učinkovitost upravljanja posameznih parkov ter njihov vpliv, kar pa
pomembno prispeva k varstvu narave ter uspešnemu izvajanju mednarodnih konvencij s
področja okoljskih politik (Bizjak, 2008).
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Zavarovana območja na Novi Zelandiji
Slika 4: Zavarovana območja na Novi Zelandiji leta 2013

Vir podatkov: Koordinates, 2013

Na Novi Zelandiji je bilo do leta 2010 ustanovljenih okrog 60 različnih vrst zavarovanih
območij, ki kot edina naravovarstvena območja v državi tvorijo celotno naravovarstveno
omrežje (Molloy, 2008; Swarbrick, 2010).
Omrežje zavarovanih območij, ki ga določa 6 različnih zakonov (Zakon o ohranjanju, Zakon
o narodnih parkih, Zakon o rezervatih (Reserves Act), Zakon o območjih divjine (Wildlife
Act), Zakon o morskih rezervatih (Marine Reserves Act) in Zakon o varstvu morskih sesalcev
(Marine Mammals Protection Act)), je v letu 2007 sestavljalo že preko 17 000 zavarovanih
območij (Molloy, 2008), med katerimi so bili najštevilčnejši rezervati različnih vrst ter
nekatera druga zavarovana območja, najmanj pa je bilo narodnih parkov (16) in območij
divjine (12) (Koordinates, 2013). Zavarovana območja (Slika 4) so leta 2008 pokrivala preko
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8 600 000 hektarov oziroma 32 % ozemlja Nove Zelandije in 40 % površin Južnega otoka
(New Zealand Official Yearbook, 2008). Največja in najbolj priljubljena med njimi so od
nekdaj narodni parki (Molloy, 2008).
Različne kategorije zavarovanih območij se med seboj ločijo predvsem po tem, kako strogi
režimi varstva veljajo v njih in po raznolikih priložnostih ter možnostih rekreacije (Molloy,
2008).
Temeljni predpis, ki ureja področje ohranjanja in varstva naravne ter kulturne dediščine na
Novi Zelandiji, je Zakon o ohranjanju iz leta 1987. Za potrebe učinkovitega varstva in
ohranjanja naravnih, kulturnih in zgodovinskih virov določa ustanovitev Javnega zavoda za
ohranjanje (Department of Conservation) (v nadaljevanju DOC), skupnega upravljavca skoraj
vseh zavarovanih območij na Novi Zelandiji, na čelu katerega je Minister za ohranjanje (New
Zealand Conservation Authority). Zakon določa tudi ustanovitev Novozelandskega organa za
ohranjanje, ki je zakoniti svetovalec DOC-a in Ministra za ohranjanje (Consevation Act 1987,
2011).
Vodenje in upravljanje vseh zavarovanih območij sta v zadnjih desetletjih usmerjala v
glavnem dva dokumenta, in sicer Splošna politika ohranjanja (Conservation General Policy)
in Splošna politika za Narodne parke (General Policy for National Parks). V obeh so zapisane
splošne okoljevarstvene in naravovarstvene smernice ter načela upravljanja zavarovanih
območij (Conservation General policy, 2007), ki jih je pripravil in potrdil Novozelandski
organ za ohranjanje (National parks Act 1980, 2011).
Ustanovitelj zavarovanih območij je v večini primerov država, ki preko DOC-a in ob pomoči
številnih drugih deležnikov (Novozelandski organ za ohranjanje, Upravni odbori za
ohranjanje (Conservation Boards), lokalne skupnosti, avtohtono prebivalstvo (Maori),
nevladne organizacije …) skrbi za njihovo strokovno vodenje, upravljanje in financiranje
(Conservation action, 2004; Department of Conservation’s …, 2006; Conservation General
policy, 2007; Consevation Act 1987, 2011). Ohranjanje naravne in kulturne dediščine v
zavarovanih območjih je ena od prednostnih nalog Vlade, kar se odraža tudi v visokem letnem
proračunu DOC-a, ki vsako leto obsega okrog tristo milijonov novozelandskih dolarjev
(Department of Conservation …, 2011).
DOC znotraj zavarovanih območij upravlja tako z naravno kot tudi s kulturno in zgodovinsko
dediščino. Pri upravljanju kulturne in zgodovinske dediščine mora upoštevati nasvete Ministra
za kulturo in dediščino ter Skrbniški sklad novozelandskih zgodovinskih območij (Zealand
Historic Places Trust) (Conservation General policy, 2007). Izven zavarovanih območij so za
upravljanje dediščine pristojne druge službe in lokalne skupnosti (Mainland Southland …,
1998).
2.2. Problemi zavarovanih območij in izzivi za prihodnost
V primerjavi z ostalimi osrednje- in vzhodnoevropskimi državami je bila Slovenija pionir na
področju naravovarstvene politike. Nato pa je politično-administrativna elita zaradi različnih
razlogov in vzgibov pozornost preusmerila na druga prioritetna področja in varstvo narave je
postalo postranska zadeva (Elliot, Udovš, 2004).
V zadnjem času številna zavarovana območja v Sloveniji ne uživajo večje podpore niti s
strani države niti s strani lokalnega prebivalstva, zaradi različnih interesov se pojavljajo
konflikti med upravljavci in ostalimi deležniki v parku, primanjkuje jim finančnih sredstev
(Lampič, Mrak, 2007; Slabe-Erker, Kavaš, 2008; Plut, 2008) in človeških virov (GroznikZeiler, 2011; Sovinc, 2011), med Slovenci so slabo poznana in cenjena (Plut, 2008), vsebine
zavarovanih območij so skromno vključene v učne načrte nekaterih predmetov na ravni
osnovnih in srednjih šol (Gabrovšek, 2006), zavarovana območja niso natančno opredeljena
(Sovinc, Fišer-Pečnikar, Gosar, 2011), še vedno nimamo samostojnega zakona o zavarovanih
območjih (Sovinc, 2011), naravovarstvo in varstvo kulturne dediščine določenih kvalitet
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zavarovanih območij, kot so območja z lastnostmi divjine, sveta območja v naravi in estetska
vrednost pokrajine, sploh ne upoštevata ali pa le skrajno obrobno (Plut, 2008), znotraj
zavarovanih območij so nerešena lastniška razmerja, izvajanje inšpekcijskega in
naravovarstvenega nadzora je neučinkovito, šibka je politična volja za ustanavljanje in
upravljanje teh območij ter sodelovanje sektorjev in politik pri doseganju ciljev varstva
narave, zaradi katerih so bila zavarovana območja pravzaprav ustanovljena (Ogorelec, 2011;
Sovinc, 2011). Na zavarovanih območjih se srečujemo s problemi manjše razvitosti, po drugi
strani pa je pripravljenost za sodelovanje pri skupnih aktivnostih pogosto nizka (GroznikZeiler, 2011), delež zavarovanih območij v primerjavi z ostalimi evropskimi državami je na
repu (Lampič, Mrak, 2007), nova zavarovana območja pa se ustanavljajo prepočasi in z veliko
napora (Grošelj, 2008; Ogorelec, 2011), kakovostno okolje, trajnostni prostorski razvoj in
izjemna kulturna pokrajina niso prepoznani kot vrednota (Lampič, Mrak, 2008), varstvo
kulturne dediščine znotraj zavarovanih območij je pogosto zapostavljeno (Hribar, ŠmidHribar, Erhartič, 2011), turizem in rekreacija ter tujerodne vrste imajo pogosto zelo velik
negativni vpliv na ta območja (Kus-Veenvielt, Sovinc 2009), natančneje opredeljene vizije za
sistem zavarovanih območij ni, poleg tega pa ima zgolj peščica zavarovanih območij tudi
svojega lastnega upravljavca, še manj pa jih ima sprejet načrt upravljanja (Oblikovanje
učinkovitega sistema …, 2010).
Omenjenih je le nekaj razlogov, zakaj se bolj učinkovit sistem varstva in ohranjanja
zavarovanih območij oziroma učinkovit sistem njihovega upravljanja, kakršnega imajo na
primer na Novi Zelandiji (Consevation Act 1987, 2011), v takšnem ozračju oziroma stanju
družbe do sedaj pravzaprav ni mogel razviti.
Vendar pa se moramo obenem zavedati, da je položaj v Sloveniji nekoliko drugačen od
najbolj industrijsko močnih držav Evrope (Ogorelec, 2011) in tudi od Nove Zelandije. Od
omenjene skupine evropskih držav se razlikujemo tako po visoki stopnji ohranjenosti narave
kot tudi po prostem dostopu do nje (Ogorelec, 2011), od Nove Zelandije pa po prostem
dostopu izven meja zavarovanih območij in gostoti prebivalstva predvsem znotraj
zavarovanih območij, ki na Novi Zelandiji tako rekoč nimajo stalnih naseljencev. Prav ti
vidiki so v omenjenih državah glavni dejavnik javne podpore zavarovanim območjem
(Ogorelec, 2011).
Kljub temu, da velja novozelandski sistem varstva in ohranjanja zavarovanih območij za
uspešnega in učinkovitega, pa vendarle ni popolnoma brez napak oziroma se srečuje z
določenimi problemi in izzivi, ki so precej podobni našim.
Biotska raznovrstnost na Novi Zelandiji se neutrudno zmanjšuje, s čimer se zmanjšuje tudi
pestrost novozelandskih naravnih vrednot. DOC se s pomočjo ostalega prebivalstva
neprestano bori proti alohtonim rastlinskih in živalskim škodljivcem (invazivnim vrstam), ki
so jih pred leti Novozelandci sami pripeljali v državo in ki v 21. stoletju že zelo močno
ogrožajo avtohtone živalske in rastlinske vrste (Conservation action, 2005; Department of
Conservation …, 2011).
Mnogi strokovnjaki ugotavljajo, da je novozelandski naravovarstveni sistem, podobno kot
slovenski, finančno podhranjen oziroma da uživa premalo finančne podpore s strani države.
DOC se s to težavo spopada na različne načine, eden izmed bolj učinkovitih pa je
pridobivanje pomoči s strani številnih domačih pa tudi tujih prostovoljcev (Kirkpatrick, 2005;
Nathan, 2009). Z DOC-em na področju upravljanja in izvajanja različnih storitev znotraj
zavarovanih območij vedno pogosteje sodelujejo tudi številna komercialna podjetja. Nekatere
nevladne organizacije in posamezniki so zaradi tega nemalo zaskrbljeni, saj se bojijo, da bi
DOC ohranjanje in varstvo naravne ter kulturne dediščine žrtvoval za potrebe uspešnejšega
gospodarskega razvoja znotraj zavarovanih območij (Department of Conservation …, 2011).
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Novozelandci se sicer v precejšnji meri zavedajo škode, ki so jo in jo še povzročajo okolju.
Odločeni so, da je potrebno v prihodnosti ohraniti tisto, kar jim je še ostalo (Nathan, 2009).
Varstvu svojega naravnega in kulturnega okolja zato izkazujejo visoko raven podpore in
naklonjenosti, vendar pa DOC kljub temu ugotavlja, da bi bila lahko stopnja njihovega
aktivnega udejstvovanja na tem področju še nekoliko višja (Department of Conservation.
Statement …, 2012).
Poleg nevarnosti, ki ogrožajo naravno dediščino znotraj zavarovanih območij, je nekaj tudi
takšnih, ki pretijo kulturni in zgodovinski dediščini. Številna arheološka najdišča na primer
niso vpisana v register dediščine, zaradi česar so poškodovana oziroma propadajo dalje, saj
ljudje ne vedo zanje. Nekatere stavbe propadajo, ker njihova vrednost ni bila natančno
določena. Spomini, fotografije in zemljevidi se izgubljajo ali uničijo in še bi lahko naštevali.
Kljub pogosti in številni pomoči ostalih organizacij, skupin in posameznikov pa DOC na
žalost še vedno ne zmore uresničiti svojih in novozelandskih želja, tj. popolnoma zaščititi ter
ohraniti vso dediščino, ki se nahaja znotraj pa tudi zunaj meja zavarovanih območij
(Department of Conservation …, 2011).
2.3. Narodni parki
Po mnenju Bibelrietherja (2001, str. 41) so narodni parki najpomembnejša kategorija
zavarovanih območij, ki zagotavlja varstvo narave ne le v posameznih deželah, temveč za
celotno Evropo in svet. So svoboden dogovor med ljudmi o drugačnem, nepridobitniškem
vrednotenju Zemlje. Dogovor, pri katerem pa (žal) ne gre brez samoomejevanja in
samoodpovedovanja (Bizjak, 2004).
Ljudje so od nekdaj varovali in ohranjali določena naravna območja, bodisi iz praktičnih
razlogov in zaradi preživetja ali pa zaradi duhovnih in kulturnih potreb (Zupančič-Vičar,
2001). Lahko bi rekli, da so narodni parki nastali predvsem iz antropocentričnih nagibov –
zavarovanje nekega območja »pred« človekom in »za« človeka (Mrak, 2011). Njihove
korenine segajo v obdobje, ko so z njimi za zanamce skušali ohraniti (predvsem iz estetskega
vidika) izjemne pokrajine ter sodobnikom omogočiti, da jih obiščejo (Ogorelec, 2011). Prvi
argumenti posameznikov, ki so želeli zavarovati neko območja, so bili redkost območja ali pa
njegova visoka naravna, estetska in znanstvena vrednost. Ti argumenti so bili sicer tehtni,
vendar pa pogosto nezadostni za proglasitev, kaj šele za učinkovito zavarovanje območja
(Anko, 2001).
Prvi narodni park na svetu, Yellowstone v Združenih državah Amerike, je bil ustanovljen leta
1872. Nastal je na zahtevo izobražencev, ki so skupaj s prvimi naseljenci prodirali proti
zahodni obali kontinenta. Naravne znamenitosti in divja pokrajina območja Yellowstone so se
jim zdele tako izjemne in lepe, da so jih želeli obvarovati pred naselitvijo, izrabo in
uničenjem. S pomočjo izvrstnih pokrajinskih fotografij so ameriške kongresnike prepričali, da
so sprejeli poseben zakon, s katerim so omejili rabo na skoraj 9000 km2 velikem območju
parka (Grošelj, 2008).
V Evropi in tudi v Sloveniji je razvoj narodnih parkov potekal nekoliko drugače. Na
prenaseljenem in že vrsto let dokaj obljudenem kontinentu si ljudje niso več mogli niti smeli
privoščiti ne velikih hkratnih zlorab narave niti zavarovanj velikih površin naravnih območij.
Med temi prepričljivo vodijo ekonomsko manj pomembna gorska območja in mokrišča. Izven
teh naravnih območij se je moralo varstvo usmeriti na naravne znamenitosti, površinsko
omejene izbrane dele narave in na varstvo kulturne pokrajine (Grošelj, 2008).
V Sloveniji in na Novi Zelandiji spadajo narodni parki med najstarejše, največje in med
ljudmi razmeroma dobro poznane ter priljubljene vrste zavarovanih območij.
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Preglednica 2: Omrežje narodnih parkov v Sloveniji in na Novi Zelandiji leta 2013

Slovensko omrežje narodnih parkov
Triglavski narodni park

Novozelandsko omrežje narodnih parkov
SEVERNI OTOK
Narodni park Egmont
Narodni park Te Urewera
Narodni park Tongariro
Narodni park Whanganui
JUŽNI OTOK
Narodni park Abel Tasman
Narodni park Aoraki Mount Cook
Narodni park Arthur's Pass
Narodni park Fiordland
Narodni park Kahurangi
Narodni park Mount Aspiring
Narodni park Nelson Lakes
Narodni park Paparoa
Narodni park Rakiura
Narodni park Westland/Tai Poutini

Vir: TNP, 2012; National parks, 2012

V primerjavi s Slovenijo Nova Zelandija močno prednjači v številu narodnih parkov
(Preglednica 2). Medtem ko smo imeli v začetku leta 2013 v Sloveniji zgolj enega, ki je
pokrival približno 4 % ozemlja države (Spletna objektna storitev WFS …, 2013), so jih imeli
v tem času na Novi Zelandiji štirinajst, ki so skupaj pokrivali okrog 11,5 % ozemlja države
(Molloy, 2008; Swarbrick, 2010), novi – petnajsti – pa je že v nastajanju (Department of
Conservation …, 2011; About DOC, 2012).
Od štirinajstih narodnih parkov na Novi Zelandiji se jih kar 10 nahaja na južnem otoku
(Swarbrick, 2010). Po površini je največji Narodni park Fiordland (1 260 742 hektarov), ki se
nahaja na skrajnem jugozahodu države, najmanjši pa je Narodni park Abel Tasman (22 689
ha), ki prav tako leži na južnem otoku. Večina novozelandskih narodnih parkov se nahaja v
goratih in gozdnatih predelih države (Molloy, 2008). Takisto velja tudi za naš Triglavski
narodni park.
Znotraj Triglavskega narodnega parka in novozelandskih narodnih parkov se nahajajo tudi
nekatere druge vrste zavarovanih območij. V primeru TNP-ja gre predvsem za ožja
zavarovana območja – naravne spomenike in naravne rezervate, znotraj novozelandskih
narodnih parkov pa so najpogostejša posebna varstvena območja (na primer območja divjine).
Za ta območja v primeru obeh držav v splošnem velja, da je njihov varstveni režim strožji kot
v narodnih parkih in da se obiskovalce od takšnih območij načeloma odvrača. Na Novi
Zelandiji so nekatera izmed njih dostopna zgolj z dovolilnico (Molloy, 2008).
Tako v TNP-ju kot tudi v novozelandskih narodnih parkih je turizem razmeroma dobro razvit
in razvejan po njihovem celotnem območju. Med zavarovanimi območji obeh držav spadajo
narodni parki med najbolj priljubljene in privlačne turistične destinacije. Turistom ponujajo
različne možnosti za rekreacijo in druge priložnosti za doživljanje narave ter oddih v njej. Kot
profitna dejavnost je turizem v parkih obeh držav pa tudi drugje po svetu močno odvisen od
stanja naravne in kulturne dediščine v parkih ter možnosti za rekreacijo, zaradi česar igrajo
turistični delavci pogosto pomembnega zunanjega akterja pri odločanju znotraj parkov.
Znotraj narodnih parkov naj bi se praviloma razvijale zgolj trajnostne oblike turizma (npr.
ekoturizem), ki zagotavljajo trajnost okoljske, družbene in ekonomske celovitosti ter zaščite
naravnih, grajenih in kulturnih virov parkov (Keršič-Svetel, 2002).
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Narodnim parkom prilagojen razvoj turizma ima lahko številne koristi tako za turistični sektor
kot tudi za parke (Zavarovana območja in njihov …, 2004 ; The value of conservation, 2006),
vendar pa se pogosto dogaja, da ideje turističnega sektorja ter upravljavcev narodnih parkov
niso povsem skladne. Turizem znotraj območij s tolikšnim številom vrednot bi se po pravilih
moral načrtovati in izvajati nekoliko drugače kot turizem zunaj parka, česar pa številne
turistične organizacije ne razumejo oziroma nočejo dojeti (Eagles, McCool, Haynes, 2002).
Posledično z razvojem neprimernih/netrajnostnih oblik turizma povzročajo številne
obremenitve okolja znotraj parkov pa tudi finančne in družbene obremenitve. Sestavni del
takšnih oblik turizma je med drugim tudi želja po vedno večjem številu obiskovalcev,
povečanju števila in raznolikosti turističnih storitev in objektov ter s tem razširitev njihove
ponudbe. Ne zavedajo pa se, da bi s tem ogrozili obstoj in razvoj nekaterih že obstoječih
dejavnosti, ki jih ponujajo (mirni sprehodi v naravi, ogledi nedotaknjene divjine …), ter na
koncu koncev ogrozili svoj dobrobit (Mainland Southland …, 1998).
Za dobro parkov in ne nazadnje za svoje dobro bi bilo najprimerneje, če bi turistična podjetja
oglaševala zgolj dogovorjene podobe pokrajine, vrednote in lokacije ter pri tem uporabljala
močna sporočila varstva (Zavarovana območja in njihov …, 2004 ).
2.3.1. Narodni parki v Sloveniji
Zakon o ohranjanju narave narodni park v 69. členu opredeljuje kot: »Veliko območje s
številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem delu
narodnega parka je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnim procesi, v
manjšem delu narodnega parka so lahko tudi območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z
naravo skladno povezan.« (Zakon o ohranjanju narave …, 2004). V narodnem parku velja
najstrožji režim varovanja, saj gre za varstveno naravnano območje, kjer imajo cilji varstva
naravne in kulturne dediščine prednost pred razvojnimi cilji (Hribar, Šmid-Hribar, Erhartič,
2011).
V Sloveniji je prvi predlog parka na nacionalni ravni podal Albin Belar, ki je leta 1908
predlagal naravni varstveni park nad Komarčo, s katerim bi zavarovali del Doline Triglavskih
jezer. Nato je sledila Spomenica, ki jo je leta 1920 Odsek za varstvo prirode in prirodnih
spomenikov Muzejskega društva za Slovenijo naslovil pokrajinski vladi za Slovenijo.
Spomenica je bila prvi naravovarstveni program na Slovenskem in je predstavljala začetek
organiziranega varstva narave pri nas. Pri nastanku dokumenta so sodelovali posamezniki
različnih pogledov in strok, ki so v času nastajanja nove družbe zaznali potrebo po ohranjanju
naravne dediščine (Peterlin, 1976; Torkar, Anko, 2011).
Po Spomenici so sledili še mnogi drugi bolj ali manj uspešni predlogi in zahteve po
ustanovitvi naravnih parkov na nacionalni ali lokalni ravni (Ogorelec, 2011).
Več o Triglavskem narodnem parku sledi v 3. poglavju, Oris Triglavskega narodnega parka.
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2.3.2. Narodni parki na Novi Zelandiji
Slika 5: Narodni parki na Novi Zelandiji leta 2013

Vir podatkov: Koordinates, 2013

Novozelandska praksa je, da ohranjajo še razmeroma zelo dobro ohranjena, obsežna in
ponekod celo prvobitna naravna območja. Razlogov za njihovo ohranjenost in obsežnost je
več, glavni pa so pozna naselitev Evropejcev, še vedno majhna gostota prebivalstva in veliko
goratih, močvirnatih ter zelo namočenih predelov, ki so z ekonomskega vidika manj zanimivi
oziroma jih je težje izkoriščati (Phillips, 2009).
Zaradi edinstvenih ekosistemov, neponovljivega in izrazitega estetskega videza, številnih
naravnih virov ter drugih naravnih, kulturnih in zgodovinskih vrednot imajo narodni parki na
Novi Zelandiji status trajno zavarovanega območja z najvišjo frekvenco vzdrževanja
(Swarbrick, 2010). Njihova izjemnost z vidika naravne in kulturne dediščine je priznana tudi
v svetovnem merilu. Narodna parka Fiordland in Tongariro se namreč uvrščata na Unescov
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seznam svetovne dediščine (Swarbrick, 2010; New Zealand Official Yearbook, 2008), na
katerem najdemo tudi slovenske Škocjanske jame in rudnik živega srebra Idrija (World
heritage list, 2012).
Za Maore je imela narava oziroma zemlja, na kateri so prebivali, od nekdaj velik pomen. Bila
je tudi pomemben gradnik plemenske identitete. Poistovetenje z njo je bilo zanje nekaj
povsem običajnega in pogosto so jo opisovali na simbolen ali metaforičen način. Narodne
znamenitosti, kot na primer gore in reke, so zanje predstavljale pomembne prednike (Royal,
2009).
Evropejci so ob prihodu Novo Zelandijo videli v povsem drugačni luči. Percepcija prostora je
bila pri njih odvisna predvsem od razlogov, zaradi katerih so prišli v to deželo – pridobivanje
surovin in proizvodnja raznoraznih dobrin. Nad videnim so bili precej razočarani. Zahodno
obalo Južnega otoka so na primer okarakterizirali kot neplodno in pusto skalnato pokrajino, ki
da naj bi bila popolnoma neprimerna za naselitev. Divjino so želeli obvladati ter jo civilizirati
in goščavo so kaj kmalu zamenjala kmetijska zemljišča (predvsem pašniki) in angleška
drevesa (Phillips, 2009). Precej drugače so pokrajino dojemali nekoliko kasnejši priseljenci,
predstavniki romanticizma, ki jih je takšna pokrajina privlačila. Pritegnila je tudi številne
slikarje, pisatelje in kasneje fotografe, ki so s svojimi stvaritvami močno spremenili način
dojemanja pokrajine ter kot eni izmed prvih razvili idejo o potrebi ustanavljanja narodnih
parkov (LaPage, 2001; Phillips, 2009; Swarbrick, 2010).
Ob prelomu v 20. stoletje sta rast turistične industrije in zametki nacionalizma na Novi
Zelandiji privedla do vsesplošnega višjega vrednotenja pokrajine. Novozelandci so postali
ponosni nanjo, poistovetili so se z njo in njeno svojevrstnost začeli oglaševati kot turistično
primerjalno prednost Nove Zelandije. Nova Zelandija je postala tudi prva država na svetu, ki
je svojo pokrajino upodobila na poštnih znamkah. Pojavili so se prvi vzgibi in pobude za
zaščito in ohranitev te slikovite, predvsem alpske, pokrajine, ki so se manifestirali leta 1903 s
sprejetjem Zakona o ohranjanju pokrajine. V drugi polovici 20. stoletja so sledile številne
kampanje za zaščito pokrajine in sprejetja zakonov ter drugih pravnih predpisov, ki so njeno
zaščito in ohranjanje tudi udejanjili (Phillips, 2009). V petdesetih in šestdesetih letih 20.
stoletja je bilo ustanovljenih kar 6 narodnih parkov, med njimi tudi Fiordland. Poleg vse
močnejšega okoljevarstvenega lobija sta bila takratna razloga za razcvet narodnih parkov
predvsem povojna blaginja in večja priljubljenost rekreacije na prostem (Swarbrick, 2010).
Ključna bitka za ohranjanje in varstvo narodnih parkov je bila množična »Save Manapouri«
kampanja, katere cilj je bil preprečiti zajezitev jezera Manapouri v Narodnem parku Fiordland
za potrebe pridobivanja hidroenergije. Začela se je leta 1969 in se s spremembo zakonodaje
uspešno zaključila leta 1972 (Nathan, 2009; Swarbrick, 2010).
Številni narodni parki na Novi Zelandiji so torej rezultat več desetletnih kampanj s strani
okoljevarstvenikov, posebnih gibanj za narodne parke in različnih aktivističnih skupin,
predvsem ljubiteljev prostočasnih aktivnosti v naravi ter nekaterih posameznikov, ki so v tem
videli tudi »ekonomsko računico« (na primer turistični delavci) (Molloy, 2008). Zaščita prvih
narodnih parkov in ostalih zavarovanih območij tako ni temeljila zgolj na okoljevarstvenih
načelih, temveč predvsem na njihovi relativni ekonomski neuporabnosti in obenem na
pokrajinski lepoti, ki je predstavljala vedno pomembnejši vir prihodkov iz turizma.
Posledično so narodni parki še v začetku šestdesetih let 20. stoletja zavzemali izključno
alpske predele, medtem ko so številni drugi, estetsko morda nekoliko manj zanimivi
ekosistemi, do obdobja pospešenega razvoja ekologije v sredini šestdesetih let 20. stoletja
ostali bistveno premalo zaščiteni in so v začetku 21. stoletja temu primerno tudi bolj
degradirani. Stopnja degradacije je višja tudi v nižinskih gozdovih, ki so bili desetletja
ekonomsko zelo pomembni zaradi pridobivanje kakovostne lesne mase (Kirkpatrick, 2005;
Molloy, 2008).
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Izbira zadnjih območij, ki jim je bil dodeljen status narodnega parka, izkazuje večji poudarek
na ekologiji in okoljevarstvu ter želji in potrebi po zavarovanju celotnega spektra ekosistemov
na Novi Zelandiji (Swarbrick, 2010).
Najstarejši med narodnimi parki je Narodni park Tongariro, ki je bil ustanovljen leta 1887.
Maori so takrat to zanje sveto zemljo, ki danes gradi Narodni park Tongariro, prodali
Evropejcem, in sicer pod pogojem, da se na tem mestu ustanovi narodni park, s čimer so
območje uspešno zaščitili pred propadom. Ustanovitev so podpirali tudi za tiste čase dokaj
številni pristaši narodnih parkov (Swarbrick, 2010).
Trenutno najmlajši med parki je leta 2002 ustanovljen Narodni park Rakiura. Njegova
ustanovitev odraža vestno uveljavljanje novozelandskega okoljevarstvenega načela razvoja
reprezentativnejšega sistema narodnih parkov. To načelo narekuje ustanavljanje večjega
števila narodnih parkov na območju v preteklosti zapostavljenih nižinskih ekosistemov
(Swarbrick, 2010).
Za razliko od Slovenije je na Novi Zelandiji ustanavljanje novih narodnih parkov in
povečevanje obstoječih še vedno aktualna in zelo živa tematika, ki je v okoljevarstvenih
krogih pogosto na dnevnem redu. V letu 2008 je DOC z nakupom zemljišč povečal 3
obstoječe narodne parke, v letu 2011 pa so se začela javna pogajanja in raziskave za
ustanovitev novega, petnajstega narodnega parka Waipoua Forest v Northlandu (Department
of Conservation …, 2011; About DOC, 2012).
Nova Zelandija velja za eno izmed prvih držav na svetu, ki je varstvo in ohranjanje
novozelandske naravne ter kulturne dediščine združila pod eno organizacijo z jasno vlogo,
namenom in cilji (News, 2012).
Novozelandski parki so sicer skozi čas prestali številne organizirane oblike upravljanja, od
leta 1987 pa je upravljanje narodnih parkov ter vseh ostalih zavarovanih območij, katerih
zemljišča so v državni lasti, pod okriljem DOC-a (Swarbrick, 2010).
Ob ustanovitvi se je DOC srečeval s prenekaterimi problemi, kot so prekoračitve proračuna,
zapletena notranja struktura, zmeda na področju samopromocije in zunanjega izgleda, ki pa
jih je z leti uspešno obvladal in razrešil (Napp, 2007).
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2.3.2.1.

Javni zavod za ohranjanje (DOC) na Novi Zelandiji

Slika 6: Organizacijska shema DOC (Nova Zelandija) leta 2012

Vir podatkov: Organisation chart, 2012

Javni zavod za ohranjanje, Department of Conservation oziroma DOC, je osrednja vladna
organizacija, ki je v imenu in v korist sedanjih in prihodnjih generacij Novozelandcev
pristojna za področje ohranjanja naravne in zgodovinske (znotraj nje tudi kulturne) dediščine
na Novi Zelandiji. Ustanovljena je bila z Zakonom o ohranjanju leta 1987. Zanjo je pristojen
Minister za ohranjanje, njen upravni vodja pa je generalni direktor, kateremu odgovarja 6
namestnikov ter okrog 2000 rednih, začasnih in sezonskih delavcev. Delo organizacije je
financirano pretežno s sredstvi, ki so ji za namene ohranjanja vsako leto dodeljena iz
državnega proračuna (Consevation Act 1987, 2011; Department of Conservation …, 2011). V
imenu novozelandske javnosti je bila leta 2004 varuhinja več kot tretjine novozelandskega
kopnega (Conservation action, 2004).
Dolžnosti javne agencije so zajete že v njenem maorskem imenu: »Te Papa Atawhai«. Te
papa pomeni škatla ali zabojnik (zakladov), atawhai pa pomeni skrbeti, vzgajati, negovati in
ohranjati (Role, 2012). Po vsej Novi Zelandiji upravlja in vzdržuje zelo obsežno
infrastrukturo za obiskovalce, skrbi za obnavljanje ogroženih avtohtonih rastlinskih in
živalskih vrst, izvaja stalen nadzor škodljivcev in invazivk, izvaja reševanja delfinov in
nasedlih kitov, podeljuje koncesije in opravlja nadzor nad koncesionarji, skrbi za požarno
varnost, vsako leto sodeluje z okrog 10 000 prostovoljci itd. (Conservation action, 2004).
Nekatere njene funkcije segajo tudi prek meja zavarovanih območij, s katerimi upravlja.
Odgovorna je na primer za zaščito in ohranjanje avtohtonih prostoživečih živalskih in
rastlinskih vrst, ne glede na to, kje se nahajajo. S sodelovanjem v različnih organizacijah pa
podpira tudi številne mednarodne sporazume, ki so namenjeni izboljšanju upravljanja z
okoljem na Novi Zelandiji in po svetu (Department of Conservation …, 2011).
Je decentralizirana organizacija. Leta 2012 jo je sestavljalo 44 območnih uradov ter
nacionalni (glavni) urad v Wellingtonu. Območni uradi so bili leta 2012 združeni v 11 regij
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oziroma Revirjev za ohranjanje (Conservancies). Njihova naloga je, da na območjih, za katera
so pristojni, zagotavljajo kakovostno upravljanje (Structure, 2012).
Poglavitni zakoni, ki določajo DOC-evo delo so Zakon o ohranjanju 1987, Zakon o narodnih
parkih 1980 in Zakon o rezervatih 1977 (Department of Conservation's …, 2006). DOC v
skladu s temi zakoni, načeli Splošnih politik, Strategijami upravljanja ohranjanja in Načrti
upravljanja upravlja narodne parke in njihovo naravno ter kulturno dediščino na takšen način,
da javnosti zagotavlja njihovo najširšo uporabo, ki pa mora biti skladna z naravovarstvenimi
in ostalimi nameni ter cilji parkov (Consevation Act 1987, 2011).
Eden izmed poglavitnih DOC-evih ciljev je v Novozelandcih vzbuditi spoštovanje naravne in
kulturne dediščine, povezanosti in poistovetenja z njo. S tem naj bi se posledično povečala
tudi njihova podpora zavarovanim območjem, DOC-u ter njegovemu poslanstvu. Le v
takšnem »družbenem ozračju« lahko DOC namreč doseže dolgoročno učinkovito varstvo in
ohranjanje okolja ter prepreči (nadaljnjo) degradacijo narodnih parkov z vsemi njihovimi
vrednotami (Role, 2012). Da bi ta cilj dosegel, se konstantno udejstvuje pri aktivnem
vključevanju javnosti v upravljanje narodnih parkov. Slednje uresničuje na različne načine,
med katerimi je najpogostejši in najučinkovitejši oblikovanje partnerstev s številnimi
različnimi interesnimi skupinami in posamezniki (prostovoljci, nevladne organizacije,
maorske skupnosti, lokalne skupnosti, podjetniki, turistične organizacije …) ter izvajanje
naravovarstvenih in okoljevarstvenih projektov v omenjenem družbenem okviru
(Conservation action, 2004). Kadar se sprejemajo pomembne odločitve in dokumenti,
povezani z upravljanjem narodnih parkov, so v posvetovanja redno vključeni vsi
zainteresirani posamezniki, skupnosti in organizacije (Conservation with communities …,
2003).
Kako pomembna je DOC-u podpora javnosti in sodelovanje z njo na vsakem koraku, med
drugim dokazuje tudi njegovo oblikovanje Strategije izvajanja ohranjanja z lokalnimi
skupnostmi (Conservation with communities strategy). Omenjeni dokument je usmerjen k
oblikovanju partnerstev med DOC-em in različnimi skupnostmi ter razvoju številnih
spretnosti v skupnostih, s čimer bi le-te bolj učinkovito izvajale ohranjanje v svojem lokalnem
območju ter znotraj območij, s katerimi upravlja DOC (Conservation with communities …,
2003). Poleg strategije pa obstajajo tudi številni DOC-evi priročniki, ki predstavljajo možne
načine sodelovanja javnosti in interesnih skupin v procesih načrtovanja in upravljanja
zavarovanih območij. Vsi obstoječi načini in predlagane možnosti sodelovanja ter številna
druga vprašanja in vsebine z okoljevarstveno tematiko so podrobneje opisani tudi na DOC-evi
uradni spletni strani (Department of Conservation’s …, 2006; Department of Conservation,
2012).
Za povečevanje ozaveščenosti in aktivne podpore narodnim parkom DOC vsako leto
organizira številne dogodke, ozaveščevalne programe, družabne prireditve ter zagotavlja
tehnične nasvete, izobraževanja in informacije o narodnih parkih, ostalih zavarovanih
območjih in potrebi po ohranjanju njihove dediščine oziroma vrednot (Conservation action,
2004; Conservation action, 2005; Conservation action, 2006; Conservation action, 2007;
Conservation action, 2008; Conservation action, 2009; Conservation action, 2010).
DOC je bil v svojih 25 letih delovanja na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine
ter na področju rekreacije zelo uspešen (Napp, 2007). Vse njegove aktivnosti in udejstvovanja
na področju pridobivanja javne podpore narodnim parkom so se dobro obrestovale. Podpora
narodnim parkom, njihovi naravni in kulturni dediščini ter DOC-u na splošno iz leta v leto
raste, ljudje se na različne načine aktivno vključujejo v naravovarstvo, oblikovali pa so se tudi
številni skladi ter Fundacija za narodne parke in njihovo ohranjanje (New Zealand National
Parks and Conservation Foundation), ki skupaj z DOC-em zbirajo dodatna finančna sredstva
za upravljanje zavarovanih območij (Conservation action, 2004; Swarbrick, 2010; Home,
2012).
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Vse več posameznikov, tako domačinov kot tudi tujcev, je svoj prosti čas pripravljeno
nameniti ohranjanju in varstvu naravne in kulturne dediščine. Prostovoljstvo je na Novi
Zelandiji zelo dobro organizirano, vedno bolj razvito in priljubljeno. Prostovoljci z DOC-em
sodelujejo tako rekoč že na vseh področjih njegovega delovanja (Getting involved, 2012).
Posameznikov, ki bi želeli (prostovoljno) sodelovati in biti (začasno ali stalno) zaposleni na
DOC-u je več, kot je prostih mest (About DOC, 2012).
Varstvo in ohranjanje narodnih parkov aktivno podpirajo tudi številne novozelandske
turistične organizacije, ki preko medmrežja vsem potencialnim domačim in tujim gostom
svojo dejavnost oglašujejo kot odgovorno in okolju prijazno trajnostno prakso. Zavedajo se
namreč, da z vključevanjem načela trajnosti v svoje poslovanje ne nazadnje zagotavljajo večjo
privlačnost svojih proizvodov in hkrati prispevajo k zaščiti glavnega turističnega proizvoda
Nove Zelandije – okolja (McClure, 2010; Responsible Tourism, 2012).
Vedno bolj zavzeto narodne parke podpirajo tudi Maori, ki so aktivno vključeni v upravljanje,
njihovo mnenje in želje se dosledno upošteva, narodnim parkom pa se dodaja tudi maorske
različice imen (na primer Narodni park Aoraki Mount Cook). Razlog za tako aktivno
sodelovanje med DOC-em in Maori pa ni zgolj v splošni usmerjenosti prvega k vključevanju
javnosti v postopke upravljanja in vodenja narodnih parkov, temveč ga k upoštevanju Maorov
in njihovega mnenja zavezuje tudi okoljevarstvena zakonodaja (Swarbrick, 2010).
2.4. Problemi narodnih parkov in izzivi za prihodnost
Narodni parki se spopadajo s podobnimi problemi in izzivi kot ostala zavarovana območja. Ti
problemi so navedeni in podrobneje opisani že v poglavju 2.3. Problemi zavarovanih območij
in izzivi za prihodnost.
V Sloveniji se trenutno nahajamo v času, ko ustanavljanje novih narodnih parkov zasnovanih
na celovitem vrednotenju narave ni med poglavitnimi cilji strateških dokumentov varstva
narave (Grošelj, 2008). Analize kažejo, da so ena od bistvenih vprašanj pri ustanavljanju
novih parkov finančni viri. Zadostna finančna sredstva so po besedah Ogorelčeve (2011)
nujen pogoj, brez katerega novih narodnih in ostalih parkov v Sloveniji ni več mogoče
ustanavljati. Prav v obsegu skromnih finančnih virov se kaže tudi šibka politična podpora
področju. Glede na sedanji obseg državnih sredstev za varstvo narave ne gre pričakovati, da bi
v bližnji prihodnosti sledilo znatno povečanje obsega niti narodnih niti drugih parkov.
Kot edini narodni park v Sloveniji ima Triglavski narodni park nekatere prednosti in
ugodnosti pred drugimi vrstami parkov, vendar pa se srečuje tudi s številnimi izzivi in
problemi. Prebivalstvo, ki živi znotraj njegovih meja, se zaradi strožjih omejitev, kot so v
ostalih naravnih parkih, pogosto počuti bolj prikrajšano pri svojem delovanju in splošnem
razvoju kot prebivalci krajinskih in regijskih parkov. Na drugi strani pa obiskovalci narodnega
parka prepogosto ne upoštevajo režimov varstva in mnogokrat niti ne poznajo osnovnih
razlogov za njegovo ustanovitev in nadaljnje varstvo ter ohranjanje (Lampič, Mrak, 2008).
Precej pereči problemi Triglavskega narodnega parka so tudi neurejeno sistemsko
financiranje, naraščajoča stihija pri posegih v prostor in naraščajoče okoljske obremenitve,
nedoslednost pri izvajanju zakonov in izjemna virtuoznost posameznikov pri iskanju
zakonskih lukenj in nedorečenosti (Bizjak, 2001).
Ker sta ozaveščenost in kultura še vedno besedi, ki pri mnogih vzbujata v najboljšem primeru
le prizanesljiv nasmešek, je temu primerno tudi razumevanje narodnega parka, njegovo
sprejemanje in zavzetost zanj (Bizjak, 2001). Žalostno je tudi dejstvo, da je bilo že ob
sprejemanju novega zakona potrebno v naprej zagotoviti, da ta ne bo širil obstoječih meja
parka (Anko, 2001).
Da bo naš edini narodni park sprejet kot srečen atribut nacionalnosti – podobno kot državna
himna, narodna galerija, knjižnica ali narodni muzej, bo treba v zavesti Slovencev nekaj
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spremeniti. Če je park res nacionalni, potem ni stvar le nekaterih neposredno prizadetih občin,
ampak ponos, veselje in obveza za vse Slovence. V primeru, da se dojemanje narodnega parka
ne obrne v celoti v njegov prid, bo namreč kaj kmalu poleg narave ogrožena tudi sama ideja
parka (Anko, 2001).
Skrajni čas je torej, da frazo, da se samo od lepe narave in zdravega okolja ne da živeti,
narodni park obrne in jo uporabi v svojo korist, saj je na svetu vedno več dokazov, ki
izkazujejo ravno nasprotno, in sicer da se ravno brez lepe narave in zdravega okolja, ki ju v
največji meri lahko najdemo ravno v narodnih parkih, na dolgi rok ne bo dalo preživeti in
obstati (Bizjak, 2002; Department of Conservation …, 2011).
Novozelandski okoljevarstveniki in naravovarstveniki, med katere spada tudi obsežen vladni
aparat DOC, se v primerjavi s slovenskimi na področju ustanavljanja in upravljanja narodnih
parkov v splošnem srečujejo z manj številčnimi izzivi in »nepremostljivimi« ovirami.
Prvi narodni park so ustanovili že s koncem 19. stoletja in ustanavljanje novih narodnih
parkov se od takrat še ni ustavilo.
Tako kot v Sloveniji, tudi na Novi Zelandiji poznajo različne načine in se poslužujejo
številnih različnih postopkov ustanavljanja parkov, ki pa za razliko od naših tudi žanjejo
rezultate. Vendar pa je potrebno priznati, da ima DOC za ustanavljanje novih narodnih parkov
boljše predispozicije. Namreč gostota poselitve je na Novi Zelandiji neprimerljivo manjša od
naše, do prihoda Maorov je bila Nova Zelandija praktično neposeljena. Ob prihodu
Evropejcev je bila dežela še vedno prepredena s številnimi obsežnimi območji neokrnjene
narave, ki iz ekonomskega vidika niso predstavljali neke večje priložnosti za uspeh, zaradi
česar jim je bilo še toliko lažje podeliti status narodnih parkov. Tudi upravljanje zavarovanih
območij je na Novi Zelandiji bolj zorganizirano in sistematično urejeno ter zaradi številnih
razlogov nekoliko lažje (zemljišča v narodnih parkih so tako rekoč v celoti v lasti države,
parki pravzaprav nimajo prebivalcev, zavarovana območja so edina območja, do katerih imajo
Novozelandci prost dostop, upravljanju je namenjen veliko večji delež letnega državnega
proračuna …). Celotno upravljanje poteka pod okriljem ene organizacije, ki pri izvajanju
svojega dela uživa precejšnjo finančno in drugačno podporo s strani države in javnosti. DOC
je tudi uradni advokat okoljevarstva in novozelandskih zavarovanih območij ter je do sedaj na
sodiščih že ničkolikokrat dobil raznorazne pravde. Poleg tega ima dovolj finančnih sredstev,
volje in moči, da od Novozelandcev občasno odkupi zemljišča in jih vključi v narodne parke.
Dogaja pa se tudi, da Novozelandci sami del svoje zemlje podarijo ali dajo v skrbništvo DOCu. (Davis & Meurk, 2001; Napp, 2007; Nathan, 2009; Swarbrick, 2010).
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3.

ORIS TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
Slika 7: Triglavski narodni park s posameznimi sredstvi interpretacije leta 2012

Vir podatkov: ARSO, 2013; GURS, 2013

Triglavski Narodni park (v nadaljevanju TNP) je prvi in edini narodni park v Sloveniji.
Nahaja se na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo. Razprostira se
preko jugovzhodnega dela alpskega masiva, severovzhodno od Jadranskega morja in obsega
skoraj celotne Julijske Alpe v Sloveniji. Najvišja točka narodnega parka in tudi Slovenije je
vrh Triglava (2864 m), najniže pa park seže v Tolminskih koritih (180 m) (Bizjak in sod.,
2005; Začasne upravljavske smernice …, 2012). Po Triglavu, pomembnem simbolu
Slovenstva, je park tudi dobil svoje ime.
V celoti se je narodni park leta 2012 raztezal na 83.982 hektarih oziroma približno 4 %
ozemlja Slovenije. Območje parka je razdeljeno med 8 slovenskih občin: Bled, Bohinj,
Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora in Tolmin. Razdeljen je na tri varstvena
območja, ki se med seboj razlikujejo predvsem po strogosti varstvenih režimov znotraj njih.
(Začasne upravljavske smernice …, 2012).
Površje parka obsega 96 % visokogorskega sveta in gozdnih tal, ostalo pa so pretežno
kmetijske in vodne površine (Lah, 2003; Bizjak, 2008). Območje, ki ga pokriva, je uvrščeno
na seznam svetovne dediščine, saj je Unesco leta 2003 Julijske Alpe razglasil za biosferni
rezervat, s čimer so postale del svetovne mreže vzorčnih regij trajnostnega razvoja (Lah,
2003; Zakotnik, 2010).
3.1. TNP – postopek ustanavljanja
Prvi posamezniki, ki so se v začetku 20. stoletja zavzemali za zavarovanje narave, so bili
navdušenci nad njo, muzealci in planinci, le malo izmed njih je bilo strokovnjakov s področja
naravovarstva. Naravo v Julijskih Alpah so si tolmačili kot zaradi ljudi ogroženo in zaradi
mnogih vrednot in posebnosti vredno zavarovanja. Večino želja in vzgibov za zavarovanje je
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temeljilo na lastni presoji in zatorej ni imelo večje strokovne podlage (Piskernik, 1962). Kljub
temu pa so te iskrene želje posameznikov po obnovitvi izgubljenega Zlatorogovega kraljestva
pod Triglavom vendarle sprožile predloge za ustanovitev Triglavskega narodnega parka
(Bizjak, 2004). Z oblikovanjem slovenskega prvega narodnega parka pa se je začelo tudi
oblikovanje politike varstva okolja v Sloveniji (Lah, 2001).
Oblikovanje TNP-ja je potekalo v več razvojnih stopnjah. Leta 1908 je profesor, naravoslovec
in seizmolog Albin Belar pripravil 1. predlog za zavarovanje doline Triglavskih jezer z
ustanovitvijo Naravovarstvenega parka nad Komarčo. V tistem času je bilo v Julijskih Alpah
še veliko več prvobitne narave kot je je danes. Zaradi nezainteresiranosti takratne oblasti in
pritožb okoliških kmetov, češ da zaradi parka ne bi imeli ustrezne zamenjave za pašo, predlog
ni bil uresničen. Belarjeva zamisel, da bi zavarovali dolino Triglavskih jezer, zagovornikom
varstva in ohranjanja narave ni več dala miru. Leta 1920 je tako Odsek za varstvo prirode
Muzejskega društva v Ljubljani predložil pokrajinski vladi za Slovenijo Spomenico o
ustanovitvi »alpskega parka v Dolini Sedmih jezer«. Predlog je bil uresničen s sklenitvijo
zakupne pogodbe leta 1924, dolino Triglavskih oziroma Sedmerih jezer pa so za narodni park
z uradnim imenom Triglavski narodni park razglasili šele z Odlokom leta 1961. S tem je
Slovenija dobila prvi in edini narodni park, ki pa se je številnim zdel nekoliko premajhen
(Piskernik, 1962; Bizjak, 2004; Javni zavod Triglavski …, 2008; Bizjak, 2008).
Triglavski narodni park kot ga poznamo danes je s sprejetjem in uveljavitvijo Zakona o
Triglavskem narodnem parku leta 1981 ustanovila država. S tem zakonom je park zelo razširil
svoje območje. V letu 2010 ga je nadomestil novi Zakon o Triglavskem narodnem parku,
katerega predlog je bil parlamentu prvič predstavljen že leta 2003. Novi zakon je območje
parka še nekoliko povečal in uvedel številne druge spremembe ter dopolnitve, ki so bolj v
koraku z današnjim časom (Ocena izvajanja veljavnega …, 2006).
Ta edinstven alpski svet varujejo številni pravni predpisi, med katerimi pa je najpomembnejši
oziroma temeljni Zakon o Triglavskem narodnem parku (v nadaljevanju ZTNP-1). Slednji
določa območje parka, varstvena območja in območja ožjih zavarovanih območij v narodnem
parku, pravila ravnanja in varstvene režime, način upravljanja narodnega parka, sodelovanja
javnosti in prebivalcev narodnega parka pri njegovem upravljanju, trajnostne razvojne
usmeritve v narodnem parku ter način njihovega izvajanja, financiranje, nadzor in tako dalje
(Zakon o Triglavskem …, 2010).
TNP je namenjen varstvu ekosistemov ter njihove celovitosti, ohranjanju ravnovesja med
naravo in človekom, varstvu in celostnemu ohranjanju naravne ter kulturne dediščine ter
drugih vrednot, spodbujanju trajnostnega razvoja in ohranjanju poselitve, omogočanju
obiskovanja za znanstvene, izobraževalne, rekreacijske, turistične in duhovne namene v
obsegu ter na način, ki je za naravo čim manj moteč in združljiv s cilji narodnega parka
(Zakon o Triglavskem …, 2010).
Zelo nazorno opredelitev parka je leta 2001 podal njegov dolgoletni direktor Bizjak, ki je o
njem zapisal sledeče: »TNP je slovenska država v malem: mnogim je v napoto, toda vsi jo
potrebujemo, vsi smo načelno za, toda le do meje lastnih privilegijev in koristi.« (Bizjak,
2001).
Upravljavec narodnega parka je Javni zavod Triglavskega narodnega parka (javna služba
ohranjanja narave) (v nadaljevanju Javni zavod TNP), ki ga je leta 1981 na podlagi Zakona o
Triglavskem narodnem parku ustanovila država (Zakonodaja, 2012). Organi javnega zavoda
so svet zavoda, strokovni svet in direktor, ki je odgovoren za delo ter poslovanje zavoda
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(Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda …, 2011). Vse strokovne službe, Oddelki in
Informacijska središča TNP-ja se med seboj povezujejo in sodelujejo (Javni zavod Triglavski
…, 2008).
Slika 8: Organizacijska struktura Javnega zavoda TNP leta 2012

Vir: Organigram, 2012

Pred ustanovitvijo narodnega parka je z območje upravljal Zavod za gojitev divjadi Triglav.
Temu zavodu je bila že leta 1971 zaupana skrb za operativno nadzorstvo in vzdrževanje
parka. Po razglasitvi TNP-ja leta 1981 je tako njegova uprava čez noč postala uprava
narodnega parka, lovski čuvaji pa so se preimenovali v naravovarstvene nadzornike (Načrt
upravljanja Triglavskega …, 2012). Javni zavod je imel decembra 2012 63 zaposlenih, ki
imajo poleg samega načrtovanja, upravljanja in razvoja parka še številne druge zadolžitve, kot
so urejanje prostora, naravovarstveni nadzor v prostoru, izvajanje predkupne pravice države
do nakupa nepremičnin v narodnem parku, varstvo kulturne dediščine, izobraževanje in
naravovarstvena vzgoja, naravovarstveni nadzor, ozaveščanje, informiranje in tako dalje
(Javni zavod Triglavski …, 2008). Podobno kot DOC ima tudi Javni zavod TNP pravico in
dolžnost zastopati interese narodnega parka v vseh upravnih in sodnih postopkih, katerih
predmet je narodni park. V teh postopkih je zavod zastopnik javne koristi. Zaposleni na
javnem zavodu pa v okviru različnih razvojnih, okoljevarstvenih in drugih projektov
sodelujejo tudi z ostalimi deležniki v parku (parkovne lokalne skupnosti, prebivalci narodnega
parka, lastniki zemljišč v narodnem parku, zainteresirana javnost …) (Zakon o Triglavskem
…, 2010). V tem oziru je največja razlika med DOC-em in Javnim zavodom TNP, da se mora
slednji pri izvajanju projektov in tudi pri upravljanju parka uskladiti s precej večjim številom
deležnikov, ker jih je na tem območju preprosto več, kot jih je na območju FNP-ja. Študenti
geografije so leta 2007 med domačini v parku izvajali anketo. Na podlagi njenih rezultatov so
prišli do ugotovitev, da je po mnenju domačinov njihova vključenost v upravljanje in razvoj
parka dokaj nizka. Vendar pa takšno stanje ni v celoti krivda upravljavca, saj so glede na
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rezultate ankete ti isti domačini tudi za morebitno sodelovanje pri njegovem upravljanju in
razvoju v prihodnosti pokazali le malo interesa (Bajde in sod., 2007).
Upravljanje parka se izvaja na podlagi desetletnega načrta upravljanja (Zakon o Triglavskem
…, 2010). Načrt upravljanja je programski akt, v katerem se določijo razvojne usmeritve in
načini izvajanja varstva, rabe ter upravljanja zavarovanega območja. Je ključni dokument
vsakega zavarovanega območja, saj zagotavlja njegovo kontinuiteto upravljanja (Načrt
upravljanja, 2012 ). Trenutno je načrt upravljanja še v pripravi in naj bi kmalu stopil v veljavo
(Postopek priprave načrta upravljanja, 2012).
TNP je z upravljavskimi izkušnjami, ki jih ima, eden od stebrov slovenskega varstva naravne
in kulturne dediščine in dober zgled za vse druge že obstoječe in nastajajoče parke (Kopač,
2001; Lah, 2003). Leta 2004 mu je bila podeljena evropska diploma, s katero je pridobil
prestižen naziv pomembnega zavarovanega območja s primernim upravljanjem (Mencinger,
2004).
3.2. TNP – fizičnogeografske značilnosti
TNP leži na območju mlado nagubanega gorstva Vzhodnih Julijskih Alp, ki ga v pretežni
meri gradi apnenec. Za območje parka je značilna zelo razgibana gorska ledeniško-kraška
pokrajina s številnimi značilnimi ledeniškimi in kraškimi oblikami, nad zgornjo gozdno mejo
pa se je izoblikovalo posebno kraško površje, tako imenovani visokogorski kras (Bizjak,
2004; Lukan-Klavžer, 2011; Začasne upravljavske smernice …, 2012).
Kljub dokaj enoviti geološki sestavi (Zdešar, 2011) lahko na območju TNP-ja najdemo pestro
in zanimivo pedološko dediščino. Zaradi posebnosti in redkosti nekaterih prsti (podzoli,
barjanska šota …) tudi v slovenskem merilu, jih lahko smatramo kot izjemno naravno
vrednoto (Kralj, 2011).
Šotna barja, ki so značilna za Pokljuko, najdemo pa jih tudi na Jelovici, spadajo med najbolj
dragocene ekosisteme na območju parka. Njihovo varstvo ima velik lokalni, državni in
mednarodni pomen. Ogrožena so predvsem zaradi velikega števila počitniških hiš in
spremljajoče infrastrukture, pritiska obiskovalcev, neurejene paše in gozdnih vlak (Dobravec
in sod., 2003).
Območje parka ne razpolaga z večjimi rudnimi bogastvi, čeprav je v preteklosti poleg pašne
živinoreje ravno iskanje in nabiranje železove rude povzročilo naseljevanje tega pretežno
gorskega in težko prehodnega območja (Zdešar, 2011).
Julijske Alpe predstavljajo mogočno oviro za vlažne zračne mase, ki k nam pritekajo iz
zahodnega kvadranta in prinašajo precej obilne padavine. Posledično je območje parka
pomembno strateško zaledje pitne vode za celotno Slovenijo. Večina vodotokov, ki si utira
pot preko parka, na njegovem območju tudi izvira in predstavlja povirne dele naših dveh
velikih rek, Save in Soče. Preko parka poteka evropska razvodnica med Jadranskim in Črnim
morjem. Porečje Soče odvaja vodo v Jadransko morje, porečje Save pa v Črno morje. Za
desne pritoke Save Dolinke je značilno, da so najlepši in najbolj dragoceni deli parka, skriti v
stranskih dolinah Krme, Vrat, Pišnice in Planice. Park je prepreden s številnimi divjimi
soteskami, koriti in tesnmi, preko katerih se vijejo kristalne vode in bučijo številni slapovi.
Poleg vodotokov je park znan tudi po svojih jezerih. Bohinjsko jezero, ki se nahaja na jugu
narodnega parka, je največje stalno jezero v Sloveniji (Bizjak, 2004). Med izjemne naravne
vrednote parka spadajo številna visokogorska jezera (Dvojno jezero, Krnsko jezero, Zgornje
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Kriško jezero …) nastala v ledeniško-kraških kotanjah (Začasne upravljavske smernice …,
2012).
Gozd je najznačilnejši in prevladujoči pokrajinski tip v parku. Leta 2012 je pokrival približno
2/3 ozemlja parka. Gozdni ekosistem ohranja naravno ravnotežje ter daje prostor, kritje in
zaščito vsemu, kar ga sestavlja (Bizjak, 2004; Začasne upravljavske smernice …, 2012).
Gozdne združbe ogrožajo predvsem gradnja gozdne prometne infrastrukture, strojna sečnja in
nestabilnost sestojev zaradi spremenjene drevesne sestave (Menegalija, 2011).
Bogastvo rastlinskega in živalskega sveta v parku je veliko. Nekatere avtohtone rastlinske in
živalske vrste najdemo celo samo na tem območju. Nemalo pa je tudi alohtonih rastlinskih in
živalskih vrst, ki s svojo invazivnostjo zelo spreminjajo podobo pokrajine ter izvajajo
negativne pritiske na naravno okolje (Začasne upravljavske smernice …, 2012).
Park je prepreden s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, ki se med seboj
prepletajo in predstavljajo bogato naravno in kulturno dediščino tega območja. Med naravno
dediščino med drugim uvrščamo endemične vrste planinskega cvetja, avtohtone in alohtone
živalske vrste (gamsi, kozorogi, svizci, jeleni, medvedi …), ostanke pragozdov, najstarejše
predstavnike macesnov, pokljuška barja, številna mokrišča v sredogorju in visokogorju,
tipične visokogorske kraške pojave, kraške jame, predalpske planote, Triglavsko severno
steno (eno najvišjih sten v Vzhodnih Alpah), številna naravna okna, ledeniški relief z
ledeniškimi oblikami, ostanke Triglavskega ledenika, dolino Triglavskih jezer, rečne soteske
in korita, visokogorska jezera, Bohinjsko jezero, reko Sočo, slapove, kraške izvire in še bi
lahko naštevali (Mencinger, 2004; Bizjak, 2008).
Nikjer drugje v Sloveniji ni na tako strnjenem in zaokroženem območju, kot je TNP, zbranih
tako veliko naravnih vrednot. V tem dejstvu se nahaja tudi eden izmed poglavitnih razlogov,
da je ravno na tem območju nastala želja in ideja o nastanku prvega narodnega parka v
Sloveniji (Berginc, Kremesec-Jevšenak, Vidic, 2006).
3.3. TNP – družbenogeografske značilnosti
Za TNP je značilna redka in razpršena poselitev (gostota poselitve je daleč pod slovenskim
povprečjem in je leta 2012 znašala 2,9 preb/km2), ki je skoncentrirana v vzhodnem delu
parka, s središčem pri Bohinjskem jezeru. Naselja na območju parka so po obsegu in po
številu prebivalcev razmeroma majhna. Znotraj meja narodnega parka je leta 2010 v 33
naseljih živelo 2444 ljudi. Po uradnih podatkih se je skupno število prebivalcev znotraj parka
v zadnjih letih minimalno povečalo. Od vseh registriranih prebivalcev jih je v parku leta 2012
stalno živelo okrog 80 % (Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012). Izobrazbena in starostna
struktura prebivalstva je vsa zadnja leta slaba. Za aktivno prebivalstvo so značilne dnevne
migracije na delo v večja naselja izven parka. Zaradi obmejne lege in redkega prometnega
omrežja pa je z izjemo vzhodnega dela dostopnost parka dokaj slaba (Bajde in sod., 2007;
Plut, 2008; Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012).
Kulturna dediščina TNP-ja ima s svojim bogastvom in raznolikostjo izjemno vrednost za park
(Začasne upravljavske smernice …, 2012). V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine
ima celotno območje parka status nepremične kulturne dediščine (Gradnja objektov …, 2012).
Na njegovem območju so prisotne tako materialna – nepremična kulturna dediščina
(predvsem stavbna) kot tudi premična (muzejske zbirke in premični spomeniki) in živa
kulturna dediščina (Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012). Nekatere v osnovi naravne
danosti v parku, kot so planine, grbinasti travniki in alpske doline z razloženo poselitvijo,
prištevamo tako k naravni kot tudi kulturni dediščini, saj jim je človek s svojo prisotnostjo in
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tradicionalno rabo prostora skozi generacije vtisnil svojevrsten pečat (Lukan-Klavžer,
Zakotnik, 2006).
Stanovanjske in gospodarske stavbe, njive, travniki, senožeti in pašniki, visoke planine in
pastirska naselja so ustvarili tip kulturne pokrajine, ki ga sicer ne najdemo ne v Sloveniji ne
drugod v Alpah (Bizjak, 2004). Spreminjanje kulturne pokrajine zaradi opuščanja kmetijskih
dejavnosti in zaraščanja kmetijskih zemljišč pa v zadnjem času vodi v zmanjševanje
pokrajinske in biotske pestrosti (Bizjak, 2006). Pašne planine s stanovi sicer predstavljajo eno
glavnih razvojnih in turističnih priložnosti parka, vendar so žal mnoge že zapuščene ali pa so
s pašniškega vidika neaktivne. Le na redkih je še moč videti značilno stavbno dediščino
(Bajde in sod., 2007).
Obstoječa struktura gospodarstva v parku je okrnjena in razvojno šibka, temu ustrezna pa je
tudi nizka ponudba delovnih mest (Marolt in sod., 2012). V preteklosti so bile na območju
parka najpomembnejše gospodarske dejavnosti fužinarstvo, oglarstvo, planšarstvo in
gozdarstvo (Frantar, Brancelj, Smrekar, 2003). Leta 2012 so se med osrednje dejavnosti v
parku uvrščale kmetijstvo, gradbeništvo, lesnopredelovalna industrija in turizem (Naselja in
ljudje v parku, 2012). Slednji predstavlja prebivalcem parka glavni vir zaslužka. V določenih
oblikah turizma (izletniški turizem, turizem na kmetijah, ekoturizem …) vidijo priložnost in
perspektivo tudi za nadaljnji razvoj (Bajde in sod., 2007). Trajnostni turizem ima v parku in
parkovnih občinah izmed vseh dejavnosti največje razvojne možnosti in največjo vlogo pri
uresničevanju razvojnih ciljev parka (Mlekuž, Zupan, 2011).
TNP je eno najpomembnejših turističnih območij pri nas. Začetki turizma in rekreacije na
območju Julijskih Alp so starejši od samega parka in se na območju Julijskih Alp ujemajo z
razvojem gorništva in gorskega vodništva (Pretner, Šolar, 2006). Obiskovanje, doživljanje,
spoznavanje in raziskovanje parka spadajo med pomembnejše cilje njegove ustanovitve.
Ogledovanje samega parka je pod enakimi pogoji dovoljeno vsakomur in je brezplačno
(Zakon o Triglavskem …, 2010). Leta 2008 ga je obiskalo okrog 1,6 milijona obiskovalcev
(Slabe-Erker, Kavaš, 2008), med katerimi so prevladovali enodnevni obiskovalci (Cigale,
Lampič, Mrak, 2010). Obisk tako v poletnem kot tudi v zimskem času narašča (Mlekuž,
Zupan, 2011).
Večino turističnega obiska generirajo naravne danosti (mir, čisto okolje, lepa in pretežno
neokrnjena narava, bogat rastlinski in živalski svet, kvalitetna pitna voda), saj so v primerjavi
s kulturno dediščino tako obiskovalcem kot tudi domačinom nekoliko bolj privlačne. Ljudje
prihajajo na to območje, da si omenjene znamenitosti ogledujejo, se ob njih spočijejo ali pa z
adrenalinskimi športi dvignejo utrip. Možnosti za rekreacijo v parku so številne in se iz leta v
leto povečujejo. Najbolj množična oblika rekreacije je še vedno planinstvo in gorništvo, ki
večinoma poteka po označenih poteh, speljanih po celotnem parku (Bajde in sod., 2007).
Promocija parka za namene povečanja obiska poteka na različne načine in v obliki različnih
partnerstev. Za namene boljše promocije parka in turizma v njem so marca 2003 direktorji
lokalnih turističnih organizacij Bled, Bohinj, Bovec, Kranjska Gora in Sotočje ter direktor
TNP-ja podpisali formalni dogovor o sodelovanju. Poleg njih narodni park promovira tudi
Slovenska turistična organizacija. Med najbolj učinkovite tako pri sami promociji kot tudi pri
trženju pa se v zadnjem času uvrščajo zlasti manjše turistične agencije, ki so izrazito
usmerjene v izvajanje doživljajskega turizma (Keršič-Svetel, 2002).
Poleg koristi ima turizem za park tudi nekatere negativne posledice. Promet, ki je povezan
tako rekoč z vsemi vrstami obiskovanja parka, namreč povzroča največje okoljske
obremenitve in probleme v narodnem parku (Mencinger, Šolar, 2007). Dejavnosti turizma,
turistična infrastruktura in raznorazne stare in nove oblike rekreacije v parku so vse bolj
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razvejene, generirajo vedno večji obisk in posledično povzročajo vse več različnih vrst
pritiskov na okolje parka. Med obiskovalci so problematični predvsem zelo številni planinci,
ki se ne držijo označenih poti, s čimer povzročajo večjo potno erozijo, ogrožajo rastišča
zavarovanih rastlinskih vrst in vznemirjajo živali v parku (Plut 2008; Začasne upravljavske
smernice …, 2012).
TNP že več desetletij pesti tudi problem črnih gradenj, predvsem počitniških hiš. Številna
pastirska naselja in senožetne planine so se spremenile v moderna počitniška naselja, ki
predstavljajo največje onesnaženje slovenske kulturne krajine (Bizjak, 2006). V današnjih
časih je žal vsem naseljem na območju parka, ne le pastirskim, zaradi sprememb
poselitvenega vzorca in vnašanja neznačilnih arhitekturnih prvin skupno tudi postopno
izgubljanje identitete in tipoloških posebnosti (Začasne upravljavske smernice …, 2012).

31

Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem
parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije
4.

ORIS NARODNEGA PARKA FIORDLAND
Slika 9: Narodni park Fiordland s posameznimi sredstvi interpretacije leta 2012

Vir podatkov: Koordinates, 2013

Med novozelandskimi narodnimi parki je v diplomskem delu podrobneje obravnavan zgolj
Narodni park Fiordland. Za obravnavo slednjega smo se odločili, ker lahko v primerjavi z
ostalimi novozelandskimi narodnimi parki z vidika interpretacije dediščine ter posameznih
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fizičnogeografskih značilnosti med njim in Triglavskim narodnim parkom potegnemo največ
vzporednic.
Narodni park Fiordland (v nadaljevanju FNP), ki je svoje ime dobil po številnih globoko v
celino vrezanih fjordih, je največji izmed narodnih parkov Nove Zelandije in med največjimi
narodnimi parki na svetu. Leži na jugozahodnem delu Južnega otoka, od svojega nastanka pa
se njegov obseg konstantno povečuje. V letu 2007 se je razprostiral na skoraj 1 300 000
hektarjih oziroma 4 % državnega ozemlja, v prihodnosti pa se namerava ta delež še povečati.
Številna mejna območja parka, kot so gozdovi, obala in gorovja, so namreč potencialna
območja za priključitev v park. Njegove meje so leta 2007 vključevale večino regije
Fiordland, za katero so značilna raznolika in obsežna naravna območja ter bogata zgodovina
izkoriščanja naravnih virov tako s strani Maorov kot tudi kasneje evropskih priseljencev.
Poleg regije Fiordland spadajo k parku tudi otoki ob njegovi obali in oddaljeno Solandersko
otočje. Za razliko od celinskih voda (reke in jezera) na območju parka vode fjordov ne
spadajo med sestavne dele parka. Park spada tudi med največja naravna območja na svetu.
Leta 1990 je postal del območja Te Wähipounamu oziroma Jugozahodne Nove Zelandije, ki
je uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine (Fiordland National Park Management
plan, 2007).
4.1. FNP – postopek ustanavljanja
Prvo zavarovanje naravne in kulturne dediščine na območju današnjega FNP-ja sega v leto
1905, ko je bila regija Fiordland razglašena za javni rezervat. Slednji se je nato leta 1952
preoblikoval in preimenoval v Narodni park Fiordland (Fiordland National Park Management
plan, 2007).
Takratni razlogi za zavarovanje območja niso bili nič kaj okoljevarstveno naravnani. Izhajali
so namreč iz dejstva, da to dokaj robustno in neobljudeno območje za razvoj gospodarstva ne
predstavlja večje perspektive, zaradi česar so ga brez večjih obotavljanj zavarovali oziroma
namenili za potrebe varstva in ohranjanja okolja. Šele ko so se okoljevarstvene ideje in težnje
nekoliko razmahnile in so ljudje postali okoljsko bolj ozaveščeni, so se začeli resnično
zavedati pomena tega območja in njegove dediščine (Mainland Southland …, 1998).
Način upravljanja ter ostale usmeritve FNP-ja določa Zakon o Narodnih parkih, pravni
predpis, ki velja za vse obstoječe narodne parke na Novi Zelandiji. Zakon določa trajno
varstvo posameznih območij na Novi Zelandiji, katerih varstvo je zaradi izjemnih
pokrajinskih lastnosti, edinstvenih ekosistemov, čudovitih, unikatnih ali znanstveno
pomembnih naravnih oblik v interesu naroda. Z zakonom se tem območjem podeli status
narodnega parka. Namenjena so ohranjanju lastne (intrinsične) vrednosti in omogočanju
obiskovanja za različne namene ter na način, ki je za naravo čim manj moteč (National parks
Act 1980, 2011).
Območje FNP-ja je v celoti v državni lasti. Nahaja se znotraj Southlandskega revirja za
ohranjanje (Southland Conservancy) (Consevation Act 1987, 2011; Department of
Conservation …, 2011; Structure, 2012). S parkom neposredno upravljajo posamezni DOCevi območni uradi in pisarne znotraj omenjenega revirja ter Upravni odbor za ohranjanje
Southlanda (Southland Conservation Board …, 2010). Upravni odbor za ohranjanje
Southlanda je odgovoren za oblikovanje politike upravljanja specifične za FNP, dnevno
vodenje in upravljanje parka pa je v domeni DOC-a. Slednji s FNP-jem upravlja na podlagi
Zakona o narodnih parkih, Zakona o ohranjanju, Zakona o zgodovinskih območjih, Zakona o
zaščitenih zgodovinskih predmetih, Splošne politike za narodne parke, Načrta upravljanja
Narodnega parka Fiordlenda, Lokalnih predpisov Narodnega parka Fiordland in številnih
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drugih predpisov. V upravljanje so vključena tudi lokalna maorska plemena in ostale interesne
skupine (Fiordland National Park Management plan, 2007).
Upravljanje FNP-ja se tako kot v primeru TNP-ja izvaja na podlagi desetletnega načrta
upravljanja. Načrt upravljanja FNP-ja je zakonski dokument, ki določa upravljanje parka v
skladu s Splošno politiko za narodne parke in Zakonom o narodnih parkih. Načrt upravljanja
vsebuje natančno opredeljene cilje in usmeritve za učinkovito upravljanje parka. Pripravil ga
je Southlandski revir za ohranjanje v sodelovanju z Upravnim odborom za ohranjanje
Southlanda in predstavniki organizacije maorskih plemen Južnega otoka (Te Rünanga o Ngäi
Tahu) (Fiordland National Park Management plan, 2007).
4.2. FNP – fizičnogeografske značilnosti
FNP leži na jugozahodnem delu mlado nagubanega gorstva Južnih novozelandskih Alp, ki se
dvigajo vzdolž aktivnega Alpskega preloma. Fiordland predstavlja največje sklenjeno
območje kristalinskih kamnin na Novi Zelandiji. Blok iz gnajsa gradi veliko večinoma
kupolasto gorsko maso, ki je dvignjena nad okolico in je bila zaradi tega v ledeni dobi,
podobno kot Julijske Alpe, močno preoblikovana. Posledično na območju parka prevladuje
težko prehodna ledeniška gorska pokrajina z globokimi v kopno zajedenimi ledeniškimi
dolinami – fjordi, ledeniškimi U dolinami in drugimi značilnimi ledeniškimi oblikami
(Fiordland National Park Management plan, 2007).
Na območju parka najdemo številna rudna bogastva, ki so v preteklosti na to območje
privabljala Maore in evropske priseljence (Fiordland National Park Management plan, 2007).
Obala Fiordlanda z gorami, ki se dvigajo do 2000 metrov visoko, predstavlja mogočno oviro
za močne zahodne vetrove. Ta ovira je glavni krivec za burno in ekstremno vlažno podnebje
Fiordlanda (Fiordland National Park Management plan, 2007).
Bistvo Fiordlanda je voda, ki je imela in ima še vedno glavno vlogo pri oblikovanju značaja
regije (Fiordland National Park Management plan, 2007). V ledeni dobi je ledeni pokrov s
številnimi ledeniki močno preoblikoval relief in ustvaril strmo, golo in robustno pokrajino
(Černe, 1996). Kasneje je v obliki jezer, rek, oceanov, snežišč in dežja vanjo prodrla voda. Ob
vzhodni meji prevladujejo velika jezera in reke, na zahodni pa fjordi. Naravna kakovost voda
parka je zelo visoka. Jezera in reke Fiordlanda skupaj oblikujejo največji sistem vodnih poti
na Novi Zelandiji. Tri največja jezera (Hauroko, Manapöuri in Te Anau) pa so najgloblja
jezera v državi (Fiordland National Park Management plan, 2007).
Tako kot velik del TNP-ja, tudi okrog 2/3 FNP-ja prekriva gozd (Fiordland National Park
Management plan, 2007), ki je med zaščitenimi ekosistemi parka daleč najbolj obsežen.
Obsežen del Fiordlanda predstavlja največje neprekinjeno območje ostanka avtohtonega
bukovega gozda na Novi Zelandiji (Mainland Southland …, 1998).
FNP je »oporišče« za mnoge maloštevilčne novozelandske endemične ptice. V gorskih
predelih Fiordlanda se nahajajo zelo ranljivi in na zahtevne naravne razmere dobro prilagojeni
alpski ekosistemi, dolga in zelo razčlenjena morska obala parka pa je dom številnim obalnih
in morskih ekosistemom. V slednjih najdemo (v svetovnem merilu) edinstvene primerke
rastlinskih in živalskih vrst. Alohtoni škodljivci (predvsem plenilci in rastlinojedi sesalci), ki
jih na območju parka ni malo, pa kljub vsemu naprezanju DOC-a, da bi jih iztrebili, še vedno
predstavljajo veliko grožnjo za avtohtone vrste in celotno naravno dediščino parka (Fiordland
National Park Management plan, 2007).
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FNP je s svojo občudovanja vredno in težko prehodno ledeniško gorsko pokrajino, deževnimi
pragozdovi, mnogimi slapovi, rekami in jezeri, granitnimi vrhovi, številnimi avtohtonimi
ekosistemi, območji nedotaknjene divjine in čistimi prostranstvi eden izmed naravnih vrednot
najbolj polnih in edinstvenih predelov Nove Zelandije (Mainland Southland …, 1998; Natek,
K., Natek, M., 1999; Fiordland National Park Management plan, 2007; Destinations. National
parks, 2012; Fiordland National Park, 2012).
4.3. FNP – družbenogeografske značilnosti
Za razliko od našega narodnega parka FNP tako rekoč nima stalnih naseljencev, kljub temu pa
območje razpolaga z bogato in raznoliko zgodovino začasnega naseljevanja, raziskovanja in
izkoriščanja naravnih virov. Že pred stoletji so območje Fiordlanda sezonsko naseljevali
Maori. Območje jim je zagotavljalo možnost rabe številnih naravnih virov, ki so bili nujni za
njihovo preživetje. Evropski priseljenci so na območje prišli več stoletij kasneje. V prvi fazi
so območje predvsem raziskovali. Nato je sledilo dolgotrajno izkoriščanje njegovih naravnih
virov, ki se je razmahnilo predvsem s koncem 19. stoletja, in sicer z odkritjem obsežnih zalog
zlata. V tem času so se oblikovali tudi načrti vzpostavitve večjih rudnikov, žag in kmetij,
vendar pa so bila zaradi ekstremnih vremenskih pogojev takšna prizadevanja zgolj
kratkotrajne narave (Fiordland National Park day walks, 2010).
Leta 2007 so bile v parku dovoljene določene oblike rabe naravnih virov (izvajanje turističnih
in rekreacijskih dejavnosti, pridobivanje in uporaba kamenja, pridobivanje hidroenergije …),
za katere pa je bilo vselej potrebno pridobiti koncesijo (Fiordland National Park Management
plan, 2007).
Maori so s svojo večstoletno prisotnostjo in rabo naravnih virov območju vtisnili svojevrsten
pečat. V obdobju njihove vidnejše dejavnosti na tem območju oziroma rabe območja so se
oblikovale poti, območja lova, grobišča, duhovna območja, kamnolomi in druge ostaline, ki
povečini še vedno nosijo maorska imena. Danes ti relikti preteklosti sestavljajo pomembno
kulturno predvsem arheološko dediščino parka. Kasnejši priseljenci evropejskega rodu so se
ukvarjali predvsem z raziskovanjem, kitolovom in drugimi oblikami lova, rudarjenjem,
sekanjem in spravilom lesa, neuspešnim naseljevanjem, ladjarstvom, turizmom ter kasneje z
zaščito rastlinskih in živalskih vrst. Tudi te dejavnosti so za seboj pustile veliko sledi.
Nekatere izmed teh sledi so se uvrstile na seznam kulturne dediščine ter se ohranile vse do 21.
stoletja (Fiordland National Park Management plan, 2007).
V primerjavi s TNP-jem sta zgodovinska in kulturna dediščina nekoliko manj bogati, vendar
pa sta prav tako dokaj ogroženi. Ogrožajo ju burna vlažna vremenska dogajanja, številni drugi
naravni dejavniki, kot sta razpadanje in korozija ter človek. Nevedni oziroma neozaveščeni ali
pa zgolj brezbrižni posamezniki namreč pogosto nabirajo spominke, ki jih ne bi smeli, ali pa
se kako drugače fizično izživljajo nad dediščino. Poleg tega ima probleme z zaščito in
ohranjanjem te dediščine tudi sam DOC, ki je strokovno veliko bolje podkovan na področju
ohranjanja in varstva naravne dediščine. Posameznim zaposlenim se zato občasno zgodi, da v
primeru kulturne dediščine sprejemajo napačne odločitve in po pomoti poškodujejo objekte,
spremenijo njihove kulturne značilnosti, neprimerno obnovijo objekte ali pa izgubijo podatke
in informacije o dediščini. V dobro kulturne dediščine parka bo moral DOC v prihodnje torej
nameniti še več pozornosti v zaustavljanje in preprečevanje delovanja naravnih procesov,
zmanjševanje negativnih človeških vplivov, identificiranje, evidentiranje in vrednotenje
kulturne dediščine ter v izboljševanje samega upravljanja kulturne dediščine (Fiordland
National Park Management plan, 2007).
Dostop do parka in v sam park je možen na različne načine in z različnimi prevoznimi
sredstvi. Najmanj izbire obiskovalcem ponuja kopenski dostop, saj je omrežje cest zaradi
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fizičnogeografskih značilnosti parka dokaj nerazvejano. Edina pomembnejša cestna povezava
poteka do naselja in jezera Te Anau na meji parka ter nato naprej do fjorda Milford Sound. Z
izjemo slednjega je dostop do fjordov mogoč zgolj z morskim plovilom (Černe, 1996). Plovba
poteka tudi po mnogoterih jezerih in rekah znotraj parka, s čimer ob enem omogoča
dostopanje do določenih delov parka, do katerih kopenski dostop ni mogoč ali pa je zelo
otežen, po drugi strani pa predstavlja tudi zelo pomemben sestavni del turistične ponudbe
parka (Fiordland National Park Management plan, 2007). Park premore tudi nekaj letaliških
pist ter letališče v Milford Soundu (Oyson, 2010). Zelo uporabna so vodna letala, ki lahko
pristanejo na številnih jezerih v notranjosti parka in omogočajo dostop do večine
fiordlandskih obal (Fiordland National Park Management plan, 2007).
Prevladujoča in najhitreje rastoča gospodarska panoga v širši regiji Southland, pod katero
spada tudi Fiordland s FNP-jem, je turizem, ki pa ni edina panoga na območju. Ob jezeru
Manapouri, ki se nahaja znotraj meja parka, namreč poteka tudi proizvodnja električne
energije, med tradicionalnimi oziroma že dalj časa uveljavljenimi panogami na območju pa je
najpomembnejše ribištvo (Mainland Southland …, 1998).
Park okoliškemu območju oziroma prebivalcem v svoji bližnji okolici in v sosednjih regijah
poleg okoljskih prinaša tudi številne družbene ter gospodarske koristi. Zaradi njega je skupna
gospodarska moč širše regije občutno večja. Upravljanje parka in turizem, ki se je razvil kot
posledica njegovega obstoja, namreč generirata mnoga delavna mesta ter na mnoge druge
načine dvigujeta blaginjo celotnega okoliškega območja (Regional economic impacts of
Fiordland National Park, 2006).
FNP je eno izmed najpomembnejših in najbolj obiskanih turističnih območij na Novi
Zelandiji. S številnimi edinstvenimi priložnostmi za obiskovalce, kot je večdnevni pohod po
panoramski stezi Milford, se uvršča tudi na seznam mednarodnih turističnih atrakcij. Turizem
se je začel na tem območju razvijati že pred samo ustanovitvijo parka. Prve oblike turizma so
vključevale predvsem vodenja po stezi Milford in dolini Hollyford ter po fjordih Milford
Sound in Doubtful Sound (Fiordland National Park Management plan, 2007). Leta 2006 je
park obiskovalo okrog 600 000 obiskovalcev, med katerimi so prevladovali mednarodni
obiskovalci (Regional economic impacts of Fiordland National Park, 2006). Največ
obiskovalcev so leta 2012 zabeležili na severovzhodnem delu parka, ki je lažje dostopen,
premore več turistične infrastrukture in se ga v javnosti tudi najbolj oglašuje. Obisk tako v
poletnem kot tudi v zimskem času narašča, predvsem s strani mednarodnih obiskovalcev. Po
številu slednjih FNP zadnjih nekaj let prednjači pred ostalimi narodnimi parki (International
visitor numbers, 2012).
Med trenutno najhitreje rastoče sektorje turistične industrije na območju FNP-ja se uvrščata
ekoturizem in pustolovski turizem. Park obiskovalcem predstavlja obsežen prostor za
izvajanje vedno številčnejših oblik rekreacije in ostalih prostočasnih dejavnosti, med katerimi
prednjačita izletništvo oziroma pohodništvo ter križarjenje po fjordih in jezerih (Fiordland
National Park Management plan, 2007). Naravne danosti, kot so območja naravnega
zvočnega okolja, območja z lastnostmi divjine, številni fjordi, jezera, slapovi, gorske skupine
in bogat rastlinski ter živalski svet, pritegnejo prenekaterega obiskovalca. Med naravnimi
znamenitostmi je najbolj priljubljen fjord oziroma morski rokav Milford Sound, ki ga je leta
1998 obiskalo okrog 500 000 obiskovalcev (Mainland Southland …, 1998).
Zaradi oddaljenosti od večjih urbanih središč večina ljudi park dojema kot odročno in
neobljudeno območje divjine, kar za nekatere obiskovalce predstavlja zelo pomemben vlečni
dejavnik oziroma veliko primerjalno prednost FNP v primerjavi z ostalimi turističnimi
območji na Novi Zelandiji (Fiordland National Park Management plan, 2007).
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Številni turistični koncesionarji so odlični ambasadorji varstva in ohranjanja FNP-ja. Med
drugim se najpogosteje kot pokrovitelji aktivno vključujejo v programe za zaščito živalskih in
rastlinskih vrst. Aktivno se vključujejo tudi v samo upravljanje s temi vrstami ter v
oglaševanje njihovega pomena in pomena ostale dediščine parka (Fiordland National Park
Management plan, 2007).
Zaradi različnih namenov obiskovanja parka ter vedenjskih navad prihaja med vedno bolj
številnimi obiskovalci občasno tudi do sporov oziroma navzkrižij (Mainland Southland …,
1998 ).
Negativne posledice vse večjega števila obiskovalcev so tudi zmeraj večja gneča, hrup, potna
erozija in druge oblike poškodovanja poti ter negativni vpliv na občutljive naravne
ekosisteme. Z vsemi temi negativnimi vplivi in posledicami se DOC srečuje vsakodnevno in
jih sproti poskuša odpraviti ali pa vsaj omiliti (Fiordland National Park Management plan,
2007).
Za razliko od TNP-ja na območju FNP-ja tako rekoč ni umetnih struktur oziroma vidnih,
večjih človekovih posegov v prostor. Tisti redki, ki so, so povezani s prostočasnimi
dejavnostmi, programi s področja biotske raznovrstnosti ali pa gre za telekomunikacijsko in
energetsko infrastrukturo. Na vrednote parka imajo v splošnem zaradi svoje redkosti zgolj
omejen vpliv (Fiordland National Park Management plan, 2007). Večji negativen vpliv na
vrednote parka ima med temi umetnimi strukturami potencialno zgolj cestno omrežje v parku,
ki kljub svoji nerazvejanosti pogosto pospešuje širjenje rastlinskih in živalskih invazivnih vrst
(Fiordland National Park Management plan, 2007).
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5.

INTERPRETACIJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
5.1. Opredelitev in vloga interpretacije dediščine
Interpretacija dediščine je kot javna storitev in komunikacijska stroka v našem kulturnem
svetu prisotna šele od sredine 20. stoletja dalje. Za očeta sodobne interpretacije dediščine
velja ameriški novinar, pisatelj in velik ljubitelj ameriških narodnih parkov Freeman Tilden.
V svoji knjigi Interpreting our heritage iz leta 1957 je namreč kot prvi podal njeno uradno
definicijo, ki se glasi: »Interpretacija dediščine je izobraževalna dejavnost, ki si pomene in
odnose prizadeva razkrivati predvsem preko uporabe originalnih predmetov, z izkušnjami iz
prve roke ter s pomočjo ponazarjajočih sredstev in ne zgolj preko posredovanja stvarnih
informacij.« (Tilden, 1957, str. 8). V pisateljevem času interpretacija dediščine še ni bila
umeščena in pojasnjena v nobenem terminološkem ali drugem slovarju (Tilden, 1957), zaradi
česar slednji tudi velja za njenega utemeljitelja.
Vlogo interpretacije dediščine je Tilden (1957) opredelil preko 6. osnovnih načel
interpretacije, in sicer:
1.
Vsaka interpretacija, ki predstavljenega ali opisanega ne poveže z osebno izkušnjo ali
osebnostjo obiskovalca, bo jalova.
2.
Informacija kot taka ni interpretacija. Interpretacija je razodetje, ki temelji na
informaciji. Kljub temu, da sta interpretacija in informacija dve popolnoma različni stvari, pa
interpretacija vendarle vsebuje tudi informacije.
3.
Interpretacija je umetnost, ki znotraj sebe združuje številne različne umetnosti, ne
glede na to ali predstavljamo znanstveno, zgodovinsko ali arhitekturno gradivo. Vsake
umetnosti se lahko do neke mere priučimo.
4.
Glavni namen interpretacije ni poučevanje, temveč provokacija.
5.
Namen interpretacije je predstavitev celote in ne samo posameznih delov.
6.
Interpretacija, ki jo podajamo otrokom, ne sme biti zgolj »razredčena« verzija
interpretacije za odrasle, temveč mora biti zasnovana drugače (Tilden, 1957).
Njegova opredelitev interpretacije dediščine je še v 21. stoletju osnova za aktualne,
natančnejše in stopnji razvoja stroke primernejše opredelitve, medtem ko so se njegova
osnovna načela interpretacije dediščine ohranila v svoji izvirni obliki vse do danes, priključila
so se jim zgolj nekatera nova, ki pa za razumevanje vloge interpretacije dediščine niso tako
bistvena.
Med sodobnejše opredelitve interpretacije dediščine med drugim spada opredelitev, ki jo je
leta 2000 sprejela Narodna zveza za interpretacijo (National Association for Interpretation).
Le-ta navaja, da je »interpretacija proces sporazumevanja, ki ustvarja čustvene in miselne
povezave med zainteresirano javnostjo in inherentnim pomenom naravne in kulturne
dediščine« (Brochu, Merriman, 2002).
Svojo opredelitev je podal tudi Avstralski in novozelandski svet za ohranjanje okolja
(ANZECC), ki interpretacijo dediščine razlaga sledeče: »Interpretacija dediščine se nanaša na
informiranje, katerega cilj je pospeševanje razumevanja ter spoštovanja premoženja in
vrednot parkov.« (Best practice …, 1999).
Interpretacijo dediščine so s svojimi besedami opredelile tudi številne druge organizacije za
interpretacijo dediščine, med drugim Interpretation Canada in Interpretation Australia
(Interpretation Handbook …, 2005).
Tudi številni strokovnjaki s področja interpretacije dediščine so preko strokovnih ali
znanstvenih člankov podali svoje videnje, dojemanje in razlago interpretacije. Med slednje se
uvrščata Beck in Cable (2002, str. 7), ki si interpretacijo dediščine razlagata kot »obliko
sporazumevanja z izobraževalno funkcijo ter razodevanjem sporočil, ki vključujejo oziroma
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se navadno nanašajo na našo naravno in kulturno dediščino«. Zanju je interpretacija dediščine
posebna oblika umetnosti oziroma ustvarjalni akt, ki različne drobce združuje v celoto. Z
drugimi besedami, elementom v pokrajini oziroma zgodovinskim dogodkom poskuša
pridihniti nek širši/skupen pomen. Po drugi strani pa je zelo individualistična in osebna, saj je
rezultat okolja, v katerem je posamezni interpretator odraščal, rezultat njegovih osebnih
izkušenj, znanj, domišljije in ustvarjalnosti (Beck, Cable, 2002).
Svetovno priznan interpretator oziroma strokovnjak s področja interpretacije dediščine John
Veverka meni, da je interpretacija dediščine sestavni del razumevanja in upravljanja naše
dediščine. Ne glede na vsebino se varstvo dediščine nanaša na nekaj pomembnega/vrednega
in interpretacija dediščine je način, na katerega pomagamo ljudem ceniti ta pomen/vrednoto.
Če to dosežemo, le-ti podprejo prizadevanja za ohranjanje in varstvo določenega območja in
njegove dediščine ter se v samo varstvo in ohranjanje tudi aktivno vključijo (Hlad, 2004).
Sam H. Ham, ameriški profesor psihologije sporazumevanja, ki poleg Veverke spada v sam
vrh interpretatorjev dediščine, dodaja, da interpretacija dediščine ni podajanje dejstev in
resničnih, znanstveno potrjenih podatkov, temveč se ta dejstva uporablja zgolj, ko pomagajo
obiskovalcem pri razumevanju in spoštovanju tega, kar jim kažemo oziroma o čemer jim
govorimo. Na prvem mestu je pomen naravnih ali kulturnih znamenitosti, ki ga želimo razkriti
našim poslušalcem, in ne gola dejstva o teh znamenitostih. Kakšen pomen ima dediščina v
zgoščeni obliki izrazimo preko glavnega sporočila (teme), ki je eno izmed ključnih elementov
oziroma komponent interpretacije dediščine (Ham, 1992).
Od prve opredelitve interpretacije dediščine je torej sledilo veliko novejših, aktualnejših in
vsebinsko popolnejših opredelitev, ki pa jih bodo v prihodnje zaradi neprestanega razvoja
same stroke verjetno zamenjale še novejše in stopnji razvoja stroke ter obstoječemu naboru
informacij bolj prilagojene opredelitve (Brochu, Merriman, 2002).
Kljub številnim ne popolnoma enotnim definicijam pa je interpretaciji dediščine skupno eno,
in sicer da je varuhinja naših naravnih in kulturnih bogastev. Preko nje je namreč moč doseči
razumevanje dediščine, preko razumevanja spoštovanje in preko spoštovanja vzbuditi željo po
varstvu ter konec koncev tudi dejansko zavarovanje dediščine in njeno dojemanje kot
pomembne vrednote za celotno človeštvo (Tilden, 1957). Interpretacija dediščine je proces
ustvarjanja pomena tistega, kar interpretiramo. Njen namen ni zgolj podajanje golih dejstev in
učenje občinstva o dediščini, temveč razkrivanje, zakaj dotično dediščino sploh interpretiramo
in zakaj je pomembna (Ham, 2002b). Glasniki interpretacije naravne in kulturne dediščine
(interpretatorji) območjem, objektom in idejam vdihnejo življenje. S tem želijo obiskovalce
navdihniti s spoštovanjem in sočutjem do dediščine, občutkom za prostor (Tilden, 1957). Z
razkrivanjem tistih lastnosti dediščine, ki jih ljudje zgolj s svojimi čuti in čutili nismo
sposobni zaznati, želijo ustvariti pozitivno mnenje o njej, obiskovalcem prevetriti um,
oziroma povzročiti, da se zamislijo o določenih stvareh ter o njih ponovno premislijo. Preko
razkrivanja skritih zgodb in pomenov obiskovalce povežejo z naravno in kulturno dediščino,
poglabljajo njihovo razumevanje dediščine ter jim širijo obzorja (AHI, 2012).
Na splošno so interpretatorji vsi posamezniki, od učiteljev, prodajalcev, odvetnikov, voznikov
taksijev do vodnikov po parkih in njihovih poteh. Torej ni pomembno, kdo jo izvaja oziroma
o čem govori, temveč na kakšen način jo izvaja, kako uspešen je pri tem, koliko ljudi se
dotakne. Dober interpretator se mora tako predvsem znati dobro sporazumevati in prepoznati
ter razložiti kvalitete interpretiranega predmeta (Ham, 1992).
Povedano na preprost način – interpretacija dediščine pomeni udejstvovanje z namenom, da bi
dediščina postala razumljiva vsem ljudem (Ham, 1992).
Kako velik pomen za ohranjanje zdravega okolja in s tem zagotavljanje dobrobiti celotnega
človeštva ima interpretacija dediščine, se kaže v času gospodarskih, okoljskih in političnih
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kriz, ki ogrožajo kvaliteto našega življenja ter pokrajine sveta. Če se želimo iz njih rešiti,
potrebujemo usposobljene in ozaveščene ljudi, ki razumejo odnos med človekom in naravo.
Umetnost interpretacije dediščine oziroma interpretatorjev pa je ravno v tem, da lahko s svojo
sposobnostjo preprostega načina pojasnjevanja in razodevanja pomenov naravnih ali kulturnih
znamenitosti in danosti ter odnosov med človekom in njegovim okoljem največ prispevajo k
tej usposobljenosti ter ozaveščanju (Machlis, 2012). Interpretacijo dediščine torej lahko
uvrstimo med mehke ukrepe obvladovanja okoljskih pritiskov, saj poskuša to obvladovanje
doseči s pomočjo izobraževanja, razodevanja in osveščanja, pri čemer pa uporablja različna
sredstva oziroma medije (Mrak, 2011).
Rezultati študije, ki jo je leta 2007 v porečju Panamskega prekopa (Panama Canal
Watershed) opravil Ham, so dokazali, da interpretacija dediščine in izkušnje, ki jih
obiskovalci preko nje pridobijo, pomembno pozitivno vplivajo na splošno zadovoljstvo
obiskovalcev nad območjem obiska (Ham, Weiler, 2006).
Nazoren primer, kako je interpretacija sposobna spremeniti odnos človeka do narave in
naravnih pojavov, so bili učinki vodenega ogleda narodnega parka Mesa Verde v ameriški
zvezni državi Kolorado. V okviru vodenja je vodnik oziroma interpretator obiskovalcem
namreč na zelo nazoren način razkril pravi pomen in namen naravnih požarov oziroma jim
razodel, kako pomembna je njihova ekološka vloga v naravi. Po končanem vodenju je bila
med udeleženci izvedena anketa, katere rezultati so pokazali, da so obiskovalci večinoma
spremenili svoja prej bolj ali manj negativna stališča do naravnih požarov in da so požare
začeli ceniti kot pomemben ter za naravo in posredno tudi za človeštvo nujno potreben pojav
(Willes, Hall, 2005).
Po besedah številnih svetovno priznanih interpretatorjev je najmočnejše orodje interpretacije
dediščine njena tema. Slednja je najpomembnejša ideja oziroma poglavitno sporočilo, ki ga
želijo interpretatorji razkriti. Interpretatorji dediščine želijo obiskovalcem oziroma slušateljem
preko teme predstaviti bistvo dediščine, ki jo interpretirajo. Z njo želijo slušatelje izzvati in
prispevati k ustvarjanju osebnih povezav med njimi ter dediščino. Okrog teme bi se morala
praviloma interpretacija dediščine vrteti. Z drugimi besedami, tema bi morala predstavljati
rdečo nit celotne interpretacije, ki zadeva dediščino na določenem geografskem območju. Če
se osredotočimo na določeno temo, se tudi lažje zorganiziramo in določimo ter dosežemo
zadane cilje, ki se na to temo navezujejo. S pomočjo teme usmerimo pozornost obiskovalcev
tja, kamor želimo. Če znamo dobro izkoristiti prednosti posamezne teme, lahko dosežemo, da
se obiskovalci zares osredotočijo na interpretirano dediščino, razmislijo o njenem pomenu in
razvijejo spoštovanje do nje (Larsen, 2003; Knapp, Benton, 2004; Interpretation Handbook
…, 2005). Tema je neke vrste strnitev povedanega v en stavek. Če obiskovalci uspejo razbrati
najpomembnejše in to strniti v en stavek, to pomeni, da je bila naša interpretacija dediščine
učinkovita oziroma je dosegla svoj namen. Tema mora biti izražena v kratki in zaključeni
povedi in če je le možno, mora vsebovati samo eno glavno idejo. Razkriti mora splošni namen
prizorišča, objekta, centra za obiskovalce, upravljavca in tako dalje (Interpretation Handbook
…, 2005; Veverka, 2012b).
Primer ustrezno podane teme je na primer »Zgodovina Triglavskega narodnega parka je na
nenavaden način tesno prepletena z gorskim pašništvom«, medtem ko samo »Zgodovina
Triglavskega narodnega parka« ni tema. Gre namreč za tematiko, ki ne razkriva poglavitnega
sporočila in bistva dediščine temveč je njen poglavitni namen informiranje obiskovalcev o
dejstvih, povezanih s Triglavskim narodnim parkom.
Seveda pa je včasih vendarle potreben tehten kritičen premislek, ali je izvajanje interpretacije
dediščine potrebno in koristno ter ali bomo z njo dosegli svoj cilj. Nazoren primer, kjer
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izvajanje interpretacije ni potrebno oziroma smiselno, je, kadar želimo samostojno raziskovati
skrivnostnost pokrajine. Ravno skrivnostnost je namreč njena največja vrednota in vlečni
dejavnik, interpretacija dediščine pa lahko to skrivnostnost na nek način izniči (Howard,
2003).
Izvajanje interpretacije dediščine med drugim ne služi svojemu namenu, ko želimo neko
območje zaščititi pred pritiski, ki jih izvajajo obiskovalci. Primer takšnih območij so
posamezni predeli zavarovanih območij z izjemno ranljivimi in krhkimi naravnimi
ekosistemi. Zanje je bolje, da obiskovalcev sem ne privabljamo in da območij niti ne
interpretiramo. Dokler so ljudem nepoznana, so namreč pred njimi tudi najbolj varna. Če pa
so ljudje po različnih kanalih in poteh vendarle izvedeli za njih, pa je kakopak interpretacijo
dediščine priporočljivo izvesti in tako poskušati vplivati na ravnanje ljudi, ki ta območja kljub
vsemu obiščejo (Howard, 2003).
Interpretatorji dediščine se pri svojem delu srečujejo z nemalo problemi in izzivi. Njihova
največja skrb je, da jih, vključno z njihovo stroko, predvsem javne agencije pogosto ne
jemljejo resno in jih zatorej pri upravljanju območij, za katera so zadolžene, pogosto ne
upoštevajo (Ham, 2002a).
V današnjem svetu, ko se pomen in vrednost posamezne dejavnosti določa predvsem preko
njenega prispevka h gospodarskemu razvoju, se predstavniki in zagovorniki interpretacije
nemalokrat znajdejo v nezavidljivem položaju. Za dokazovanje koristnosti svoje stroke imajo
namreč pogosto (pre)malo oprijemljivih ekonomskih dokazov (Adkins, 2009).
Težko je tudi določiti, katero dediščino interpretirati oziroma kaj je naša dediščina, kaj od
naše dediščine je potrebno ohranjati, zakaj nekaj ne spada pod našo dediščino oziroma je ne
interpretiramo in jo prepuščamo propadanju (Macpherson, 2007).
Tako kot vse ostale stroke se torej tudi interpretacija dediščine v parkih tekom svojega razvoja
in želje po izpopolnjevanju srečuje s številnimi izzivi. Za njihovo premagovanje bo morala v
prihodnosti nameniti več pozornosti predvsem sooblikovanju partnerstev z različnimi
deležniki, povečanju skrbi za netradicionalno občinstvo v parku in hitrejšemu odzivu na
demografske, družbene, okoljske, tehnološke in ostale gospodarske spremembe, ki vplivajo
tudi na sam razvoj parkov in stanje njegove dediščine (Chafant, 2004).
5.2. Razvoj interpretacije dediščine
Kdaj je prišlo do prve interpretacije dediščine oziroma v katerem časovnem trenutku lahko
govorimo o njenem prvem pojavu je težko določiti. Med ljudmi je namreč prisotna že od
začetkov njihovega kulturnega udejstvovanja oziroma odkar so prvi posamezniki svoje
navdušenje, občudovanje, spoštovanje in razlago naravnih ter kulturnih znamenitosti zasebno
ali javno delili z drugimi. Med te posameznike so se, sicer nevede, uvrščali (in se še vedno
uvrščajo) tudi vsi odlični predavatelji, ki so poučevanje izvajali s pomočjo uporabe osebne
interpretacije pojmov in predmetov, o katerih so poučevali (Benton, 2009).
Nenačrtni in nezavedni interpretaciji dediščine kot posebnemu sredstvu sporazumevanja je
nato sledila njena bolj organizirana različica, kot jo poznamo še danes. V obliki javne storitve
namenjene obiskovalcem se je odvijala predvsem v severnoameriških zavarovanih območjih
naravne in kulturne dediščine (Tilden, 1957). Tako rekoč se je razvila skupaj z razvojem
turizma (Interpretation Handbook …, 2005). Njeni izvajalci so pri samem izvajanju sledili
zgolj svojemu lastnemu navdihu in niso poznali nobenih opredelitev, osnovnih načel ali
priročnikov za interpretacijo, ki bi jim bili v pomoč pri njihovem delu. Če bi imeli vsi ljudje
ali pa vsaj večina dovolj takšnega navdiha in nadarjenosti za nastopanje, interpretacije kot
stroke verjetno sploh ne bi potrebovali (Tilden, 1957). V njen postopen razvoj v stroko je tako
pripeljala želja in prizadevanje nekaterih posameznikov po splošnem izboljšanju interpretacije
dediščine, izpopolnjenju nastopov njenih izvajalcev in glasnikov, pridobivanju večje podpore
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obiskovalcev teh območij ter povečevanju njenega vpliva na okoljevarstvenem področju
(Tilden, 1957; Brochu, Merriman, 2002; Baldauf in sod., 2011; Cable, 2012).
Za začetek interpretacije dediščine kot znanstvene discipline in kot stroke se šteje leto 1957,
ko je Tilden podal njeno prvo opredelitev ter predstavil njenih šest osnovnih načel.
Od takrat je stroka že vidno napredovala, in sicer:
- je kar se da natančno opredeljena oziroma definirana (Tilden, 1957; Brochu, Merriman,
2002);
- interpretatorji se pri svojem delu poslužujejo tako uveljavljenih kot tudi vedno novih in bolj
izpopolnjenih pristopov, tehnik in metod interpretacijskega raziskovanja (Stewart, Hayward,
Devlin, 1998; Knapp, Barrie, 1998; Webb, 2000; Bitgood, 2000; Morgan, 2000; Silverman,
Barrie, 2000; Ham, 2002a; Knapp, Yang, 2002; Povey, Rios, 2002; Wallace, Gaudry, 2002;
Archer, Wearing, 2003; Ham, 2004; Pearce, Moscardo, 2007; Rojas, Camarero, 2008);
- ima jasno izražene cilje in načela, ki še vedno v veliki meri temeljijo na Tildenovih
predpostavkah, različne modele za njeno načrtovanje (Carter, 2008);
- razpolaga s številnimi mediji in priročniki, ki so nam na voljo za njeno učinkovito izvajanje.
Prvi, ki je pojem interpretacija uporabil v kontekstu komunikacije, razumevanja in razkrivanja
pomena vrednot dediščine, je bil ameriški naravoslovec John Muir. Leta 1871 je namreč med
delom blizu doline Yosemite v svoj dnevnik zapisal: »Interpretiral bom kamnine, se naučil
jezika poplav, neviht in snežnih plazov. Seznanil se bom z ledeniki in vrtovi v divjini ter se s
tem kolikor je le mogoče približal osrčju sveta.« Kmalu po tem je interpretacijo v omenjenem
kontekstu in kot pomembno javno storitev znotraj narodnih parkov začela uporabljati tudi
Služba narodnih parkov (National Park Service) iz Združenih držav Amerike (Mackintosh,
2000).
Veliko je govora o tem, kdo se je z interpretacijo dediščine kot prvi poklicno ukvarjal oziroma
kdo je bil prvi profesionalni (plačani) interpretator dediščine, ki je počitnikovalce vodil po
naravi. Splošno uveljavljeno je, da je bil to ameriški naturalist Enos Mills v začetku 20.
stoletja, vendar pa zadnje raziskave nakazujejo drugače. Namreč v Evropi (Chamonix) naj bi
profesionalni interpretatorji dediščine obiskovalce po naravi vodili že s koncem 19. stoletja.
Kljub temu pa je bil Mills verjetno res prvi, ki je pisal o interpretaciji dediščine kot stroki in
ključno pripomogel k njenemu nadaljnjemu razvoju (Cable, 2012).
Iz izkušen ameriške Službe narodnih parkov so se nato učili tudi ostali. Za Ameriko sta
področje interpretacije dediščine najbolj zavzeto razvijali Velika Britanija in Kanada, nato so
sledile Avstralija, Španija, Italija, Skandinavija itd. (Some staging posts …, 2012).
Sprva so jo kot javno storitev in orodje varstva ter ohranjanja naravne dediščine razvijali zgolj
znotraj zavarovanih območij, nato pa so jo prenesli tudi v mesta in na ostala območja, ki
razpolagajo z različnimi vrstami dediščine. (Some staging posts …, 2012).
Med najboljše in v svetovnem merilu poznane interpretatorje oziroma strokovnjake na
področju interpretacije se v drugem desetletju 21. stoletja uvrščajo številni posamezniki, kot
sta John Veverka in Sam H. Ham. Znanje o interpretaciji dediščine so pridobili na različne
načine, med katerimi je bila zelo pomembna lastna iniciativa oziroma lastna raziskovanja brez
predhodnih znanj in usmeritev. Za razliko od teh »oralcev ledine« se lahko v 21. stoletju za
interpretatorje dediščine izučimo na različne načine, in sicer preko udeleževanja raznoraznih
tečajev in predavanj, univerzitetnih ter doktorskih predmetov in celo univerzitetnih
programov s področja interpretacije dediščine ter v številnih organizacijah, društvih, zvezah
interpretatorjev in izobraževalnih ustanovah namenjenih interpretaciji dediščine. Slednje so se
izoblikovale predvsem v anglosaksonskem svetu – v svetu, kjer je poklic interpretatorja že
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bolj ali manj uveljavljen (Ogorelec, 2004a; Hlad, 2004; Lackey, 2008; Colleges and
universities …, 2012; Some staging posts …, 2012). V ZDA je na primer interpretator
dediščine priznan poklic že od leta 1954 (Grafenauer, 2009).
Interpretacija naravne in kulturne dediščine se je tako skozi 20. stoletje razvijala in se zlasti v
21. stoletju razvila v splošno poznano in marsikje že zelo uveljavljeno stroko s svojimi
svetovno priznanimi in poznanimi predstavniki.
5.3. Tehnike in sredstva interpretacije dediščine v 21. stoletju
Interpretacijo dediščine se izvaja na dva ustaljena načina, in sicer osebno oziroma vodeno ter
neosebno oziroma samovodeno. Osebno interpretacijo dediščine izvajajo interpretatorji, ki so
s svojim občinstvom venomer v neposrednem stiku. Poteka v obliki pripovedovanj,
demonstracij, inštruiranj, delavnic, vodenj, uprizarjanj in izvajanja programov. Med
omenjenimi oblikami je v parkih najbolj priljubljeno vodenje različnih skupin obiskovalcev
po samem parku in njegovih številnih poteh ter izvajanje številnih, predvsem poletnih,
programov (Interpretation Handbook …, 2005; Keršič-Svetel, 2010). Vodniki interpretatorji
najpogosteje prihajajo iz vrst turističnih delavcev, prostovoljcev in parkovnih uslužbencev.
Predvsem slednje obiskovalci dojemajo kot zelo verodostojen vir informacij, zaradi česar je
lahko z njihovo pomočjo izvedena osebna interpretacija močno in učinkovito sredstvo za
vplivanje na obiskovalčevo dojemanje parkov ter na obnašanje znotraj meja teh parkov
(Interpretation Handbook …, 2005).
Neosebne oziroma samovodene interpretacije dediščine ne izvajajo interpretatorji oziroma leti niso v neposrednem stiku z občinstvom, temveč poteka v obliki in s pomočjo različnih
sredstev, kot so interpretacijske table in panoji, poti, opremljene z interpretacijskimi tablami,
centri za obiskovalce/interpretacijski centri, interpretacijski kioski, muzeji na prostem,
slikovne, zvočne, svetlobne, filmske in različne interaktivne predstavitve, razstave, prireditve,
raznovrstne tiskovine (zemljevidi, letaki, priročniki, brošure, časopisi, zgibanke …),
spominki, spletne strani in tako dalje (Atkinson in sod., 2001; Interpretation Handbook …,
2005; Grafenauer, 2009; Keršič-Svetel, 2010). Po teh sredstvih oziroma oblikah neosebne
interpretacije raziskujemo sami.
V naravnem okolju in okolju zgodovinske ter kulturne dediščine je neosebna interpretacija
najbolj priljubljena oblika interpretacije. Pri njeni uporabi se srečujemo s številnimi izzivi, saj
moramo biti jedrnati, imeti jasno sporočilo, pri oblikovanju ustvariti ravnovesje med obliko in
funkcionalnostjo, predvsem pa mora biti privlačna in zanimiva (Interpretation Handbook …,
2005). Za njeno pravilno izvedbo oziroma strokovno, estetsko in drugače izpopolnjeno
oblikovanje obstajajo v svetu številni priročniki (Drew, Grocke, Cahalan, 2003).
Prisotnost sredstev neosebne interpretacije dediščine je na določenih območjih včasih nujno
potrebna, saj dediščina le redko govori sama zase in brez njene interpretacije bi se kaj hitro
pripetilo, da bi obiskovalci dobili napačen vtis o njej oziroma ne bi razumeli ali dojeli njenega
sporočila (Bitgood, 2002).
Osebna in neosebna interpretacija dediščine se lahko prepletata, saj lahko na primer
interpretator vodi obiskovalce po poti, ki je hkrati opremljena tudi z interpretacijskimi tablami
(Keršič-Svetel, 2010). Pogosto je prepletanje obeh tehnik interpretacije dediščine zelo
koristno in zaželeno, saj skupaj pritegneta več obiskovalcev, kot bi jih sicer, izpolnita več
njihovih želja, uresničita več njihovih pričakovanj ter posledično tudi lažje dosežeta svoje
zastavljene cilje (Porter, Howard, 2002).
V nadaljevanju (Preglednica 3), so našteta sredstva interpretacije, ki jih je slovenska
interpretatorka Marjeta Keršič Svetel v publikaciji Identiteta je tudi interpretacija preteklosti
(2010) opredelila kot najpogostejša. Prednosti in slabosti naštetih sredstev interpretacije
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dediščine smo vsebinsko dopolnili z ugotovitvami številnih drugih strokovnih in znanstvenih
virov ter literature, ki v svojem besedilu obravnavajo področje interpretacije dediščine.
Omenjeni viri in literatura so naslednji: Strategija upravljanja ohranjanja območja Mainland
Southland/West Otago (Mainland Southland …, 1998), A sence of place (James Carter, 2001),
Narodni parki: informiranje / interpretacija / izobraževanje (Ogorelec, 2002), Naravoslovne
(učne) poti – priporočila načrtovalcem (Ogorelec, 2003), Interpretacija narave – od
doživljanja do doživetja (Ogorelec, 2004a), Zakaj zavarovana območja potrebujejo
interpretacijske poti? (Ogorelec, 2004c), Telling people about our heritage (Telling people
about …, 2010), Interpretacija dediščine – priročnik (Interpretacija dediščine, 2010) in Infra
za doživljanje in spoznavanje narave (Baldauf in sod., 2011).
Preglednica 3: Prednosti in slabosti najpogostejših sredstev interpretacije

Sredstvo interpretacije

Prednosti (+)

Interpretacijske
table (na posameznih
mestih izvajanja
interpretacije
dediščine oziroma ob
speljanih poteh za
obiskovalce)

* Omogočajo samostojnost obiskovalcev.
* Dosežejo veliko obiskovalcev.
* Pogosto so prvi in edini stik obiskovalcev z
upravljavci narodnih parkov.
* Majhni stroški (odvisno od materiala).
* Enostavna raba.
* Kombinacija besedila, slik, grafikonov …
* Pomagajo pri orientaciji in usmerjanju
obiskovalcev.
* Vedno so nam na voljo.
* Dolga življenjska doba (v primeru ugodnih
vremenskih pogojev in kvalitetnega materiala).
* Prikazujejo podobe iz preteklosti, ki jih
obiskovalci drugače ne bi mogli videti.
* Večfunkcionalnost.

Vodene ture in
sprehodi
(interpretacijsko
vodenje)

* Zelo učinkovite.
* Prilagodljive.
* Omogočajo predstavljanje zapletenih zgodb,
procesov, problemov in vprašanj.
* Osebni stik.
* Majhni stroški.
* Nova delovna mesta.
* Zadrževanje obiskovalcev na urejenih poteh
(manj občutljivih območjih).
* Zelo učinkovite.
* Aktivirajo obiskovalca.
* Nemoteče na kraju samem.
* Omogočajo izčrpno interpretacijo in izjemne
dodatne učinke.
* Zadrževanje obiskovalcev na urejenih poteh
(manj občutljivih območjih).
* Ne zahtevajo stalnega osebja na terenu.

Samovodene ture in
sprehodi (označene
referenčne točke in
tiskana ali avdio
gradiva)

Slabosti (–)
*Niso zelo privlačne.
*So popolnoma neprilagodljive.
*Zastarajo (ob spremembah je
potrebno postaviti nove).
*Lahko so moteče v okolju (ob
neprimerni postavitvi imajo
lahko negativen vpliv na
naravno in kulturno dediščino
območja oziroma jo zakrivajo).
*Izpostavljene so vandalizmu in
vremenskim vplivom.
*Zgolj peščica obiskovalcev si
jih lahko ogleduje istočasno.
*Ljudi ne morejo voditi po celi
poti, saj si je pot na zemljevidu
težko zgolj zapomniti.
*Ne omogočajo izčrpne
interpretacije.
*Neosebnost (ne ponujajo
možnosti dramatizacije in
karakterizacije).
*Dosežemo omejeno število
obiskovalcev.
*Potrebni so dobro oglaševanje,
organizacija, predanost in trajno
delovanje, da se obdrži
kvaliteta, ter stalno
izpopolnjevanje.
*Precej administracije.
*Zahtevajo predhodno pripravo
obiskovalca.
*Zahtevajo veliko strokovnega
dela za pripravo gradiv, kar je
razmeroma drago.

- najsodobnejša
različica: interpretacija
referenčnih točk s
* Omogočajo povsem različne teme na isti
pomočjo GPS dlančnika lokaciji – odvisno od izbora obiskovalca.

Tiskovine oziroma
publikacije

* Prenosljivost (uporaba na kraju samem in
drugje).

*Problem učinkovite distribucije.
*Potrebno je dopolnjevanje in
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Zvočna
interpretacija

Interaktivni displej

Interpretacijski
center

* Lahko vsebujejo podrobnosti oziroma veliko
podatkov.
* Pomagajo pri orientaciji.
* Omogočajo predpripravo obiskovalcev.
* Večnamenskost (promocija, orientacija,
spominek, interpretacija).
* Kombinacija besedila, slik, grafikonov ….
* Obiskovalci lahko preberejo kolikor želijo ter
kadarkoli želijo.
* Majhni stroški.
* Interpretacija obsežnih območij in hkrati
osredotočenost na detajle.
* Prikazujejo podobe iz preteklosti ter podobo
pokrajine v različnih letnih časih hkrati.
* Lahko je večjezična.
* Možnost dramatizacije, karakterizacije,
izjemnih dodatnih učinkov.
* Omogoča lasten tempo doživljanja.
* Omogoča izčrpno interpretacijo.

dotisk
*Problem odmetavanja.
*Apelirajo zgolj na obiskovalce,
ki radi berejo.
*Neosebnost.
*Neučinkovitost in nejasnost
(kadar ni izoblikovanega
natančnega namena njihove
izdaje oziroma je namenov
preveč, se ne da izločiti bistva
oziroma le-to v predstavitvi ni
dovolj poudarjeno).
*Pomembna je privlačnost
naslovnice.

*Obiskovalce izolira med seboj.
*Precej draga.
*Logistični zapleti (izposoja
slušalk …).
*Možnost pretiravanja v
dodatnih učinkih.
* Aktivira obiskovalce.
*Zelo draga namestitev in
vzdrževanje.
* Sodoben videz.
* Možnost kreativne kombinacije besedil, slik in *Zahteva izobražene
obiskovalce.
zvoka.
*Tehnologija hitro zastari.
* Omogoča izčrpno interpretacijo in izjemne
dodatne učinke.
*Možnost pretiravanja v
predstavitvah in dodatnih
učinkih.
* Omogoča kompleksne predstavitve.
*Zelo drago.
* Združuje več namenov (interpretacijski,
*Zahtevno načrtovanje in
izobraževalni, okoljevarstveni, turistični …).
organizacija.
* Lahko je velika atrakcija.
*Velika konkurenca (doživetje
mora biti zares izjemno, da si
* Izložba naravne in kulturne dediščine na
ljudje vzamejo čas).
enem/skupnem mestu.
*Zahteva visoko usposobljeno
* Doseže zelo veliko število obiskovalcev.
osebje in upravo ter veliko
* Zajema lahko vsa sredstva interpretacije.
* Prikaz artefaktov in materialov na kraju samem. aktivnega osebja.
* So vedno na voljo (v vseh vremenskih pogojih *Možno jih je obiskati le v
delovnem času.
in letnih časih).
*
Potrebno je stalno vzdrževanje
* Možen nadzor nad obiskovalci (številom,
in finančno vlaganje.
obnašanjem …).
* Nova delovna mesta.
* Lahko postanejo središče vključevanja lokalnih
skupnosti v interpretacijo dediščine ter krepitve
narodne in lokalne identitete.
* Interpretacija obsežnih območij in hkrati
osredotočenost na detajle.
* »Zatočišče« v slabih vremenskih pogojih.

5.4. Vloga interpretacije naravne in kulturne dediščine v narodnih parkih
Razvoj interpretacije v narodnih parkih je tako rekoč neločljivo povezan s samim razvojem
narodnih parkov in vrednot, ki jih tem parkom pripisujemo. V narodnih parkih se je kot prva
začela razvijati interpretacija narave oziroma naravne dediščine, v roku nekaj let pa ji je sledil
še razvoj interpretacije kulturne in zgodovinske dediščine. Razlog za zamik v razvoju
omenjenih vrst interpretacije dediščine je, da je bila narava za pomembno vrednoto spoznana
pred kulturno in zgodovinsko dediščino. Od začetka 21. stoletja sta obe vrsti interpretacije
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združeni skupaj pod pojmom interpretacija dediščine in sta v narodnih parkih nerazdružljivo
povezani (Harper, 1991).
Upravljavci narodnih parkov interpretacijo dediščine uporabljajo kot storitev za obiskovalce,
kot orodje za upravljanje ter kot sredstvo za vzpostavljanje, grajenje in vzdrževanje odnosov z
javnostjo (Harper, 1991).
Ideja, da bi si lahko z interpretacijo dediščine pomagali pri doseganju ciljev upravljanja
narodnih parkov je relativno mlada. Prvotna vloga interpretatorjev v parkih je bila zabavanje
obiskovalcev, v strokovnem delovnem okolju pa so bili povečini pogrešljivi. Ne agencije, ki
upravljajo s parki, ne interpretatorji, zaposleni v parkih, se dolgo časa niso zavedali pravega
potenciala in vrednosti interpretacije dediščine. Kljub temu pa slednja v 21. stoletju hitro
pridobiva na pomenu in rabi, saj so nekateri upravljavci narodnih parkov naposled le uvideli,
da lahko z njo dosežejo veliko več kot zgolj zabavanje obiskovalcev (Veverka, 2012d; How
does heritage …, 2012).
Izvajanje interpretacije dediščine danes spada med pomembne naloge številnih upravljavcev
narodnih parkov. Cilji, ki jih narodni parki z njenim izvajanjem skušajo doseči, so zlasti
učinkovitejše varstvo parkovnih vrednot oziroma preprečevanje (nadaljnje) degradacije
narodnih parkov, izobraževanje in iskanje podpore med domačini, obiskovalci in drugimi
deležniki za samo upravljanje parka ter promocija parka in njegove dediščine (Ogorelec,
2004c; Pretner, Šolar, 2006; Wearing in sod., 2008). Brez interpretacije dediščine narodni
parki izgubljajo priložnost za predstavitev svoje zgodbe, poslanstva in svojega vsestranskega
pomena za dobrobit celotnega človeštva (Hlad, 2004).
Kakovostna interpretacija dediščine je lahko učinkovito orodje pri samem oblikovanju in
upravljanju narodnih parkov (Harper, 1991; Ryan, Dewar, 1995; Merriman, Brochu, 2004;
Hlad, 2004). Z njeno pomočjo lahko upravljavci narodnih parkov dosežejo zastavljene
varstvene in ohranitvene cilje, saj v obiskovalcih in lokalnemu prebivalstvu vzbudi zanimanje,
razumevanje, spoštovanje in ponos do narodnih parkov ter njihove dediščine, poistovetenje z
dediščino in krepitev občutka odgovornosti ter želje po njenem varstvu in ohranjanju.
Interpretacija dediščine pa je upravljavcem v pomoč tudi pri preprečevanju neželenih
vedenjskih vzorcev obiskovalcev znotraj narodnih parkov (Hlad, 2004). Za potrebe
obveščanja in osveščanja obiskovalcev o problemih in izzivih upravljanja narodnih parkov
imajo njihovi upravljavci možnost v interpretacijo dediščine vključiti tudi informacije o svoji
vlogi, pooblastilih ter obsegu svojega dela (Vadala, Bixler, Hammitt, 2006).
Ena pomembnejših ter bolj vidnih in učinkovitih vlog interpretacije dediščine v narodnih
parkih je upravljanje z obiskom. Obiskovalce namreč poskuša usmerjati in jih obdržati na
označenih poteh. Pri doseganju tega cilja uporablja različne vrste ozaveščevalnih sporočil, ki
jih obiskovalcem posreduje preko različnih sredstev (Winter, 2006). Upravljavci narodnih
parkov s pomočjo interpretacije in njenih sredstev obiskovalce po eni strani usmerjajo na že
znana in oblegana privlačna območja (tako imenovane »vroče točke«) (Pretner, Šolar, 2006),
ki v njih vzbujajo zanimanje, zadovoljstvo, občudovanje in s tem spoštovanje zaščitene
dediščine, po drugi pa na območja, ki so z ekosistemskega vidika manj občutljiva ali pa so
prizadeta oziroma degradirana že do te mere, da jih upravljavci namenoma »žrtvujejo« in na
ta način zaščitijo ter ohranijo ostala ranljiva območja in njihove ekosisteme (Ryan, Dewar,
1995; Moscardo, 1996; Baldauf in sod., 2011).
S pomočjo interpretacije dediščine lahko narodni parki v nekaterih primerih postanejo celo
nosilni steber celostno in trajnostno zasnovanega regionalnega razvoja, v katerem je
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ekoturizem oziroma turizem, ki sloni na trajnostnih načelih, temeljna gospodarska panoga
(Plut, 2006).
V 21. stoletju v narodnih parkih brez razvoja kakovostne interpretacije dediščine ni možno
učinkovito razvijati ekoturizma – dejavnosti obiskovanja naravnega okolja z namenom
globljega uživanja in doživljanja narave ter kulturne pokrajine, izobraževanja in sodelovanja
pri prostovoljnem delu (Wallace, Pierce, 1996). Interpretacija dediščine je ena izmed ključnih
sestavin ekoturizma, saj je slednji odvisen prav od zgodbe, ki jo park pripoveduje
obiskovalcem (Ham, 2003; Hlad, 2004), katerih poglavitno zanimanje je usmerjeno k naravni
in kulturni dediščini območja ter njunemu varstvu in ohranjanju (Keršič-Svetel, 2002).
Ena izmed poglavitnih vlog interpretacije dediščine pri upravljanju trajnostnega turizma (na
primer ekoturizma) na območjih naravne in kulturne dediščine je bogatenje izkušenj in
povečanje zadovoljstva obiskovalcev teh območij. Dokazana je tudi povezava med
interpretacijo dediščine in povečanjem znanja o tej dediščini ter spremembo odnosa do nje.
Obiskovalci narodnih parkov, ki so preko interpretacije dediščine deležni pozitivne in
zadovoljujoče izkušnje v parku, nato pogosto pokažejo večjo podporo temeljni filozofiji
upravljanja parka. Kakovostna interpretacija dediščine pa lahko preko povečanja zadovoljstva
obiskovalcev nad videnim prispeva tudi k rentabilnosti poslovanja turističnih dejavnosti na
območju parka, ki temeljijo na paradigmi trajnosti (Wearing in sod., 2008).
Seveda pa se je pomembno zavedati, da z interpretacijo dediščine na nekaterih predelih
narodnih parkov ne smemo pretiravati oziroma je boljše, če sredstev interpretacije na nekatera
območja znotraj parkov ne umeščamo. Med takšna območja spadajo predvsem območja z
občutljivimi ekosistemi ter območja divjine, kjer bi bile na primer table z interpretacijsko
vsebino neprimerne oziroma bi kazile pokrajino. Ne samo, da ne bi dosegle svojega namena,
temveč bi obenem tudi zmanjšale »naravnost« oziroma »divjost« pokrajine (Wearing in sod.,
2008).
5.5. Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Sloveniji
Za razliko od anglosaksonskih in nekaterih drugih držav ne pojem ne stroka interpretacija
dediščine v Sloveniji še nista širše uveljavljena. Tako strokovno usposobljeni interpretatorji
dediščine kot tudi tečaji na temo interpretacije dediščine so pri nas trenutno še precej redek
pojav. V nekateri literaturi in tudi drugače pri nas interpretatorje pogosto poimenujemo kot
vodnike v naravi in krajini ali doživljajske vodnike, interpretacijo pa kot doživljajsko vodenje
ali doživljanje zavarovanih območij (Kristanc, 2003; Bučar-Draksler, 2009; Triglavski
narodni park, 2012). Tudi za sredstva, ki bi jih lahko ob manjšem vsebinskem preoblikovanju
poimenovali interpretacijska, se uporabljajo številni različni izrazi. Največ zmešnjave se
pojavlja pri poimenovanju poti, opremljenih z informacijskimi ali pojasnjevalnimi tablami. Za
vsebinsko precej podobne poti so namreč uveljavljeni izrazi kot na primer učna pot,
naravoslovna pot, tematska pot, parkovna pot, pot dediščine in tako dalje. Zaradi neskladnega
razvoja posameznih oblik in sredstev interpretacije dediščine ter hkratne zmede v njihovem
poimenovanju ne razpolagamo s sistematičnim pregledom nad vsemi oblikami in sredstvi
interpretacije dediščine, poleg tega pa tudi ne moremo zagotovo trditi, koliko ljudi se s tem
področjem pri nas trenutno ukvarja (Ogorelec, 2004c).
Med interpretatorji dediščine je v Sloveniji trenutno med najboljšimi in predvsem teoretsko
dobro podkovanimi Marjeta Keršič Svetel (Šolar, 2011), nosilka predmeta Interpretacija
dediščine v turizmu na Visoki šoli za trajnostni turizem Erudio (Skrivnosti rifniške zvezde …,
2012). Udeležuje se številnih delavnic, vodenj, seminarjev in drugih prireditev na temo
interpretacije dediščine, ki se odvijajo tako v Sloveniji kot tudi v tujini. V okviru teh
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prireditev pogosto tudi sama vodi oziroma izvaja številna predavanja, kjer udeležencem
osvetljuje področje interpretacijo dediščine oziroma jim predstavi njeno bistvo (Šolar, 2011).
Za interpretacijsko in informacijsko infrastrukturo v zavarovanih območjih najpogosteje
uporabljamo opisna poimenovanja, kot so učna, tematska, naravoslovna ali doživljajska pot,
informacijski center, informacijska točka, učni poligon, tematsko območje, tematski park in
podobno (Baldauf in sod., 2011). Večina te infrastrukture je pretežno informacijske narave. O
dediščini bolj kot ne navaja zgolj najpomembnejše podatke, ne odkriva ali razkriva njenega
globljega pomena. Njen cilj tudi ni, da bi obiskovalci območje zaznali preko aktiviranja svojih
čustev, temveč da bi o območju, njegovem ohranjanju in varstvu izvedeli nekaj osnovnih
objektivnih dejstev.
Razvoj informacijske infrastrukture se je v okviru oblikovanja poti, opremljenih z
informacijskimi tablami (in pogosto tudi z zgibankami), začel v sedemdesetih letih 20. stoletja
(Ogorelec, 2003). Pionirsko delo na tem področju je opravil Zavod za gozdove Slovenije, ki je
uredil slabo polovico učnih poti v Sloveniji. V prvem desetletju 21. stoletja so raznovrstne
poti, opremljene z različnimi (informacijskimi, pojasnjevalnimi ali interpretacijskimi) tablami,
sodile med najbolj priljubljene in najpogostejše oblike interpretacije dediščine v Sloveniji.
Znotraj zavarovanega območja lahko poti postavi upravljavec tega območja sam ali v
sodelovanju s partnerji (šole, občine, turistična društva, jamarska društva, taborniki …). V
dogovoru z upravljavcem lahko pobudo in aktivnost za pot prevzamejo tudi drugi akterji,
denimo turistične organizacije ali lokalne skupnosti (Kristanc, 2003). V prvih letih 21. stoletja
se je delež poti, ki so jih uredila in/ali po njih vodijo društva, nezadržno povečeval. Po poteh
vodijo tudi osnovne šole, turistične organizacije, gozdarji in številni drugi (Ogorelec, 2004b;
Žnidaršič, 2004). Vodenje se izvaja pretežno s poudarkom na naravoslovnih vsebinah
(Kristanc, 2003).
Pri oblikovanju in predvsem pri vzdrževanju omenjenih poti pa se srečujemo z nemalo
problemi in izzivi. Medtem ko imamo za samo postavitev poti zagotovljena finančna in ostala
sredstva, se pogosto zgodi, da nam le-teh za upravljanje in dolgoročno vzdrževanje poti
primanjkuje (Kristanc, 2003). Tudi usposabljanje s področja interpretacije dediščine in na
temo urejanja poti, opremljenih z interpretacijskimi tablami, ni sistematično urejeno in ne
zajema vseh, ki se na tem področju v kakršnikoli obliki udejstvujejo. Posledično imajo
snovalci poti pogosto precej skromno znanje s področja interpretacije dediščine in samega
urejanja poti v skladu z njenimi osnovnimi (Tildenovimi) načeli (Ogorelec, 2003). V
primerjavi z ostalim zahodnim svetom so poti pri nas tudi precej slabo vključene v turistično
ponudbo (Kunaver, 2007).
Kljub temu pa se raznolika ponudba poti, opremljenih s tablami, pri nas iz leta v leto
povečuje. Kvalitetno urejene in vzdrževane poti postajajo vse pogostejša oblika povezovanja
in sodelovanja bližnjih izobraževalnih ustanov (na primer šol) s skrbniki teh poti, med
katerimi so najpogostejša zavarovana območja (Vičar, 2003).
Poleg številnih poti so pri nas, kot sestaven del parkovne infrastrukture, precej razširjeni in
priljubljeni tudi informacijski centri ter informacijske točke, ki se pojavljajo v najmanj
dvanajstih zavarovanih območjih v Sloveniji (Ogorelec, 2004c).
Kljub temu, da imajo številna zavarovana območja svojo spletno stran, pa bomo na nekaterih
izmed njih zaman iskali osnovne podatke o vsej ponudbi interpretacije dediščine, ki je znotraj
teh območij na voljo. Tudi sama spletna stran je lahko zelo pomembno in priročno sredstvo
interpretacije, česar pa večina zavarovanih območij pri naš še ni ugotovila (Ogorelec, 2004c).
Kljub vsem omenjenim oviram, problemom in izzivom pa je na področju razvoja, bolj
natančne opredelitve in sistematizacije interpretacije dediščine pri nas v zadnjih letih mogoče
zaznati občuten napredek. V zadnjih letih se namreč vse več ljudi ukvarja z interpretacijo
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dediščine tako iz javnih kot tudi iz zasebnih krogov. Vse več je vodnikov, ki v svoja vodenja
vključujejo interpretacijske vsebine oziroma se pri vodenju poskušajo držati osnovnih načel
interpretacije dediščine. Vse pogosteje se prirejajo predavanja, usposabljanja, delavnice in
tečaji na temo interpretacije dediščine (Preglednica 4) in vse več posameznikov se navdušuje
za to področje ter si želi postati ali pa so celo že postali eni izmed prvih priznanih
interpretatorjev dediščine pri nas.
Preglednica 4: Izbrane temeljne aktivnosti s področja interpretacije dediščine v Sloveniji

Leto
izvedbe
izvajalec

in Temeljne aktivnosti s področja interpretacije dediščine

2003 – ARSO in dva
škotska interpretatorja
2004 – ARSO in John
Veverka

2007 – Notranjski
ekološki center (NEC)
Cerknica
2008 – Krajinski park
Goričko in partnerji

Od 2009 do 2012 –
zastopniki
zavarovanih območij
iz Slovenije (tudi
TNP),
avstrijske
Koroške in avstrijske
Štajerske

Od 2010 do 2012 –
ZRSVN,
Turizem
Bohinj, TNP, ZVKDS
in Ian Mitchell

Usposabljanje različnih ciljnih skupin na področju interpretacije
nežive narave (Hlad, 2004).
Seminar in delavnica na temo interpretacije narave. Namen in cilji so
bili spoznati in praktično uporabiti temeljna načela sodobne
interpretacije v okviru načrtovanja različnih sredstev interpretacije.
Usposabljanje je bila nadgradnja treh glavnih projektov
usposabljanja s tega področja v preteklih letih (Hlad, 2004).
Oblikovanje Slovenske mreže za interpretacijo dediščine, ki združuje
preko 40 nevladnih organizacij. Njihov namen je, da preko
medsebojnega sodelovanja, pomoči, izmenjevanja izkušenj,
usposabljanja ter preko ustrezne rabe ohranjajo naravno in kulturno
dediščino, ki jih obdaja (Mahne, 2010).
Dvoletni
projekt
»Promocija narave z
izobraževanjem
interpretatorjev narave«. Namen projekta je bil v Slovenijo prenesti
način usposabljanja vodnikov – interpretatorjev narave, kakor ga
poznajo ponekod drugod v Evropi. V okviru projekta je bil razvit
program usposabljanja interpretatorjev narave. Za potrebe
omenjenega programa usposabljanja so partnerji v projektu
oblikovali učni načrt za interpretatorje v naravi in krajini, priročnika
za predavatelje in udeležence, vzpostavili skupino izvajalcev
usposabljanja ter raziskali možnosti za uresničitev programa
usposabljanja v prihodnosti (Marošek, 2008; Izjava za medije …,
2009; Promocija narave …, 2012).
Izvajanje projekta »Nature Experience – Brezmejna doživetja narave«,
ki se je osredotočal na skupno oblikovanje ponudb in trženjske
dejavnosti v zavarovanih območjih, razvoj informacijske in
interpretacijske infrastrukture za obiskovalce ter oblikovanje ukrepov
usposabljanja in ozaveščanja. Partnerji so v okviru projekta med
drugim pripravili kriterije oziroma smernice za načrtovanje in
uresničevanje moderne in trajnostne interpretacijske infrastrukture za
doživljanje in spoznavanje narave v zavarovanih območjih in v
območjih Natura 2000. Te smernice naj bi pripomogle predvsem k
dvigu kakovosti novih posegov in izboljšanju obstoječe
interpretacijske infrastrukture v zavarovanih območjih (Baldauf in
sod., 2011).
V okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja se je izvajal
projekt interpretacije dediščine – Naravni Bohinj (Naturally Bohinj) s
finančno podporo s strani Kneževine Monako. Med cilji projekta je
bil med drugim ustanoviti mrežo usposobljenih vodnikov –
interpretatorjev (Trampuš, 2010; Trampuš, 2011). Organizirane so
bile štiri delavnice na temo interpretacije dediščine (O festivalu.
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Od 2010 do 2013 –
GIAM ZRC-SAZU,
Krajinski
park
Ljubljansko barje in
občina Ig

Projekt: Naravni Bohinj, 2012).
V okviru mednarodnega projekta 2Bparks se je na primeru vzorčnega
primera – Ljubljanskega barja – začel razvoj inovativnih strategij
upravljanja s poudarkom na oblikovanju interpretacijskih vsebin in
snovanju učnih poti (Erhartič in sod., 2012).

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

5.6. Interpretacija naravne in kulturne dediščine na Novi Zelandiji
5.6.1. Razvoj interpretacije dediščine kot stroke
Začetki interpretacije dediščine na Novi Zelandiji segajo v čas, ko so Maori na svojstven
način poimenovali in razlagali posamezne kraje, območja in naravne znamenitosti ter od leta
1872 dalje obiskovalce vodili po termalni vasi Whakarewarewa (Harper, 1991; Interpretation
Handbook …, 2005). Vendar pa ob tem še ne moremo govoriti o pravem razvoju
interpretacije dediščine kot stroke in pomembne javne storitve za obiskovalce. Kot taka je
interpretacija dediščine oziroma njen razvoj namreč, tako kot drugod po svetu, neločljivo
povezan ravno z razvojem zavarovanih območij predvsem narodnih parkov in rezervatov
(Interpretation Handbook …, 2005).
Pomenu in vlogi interpretacije dediščine pri upravljanju zavarovanih območij so upravljavci
zavarovanih območij skozi različna obdobja in iz raznoraznih razlogov pripisovali različno
težo (Harper, 1991). Že kmalu po ustanovitvi prvih zavarovanih območij so jo na različne
načine vključili v svoje delovanje. Med drugim jim je predstavljala in jim še v začetku 21.
stoletja predstavlja pomembno orodje upravljanja in promocije zavarovanih območij, orodje
za samopromocijo in promocijo svojih ciljev. Zavedajo se, da je interpretacija ključno orodje
za osveščanje širše javnosti o pomenu naravne in kulturne dediščine ter o gospodarskih,
družbenih in okoljskih koristih, ki jih prinaša njuno varstvo in ohranjanje za našo in za
prihodnje generacije (Consevation Act 1987, 2011). V preteklosti so s pomočjo interpretacije
dediščine upravljavci zavarovanih območij na primer dosegli, da se je širša javnost skupaj z
njimi zoperstavila gospodarstvenikom in politikom ter preprečila izpeljavo okoljsko spornega
rudarskega projekta v Fiordlandu. V zgodnjih osemdesetih letih 20. stoletja pa je Ministrstvo
za zemljišča in raziskovanje, ki je takrat upravljalo z zavarovanimi območji, interpretacijo
dediščine na primer uporabilo kot promocijsko orodje, s katerim je poskušalo lokalne
skupnosti seznaniti z vrednotami narodnih parkov ter jim sporočiti svoje ključno okoljsko
sporočilo. V ta namen je organiziralo potujočo karavano na temo zabavanja v parku, v okviru
katere so parkovni nadzorniki potovali po različnih krajih in osveščali ljudi (Harper, 1991).
S takšnimi in podobnimi interpretacijskimi akcijami je novozelandska javnost, od lokalnih
skupnosti do avtohtonih prebivalcev, nevladnih organizacij, politikov in številnih
gospodarstvenikov predvsem s področja turizma, doumela pomen te dediščine ter razvila
pozitiven odnos do nje. Prav tako pa se vedno bolj zaveda tudi pomena in vloge interpretacije
dediščine za dobrobit zavarovanih območij in konec koncev za svoj dobrobit, zaradi česar se
množično vključuje v njeno izvajanje oziroma pri njenem izvajanju aktivno sodeluje z
sodobnim upravljavcem teh zavarovanih območij – DOC-em (Mainland Southland …, 1998).
Pomembna vloga interpretacije dediščine kot pospeševalca razvoja in priljubljenosti parkov
ter s tem preprečevalca njihove nadaljnje degradacije je spoznana tudi v splošno veljavnih
pravnih predpisih s področja okoljevarstva. Veliko pozornosti interpretaciji dediščine na
primer namenjata Splošna politika za ohranjanje in Splošna politika za Narodne parke. V
sklopu okoljevarstvenih načel, ki jih podajata, navajata tudi, da mora biti interpretacija
dediščine obiskovalcem na voljo v vseh zavarovanih območij ter da so raziskave in
opazovanja znotraj zavarovanih območij dovoljena, če njihovi rezultati prispevajo k
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izboljšanju interpretacije dediščine (General policy …, 2005; Conservation General policy,
2007). V zadnjih letih pa so se začeli razvijati tudi načrti interpretacije, ki so vključeni v vse
strategije in načrte za upravljanje ohranjanja ter v načrte upravljanja posameznih narodnih
parkov. Vsi, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z interpretacijo dediščine, morajo pri svojem
delu te načrte dosledno upoštevati (Harper, 1991).
5.6.1.1.

Novozelandski interpretatorji naravne in kulturne dediščine

Prvi »pravi« interpretatorji dediščine v narodnih parkih in drugih zavarovanih območjih so
izhajali iz vrst parkovnih nadzornikov. Med njimi je bil prvi Ray Cleland, nadzornik v
narodnem parku Arthur's Pass. Njegovi ukrepi so bili znanilci formalne vpeljave interpretacije
kot storitve za obiskovalce v novozelandski sistem narodnih parkov. To vpeljavo je ne
nazadnje leta 1955 izvedel Lance McCaskill, ki je večino znanja s tega področja pridobil v
ameriških parkih in ga nato delil z nadzorniki in sezonskimi uslužbenci v novozelandskih
zavarovanih območjih. Ti nadzorniki in sezonski uslužbenci so bili sprva predvsem
»skrbniki« parkov, z vse večjim številom obiskovalcev, razvoja novih in vse številčnejših
načinov rabe narodnih parkov, s spremembami, ki jih je uvedel McCaskill, z razvojem prvih
sredstev interpretacije pa se je njihova vloga nekoliko spremenila oziroma razširila. Tako so s
časoma postali najpomembnejši glasniki, promotorji oziroma interpretatorji naravne in
kulturne dediščine v narodnih parkih in nekaterih drugih zavarovanih območjih, ki so bili
dnevno v stiku z obiskovalci in jim pomen ter vrednost te dediščine razlagali predvsem skozi
subjektivno prizmo (Harper, 1991).
Ob začetku udejstvovanja na področju interpretacije dediščine večina izmed njih ni imela
strokovne podlage za svoje delo. Nato pa je bil leta 1972 izveden prvi uradni tečaj za
nadzornike, kjer so se le-ti učili tehnik in filozofije interpretacije dediščine (Harper, 1991).
Sledili so številni tečaji in izobraževanja v okviru Lincoln fakultete, ki potekajo še danes
(Interpretation Handbook …, 2005; Ferreira de Souza Dias, 2010). Veliko nadzornikov je
odšlo na interpretacijsko izobraževanje v Združene države Amerike, po drugi strani pa so
številni strokovnjaki iz Združenih držav Amerike s področja interpretacije dediščine, ki so bili
zaposleni v narodnih parkih, prihajali na Novo Zelandijo in izobraževali nadzornike ter ostale
zaposlene na področju okoljevarstva in naravovarstva (Harper, 1991).
Kljub vsem obiskom Združenih držav Amerike, izvajanju tečajev, delavnic in drugih vrst
strokovnih usposabljanj na temo interpretacije dediščine pa se novozelandski interpretatorji
dediščine v parkih srečujejo z določenimi problemi in izzivi. Večina jih sicer dobro pozna
namene, cilje in prednosti interpretacije vendar pa nekateri izmed njih še vedno niso dovolj
strokovno usposobljeni za izvajanje kakovostne interpretacije dediščine. Posledično slabo
poznajo in ne razumejo popolnoma njenih načel ter tehnik za njeno učinkovitejše izvajanje
(Ferreira de Souza Dias, 2010).
Poleg tega poklic interpretatorja v narodnih parkih ni bil nikoli uradno priznan. Med drugim
zaradi pomanjkanja finančnih virov in zaradi mnenja upravljavcev parkov, da poklicnih
interpretatorjev pravzaprav ne potrebujejo, saj interpretacijo v okviru svojega rednega dela
izvajajo že nekateri njihovi nadzorniki, v zadnjem času pa predvsem turistični koncesionarji
in številni drugi deležniki v parkih (Harper, 1991).
5.6.2. Razvoj sredstev interpretacije dediščine
5.6.2.1.

Poti, opremljene z interpretacijskimi tablami

Na Novi Zelandiji so v današnjem času razvita številna sredstva interpretacije, od osebnih do
neosebnih oblik, med prvimi pa so se razvile raznorazne sprehajalne poti in steze. Številne
izmed njih so po celotni deželi in precej na gosto speljali že Maori. Te poti so bile sprva
namenjene predvsem iskanju hrane ter drugih virov, ki so jih potrebovali za preživetje,
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kasneje pa se je njihova vloga zelo spreminjala. Poleg Maorov so sprehajalne poti oblikovali
predvsem člani planinskih društev in vlada. Vendar pa v tem primeru še ni šlo za poti, ki jih v
21. stoletju štejemo med sredstva interpretacije. Razvoj teh poti se je začel v času McCaskilla.
Slednji je kot izučeni interpretator, ki je svoja znanja pridobil v narodnih parkih Združenih
držav Amerike, velik poudarek namenil prav ustanavljanju oziroma oblikovanju sprehajalnih
poti in stez, opremljenih z interpretacijskimi tablami. Bil je namreč mnenja, da spadajo takšne
poti med enega izmed najbolj učinkovitih sredstev interpretacije dediščine znotraj in zunaj
zavarovanih območij. Tako so v vseh takratnih narodnih parkih Nove Zelandije speljali
poskusne sprehajalne poti, za nekatere izmed njih so natisnili tudi brošure (Harper, 1991).
Z ustanovitvijo DOC-a je le-ta prevzel upravljanje vseh poti znotraj zavarovanih območij, s
katerimi upravlja. Poti je ob pomoči številnih drugih deležnikov v parku in njegovi okolici
namnožil, utrdil ter drugače izboljšal (Phillips, 2009). Vse informacije, ki zadevajo poti, s
katerimi upravlja DOC, so dostopne v kateremkoli DOC-evem centru za obiskovalce (Rewi,
2010). Poti spadajo med najpomembnejše, najbolj razvejano in priljubljeno sredstvo
interpretacije dediščine v narodnih parkih in drugod po državi. Številne izmed njih so
opremljene z interpretacijskimi tablami in/ali zgibankami, po drugih pa obiskovalce vodijo
vodniki, med katerimi so številni tudi izurjeni interpretatorji. Tiste, ki se nahajajo ob večjih
območjih zgoščene naselitve, imajo velik potencial za pritegnitev še veliko večjega števila
obiskovalcev kot jih sicer (Department of Conservation …, 2011).
5.6.2.2.

Interpretacijska vodenja

Razvoj vodenj obiskovalcev s strani usposobljenih vodnikov na Novi Zelandiji sovpada z
razvojem in razmahom pohodništva v 19. stoletju. Sprva so se razvijala zgolj kot komercialna
storitev, in sicer da bi s povečanjem dostopnosti odmaknjenih predelov Nove Zelandije in s
povečanjem turističnih doživetij privabila vse več turistov. Poklicno vodenje se je okrog leta
1872 začelo v Whakarewarewa, nato se je leta 1885 razvilo tudi v goratih predelih Južnega
otoka okrog Mount Cooka in leta 1888 na Milford stezi, ki je speljana po današnjem
Narodnem parku Fiordland. Vendar pa v njihovem primeru ni šlo za interpretacijska vodenja
v pravem pomenu besede, saj vanje ni bila vključena interpretacijska vsebina oziroma niso
upoštevala osnovnih načel interpretacije dediščine. Prva vodenja, ki so spominjala na
interpretacijska so se začela, ko je McCaskill leta 1959 parkovnim nadzornikom predstavil
interpretacijski koncept, razvit v narodnih parkih Združenih držav Amerike. Slednji je
nadzornike spodbujal k pogostejšim interakcijam z obiskovalci in k deljenju njihovih
občutkov, zaznav ter znanja o parkih z obiskovalci (Harper, 1991).
V zadnjih desetletjih se je interpretacijsko vodenje po narodnih parkih zelo razširilo in
Novozelandcem prinaša številne gospodarske, okoljske in družbene koristi. Skupaj s potmi,
opremljenimi z interpretacijskimi tablami, se interpretacijska vodenja uvrščajo med najbolj
priljubljena sredstva interpretacije dediščine (Ferreira de Souza Dias, 2010). Za večjo
prepoznavnost vseh kakovostnih interpretacijskih vodenj, razpoložljivih na Novi Zelandiji, je
bila ustanovljena Mreža novozelandskih vodenih poti (The New Zealand guided walks
network). V njo so vključena neodvisna podjetja s koncesijo, ki organizirajo in ponujajo
vodenja po poteh znotraj zavarovanih območij (Rewi, 2010; Rivers, Mountains …, 2012).
Interpretacijska vodenja po narodnih parkih delno še izvajajo DOC-evi nadzorniki in
posamezni prostovoljci, v večji meri pa so v zadnjih letih 21. stoletja v rokah turističnih
koncesionarjev, ki sem privabijo vedno večje množice obiskovalcev (Ferreira de Souza Dias,
2010).
5.6.2.3.

Centri za obiskovalce

Tako kot razvoj poti opremljenih z interpretacijskimi tablami in razvoj interpretacijskih
vodenj je tudi razvoj prvih centrov za obiskovalce oziroma njihovih predhodnih ustanov
potekal pod okriljem »očeta« novozelandske interpretacije, McCaskilla. Leta 1955 je podal
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namreč idejo o postavitvi prvega parkovnega muzeja, ki se je kmalu razširila v idejo o
postavitvi centrov za obiskovalce, ki bi bili sledili vzoru iz Združenih držav Amerike. Že
kmalu po ustanovitvi prvih takšnih centrov, so upravljavci spoznali njihov potencial in jih
začeli obravnavati kot enega izmed ključnih sredstev interpretacije dediščine v narodnih
parkih, kot glavno informacijsko točko za obiskovalce in kot usklajevalca počitniških
dejavnosti znotraj parkov (Harper, 1991).
V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja so bili v skoraj vseh narodnih ter nekaterih
drugih zavarovanih območjih ustanovljeni centri za obiskovalce, prvi tako imenovani
interpretacijski center pa je bil ustanovljen leta 1977 v naselju Nelson. DOC je tako ob
svojem nastanku leta 1987 podedoval že precej obsežno interpretacijsko infrastrukturo, ki jo
je sestavljalo 18 večjih centrov za obiskovalce in 30 manjših interpretacijskih centrov
(Harper, 1991). V zadnjih letih pa je ta nabor še krepko razširil (Interpretation Handbook …,
2005).
Na leto te centre skupaj obišče preko 2,2 milijona obiskovalcev. Njihovi razlogi za obisk so
različni. Nekateri centre obiščejo, da bi pridobili informacije o možnostih rekreacije v parku,
drugi, da bi si ogledali različna sredstva interpretacije, kot so razstave, zvočne, filmske in
druge predstavitve itd. in tretji, da bi prevzeli rezervirane karte za postojanke, pridobili
licenco za ribolov/lov ali pa DOC-evemu osebju sporočili svoje načrte v povezavi z obiskom
parka (Visitor strategy, 1996).
5.6.3. DOC in razvoj interpretacije dediščine
DOC interpretacijo dediščine opredeljuje kot »razlago naravnih, kulturnih ali zgodovinskih
vrednot, ki jih pripisujemo nekemu območju. Interpretacija dediščine obiskovalcem omogoča
vpogled v ohranjanje in trajno zaščito dediščine ter razumevanje razlogov za takšno početje.
Za razliko od informiranja, ki nas oskrbuje z dejstvi o dediščini, nam interpretacija dediščine
ponuja zgodbe o tej dediščini« (Interpretation Handbook …, 2005).
Pred ustanovitvijo DOC-a je bila kvaliteta interpretacije dediščine na Novi Zelandiji
primerljiva s tisto v Združenih državah Amerike. Nato pa je bila interpretacija dediščine za
krajše obdobje potisnjena v ozadje. DOC je v tem obdobju več pozornosti namenil drugim
tematikam, poleg tega pa mu je za izvajanje in razvoj kakovostne interpretacije dediščine
primanjkovalo finančnih in človeških virov (Harper, 1991).
Ko si je opomogel, je v interpretacijo dediščine začel načrtno in pospešeno vključevati
lokalne skupnosti, izobraževalne ustanove, avtohtono prebivalstvo (Maore) in prostovoljce,
od česar so imeli oboji številne koristi tako socialne kot tudi okoljske in ekonomske.
Interpretacija dediščine je bila v tem času dokončno spoznana kot pomembno orodje za
promocijo naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti, okoljskih projektov in organizacij,
tako vladnih kot tudi nevladnih (Harper, 1991).
DOC se zaveda, da jim interpretacija pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev in deljenju
svojega znanja z ostalimi (Interpretation Handbook …, 2005). Kako pomembna je zanj
interpretacija dediščine, se odraža tudi preko njegovega poslanstva in vizij. Število in
raznolikost programov, ki jih DOC izvaja, kažeta na to, da je interpretacija živahno in
ustvarjalno področje dejavnosti upravljanja parka (Best practice …, 1999).
DOC je edina organizacija na Novi Zelandiji, ki trajno in na široko podpira interpretacijo
dediščine znotraj zavarovanih območij, s katerimi upravlja. Za učinkovitejše izvajanje
interpretacije dediščine na vseh območjih in področjih svojega dela je razvil številna nova
sredstva interpretacije in razširil oziroma namnožil ter izpopolnil že obstoječa, ki jih je
podedoval od predhodnikov (Visitor strategy, 1996).
Raznovrstna infrastruktura za obiskovalce se je do zgodnjih osemdesetih let 20. stoletja skoraj
v celoti (z izjemo centrov za obiskovalce) nahajala v bolj odročnih, »divjih« predelih
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zavarovanih območij, medtem ko si je mestno prebivalstvo želelo več lažje dostopnih kratkih
sprehajalnih poti in objektov ob obali. Tako zaradi varstva in ohranjanja divjine kot tudi za
potrebe vse večjega števila obiskovalcev je DOC že takoj ob ustanovitvi leta 1987 večino
svoje pozornosti in časa namenil postavljanju infrastrukture za obiskovalce na lažje dostopnih
(blizu cest, ob sprehajalnih poteh in stezah …) in manj ranljivih predelih zavarovanih območij
(Visitor strategy, 1996).
V okviru svojega rednega dela DOC organizira številne naravoslovne dneve, delavnice,
programe in raznorazne druge dogodke za osveščanje prebivalstva o pomenu zavarovanih
območij in njihove dediščine. Z organizacijo teh dogodkov pridobiva tudi nove privržence, ki
so mu pri izvajanju interpretacije dediščine pripravljeni aktivno priskočiti na pomoč oziroma
se na kakšen drug način vključiti v ohranjanje in varstvo zavarovanih območij in njihovih
vrednot (Conservation Action, 2004; Interpretation Handbook …, 2005).
Zelo pomembno sredstvo interpretacije dediščine za DOC predstavlja tudi internet. Zavedajo
se, da jim slednji namreč ponuja veliko manevrskega prostora, preko katerega tudi lažje
dosežejo veliko število ljudi. V letih 2003 in 2004 so med drugim posneli tudi serijo »Up the
creek«, namenjeno predvsem otrokom in mladini. V njej so predstavljene zgodbe s področja
naravovarstva in okoljevarstva, odvijajo pa se na območjih, s katerimi upravlja DOC. Glavni
akterji v zgodbah so otroci, s katerimi so lažje pritegnili ciljno občinstvo (Conservation
Action, 2004). Poleg omenjene serije so posneli tudi serijo »Meet the locals«, ki je bila
predvajana preko televizijskih ekranov. Serija je gledalcem predstavila naravne znamenitosti
Nove Zelandije. Gledalci so v vsaki izmed 150 epizod spoznali resnične domačine, ki
predstavljena edinstvena območja in življenje v njih varujejo. Namenjena je bila vsem
generacijam Novozelandcev. S pomočjo serije so mnogi izmed nastopajočih domačinov
pridobili veliko denarne, fizične in ostale podpore s strani gledalcev. Ideja serije je navdihnila
tudi Brazilsko vlado, ki je pokazala interes, da bi se podobna serija posnela tudi na njihovem
ozemlju. Serija je tako razkrila neprecenljivo delo, ki ga opravljajo DOC, lokalne skupnosti,
podjetja in prostovoljci na področju varstva ter ohranjanja novozelandske naravne in kulturne
dediščine ter se s svojo popularnostjo oziroma uspehom izkazala za odlično orodje
interpretacije dediščine (Conservation Action, 2008).
DOC je leta 1996 izdal Strategijo upravljanja z obiskom (Visitor Strategy) – poseben
dokument, s pomočjo katerega naj bi še izboljšal oziroma izpopolnil interpretacijo dediščine v
zavarovanih območjih, jo učinkoviteje izvajal in jo približal obiskovalcem glede na njihove
želje ter potrebe (Visitor strategy, 1996).
Na podlagi te strategije je DOC obiskovalce razdelil v sedem različnih skupin glede na
njihove značilnosti, potrebe in želje po interpretaciji dediščine (Preglednica 5). Slednja je
posledično prilagojena glavnim oziroma najpogostejšim in najštevilčnejšim skupinam
obiskovalcev posameznih območij ter seveda naravi oziroma lastnostim teh območij z
naravno ali kulturno dediščino. V primeru najbolj obiskanih naravnih in kulturnih
znamenitosti, ki se nahajajo v manj strogo zavarovanih predelih parka, je lahko interpretacija
dediščine obsežna – sem vodijo številne poti z interpretacijskimi tablami, na samem kraju
potekajo interpretacijska vodenja in se nahajajo številne interpretacijske table. V primeru, da
pa gre za dediščino, ki se nahaja na območjih divjine znotraj parka, pa interpretacije dediščine
ni oziroma je zelo okleščena ali pa je omejena na publikacije, ki jih lahko dobimo v centrih za
obiskovalce (Interpretation Handbook …, 2005).
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Preglednica 5: Skupine obiskovalcev glede na njihove značilnosti, potrebe in želje po interpretaciji dediščine

Vir podatkov: Interpretation Handbook …, 2005

V zadnjih letih je DOC stopil še korak dlje in začel vstopati v partnerstva z različnimi podjetji
in organizacijami, predvsem s področja turizma, ki jih skupaj z ostalo zainteresirano javnostjo
vse pogosteje vključuje v izvajanje interpretacije dediščine znotraj narodnih parkov. Z željo,
da bi izboljšal interpretacijo dediščine, DOC tudi intenzivno sodeluje z nekaterimi ključnimi
organizacijami s področja interpretacije dediščine in sorodnih področij. Med omenjene
organizacije se uvršča na primer Novozelandska interpretacijska mreža (Interpretation
network New Zealand). V prihodnosti namerava sodelovanje razširiti še na druge organizacije,
ki bi prav tako lahko prispevale k večji podpori in razvoju interpretacije dediščine (Ferreira de
Souza Dias, 2010).
DOC z interesnimi skupinami izvaja tudi številne projekte s področja interpretacije dediščine
oziroma tiste projekte, ki se področja v vsaj nekaterih segmentih dotikajo. Ti projekti segajo
vse od obnove planinskih in drugih postojank, do umeščanja centrov za obiskovalce v
zapuščene objekte, sodelovanja v DOC-evih poletnih interpretacijskih programih, uvajanja
programov, ki povezujejo ohranjanje in izobraževanje, pisanja otroških zgodb s področja
ohranjanja in varstva novozelandske kulturne dediščine dostopnih tudi preko medmrežja,
urejanja številnih poti in stez, opremljenih z interpretacijskimi tablami, interpretacijskega
vodenja itd. (Conservation action, 2004; Conservation action,2005; Conservation action,
2006; Conservation action, 2007; Conservation action, 2008; Conservation action, 2009;
Conservation action, 2010). Posledično DOC v zadnjih letih 21. stoletja sam zgolj poredko
izvaja interpretacijo dediščine na terenu. Njeno izvajanje je v večji meri prešlo v roke
turističnih koncesionarjev, ki interpretacijska vodenja izvajajo po poteh in na vodnih ter
zračnih plovilih. Pri tem jih DOC na različne načine spodbuja in podpira (Harper, 1991,
Mainland Southland …, 1998) od njih pa v zameno pričakuje izvedbo kakovostne
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interpretacije dediščine, ki na eni strani obiskovalcem zagotavlja največjo mero doživetja in
jih poduči o naravnih in kulturnih vrednotah narodnih parkov ter na drugi strani spodbuja
podporo varstva in ohranjanja dediščine ter s tem do največje možne mere zmanjša vplive
obiskovalcev na okolje (Ferreira de Souza Dias, 2010).
Da lahko turistični operaterji DOC-eve želje lažje uresničijo, slednji občasno izvaja tečaje
interpretacije dediščine, koncesionarjem pa je v sodelovanju z nekaterimi strokovnjaki s
področja interpretacije dediščine (na primer Sam H. Ham) pripravil tudi napotke za izvajanje
kakovostnih interpretacijskih vodenj, ki so strnjeni v priročnike (na primer Interpretation
Handbook and standard) in druge tiskovine (Interpretation Handbook …, 2005).
Za razvoj, podporo in spremljanje interpretacijskih sposobnosti ponudnikov interpretacije in
za zagotavljanje kvalitetne interpretacije dediščine v narodnih parkih tako DOC kot tudi
številni turistični koncesionarji v parkih naredijo veliko, vendar pa se pri tem srečujejo s
številnimi omejitvami in izzivi. Za vse ponudnike interpretacije dediščine v parkih je
poglavitni problem pomanjkanje človeških virov, torej izurjenih interpretatorjev. Poleg
omenjenega problema imajo koncesionarji občasno težave tudi z Maori. Namreč vsi izvajalci
interpretacije dediščine, tako koncesionarji kot tudi DOC in ostali, morajo za interpretacijo
maorske dediščine pridobiti pooblastilo od članov maorskih plemenskih skupin. Medtem ko
DOC s tem nima večjih problemov, se nemalokrat zgodi, da koncesionarji le s težavo pridejo
do teh pooblastil (Carr, 2004).
Za razliko od koncesionarjev pa se DOC spopada z nekaterimi drugimi izzivi. Za podporo
interpretacije dediščine, tudi preko izvajanja tečajev interpretacije dediščine, in za spremljanje
razvoja ter izvajanja interpretacije ima DOC pogosto premalo časa in finančnih sredstev.
Zaradi tega le s težavo ocenjuje kvaliteto izvedene interpretacije dediščine na območjih, s
katerimi upravlja (Ferreira de Souza Dias, 2010).
Kljub vsem problemom in izzivov pa so tako DOC kot tudi organizatorji turističnih ogledov
oziroma turistični koncesionarji v parkih mnenja, da jim interpretacija dediščine pomaga pri
doseganju zastavljenih ciljev, kot sta varstvo in ohranjanje naravne ter kulturne dediščine
parka za DOC ter finančni zaslužek za organizatorje turističnih ogledov (Ferreira de Souza
Dias, 2010).
Poleg DOC-a in turističnih koncesionarjev se z interpretacijo dediščine na Novi Zelandiji
aktivno ukvarjajo tudi številne nevladne organizacije, društva, združenja in številne druge
interesne skupine. Najštevilčnejše in najbolj vpete v razvoj in izvajanje interpretacije
dediščine v narodnih parkih so nevladne organizacije, ki so se izoblikovale predvsem s
koncem 20. stoletja in v začetku 21. stoletju. V njih so včlanjeni mnogi novozelandski
interpretatorji. Številne izmed teh organizacij so v partnerstvih ali na drugačne načine
sodelujejo s turističnimi, okoljevarstvenimi in naravovarstvenimi vladnimi in nevladnimi
organizacijami. Nekatere izmed njih izvajajo tudi predavanja in tečaje s področja
interpretacije dediščine, DOC-u pomagajo načrtovati interpretacijo znotraj zavarovanih
območij itd. Med najbolj poznanimi in najbolj dejavnimi na svojem področju sta nevladni
organizaciji Novozelandska interpretacijska mreža (Interpretation network New Zealand) ter
Novozelandsko združenje za interpretacijo (Interpretation New Zealand) (About, 2012;
Interpretation New Zealand, 2012).
V okviru teh organizacij lahko interpretatorji med seboj delijo znanja, ideje in vire, izboljšajo
strokovne standarde interpretacije dediščine, ustvarjajo večjo prepoznavnost in priljubljenost
interpretacije, izboljšajo svoje interpretacijske spretnosti, se med seboj podpirajo – tako v
okviru organizacij kot tudi posamezni interpretatorji – ter govorijo v en glas oziroma skupaj
zagovarjajo svoje interese in interese interpretacije dediščine na Novi Zelandiji na splošno
(About, 2012).
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6.

RAZVOJ IN UDEJANJANJE INTERPRETACIJE DEDIŠČINE
TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU IN NARODNEM PARKU FIORDLAND

V

Razvoj in udejanjanje interpretacije dediščine v Triglavskem narodnem parku se delno
razlikujeta od razvoja in udejanjanja v Narodnem parku Fiordland. Medtem ko se
interpretacija dediščine v Narodnem parku Fiordland, ostalih novozelandskih narodnih parkih
in večini drugih zavarovanih območjih na Novi Zelandiji v splošnem razvija in udejanja pod
okriljem ene organizacije – DOC-a ter koncesionarjev, ki so pod nadzorom te organizacije
(Ferreira de Souza Dias, 2010), sta razvoj in udejanjanje interpretacije pri nas zlasti v domeni
posameznega zavarovanega območja oziroma njegovega upravljavca ter posameznikov ali
organiziranih skupin, ki s tem upravljavcem na različne načine sodelujejo (Šolar, 2011).
Razvoj in udejanjanje interpretacije dediščine v Triglavskem narodnem parku torej poteka
pod okriljem Javnega zavoda Triglavskega narodnega parka, ki pa upravlja zgolj s tem
zavarovanim območjem in nima širšega vpogleda v upravljanje ostalih zavarovanih območij v
Sloveniji. Posledično prihaja med slovenskimi zavarovanimi območji do večjih vsebinskih in
metodoloških razlik v razvoju interpretacije dediščine kot med novozelandskimi zavarovanimi
območji, kjer je ta razvoj po vseh zavarovanih območjih v precejšnji meri poenoten.
Do razhajanj pri razvoju in izvajanju interpretacije dediščine v obeh parkih prihaja tudi zaradi
tega, ker imata upravljavca obeh proučevanih narodnih parkov različne razloge, zakaj na
svojem območju razvijata in izvajata interpretacijo dediščine. Glavni cilj Javnega zavoda TNP
je, da bi z interpretacijo dediščine obiskovalce in prebivalce v parku ozaveščal o pomenu
naravne in kulturne dediščine parka, da bi dosegel spoštovanje parka in odgovorno ravnanje
obiskovalcev in prebivalcev parka, predvsem pa da bi s pomočjo interpretacije dediščine
oziroma njenih sredstev usmerjal obiskovalce na označene poti ter do urejenih znamenitosti
bodisi naravnih ali kulturnih in preprečeval njihovo nadaljnjo degradacijo (Šolar, 2011). Sicer
vse omenjeno želi znotraj zavarovanih območij, s katerimi upravlja, doseči tudi DOC, vendar
pa ob tem interpretacijo dediščine s pridom uporablja tudi kot zelo pomembno promocijsko
orodje parka. Z njeno pomočjo želi na prvem mestu doseči večjo priljubljenost Narodnega
parka Fiordland in drugih zavarovanih območij ter s tem bolj številčen obisk (Department of
Conservation …, 2011). Ravno številčnejši obisk pa je nekaj, česar se v Triglavskem
narodnem parku otepajo, saj se spopadajo že s prevelikim obiskom, ki povzroča številne
negativne vplive na okolje oziroma ga preobremenjuje in počasi vendar vztrajno degradira
(Šolar, 2011).
6.1. TNP – primer razvoja in udejanjanja interpretacije dediščine
Zakon o Triglavskem narodnem parku določa, da naj bi se na območju parka razvijale zlasti
takšne storitve, dejavnosti in aktivnosti, ki bi zagotavljale doseganje ciljev varstva okolja in
spodbujale trajnostni razvoj. Med te storitve, dejavnosti in aktivnosti se uvršča tudi razvoj
parkovne infrastrukture, razvoj ekoturizma, podpora projektom za predstavljanje in
interpretacijo narodnega parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti ter prebivalcev
narodnega parka (Zakon o Triglavskem …, 2010).
Naloge javnega zavoda, ki so (vsaj delno) povezane z interpretacijo dediščine so:
spremljanje in analiziranje stanja naravne in kulturne dediščine v parku;
predlaganje ustreznih oblik turizma in njegove izvedbe v parku;
načrtovanje, postavitev in vzdrževanje parkovne infrastrukture;
izvajanje vodniške službe po narodnem parku;
razvijanje zavesti javnosti o pomenu narodnega parka, varstvu naravne in kulturne
dediščine, ohranjanju biotske raznovrstnosti in o varstvu okolja v narodnem parku;
sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi institucijami v parkovnih lokalnih skupnostih;
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skrb za upravljanje obiska narodnega parka in predstavljanje narodnega parka, ki
vključuje tudi informiranost, interpretacijo in ozaveščanje javnosti o pomenu narodnega
parka;
zagotavljanje dostopa do informacij o narodnem parku in vodenje informacijskih
centrov, postaj ter točk narodnega parka (Statut Javnega zavoda …, 2011);
priprava publikacij, sporazumevanje z javnostjo, oblikovanje in izvajanje različnih
izobraževalnih programov in ozaveščevalnih akcij itd. za potrebe vzgoje, izobraževanja in
ozaveščanja domačinov ter obiskovalcev (Spoznavati, 2012).
Uradni moto Javnega zavoda TNP je »Spoznavati, doživljati, razumeti TNP«, ki nakazuje, da
je upravljanje parka prežeto z interpretacijo dediščine oziroma da zavod pri svojem delu in
interakciji z obiskovalci ter prebivalci še kako upošteva osnovna Tildenova načela
interpretacije dediščine. Kljub temu pa samega pojma »interpretacija dediščine« v sklopu
poimenovanja infrastrukture in ostalih sredstev interpretacije dediščine v parku Javni zavod
TNP ne uporablja ter ga tudi v prihodnje nima namena uvesti. Če povzamemo direktorja
Šolarja (2011) se »prav na tem pojmu ne dela«.
Javni zavod TNP tudi nima izdelanega celovitega načrta interpretacije, ampak je v prvi vrsti
osredotočen na razvoj učinkovite mreže informacijskih mest (informacijska in interpretacijska
infrastruktura), ostale infrastrukture za obiskovalce in domačine, kot so parkovne poti, ter v
zadnjem času vedno bolj na izvajanje osebnih oblik interpretacije (delavnice, pripovedovanja,
programi …) (Šolar, 2011). Vzgoja, izobraževanje in ozaveščanje imajo pomembno vlogo pri
razumevanju in zato tudi spoštovanju vloge, pomena in poslanstva parka. Dejavnosti parka na
tem področju so predvsem priprava publikacij, razstav, načrtovano sporazumevanje z
javnostjo, oblikovanje in izvajanje različnih izobraževalnih programov za vse starostne
skupine predvsem za mlade, akcije spoznavanja posebnosti parka, ozaveščanja idr. (Javni
zavod Triglavski …, 2008).
Leta 2006 je Javni zavod TNP pripravil in sprejel Strategijo – Mreža informacijskih mest v
TNP, ki je sestavni akcijski del Načrta upravljanja TNP-ja za obdobje 2014–2023. V njej so
med drugim predstavljeni nameni vzpostavitve informacijskih mest v parku, med katerimi je
tudi ozaveščanje in izobraževanje obiskovalcev ter lokalnega prebivalstva o pomenu in
potrebi po varstvu ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine TNP-ja ter posredno vseh
ostalih zavarovanih območij (Pretner, Šolar, 2006).
Označevanje in opremljanje zavarovanega območja je proces, h kateremu je javni zavod
pristopil takoj po svoji ustanovitvi. Kmalu po ustanovitvi parka leta 1981 so bile namreč
izdane prve predstavitvene publikacije ̽ brošura, zemljevid, razglednice (Načrt upravljanja
Triglavskega …, 2012) in Vodnik po parku (Kunaver, 2007).
Pri označevanju in opremljanju parka se uprava parka ni mogla naslanjati na primere dobre
prakse iz Slovenije, saj le-teh v času njenega nastanka še ni bilo (Šolar, 2011). Pobudnik in
začetnik razvoja interpretacijske in informacijske infrastrukture v TNP-ju je bil dolgoletni
direktor parka, Janez Bizjak. Za njim je področje prevzel Šolar, ki ga je po več kot desetletju
predal v roke svojih sodelavcev (Šolar, 2011), predvsem Marjeti Albinini – strokovnjakinji, ki
je strokovno usposobljena za interpretacijo naravne dediščine (Seznam interpretatorjev
narave, 2012).
Skozi čas so se v TNP-jevo interpretacijsko zgodbo vpletli številni posamezniki, ki so ideje,
znanje in izkušnje pridobljene v TNP-ju uporabili za razvoj interpretacije dediščine na svojem
območju. TNP je drugim zavarovanim območjem in zavarovanim območje, ki so bila šele v
nastajanju, zlasti v devetdesetih letih 20. stoletja na podlagi lastnih izkušen pomagal
predvsem pri razvoju interpretacijske infrastrukture, torej pri razvoju neosebnih oblik
interpretacije dediščine. Iz njegovih izkušenj so se učili na primer predstavniki Krajinskega
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parka Lahinja in nekateri drugi. V današnjem času pa razvoj interpretacije dediščine v
zavarovanih območjih poteka bolj individualistično ali pa v sodelovanju z lokalnimi
skupnostmi, lokalnimi turističnimi organizacijami in strokovnimi partnerji (Šolar, 2011).
V letu 2009 je bilo na območju TNP-ja že preko 1700 objektov parkovne infrastrukture (Šolar
2009), ki so se nahajali zlasti v alpskih dolinah in na planotah (Baldauf in sod., 2011).
Povečini ti objekti uspešno predstavljajo tako naravne kot (predvsem v zadnjih letih) tudi
kulturne znamenitosti in vrednote območij, kjer so umeščeni (Bajde in sod., 2007).
Intenzivnost novih gradenj parkovne infrastrukture se umirja, saj je je po mnenju upravljavca
v parku že dovolj. Vedno več časa pa Javni zavod nameni tehničnemu in vsebinskemu
izpopolnjevanju obstoječih objektov parkovne infrastrukture (Baldauf in sod., 2011).
Opremljanje parka za javni obisk, postavljanje in vzdrževanje informacijske infrastrukture je
torej dinamičen in stalen proces, ki ima pri upravljanju narodnega parka zelo pomembno
vlogo (Šolar, 2001).
V zadnjem desetletju parkovno infrastrukturo razvijajo predvsem s ciljem povezovanja
posameznih lokacij v zaokrožene celote, pri čemer gre v bistvu za urejanje informacijskih
točk na terenu in krajših ter daljših parkovnih (tematskih) poti (Načrt upravljanja
Triglavskega …, 2012). Izbira lokacij in vrste ter vsebina informacij na njih kakor tudi
odločitve o ureditvi poti so v glavnem delo parkovne uprave in sodelavcev (Kunaver, 2007).
Pri razvoju, oblikovanju in umeščanju informacijske in interpretacijske infrastrukture ter
izvajanju interpretacije dediščine sodelujejo številni sodelavci v TNP-ju (Šolar, 2011).
Neposredno ali posredno se z interpretacijo dediščine ukvarjajo vse službe Javnega zavoda
TNP (Slika 8). Služba za načrtovanje, upravljanje in razvoj parka opravlja številne naloge,
katerih glavni namen je predstavljanje, informiranje, izobraževanje, usmerjanje, vodenje ter
obiskovanje parka. Služba za izobraževanje in naravovarstveno vzgojo ozavešča prebivalce
ter obiskovalce, organizira ekskurzije, naravoslovne dneve, izlete, ture in druge oblike
vodenega obiskovanja parka, pripravlja tematske razstave, predstavitve ter delavnice. Pri
organizaciji dogodkov in predstavljanju parka sodeluje tudi Služba za odnose z javnostmi,
informiranje in založništvo. Številna organizirana vodenja, ki delno upoštevajo tudi osnovna
načela interpretacije dediščine, izvaja predvsem Naravovarstvena nadzorna služba. Slednja
veliko svojega časa nameni tudi postavljanju in vzdrževanju parkovne infrastrukture in
upravljanju planinskih postojank, ki so v lasti Javnega zavoda TNP. Za založniško dejavnost,
podajanje predlogov in organizacijo različnih programov doživljanja parka, podajanje
turističnih informacij ter sodelovanje pri predstavitvah parka pa v večini skrbi Oddelek za
promocijo in trženje (Javni zavod Triglavski …, 2008).
Interpretacija dediščine v parku se trenutno najbolj razvija in napreduje v okviru obeh
informacijskih središč – Triglavska roža na Bledu in Dom Trenta, kjer ekipi zaposlenih veliko
časa in energije posvečata razvoju kakovostne interpretacije dediščine in njenih sredstev, tako
osebnih kot tudi neosebnih (Šolar, 2011). V letu 2012 je ekipa informacijskega središča
Triglavske Rože na Bledu pripravila program doživetij v parku, katerega namen je promocija
in povečanje priljubljenosti parka ter njegovih vrednot. Gre torej za neke vrste program
izvedbe pretežno osebnih oblik interpretacije dediščine na območju parka, v okviru katerega
Javni zavod oziroma park svojim obiskovalcem nudi tri sklope aktivnosti:
1. aktivno in zabavno spoznavanje TNP-ja v obliki ogledov, delavnic, iger in drugih
dejavnosti oziroma aktivnosti;
2. vodene pohode različnih zahtevnosti in trajanja z nadzornikom TNP-ja;
3. TNP kot ga poznajo domačini (ogled in predstavitev Triglavske tržnice, predstavitev
lokalnih ponudnikov …) (Šolar, 2012).
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V parku se v zadnjem času pospešeno razvijajo veje turizma, ki pri svojem delovanju in
razvoju upoštevajo načela trajnostnega razvoja in s tem prispevajo veliko za dobrobit varstva
ter ohranjanja samega parka in njegove dediščine, obenem pa dvigujejo tudi kvaliteto
življenja v parku. Med omenjene oblike turizma se uvršča tudi ekoturizem, ki je dobesedno
odvisen od interpretacije dediščine oziroma od obstoja njenih sredstev v parku. Preko
spoznanj, kako močno je na nekem območju razvit ekoturizem, lahko posredno sklepamo, do
kakšne mere je na tem območju razvita interpretacija dediščine oziroma kako učinkovita in
priljubljena so njena sredstva, saj ravno na razvoju in obstoju slednjih ekoturizem tudi sloni
(Wearing in sod., 2008).
Ekoturizem se v TNP-ju izvaja med drugim v obliki vodenj obiskovalcev s strani domačinov,
sodelovanja domačinov pri predstavljanju parka (na primer kmet, planšar …), obiskovanj
informacijskih mest in tematskih parkovnih poti, opazovanja živali, izvajanja z
interpretacijskimi vsebinami obogatenih trekingov po parku itd. (Kovačič, 2002).
Kljub vsemu napredku na področju razvoja okolju prijaznih oblik turizma pa je najbolj
aktualen in ključni razvojni problem turizma in prostočasnih dejavnosti ravno v tem, da je
trenutno na območju TNP-ja še vedno premalo primerne interpretacije naravne in kulturne
dediščine (Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012).
Interpretacijo dediščine Javni zavod TNP uporablja tudi za upravljanje z obiskom oziroma za
usmerjanje/preusmerjanje obiskovalcev na manj ranljiva območja, s čimer zaščiti posamezno
dediščino oziroma občutljive ekosisteme na določenem območju. Med drugim je v okviru
projekta LIFE uredil krožno učno pot okrog šotnega barja Goreljek (Dobravec in sod., 2003),
s čimer je obiskovalce usmeril na to območje, jih odvrnil od obiska ostalih Pokljuških barij,
kjer ni interpretacijske in druge infrastrukture za obiskovalce, in na ta način preprečil njihovo
obremenjevanje. Ta barja namreč veljajo za ene izmed najbolj občutljivih ekosistemov v
parku (Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012).
Poleg sodelavcev oziroma služb in oddelkov javnega zavoda razvoj interpretacije dediščine
podpirajo, oglašujejo ter pri njem in pri udejanjanju interpretacije sodelujejo tudi ostali
deležniki v parku, predvsem domačini in lokalne turistične organizacije. Ti se v drugem
desetletju 21. stoletja osredotočajo zlasti na razvoj v preteklosti nekoliko zapostavljenih
osebnih oblik interpretacije (delavnice, pripovedovanja, vodenja, demonstracije …) (Šolar,
2011).
Vendar pa je potrebno poudariti, da domačini za sodelovanje s parkom oziroma javnim
zavodom na področju interpretacije dediščini izkazujejo različen interes. Medtem ko je večina
z Javnim zavodom TNP pripravljena na sodelovanje, nekateri posamezniki za to ne izkazujejo
večjega interesa. Nazoren primer pomanjkanja interesa med domačini za sodelovanje z
Javnim zavodom je bilo (ne)urejanje parkovne Soške poti, kjer se Javni zavod ob začetku
njenega urejanja ni soočal s pomanjkanjem finančnih sredstev, kar je pogosta stalnica, temveč
mu je primanjkovalo človeških virov za samo izvedbo zastavljenega cilja (Šolar, 2011).
Po drugi strani pa Lokalna turistična organizacija Bohinj, ki je eden izmed zelo pomembnih
deležnikov v parku in ki z Javnim zavodom TNP na različne načine aktivno sodeluje, pri
razvoju in izvajanju interpretacije dediščine beleži številne dosežke. Med slednje se uvrščajo:
izšolanje generacij domačih bohinjskih turističnih vodnikov, ki so jih izobraževali tudi
predstavniki TNP-ja, enkrat tedensko izvajanje strokovnega izleta s parkovnim vodnikom
(nadzornikom) v okviru programa Poletni Joker in aktivno sodelovanje s TNP-jem pri
oblikovanju projekta Zlatorogova dežela in sirarska pot. Slednja sledita načelom razvoja
ekoturizma in s tem načelom trajnostnega razvoja parka (Štravs-Podlogar, 2002).
V zadnjem času se Javni zavod vse pogosteje povezuje v partnerstva z ostalimi deležniki v
parku (osnovne šole, lokalne turistične organizacije …), z zavarovanimi območji v tujini,
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predvsem sosednjimi čez mejo, in s strokovnimi partnerji. V okviru teh partnerstev izvaja
številne projekte (Preglednica 6), ki v celoti ali vsaj delno posegajo tudi na področje
interpretacije dediščine in skrbijo za njen stalni razvoj znotraj parka.
Preglednica 6: TNP-jevi projekti s področja interpretacije dediščine (stanje v začetku leta 2013)

Doprinos k razvoju in udejanjanju interpretacije dediščine v TNPju

Projekti
ZAKLJUČENI
LIFE

ERA 2

Krog
ERA

parkov

Ureditev učne/parkovne poti šotno barje Goreljek, opremljene s
pojasnjevalnimi tablami, izdaja izobraževalnih zgibank, multimedijske
zgoščenke in priprava spletne predstavitve.
V okviru projekta je bil pripravljen izobraževalni program (pot) za
osnovnošolce – »Miklavževa pot«, ki združuje teme iz naravoslovja,
kulturne dediščine in ustnega izročila. Program izobražuje o pomenu
varstva in ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter o pomenu
ustnega izročila. V program se vključuje tudi vodenje po poti ter
animacija. Pri urejanju poti so sodelovali tudi domačini, ki so izvajali
predvsem fizična dela.
Projekt je financiral in omogočil tudi vzpostavitev informacijskih točk
parka na posameznih osnovnih šolah na gorenjski strani parka.
– Preko projekta je bila delno financirana in omogočena vzpostavitev
štirih informacijskih točk narodnega parka na posameznih osnovnih
šolah na primorski strani parka.

V IZVAJANJU
ClimaParks

SLOW TOURISM

TNP bo s projektom pridobil tako infrastrukturne rešitve kot tudi
vsebinske dopolnitve. V okviru projekta je TNP v Trenti začel z
obnovo starega objekta, ki ga bo preuredil v izobraževalni center. S
kakovostnimi javnimi prostori bo Informacijsko središče Dom Trenta
razširilo svojo ponudbo – razvile se bodo nove dejavnosti, kot so
večdnevne delavnice, seminarji, predavanja in razstave. Projekt je že
omogočil opremo prostorov TNP v »Zeleni hiši« v Kobaridu.
Namen projekta je oblikovanje nove turistične ponudbe v italijanskih in
slovenskih zavarovanih območjih, ki jih zaznamuje dragocena naravna
dediščina. Oblikovanje te ponudbe naj bi potekalo preko razvijanja
oblik »počasnega« turizma (oziroma ekoturizma), ki poudarja trajnost,
odgovornost in sonaravnost. Z vključitvijo šol naj bi dosegli zavedanje
mladih generacij o pomembnosti območja in njegove specifične
dediščine ter s tem večjo razširjenost ekoturizma na samem območju.

Vir: Zaključeni projekti. Spoznavati, 2012

6.2. FNP – primer razvoja in udejanjanja interpretacije dediščine
Z Narodnim parkom Fiordland in z ostalimi narodnimi parki ter več tisočimi drugimi
zavarovanimi območji na Novi Zelandiji upravlja zgolj ena vladna organizacija, pod okriljem
katere se vrši večina dejavnosti, povezanih z interpretacijo naravne in kulturne dediščine
znotraj teh omenjenih zavarovanih območij. Iz tega sledi, da se vse dejavnosti s področja
interpretacije dediščine, ki jih znotraj zavarovanih območij izvaja DOC oziroma njegovi
poverjeniki in pogosto tudi parterji v različnih okoljevarstvenih projektih – lokalne skupnosti,
avtohtono prebivalstvo, turistične organizacije, prostovoljci in številni drugi -, izvajajo tudi
znotraj FNP-ja.
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Številni viri in literatura opisujejo, analizirajo in vrednotijo obstoječe razvite osebne in
neosebne oblike interpretacije, ki se znotraj celotnega spektra novozelandskih zavarovanih
območij odvijajo in izvajajo preko DOC-a in ostalih že omenjenih akterjev (Harper, 1991;
Visitor strategy, 1996; Conservation Action, 2004; Interpretation Handbook …, 2005;
Conservation Action, 2008; Ferreira de Souza Dias, 2010; Department of Conservation …,
2011). Veliko manj virov in literature pa se osredotoča na sam razvoj in udejanjanje
interpretacije dediščine znotraj posameznih zavarovanih območij. Dejstvo je, da tako razvoj
kot tudi samo udejanjanje potekata dokaj skladno in poenoteno znotraj vseh zavarovanih
območij, s katerimi upravlja DOC, vendar pa med njimi kljub temu prihaja do posameznih
razlik in posebnosti (Department of Conservation …, 2011).
FNP ima nekoliko daljšo tradicijo razvoja in udejanjanja interpretacije dediščine kot
Triglavski narodni park. Začetki razvoja interpretacije dediščine na njegovem območju segajo
v 19. stoletje, ko so se na Novi Zelandiji začele oblikovati steze za trampljanje. Prva izmed
njih je bila steza Milford (Milford track), ki poteka preko današnjega FNP-ja. Vodniki so
turiste po njej začeli vodili že leta 1888 (Phillips, 2009). Od konca 20. stoletja dalje po njej
potekajo tudi interpretacijska vodenja, ki jih povečini izvajajo turistični koncesionarji,
občasno pa tudi DOC-evi nadzorniki (Rewi, 2010; Rivers, Mountains …, 2012).
Poleg vodenja so se na območju Fiordlanda kmalu po njegovi ustanovitvi začeli oblikovati
različni objekti, namenjeni informiranju obiskovalcev in predstavljanju predvsem naravne
dediščine parka. Centre za obiskovalce, ki spadajo med glavne gradnike interpretacije
dediščine znotraj zavarovanih območij, so do leta 1962 zgradili v 4 najbolj obiskanih
narodnih parkih na Novi Zelandiji, med katerimi je bil tudi FNP (Harper, 1991).
Na območju Fiordlanda pa se med prve znanilce pospešenega in učinkovitega razvoja
interpretacije dediščine ne uvrščajo zgolj sredstva interpretacije dediščine, kot so centri za
obiskovalce in interpretacijska vodenja. Od tu namreč izvira tudi vzorčen primer učinkovite
uporabe interpretacije kot orodja upravljanja zavarovanih območij in orodja osveščanja
javnosti ter s tem preprečevanja degradacije okolja. Kot je bilo že omenjeno, je ravno na
območju Fiordlanda takratni upravljavec zavarovanih območij – Ministrstvo za zemljišča in
raziskave – s pomočjo interpretacije dediščine dosegel, da se je širša javnost skupaj z njim
zoperstavila gospodarstvenikom in politikom ter preprečila izpeljavo okoljsko spornega
rudarskega projekta (Harper, 1991).
V Načrtu upravljanja FNP-ja je interpretacija dediščine opredeljena kot pomembno orodje
upravljanja parka in upravljanja z obiskom. Njen namen je obiskovalcem predstaviti park in
njegovo zgodbo ter jih spodbuditi oziroma povzročiti, da bi park zaznavali kot vrednoto
(Mainland Southland …, 1998).
Pojavlja se v različnih osebnih in neosebnih oblikah oziroma sredstvih, in sicer kot
interpretacijske table, s katerimi so opremljena številna območja parka, brošure in druge
publikacije, v obliki centrov in drugih objektov za obiskovalce, izvajanja poletnih DOC
programov, različnih izobraževalnih programov, interpretacijska vodenja in še bi lahko
naštevali (Fiordland National Park Management plan, 2007). Za cesto Milford je bil
pripravljen celo načrt interpretacije dediščine, v okviru katerega so na ključnih mestih ob cesti
postavili interpretacijske table. Izvedbo projekta je finančno podprl tudi turistični sektor
(Mainland Southland …, 1998).
DOC zainteresirane deležnike v parku (turistične in ostale organizacije, šole, lokalne
skupnosti …) neprestano spodbuja k razvoju različnih sredstev interpretacije in jim na
različne načine pomaga pri njihovem posodabljanju (Fiordland National Park Management
plan, 2007).
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Vsi posamezniki in skupine, ki na območju FNP-ja z DOC-em sooblikujejo in izvajajo
interpretacijo dediščine, za svoje aktivno udejstvovanje na tem področju od DOC-a dobijo
tudi določeno podporo. Načrt upravljanja FNP-ja namreč narekuje, da mora DOC vsem, ki
mu pomagajo pri interpretaciji dediščine znotraj zavarovanih območij, nuditi svetovanja,
materialna sredstva, izobraževanja in urjenja, ki bodo pripomogla k večji kakovosti izvedene
interpretacije dediščine in s tem k učinkovitejšemu varstvu in ohranjanju naravne in kulturne
dediščine parka (Fiordland National Park Management plan, 2007). Poleg tega pa DOC
ponudnikom interpretacije dediščine, ki imajo na območju parka koncesijo za opravljanje
turistične dejavnosti, podporo zagotavlja tudi tako, da njihove storitve, namenjene
obiskovalcem, javno oglašuje na svoji spletni strani (Guides and commercial …, 2012).
FNP je razdeljen na posebna območja obiskovanja. Ta posebna območja so razdeljena v
različne kategorije glede na način upravljanja obiska v njih in glede na njihove naravne
vrednote, ki jih je potrebno varovati ter ohranjati. Najbolj obiskano posebno območje
obiskovanja je tako imenovani »sprednji del pokrajine« (Frontcountry), sledita mu »zadnji del
pokrajine« (Backcountry) in »potni koridorji v pogosti rabi« (High Use Track Corridors). Vsa
tri posebna območja so v primerjavi z ostalimi, manj obiskanimi posebnimi območji
obiskovanja, obiskovalcem lažje dostopna. Tu se izvaja tudi največ interpretacije dediščine
predvsem v obliki poti, opremljenimi z interpretacijskimi tablami, poleg tega poteka tu tudi
največ interpretacijskih vodenj v parku. V tem delu parka namerava DOC sredstva
interpretacije in trajnostni turizem v različnih oblikah razvijati tudi v nadaljnje (Fiordland
National Park Management plan, 2007).
Med »sprednje dele pokrajine« na primer spadata fjord in cesta Milford. Ob poti je po mnenju
DOC-a trenutno dovolj interpretacije naravne dediščine in premalo interpretacije precej
bogate kulturne dediščine, ki zajema raziskovanje območja, izkoriščanje naravnih virov in
poselitev na območju (Fiordland National Park Management plan, 2007).
K »potnim koridorjem v pogosti rabi« se uvrščajo celotna Keplerjeva steza, stezi Hollyford in
Hump Ridge ter del stez Milford in Routeburn. Te steze so odlična priložnost za izvajanje
interpretacije dediščine. Lahko se jo namreč izvaja preko interpretacijskih vodenj po njih, ki
so večinoma v domeni turističnih koncesionarjev, ali pa preko postavljanja interpretacijskih
tabel v postojankah ob stezah in pripovedovanja zgodb ter ozaveščanja obiskovalcev s strani
skrbnikov teh postojank (Fiordland National Park Management plan, 2007).
V zadnjih letih DOC pospešeno razvija interpretacijo kulturne in zgodovinske dediščine v
parku oziroma je v načrtu upravljanja ta vrsta interpretacije predstavljena kot prioritetna za
nadaljnji uspešnejši razvoj interpretacije dediščine (Fiordland National Park Management
plan, 2007).
V prihodnosti namerava DOC s pomočjo mnogih akterjev, ki mu pomagajo pri upravljanju,
interpretacijo dediščine v FNP-ju še bolj razviti in njeno izvajanje izpopolniti. Številne nove
priložnosti za razvoj interpretacije dediščine oziroma namnožitev in izpopolnitev njenih
sredstev se odpirajo predvsem ob cesti Milford. Za obiskovalce, ki ne obiščejo FNP-jevega
centra v Te Anau, namerava DOC na vstopu v sam park urediti interpretacijsko točko. Z
vidika vsebine pa namerava v interpretacijo dediščine in s tem v sredstva interpretacije v
prihodnje vključevati tudi vse več maorske zgodovine oziroma dediščine, pri čemer naj bi mu
pomagala lokalna maorska plemena s tega območja (Fiordland National Park Management
plan, 2007).

63

Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem
parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije
TNP in FNP – sredstva interpretacije dediščine
V proučevanih narodnih parkih je interpretacija naravne in kulturne dediščine še kako
prisotna in prežeta z idejo, namenom in cilji posameznega narodnega parka. Tako osebne kot
tudi neosebne oblike in sredstva interpretacije se v obeh parkih neprestano razvijajo in
izpopolnjujejo.
V nadaljevanju sledi opis in primerjava sredstev interpretacije dediščine, ki se jih parka
poslužujeta (Preglednica 7). Največ poudarka je na treh sredstvih interpretacije, in sicer na
interpretacijskem vodenju, poteh, opremljenih z interpretacijskimi ali pojasnjevalnimi
tablami, in na informacijskih mestih. Za podrobnejšo analizo teh treh sredstev smo se odločili,
ker gre v primeru obeh parkov za najstarejša, najbolj priljubljena, najštevilčnejša in najbolj
izpopolnjena sredstva interpretacije, preko katerih se večji del same interpretacije dediščine,
ki jo zasledimo v obeh parkih, konec koncev tudi izvaja.
Preglednica 7: TNP in FNP - sredstva interpretacije dediščine prisotna v letu 2012

TRIGLAVSKI NARODNI PARK
NARODNI PARK FIORDLAND
Neosebna interpretacija naravne in kulturne dediščine
- informacijske in pojasnjevalne table;
- informacijske in interpretacijske table;
- poti, opremljene s pojasnjevalnimi tablami; - poti, opremljene z interpretacijskimi
- informacijska mesta;
tablami;
- publikacije;
- informacijska mesta;
- uradna spletna stran;
- publikacije;
- multimedia (predstavitveni film o TNP) itd. - uradna spletna stran;
- multimedia (predstavitveni film o FNP) itd.
Osebna interpretacija naravne in kulturne dediščine
- interpretacijska vodenja po parku;
- interpretacijska vodenja po parku;
- prireditve, delavnice, tečaji itd.
- prireditve, delavnice, tečaji itd.
Vir podatkov: Triglavski narodni park, 2012; Department of Conservation, 2012; Fiordland National Park
Management plan, 2007; Fiordland events, 2012; Southland & Fiordland …, 2012;

6.2.1.1.
6.2.1.1.1.

Informacijske, pojasnjevalne in interpretacijske table
TNP – posamezne informacijske table in informacijske točke na lokaciji

O pravih interpretacijskih tablah na območju TNP-ja je težko govoriti, saj večinoma
obiskovalcem zgolj predstavljajo in pojasnjujejo posamezna dejstva o naravni in kulturni
dediščini oziroma jih informirajo o značilnostih parka ter njegovi dediščini.
Na območju TNP-ja so postavljene posamezne informacijske table s pojasnjevalno vsebino,
ki se praviloma nahajajo v neposredni bližini naravne in kulturne dediščine, ter informacijske
točke na eni lokaciji oziroma na terenu. V primeru slednjih gre pravzaprav za skupino
informacijskih ali pojasnjevalnih tabel na eni lokaciji (Pretner, Šolar, 2006).
Vsebina vseh informacijskih tabel je predstavljena tako v slovenskem kot tudi v angleškem
jeziku (Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012).
Informacijske točke se nahajajo, kjer je potreba po njih (na primer na meji parka), kjer je
večja gostota naravne oziroma kulturne dediščine, zunaj občutljivih območij, na lahko
dostopnih mestih, na predhodno urejenih mestih in v bližini dodatne (turistične) ponudbe. V
večini primerov jih je uredil Javni zavod TNP sam ali pa v sodelovanju z nekaterimi drugimi
deležniki v prostoru (Šolar 2009).
Prve table, ki jih je po ustanovitvi TNP-ja 1981 postavil Javni zavod TNP, so bile vstopne
table in nato table, ki so označevale osrednje območje parka. Za tem je bilo v začetku
devetdesetih let 20. stoletja na najbolj obremenjenih in obiskanih mestih v parku (Bohinjsko
jezero, Pokljuka, Vršič …) postavljenih več kot dvajset večjih splošnih informacijskih tabel z
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zemljevidom parka in pravili obnašanja/prepovedmi v parku. Sočasno s postavitvijo splošnih
informacijskih tabel so začeli postavljati informacijske označevalne in pojasnjevalne table za
posamezne naravne znamenitosti ali objekte kulturne dediščine (izvir Soče, Slap Savice,
Dvojno jezero, Martuljški slapovi in druge) (Šolar, 2001). Kmalu za tem pa je sledilo še
obdobje urejanja informacijskih točk na terenu (Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012).
Leta 2009 je bilo na območju TNP-ja postavljenih okrog 120 informacijskih tabel. Rezultati
raziskave med obiskovalci, ki jo je Javni zavod TNP na območju parka izvedel v letu 2008, so
pokazali, da je velika večina obiskovalcev mnenja, da je teh tabel v parku že dovolj (Šolar
2009). Število tabel se tako ne bo v nedogled povečevalo, pač pa bodo nekatere table
postopno zamenjane ali odstranjene. Obstoječe informacijske in pojasnjevalne table namerava
Javni zavod TNP v prihodnosti izpopolniti predvsem v vsebinskem in oblikovnem smislu
(Šolar, 2001).
6.2.1.1.2.

FNP – informacijske in interpretacijske table

V FNP-ju na najbolj obiskanih območjih dediščine zasledimo tako informacijske kot tudi
prave interpretacijske table, ki pa se morajo po načelih Splošne politike za Narodne parke
(2005) med seboj vidno razlikovati. Interpretacijske table se nahajajo predvsem ob
posameznih urejenih poteh za obiskovalce, v centrih za obiskovalce in v postojankah ob
poteh, informacijske točke pa najpogosteje zasledimo ob vhodih v park ter na večjih
parkiriščih. Ob poteh namenjenih trampljanju in poteh, ki potekajo po čisti divjini, jih po
navadi ni, saj lahko njihova fizična prisotnost oslabi občutek, da se obiskovalec nahaja v
divjini (General policy …, 2005)
Podobno kot v TNP-ju gre v nekaterih primerih interpretacijskih in informacijskih tabel za
posamične table, ki na nekem območju oziroma ob neki znamenitosti stojijo same zase, v
drugih primerih pa gre za skupino tabel. Slednje zasledimo predvsem ob začetkih oziroma
vstopnih točkah na posamezne poti in steze v parku ter ob večjih parkiriščih (Mainland
Southland …, 1998).
Prednost informativnih in interpretacijskih tabel pred drugimi sredstvi interpretacije dediščine
so, da lahko DOC z njimi doseže oziroma nagovori veliko število obiskovalcev, saj jih po
navadi postavlja na najbolj obiskanih območjih, kot so parkirišča, centri za obiskovalce in
raznorazne sprehajalne poti ter steze v parku. Poleg tega pa imajo table tudi velik potencial za
bogatenje samega obiska oziroma pripomorejo v večjemu doživljanju parka in njegove
dediščine s strani obiskovalcev (Mainland Southland …, 1998).
6.2.1.1.3.
TNP in FNP – primerjava informacijskih, pojasnjevalnih in interpretacijskih
tabel
V obeh parkih se nahajajo številne informacijske in pojasnjevalne table, vendar pa prave
interpretacijske table zasledimo zgolj v FNP-ju, kjer so najpogostejši spremljevalec številnih
sprehajalnih poti. Tudi informacijske in pojasnjevalne table v TNP-ju se zelo pogosto
pojavljajo ob sprehajalnih poteh, vendar pa jih po drugi strani Javni zavod TNP bolj pogosto
kot DOC uporablja tudi kot samostojno sredstvo interpretacije dediščine. Posamezne table in
informacijske točke se namreč pogosto pojavljajo ob posameznih elementih naravne ali
kulturne dediščine v parku in torej niso zgolj spremljevalke drugih sredstev interpretacije, kot
so poti in centri za obiskovalce.
Oba upravljavca se pri oblikovanju teh tabel držita določenih standardov, vendar pa za razliko
od FNP-ja (General policy …, 2005) TNP svojih tabel ni prilagodil narodnim standardom, ki
so določena v pravnem predpisu s tega področja – Pravilniku o označevanju zavarovanih
območij naravnih vrednot. Za uresničenje tega bi bila namreč potrebna prevelika finančna
sredstva (Šolar, 2011).
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6.2.1.2.
Poti, opremljene z informacijskimi, pojasnjevalnimi ali interpretacijskimi
tablami
6.2.1.2.1.
poti

TNP – krajše učne oziroma naravoslovne poti in prave parkovne (tematske)

Sočasno s postavitvijo splošnih informacijskih tabel, posameznih informacijskih označevalnih
in pojasnjevalnih tabel ter točk se je v TNP-ju začelo urejanje krajših učnih in naravoslovnih
poti ter daljših parkovnih (tematskih) poti (Slika 7), ki skupaj z informacijskimi točkami na
terenu predstavljajo najvišjo raven usmerjevalne in izobraževalne infrastrukture v parku
(Šolar, 2001).
Vsebine na pojasnjevalnih in informacijskih tablah ob parkovnih poteh se med seboj
prepletajo. Sprva so na teh tablah prevladovale naravoslovne vsebine, v zadnjem času pa se
dodaja vse več vsebin, ki pojasnjujejo kulturno, zgodovinsko in tehnično dediščino območja.
TNP na ta način vestno sledi svetovnemu trendu, ki je usmerjen v vse tesnejše sodelovanje in
povezovanje naravne in kulturne dediščine (Klemen-Krek, 2003).
V preteklosti so nekateri opozarjali, da na področju interpretacije posamezne dediščine v
okviru pojasnjevalnih tabel ob poteh ni dosežena zadostna kakovost ponujenih informacij
(Kunaver, 2007), vendar pa je bilo tako ob pregledovanju obstoječih virov in literature kot
tudi ob terenskem ogledu leta 2011 ugotovljeno, da se je stanje v tem oziru bistveno izboljšalo
ter da je bil na pojasnjevalnih tablah leta 2011 zastopan in kakovostno predstavljen širok
spekter naravoslovnih in družboslovnih vsebin.
Večino krajših učnih poti in parkovnih poti je uredil in z njimi upravlja Javni zavod TNP, v
nekaterih primerih pa je bil TNP vključen zgolj v njihovo urejanje, medtem ko je upravljanje
v rokah drugih deležnikov v parku (Pot naravne in kulturne dediščine v Radovni, Korita
Tolminke, Miklavževa pot …) (Javni zavod Triglavski …, 2008).
Sicer pa je sama pot od ideje in ureditve parkovnih in drugih poti, opremljenih s
pojasnjevalnimi tablami, razmeroma lahka. Pogosto so poti speljane v okviru posameznih
naravovarstvenih in podobnih projektov ali pa poti predlagajo, financirajo, postavijo (ob
pomoči Javnega zavoda TNP) in nato tudi oglašujejo lokalne turistične organizacije. Slednje
so v začetku 21. stoletja izvedle številne projekte in programe za postavitev tabel in tematskih
poti, ki pa danes na žalost v veliki meri samevajo in propadajo. Razlogi za to se nahajajo
zlasti v pomanjkanju finančnih virov za vzdrževanje in usposobljenih lokalnih vodnikov
interpretatorjev. Upravljavci poti pogosto teh poti vsebinsko in tehnološko ne dopolnjujejo in
izboljšujejo, zaradi česar niso zaživele oziroma med obiskovalci postale dovolj priljubljene
(Šolar, 2011).
Uradnih podatkov o tem, katera izmed poti, ki so opremljene s pojasnjevalnimi tablami, je
najbolj priljubljena oziroma generira največ obiska in na ta način potencialno prispeva največ
k varstvu in ohranjanju naravne in kulturne dediščine v parku, trenutno še ni. Javni zavod
TNP namerava v prihodnje v ta namen na nekatere poti namestiti posebne števce za štetje
obiskovalcev (Šolar, 2011).
Širše informacijske točke ali krajše učne oziroma naravoslovne poti se praviloma
nanašajo na en sam, prostorsko manjši naravni pojav – naravno vrednoto. Ta je med krajšim
sprehodom predstavljena z več informacijskimi objekti (tablami, stebrički, mostički …), ali pa
so informacijske table le na začetku in koncu odseka poti, kjer je zanimivost. V to skupino
štejemo na primer Zelence, Pot naravne in kulturne dediščine v Radovni, Korita Mostnice v
Bohinju, Pokljuško sotesko (Informacije, 2012), Pot Krivopetnic in Pot Tehnične dediščine
(Hace, 2009).
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Prave parkovne (tematske) poti so najdaljše poti v parku in v primerjavi s krajšimi ponujajo
več – predvsem v smislu doživljanja naravne in kulturne dediščine in tudi v rekreacijskem
smislu (Pretner, Šolar, 2006; Šolar 2009). Njihov pomen in cilj je predvsem povezovanje
naravnih vrednot oziroma objektov kulturne dediščine v zaokroženo celoto, usmerjanje
obiskovalcev in s tem prispevanje k ohranitvi narave, predstavitev naravne in kulturne
dediščine ter splošnih usmeritev parka in ne nazadnje dodatna ponudba v prostoru (Šolar
2009).
Parkovne poti so urejene v Trenti (Soška pot), Vratih (Pot Triglavske Bistrice), na Pokljuki
(Pokljuška pot z Učno potjo šotno barje Goreljek), v Radovni (Kolesarska pot Radovna) in
Tolminskih koritih (Tolminska korita) (Parkovne poti, 2012). V primeru Učne poti šotno barje
Goreljek in parkovne poti Tolminska korita prihaja sicer do manjše zmede v poimenovanju in
njunem razvrščanju v različne kategorije poti. Na uradni spletni strani Javnega zavoda TNP-ja
se namreč obe poti uvrščata tako med širše informacijske točke oziroma krajše učne poti
(Informacije, 2012) kot tudi med parkovne poti (Doživljati, 2012). V drugem primeru pa je
med parkovnimi potmi našteta zgolj pot Tolminska Korita, medtem ko Učne poti šotno barje
Goreljek na tem seznamu ni (Parkovne poti, 2012). V diplomskem delu smo obe poti uvrstili
med prave parkovne poti, saj obe, tako kot ostale parkovne poti, zagotavljata veliko mero
doživetja za obiskovalce in informacij o dediščini.
Poleg krajših učnih poti in parkovnih (tematskih) poti je potrebno omeniti še zelo posebno ter
edinstveno turistično sirarsko pot po Bohinjskih planinah, s katero upravlja Turizem Bohinj.
Slednja poteka po območju vzhodnega dela parka, vključuje planine in kmetije v parku ter
zunaj parka (Bajde in sod., 2007). Turizem Bohinj obiskovalcem ponuja tudi organizirano
vodenje po poti, v okviru katerega se obiskovalci podrobneje seznanijo z bogato kulturno
dediščino območja (Turistična sirarska pot, 2012).
Med vzorčne primere dobrega sodelovanja različnih organizacij na območju narodnega parka
pa med drugim spada informacijska pot, ki obiskovalcem predstavlja značilnosti Vogla in
okolice. Pot so s skupnimi močmi uredili Turizem Bohinj, Žičnice Vogel Bohinj d.d., Javni
zavod TNP, Kmetijska svetovalna služba Bohinj in Agrarna skupnost Bohinjska Bistrica
(Informacijska pot Vogel, 2012).
Tako kot to velja za FNP so tudi v TNP-ju posamezna območja, kjer namerava upravljavec v
prihodnje razvoj sredstev interpretacije dediščine spodbujati, in območja, kjer se ta razvoj
zavira ali celo preprečuje. Table in drugi znaki na tematskih poteh naj bi se v prihodnosti
postavljali izključno znotraj mreže že obstoječih parkovnih poti, ki so v rabi (Preglednica 8).
Njihovo razmestitev in število je potrebno načrtovati racionalno. Morebitno urejanje in
nadelava novih tematskih poti ter posledično njihovo označevanje je ob preveritvi vplivov na
okolje dovoljeno le v tretjem varstvenem območju (Začasne upravljavske smernice …, 2012,
Triglavski narodni park (TNP), 2012). Sicer pa Javni zavod TNP v prihodnosti ne načrtuje
velikega razmaha obstoječe mreže poti. Izjema je zgolj območje Bohinja, ki se nahaja znotraj
tretjega varstvenega območja in kjer prave parkovne poti še niso uredili (Šolar 2009).
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Preglednica 8: TNP – parkovne (tematske) poti leta 2012

Značilnosti
Gre za najstarejšo parkovno pot na območju parka, ki
Slika 10: Splošna informacijska tabla
večino časa poteka vzdolž njene rdeče niti–reke Soče .
Dokončno je bila urejena leta 2005 (Šolar, 2001).
Pot združuje zgodovino, sedanjost, naravne vrednote in
kulturno dediščino Zgornje soške doline. Večji del se
izogiba cesti ter prek visečih brvi (Slika 12) povezuje
stare steze vse od izvira Soče, mimo Informacijskega
središča TNP (Dom Trenta) do meje parka pri Kršovcu v
smeri proti Bovcu (Albinini, Šolar, 2004).
Obiskovalce po poti usmerjajo usmerjevalni stebrički. O
nekaterih naravnih in kulturnih znamenitostih doline nam
več povedo pojasnjevalne table na posameznih
informacijskih točkah (Slika 11), ki posegajo predvsem
Avtorica: Anja Cvahte, 2011
Slika 11: Informacijska točka ob poti
na področje hidrogeografije in geomorfologije (oblike
površja zgornjega dela doline, zgornji tok Soče, korita
Mostnice, skalni podori …), gozdarstva, botanike in
zoologije (gozdovi doline Trente, živalstvo, vegetacija
skalnih razpok, soška postrv …) ter kulturne dediščine
(Fužine, tehnična dediščina Trente, ovčereja in sirarstvo,
stavbna dediščina in lokalno prebivalstvo …) (LukanKlavžer, Šolar, 2005). Največ teh tabel je v zgornjem
Avtorica: Anja Cvahte, 2011
delu doline, sicer pa je pot namenjena doživljanju narave
Slika 12: Viseča brv čez Sočo
oziroma spoznavanju in razumevanju parka. Ob poti stoji
tudi nekaj večjih splošnih informacijskih tabel (Slika 10),
ki obiskovalce seznanijo s samo potjo ter s TNP-jem
(Albinini, Šolar, 2004).
Celotna pot je dolga dobrih 20 kilometrov, najpogosteje
vodeni del (izvir–Dom Trenta) pa 5,5 km (Albinini,
Šolar, 2004; Lukan-Klavžer, Šolar, 2005).
Prepoznavni in zaščitni znak Soške poti, ki nas spremlja
ob sami poti, je endemična ribja vrsta soška postrv
(Soška pot, 2012).
Avtorica: Anja Cvahte, 2011
Potek poti in njene vsebine so na kratko predstavljene
tudi v obliki zgibanke (Lukan-Klavžer, Šolar, 2005).
Po Šolarjevem mnenju (2011) je med parkovnimi potmi
poleg Tolminskih korit najbolj obiskana ravno Soška pot,
predvsem del od izvira Soče do doma Trenta.
Pot Triglavske Bistrice v dolini Uprava parka je ob pomoči zunanjih sodelavcev v letih
1994 in 1995 preko oblikovanja Naravoslovne učne poti
Vrata
Slika 13: Informacijski količek ob poti
Vrata povezala zanimive gozdne ekosisteme in ostale
naravne znamenitosti doline. Glavni cilj oblikovanja poti
je bil doživljanje narave v smislu vzgoje in izobraževanja
(Šolar, 2001).
Pot so večkrat vsebinsko in tehnološko dopolnili, leta
2006 pa jo popolnoma prenovili ter jo iz Naravoslovne
učne poti Vrata preimenovali v Pot Triglavske Bistrice v
dolini Vrata (Šolar, 2006).
10 km dolga pot (Albinini, Šolar, 2004; Pot Triglavske
Parkovne (tematske poti)
Soška pot

Avtorica: Anja Cvahte, 2011
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Slika 14: Splošna informacijska tabla

Avtorica: Anja Cvahte, 2011

Pokljuška pot
Slika 15: Splošna informacijska tabla

Avtorica: Anja Cvahte, 2011
Slika 16: Smrekov gozd ob poti

Avtorica: Anja Cvahte, 2011
Slika 17: Pokljuška pot

Avtorica: Anja Cvahte, 2011

Bistrice, TNP, 2006), po kateri nas vodijo usmerjevalni
stebrički, večino časa poteka po dolini navzgor vzdolž
Bohinjske Bistrice in se le na kratkih odsekih združi s
cesto oziroma nekoliko oddalji od vodotoka. Ob poti
zasledimo tako splošne informacijske table, ki nam
predstavijo pot in TNP (Slika 13), kot tudi pojasnjevalne
table. Slednje nam predstavijo vodotok Triglavsko
Bistrico in slap Peričnik, živalstvo in rastlinstvo Vrat
(obvodne ptice, sonaravni gospodarski gozd, gozd v
ekstremnih rastiščnih razmerah, Bukovlje …), reliefne
oblike (površinske geomorfološke oblike, Galerije,
grbinasti travniki …) in apnenco (informacijska točka je
trenutno v izdelavi) (Šolar, 2001).
Zaščitni znak oziroma simbol poti je karikatura
Triglavček (Pot Triglavske Bistrice …, 2012).
Potek poti in njene vsebine pa so na kratko predstavljene
tudi v obliki zgibanke (Šolar, 2006).
Parkovna in gozdarska učna pot je nastala v okviru
sodelovanja med Javnih zavodom TNP in Zavodom za
gozdove Slovenije (Šolar 2009). Urejena je bila na
Šolarjevo pobudo, ki je idejo zanjo dobil, ko je po
Pokljuki vodil skupine švicarskih ekoturistov. Slednji so
želeli lepote Pokljuke opazovati v miru in tišini, naravo
doživljati z vsemi svojimi čutili ter namesto po cestah
hoditi po gozdnih in podobnih poteh (Šolar, 2011).
V prvi vrsti je namenjena gozdarskim ekskurzijam
(poudarek na poti je na gozdarskih vsebinah) in drugim
skupinam ter usmerjanju obiskovalcev na planoti (Šolar
2009).
7,5 km dolga krožna pot povezuje gozdove, planine,
šotna barja in obiskovalce popelje tudi do nekaterih
kulturnih ter zgodovinskih zanimivosti (Svet in ljudje,
Albinini, Šolar, 2004). Pojasnjevalne table predstavljajo
značilnosti pokljuškega gozda (zaraščanje, zakonitosti
pomlajevanja gozdov …), šotna barja na Pokljuki,
nekdanjo oglarsko dejavnost in ostaline savske linije
(Svet in ljudje, Albinini, Šolar, 2004).
Zaščitni znak poti je smreka Jelka, saj prostrano Pokljuko
v prvi vrsti zaznamuje smrekov gozd (Slika 16)
(Pokljuška pot, 2012).
Pokljuška parkovna pot se uvršča med poti na območju
parka, opremljene s pojasnjevalnimi tablami, ki nikoli
niso zaživele v polni meri. Pot preko goznih vlak
povezuje naravne in kulturne zanimivosti pokljuške
planote, vendar pa se vse odkar so jo uredili na tem
območju pojavljajo vetrolomi, odvijajo se sečnje in
spravila lesa, ljudje pa se po vlakah vozijo z masivnimi
prevoznimi sredstvi in jih na ta način uničujejo. Sama pot
ni zelo obiskana in porajajo se ideje, da bi jo v
prihodnosti ukinili (Šolar, 2011).
69

Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem
parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije
Učna pot šotno barje Goreljek
Slika 18: Splošna informacijska tabla

Avtorica: Anja Cvahte, 2011
Slika 19: Informacijska točka ob poti

Kratka 1 km dolga krožna pot je bila urejena leta 2003 v
okviru projekta LIFE – Šotna barja v Triglavskem
narodnem parku – in se smiselno vklaplja v daljšo
Pokljuško pot. Cilj njene ureditve je bil oziroma je
preusmerjanje obiskovalcev iz drugih šotnih barij na
Pokljuki na to barje. Pojasnjevalne table ob poti (Slika
19) obiskovalcem ponujajo zgoščene informacije o
barjanskem ekosistemu. Poleg bioloških vsebin so
prisotne še hidrološke in etnološke (Šolar 2009). Na
mokrih delih so leseni podesti, ki omogočajo varno hojo
po suhem (Učna pot Barje Goreljek, 2012).
Javni zavod TNP na njej med drugim organizira
naravoslovne dneve za osnovnošolce in srednješolce
(Učna pot Barje Goreljek, 2012) ter delavnico za slepe in
slabovidne (Delavnica za slepe …, 2013).
Po mnenju Kunaverja (2007, str. 141) popolna prevlada
biološkega pristopa ni ustrezna, saj ne razloži vseh
pokrajinskih
komponent
enakovredno
oziroma
uravnoteženo.

Avtorica: Anja Cvahte, 2011

Tolminska korita
Slika 20: Splošna informacijska tabla

Avtorica: Anja Cvahte, 2011
Slika 21: Hudičev most in Tolminka

Zaradi edinstvenih naravnih pojavov in oblik so največja
naravna znamenitost oziroma osrednja turistična atrakcija
Tolminske (Leskovac, Rupnik, 2012).
K območju Tolminskih korit sodijo tako korita Tolminke
kot korita Zadlaščice. Znotraj območja je urejena krožna
turistična pot (Slika 21), ki poteka mimo sotočja obeh
rek, do Hudičevega mostu in do Zadlaške ali Dantejeve
jame (Leskovac, Rupnik, 2012).
Turistično pot skozi korita je v obdobju 1953–1958
uredilo Turistično društvo Tolmin. S Tolminskimi koriti
od leta 2006 naprej upravlja Lokalna turistična
organizacija Sotočje iz Tolmina (Šolar 2009). Gre torej
za edino parkovno pot, ki se nahaja na območju parka in
z njo ne upravlja Javni zavod TNP.
Pot sta Lokalna turistična organizacija Sotočje in Javni
zavod TNP leta 2006 obnovila, na nekaterih odsekih
temeljito popravila ter opremila z več pojasnjevalnimi
tablami in usmerjevalnimi stebrički. Pojasnjevalne table
obiskovalce
obveščajo
o
osrednjih
naravnih
znamenitostih ob poti (Šolar 2009).

Avtorica: Anja Cvahte, 2011
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Kolesarska pot Radovna
Slika 22: Splošna informacijska tabla

Avtorica: Anja Cvahte, 2011

Pot, katere rdeča nit je reka Radovna, je leta 2004 nastala
na pobudo Osnovne šole Gorje (Šolar 2009).
16 km dolga pot se začne na avtobusni postaji v Krnici
pri Zgornjih Gorjah in se zaključi pri Pocarjevi domačiji.
V Zgornji Radovni se pot pridruži Kulturni poti po
Zgornji Radovni (Gorenjske učne poti, 2012).
Namenjena je vsem, ki radi kolesarijo, imajo radi
naravno in kulturno dediščino ter ju želijo preko
opazovanja okolice ter prebiranja pojasnjevalnih tabel ob
poti tudi globlje doživeti (Gorenjske učne poti, 2012,
2012).
Zaščitni znak poti je kolo Srečko (Kolesarska pot
Radovna, 2012).
Potek poti in njene vsebine pa so na kratko predstavljene
tudi v obliki zgibanke (Gorenjske učne poti, 2012).

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

6.2.1.2.2.

Poti, opremljene z interpretacijskimi tablami v FNP-ju

Po FNP-ju so speljane poti različnih težavnostnih kategorij – od lahko dostopnih kratkih
sprehajalnih poti, ki so namenjene najširši skupini dnevnih uporabnikov ne glede na njihovo
telesno pripravljenost in druge fizične sposobnosti, do večdnevnih tur, ki so primerne zgolj za
obiskovalce s številnimi izkušnjami s pohodništvom, odlično telesno pripravljenostjo in
orientacijo v prostoru (Fiordland National Park Management plan, 2007; Fiordland National
Park day walks, 2010; Track categories, 2012).
Z interpretacijskimi tablami, ki obiskovalcem pripovedujejo zgodbo dediščine oziroma
območja, kjer se nahajajo, so opremljene zgolj krajše in lažje dostopne poti, ki zahtevajo manj
telesne pripravljenosti (Track categories, 2012).
Da bi bili ljudje bolje seznanjeni s tem, katere poti obstajajo, kje se nahajajo in katere so za
njih najprimernejše, je DOC izdal brošuro, v kateri so navedene in na kratko opisane nekatere
izmed najboljših in najbolj priljubljenih lahko dostopnih sprehajalnih poti na Južnem otoku,
ki so opremljene z interpretacijskimi tablami. Sedem izmed teh poti se nahaja v FNP-ju (Slika
9), obiskovalcem pa predstavljajo eno izmed najbolj spektakularnih gozdnatih alpskih
pokrajin na Novi Zelandiji. Kar pet izmed teh poti ima izhodišče ob cesti Milford, ki poteka
od jezera in naselja Te Anau do fjorda Milford. Štiri izmed njih so opremljene z
interpretacijskimi tablami (Priobalna pot Piopiathi Milford, Naravoslovna pot Lake Gunn,
Kratka sprehajalna pot Mirror Lakes in Naravoslovna pot Borland), 3 pa so opremljene zgolj z
usmerjevalnimi stebrički in letaki (Alpska naravoslovna pot Key Summit, Naravoslovna pot
East Homer in Naravoslovna pot Brasel Point). Ti letaki so obiskovalcu dostopni v DOC-evih
centrih za obiskovalce, ki razpolagajo tudi z ostalimi informacijami o teh poteh (Easy access
walks …, 2007).
Večino poti, opremljenih z interpretacijskimi tablami ali letaki, je uredil in z njimi upravlja
DOC (Fiordland National Park Management plan, 2007).
DOC sicer lokalne skupnosti, organizacije in podjetja vztrajno spodbuja k oblikovanju novih
kratkih poti z interpretacijskimi tablami na posameznih predelih parka, na primer v West
Armu (Fiordland National Park Management plan, 2007).
V številnih DOC-evih brošurah so poti, opremljene z znakom (Slika 24), ki nam pove, da so
opremljene z interpretacijskimi tablami (Fiordland National Park day walks, 2010).
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Slika 23:Pot opremljena z interpretacijskimi tablami

Vir: Fiordland National Park day walks, 2010

Nekatere poti so torej opremljene z interpretacijskimi tablami, pri drugih pa gre za
kombinacijo interpretacijskih tabel in letakov. Letake lahko dobimo v centru za obiskovalce
ali pa se nahajajo v za to namenjeni skrinjici na začetku (ponavadi krožne) poti. Na njih so po
točkah opisane naravne in kulturne znamenitosti območja, ki so na sami poti označene z
manjšimi oštevilčenimi količki (Slika 25). Številka na količku obiskovalcu pove, pod katero
zaporedno številko na letaku je predstavljena znamenitost, ki se ob tem količku nahaja.
DOC je na ta način uspešno preprečil večje negativne vplive na okolje oziroma izvedel manjši
poseg v okolje, kot bi ga ob postavitvi interpretacijskih tabel, ter pri tem uporabil manj
materialnih sredstev in s tem posledično ustvaril tudi manj stroškov za samo ureditev poti.
Vendar pa se je potrebno zavedati, da je šel DOC v tem primeru na zaupanje in poštenost
obiskovalcev, da bodo letake po obisku poti vrnili na svoje mesto in s tem tudi kasnejšim
obiskovalcem omogočili dostop do njih. V primeru, ko temu ni tako, mora DOC stalno tiskati
nove letake, obiskovalci pa občasno ostanejo brez letakov in posledično ob poti niso deležni
interpretacije dediščine.
DOC ponekod redno pregleduje stanje letakov (Alpska naravoslovna pot Key Summit), ob
nekaterih poteh pa to ni redna praksa (Naravoslovna pot East Homer), odvisno od
priljubljenosti poti in številnih drugih dejavnikov (namen opustitve poti, obiskovalci poti še
predhodno vedo, da morajo naročiti letake po elektronski pošti oziroma jih dobijo v centru za
obiskovalce …) (Narodni park Fiordland center za obiskovalce, 2012).
Preglednica 9: FNP – Poti, opremljene z interpretacijskimi tablami in/ali letaki leta 2012

Poti,
opremljene
z
Značilnosti
interpretacijskimi tablami in/ali
letaki
Alpska naravoslovna pot Key Je najdaljša med potmi, ki ponujajo interpretacijo naravne in
kulturne dediščine. Med dnevnimi obiskovalci spada med
Summit
Slika 24: Splošna info tabla z letaki
najbolj priljubljene sprehajalne interpretacijske poti v parku
(Fiordland National Park Visitor …, 1998). Zaradi
omenjenega se občasno sooča celo z gnečo, čemur bo moral
DOC v prihodnosti pri upravljanju z njo nameniti več
pozornosti (Harbrow, Murray, 2011).
Je stranska pot oziroma podaljšek mnogo daljše steze
Routeburn (Routeburn track). Dostop do Alpske
naravoslovne poti je tako možen zgolj po poti Routeburn, ki
Avtorica: Anja Cvahte, 2012
se začne na parkirišču Divide ob cesti Milford (Routeburn
Slika 25: Oštevilčen količek ob poti
Track …, 2012).
Dostopnost, naraščajoča priljubljenost, velik naravni pomen
in ranljivost območja so bili dejavniki, ki so prispevali k
odločitvi, da se na hribu Key Summit v omejenem obsegu
zagotovi interpretacija dediščine, in sicer v obliki na novo
speljane kratke krožne subalpske poti po samem vrhu.
Interpretacijskih tabel je malo, saj je pozornost usmerjena k
vodoodpornim interpretacijskih letakom, ki se nahajajo v
skrinjici ob vstopni točki poti (Mainland Southland …, 1998).
Avtorica: Anja Cvahte, 2012
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Slika 26: Prenosljivo stranišče ob poti

Avtorica: Anja Cvahte, 2012
Slika 22
Slika 27: Občutljiv alpski ekosistem

Avtorica: Anja Cvahte, 2012
Slika 28: Razgledna plošča ob poti

Avtorica: Anja Cvahte, 2012
Slika 29: Letak ob začetku poti

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Informacijsko dokaj okrnjena tabla, ki je postavljena na
začetku krožne poti vsebuje napise v treh jezikih – angleščini,
nemščini in japonščini, saj največ obiskovalcev parka prihaja
iz angleško, nemško in japonsko govorečih območij (Slika
24).
Ob začetku steze Routeburn se nahaja zavetišče, opremljeno s
skupino interpretacijskih in informacijskih tabel, ki vsebujejo
podatke o Alpski naravoslovni poti Key Summit, o stezi
Routeburn ter o FNP na splošno (Behind the Scenes …,
2012).
Alpska naravoslovna pot obiskovalcem ponuja veličastne
panoramske poglede na FNP (Slika 28). Za pot potrebujemo
približno pol dneva, saj se je sprva potrebno povzpeti na hrib
Key Summit, po katerem nato poteka ta dokaj kratka, 30
minutna, krožna pot (Routeburn Track …, 2012). Zaradi
občutljivosti ekosistema, po katerem je pot speljana, je večji
del poteka po lesenih promenadah (Slika 27)
S pomočjo letaka in interpretacijskih tabel ob poti se
obiskovalci seznanijo z naravno vegetacijo: bukovim
gozdom, subalpskim grmičevjem, gorskimi alpskimi jezerci
in alpskimi barji, mnogimi vrstami ptic (sinice, taščice,
papagaji …) (Routeburn Track …, 2012) geologijo,
geomorfologijo in hidrogeografijo območja (kamnine,
ledeniški relief, oblikovanje današnjega reliefa, stik treh
večjih
porečij
…),
značilnostmi
visokogorskega
močvirnatega sveta ter zgodovino človeka na tem območju.
Letak, ki ga obiskovalci prejmejo ob začetku poti, je dober
primer interpretacije dediščine, saj obiskovalcu razlaga
zgodbo območja, ga nagovarja in naproša, preizkuša ter
aktivno vključuje v dogajanje ob poti. Vsebuje na primer
skice rastlin, ob katerih besedilo obiskovalca nagovarja, naj
jih na poti poskuša poiskati. Poleg tega pa letak obiskovalce
tudi naproša, da se držijo poti, saj se nahajajo na območju
enega izmed najbolj občutljivih ekosistemov v parku
(Harbrow, Murray, 2011).
V preteklosti se je večkrat zgodilo, da je letakov zmanjkalo,
zaradi česar DOC zadnja leta vsakodnevno pregleduje
skrinjico in nadomešča namerno odnešene letake z novimi
(Harbrow, Murray, 2011).
Pojavljali pa so se tudi problemi s človeški odpadki, zaradi
česar je DOC malo pred začetkom poti postavil prenosljivo
stranišče (Slika 26) (Harbrow, Murray, 2011).
DOC je leta 2011 izvedel raziskavo, ki je temeljila na
anketiranju dnevnih obiskovalcev steze Key Summit.
Rezultati ankete so pokazali, da DOC uspešno promovira in
oglašuje stezo Key Summit, saj je večina obiskovalcev za pot
in nekatere informacije o njej vedela že pred obiskom same
poti (Harbrow, Murray, 2011).
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Začetek te 45 minutne krožne poti, namenjene najširši
skupini uporabnikov, je v neposredni bližini ceste Milford,
sama pot pa poteka ob obali jezera Gunn (Lake Gunn Nature
Walk, 2012). Ob njenem začetku se nahaja informacijska
tabla, ki pa vsebuje zgolj informacije o imenu in dolžini poti.
Pot prečka gozd rdeče bukve (Slika 30) in omogoča vpogled
v življenje rastlinskih in ptičjih vrst, ki so značilne za dolino
Eglinton. Večje interpretacijske table obiskovalcu predstavijo
živalstvo in rastlinstvo območja – gozdni ekosistem (z vsemi
svojimi prebivalci), manjše pa posamezne rastlinske vrste ob
Avtorica: Anja Cvahte, 2012
poti (Slika 29) (Lake Gunn Nature Walk, 2012).
Slika 31: Gozd rdeče bukve ob poti
Je zelo dobro urejena, večina večjih tabel ob njej pa sledi
osnovnim načelom interpretacije dediščine (Tilden, 1957), saj
vsebujejo številne miselne igre, vprašanja in primere, ki
obiskovalcu »razgibajo možgane«. Po anketah, ki jih je do
sedaj na poti opravil DOC, so obiskovalci z urejenostjo poti,
interpretacijskimi tablami in samim doživetjem, ki so ga
deležni ob poti, zelo zadovoljni (Harbrow, Murray, 2011).
Avtorica: Anja Cvahte, 2012
Kratka sprehajalna pot Mirror Ta 10 minutna pot, ki se nahaja tik ob cesti Milford, je
namenjena najširši skupini uporabnikov in zaradi svoje lahke
Lakes
Slika 32: Interpretacijska tabla ob poti
dostopnosti ter kratke dolžine spada med najbolj obiskane
poti v parku. Ime je dobila po kristalno čistih jezerih ob poti,
v katerih se zrcali okoliško gorovje (Fiordland National Park
day walks, 2010).
Leta 2005 je bila prenovljena in ponovno odprta. Spada med
najbolj interpretacijsko, informacijsko in tehnološko dovršene
ter redno in zelo dobro vzdrževane DOC-eve poti.
Opremljena je s številnimi barvnimi in obsežnimi
interpretacijskimi tablami (Slika 31), ki obiskovalcu
Avtorica: Anja Cvahte, 2012
Slika 33: Zrcalna jezera (Mirror Lakes)
predstavijo jezera, lokalno močvirsko rastlinstvo, živalstvo
(predvsem vodne ptice) in preteklo delovanje ledenikov, ki so
izoblikovali dolino Eglinton ter njene ekosisteme. Začetna
informacijska tabla pa na kratko v besedi in sliki predstavi
cesto Milford, kratke sprehajalne poti ob njej in pravila
obnašanja na tem območju (Gavalas, 2006; Mirror lakes,
2012).
Avtorica: Anja Cvahte, 2012
Gre za kratko, 20 minutno sprehajalno pot, ki se nahaja ob
Naravoslovna pot East Homer
Slika 34: Alpska pokrajina ob poti
vzhodnem vhodu v Homerjev tunel na cesti Milford. Ob
njenem začetku so obiskovalcem na voljo letaki z
interpretacijsko vsebino. Z njihovo pomočjo se seznanijo z
alpsko pokrajino in lokalnimi avtohtonimi rastlinskimi ter
živalskimi vrstami, ki so prilagojene na življenje v teh
ekstremnih naravnih razmerah. Pot je pozimi in spomladi
občasno zaprta zaradi nevarnosti snežnih plazov (East Homer
Nature Walk, 2012).
Pot je opremljena z oštevilčenimi oznakami (Slika 34) v
obliki listov avtohtonih rož – gorskih zlatic velikank (Slika
35), ki se zelo učinkovito stapljajo z okolico.
Avtorica: Anja Cvahte, 2012
Pojasnila k vsaki oštevilčeni oznaki oziroma količku so na
Naravoslovna pot Lake Gunn

Slika 30: Velika in mala interpretacijska
tabla
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Slika 35: Oštevilčen količek ob poti

Avtorica: Anja Cvahte, 2012
Slika 36: gorska zlatica velikanka

letaku, skice na letaku pa opozarjajo na to, katere naravne
znamenitosti oziroma danosti je ob poti moč opaziti. K vsaki
skici je priložen tudi njen podrobnejši opis (East Homer
Nature Walk, 2003).
V skrinjici na začetku poti že dolgo časa ni več letakov.
Razlog je v tem, da so večinski obiskovalci te poti
organizirane šolske skupine, ki so predhodno seznanjene s
tem, da lahko letak prevzamejo v FNP centru za obiskovalce
v naselju Te Anau oziroma po elektronski pošti. Letakov ob
sami poti ne zasledimo tudi zaradi tega, ker jih obiskovalci
pogosto niso vračali nazaj v skrinjico in ker spada pot med
najmanj obiskane oziroma najmanj priljubljene poti v parku,
zaradi česar jo DOC počasi opušča (Narodni park Fiordland
center za obiskovalce, 2012).

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Priobalna pot Piopiathi Milford
Slika 37: Začetek poti s skrinjico za
prostovoljne prispevke

Avtorica: Anja Cvahte, 2012
Slika 38: Razgledišče na Milford Sound

V okviru sodelovanja različnih partnerjev, od DOC-a do
avtohtonega prebivalstva in turističnih organizacij
(Conservation Action, 2004), je bila ob obali fjorda Milford
Sound (po bukovem gozdu ter ob peščenem obalnem delu)
leta 2003 speljana kratka 30 minutna pot, primerna za
najširšo
skupino
uporabnikov
in
opremljena
z
interpretacijskimi tablami (Milford Foreshore Walk, 2012).
Slednje predstavljajo ekologijo priobalnega predela Milford
Sounda, dinamične naravne procese v tem prostoru, naravno
in človeško (predvsem maorsko) zgodovino območja
(Gavalas, 2006) ter razvoj turizma na območju. Ob začetku
poti pa se nahajata splošna informacijska tabla, ki predstavi
pot in FNP, ter skrinjica za prostovoljne denarne prispevke s
strani obiskovalcev.
Ena izmed interpretacijskih tabel ima precej domiselno
ozadje, saj prikazuje pogled, ki bi ga obiskovalci videli v
primeru, da table na tem mestu ne bi bilo. Na ta način dosega
manjši negativni vpliv na samo doživljanje območja s strani
obiskovalcev (Slika 40).

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Naravoslovna pot Borland
Ta 40 minutna krožna pot poteka ob slikovitem potoku preko fiordlandskega deževnega bukovega
gozda s številnimi rastlinskimi vrstami in majhnimi grmovnimi pticami. Naravne znamenitosti, ki
obiskovalce spremljajo ob poti, njihov ekološki pomen in procesi, ki se v tem naravnem okolju
odvijajo, so predstavljene na posameznih spremljajočih interpretacijskih tablah in v letaku,
dostopnem na začetku poti (Gavalas, 2006; Borland Nature Walk, 2012).
Naravoslovna pot Brasel Point
Za pot, opremljeno z interpretacijskimi tablami, porabimo 1 uro. Od hostla Deep Cove, ki se
nahaja v zalivu Deep Cove, delu fjorda Doubtful Sound, je speljana do razgledišča pri Heleninih
slapovih. Ob poti nas spremlja mešani gozd podokarpovk in čudoviti razgledi na Deep Cove
(Fiordland Narional Park day walks, 2006; Brasell Point Nature Walk, 2012).
Avtorica: Anja Cvahte, 2012
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Poleg teh poti se intepretacijo dediščine v obliki poti, opremljene z interpretacijskimi tablami,
izvaja tudi tudi v pristanišču Craig, in sicer v okolici šole, ki je bila spremenjena v postojanko
za popotnike in s katero od konca 20. stoletja dalje upravlja DOC. Ta kratka pot nam vzame
20 min. Poteka okrog mlinarskega območja in nam preko interpretacijskih tabel in letaka
omogoča vpogled v razvoj mlinarstva na tem območju (Historic Port Craig …, 2012).
6.2.1.2.3.
Primerjava poti, opremljenih z informacijskimi, pojasnjevalnimi ali
interpretacijskimi tablami v Triglavskem narodnem parku in Narodnem parku
Fiordland
Preglednica 10: TNP in FNP – primerjava poti leta 2012

Značinosti poti
Ureditev poti
Upravljanje poti
Prehodi preko
naravnih
ovir/občutljivih
območij
Material prehodov
Dotrajanost tabel
Opuščanje poti
Razlogi za nastanek
večine poti
Način nastanka
Ureditev vseh poti
Vodenje po poteh

Sredstva interpretacije
ob poteh
Značilnosti tabel
Število promenad
Stanje/vzdrževanje
umetnih prehodov
Upoštevanje načel
interpretacije
dediščine
Urejanje novih poti

TNP
Večinoma
zavod TNP
Večinoma
zavod TNP
Številni

FNP
Javni Večinoma DOC

Podobnost/razlika
podobnost

Javni Večinoma DOC

podobnost

Številni

podobnost

Večinoma les
Minimalna
DA
Številni razlogi

Večinoma les
Minimalna
DA
Manj številni razlogi
s prevlado enega
Nenačrtno načrtno Načrtno
Večinoma Planinska Večinoma DOC
zveza Slovenije
Večinoma
Javni Večinoma
zavod TNP, delno koncesionarji, delno
lokalne in druge prostovoljci in DOC
turistične
organizacije
Table in zgibanke
Table in letaki

podobnost
podobnost
podobnost
razlika

Stapljanje z okolje
Malo
Večina v dobrem
stanju
Manj

Delno stapljanje
Veliko
Vsi v dobrem stanju

razlika
razlika
delna razlika

Bolj

razlika

Ne (zgolj izjeme)

DA (zaželjeno)

razlika

razlika
razlika
razlika

razlika

Avtorica: Anja Cvahte, 2013

Med potmi, kot enim izmed sredstev interpretacije, ki se ga poslužujejo tako v TNP-ju kot
tudi v FNP-ju, lahko potegnemo nekatere vzporednice, vendar pa je teh podobnosti manj kot
je med njimi razlik (Preglednica 10).
Vzporednice lahko potegnemo predvsem pri urejanju, opremljanju, upravljanju in
vzdrževanju obstoječih poti, opremljenih z raznoraznimi tablami. Tako v FNP-ju kot tudi v
TNP-ju je večino teh poti uredil in z njimi upravlja sam upravljavec narodnega parka. Poti je
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upravljavec v obeh primerih dobro opremil oziroma na njih uredil številne prehode preko
nevarnih, občutljivih in težje prehodnih območij na sami poti, kot so zamočvirjeni predeli,
prehodi preko potokov in tako dalje (Slika 38 in 39). Ti prehodi so tako v TNP-ju kot tudi v
FNP-ju večinoma leseni in se lepo stapljajo z okolico ter povzročajo manjše negativne vplive
na okolje.
Slika 39: FNP - leseni prehod preko presihajočega
potoka

Slika 40: TNP - leseni mostiček preko barjanskih tal

Avtorica: Anja Cvahte, 2011
Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Poleg prehodov so ob poteh obeh parkov postavljene številne informacijske, interpretacijske
ali pojasnjevalne table. Ob terenskem ogledu vseh poti, spremljajočih tabel in količkov smo
prišli do zaključka, da je večina spremljajočih predmetov na poti v dobrem stanju, občasno pa
se vendarle pojavijo tudi nekateri obrabljeni oziroma dotrajani primerki (Slika 40, 41, 42 in
43). V primeru FNP-ja so v najslabšem stanju že dokaj zarjaveli in v visoki podrasti slabše
vidni spremljevalni količki (gorske zlatice velikanke) ob poti. Tudi številke na njih so
ponekod že zbledele oziroma so delno odstopile, zaradi česar se mora obiskovalec občasno
precej potruditi, da razbere, za katero številko gre. Poleg tega so v nekoliko slabšem stanju
tudi table, ki spremljajo Priobalno pot Piopiathi Milford. Nekatere izmed njih so namreč že
nekoliko obledele. Od TNP-jevih poti pa izstopa Pokljuška pot, kjer je v nekoliko slabšem
stanju informacijska točka oziroma ena izmed njenih tabel na samem začetku Pokljuške poti.
Iz nje je delno odstopila folija z besedilom (folija odstopa tudi od nekaterih drugih tabel ob tej
poti ter ob poti Triglavske Bistrice). Tudi usmerjevalni količki na tej poti so v nekaterih
primerih ali manj vidni ali pa so celo podrti, zaradi česar se obiskovalcu lahko zgodi, da zaide
s poti. Vendar pa je potrebno poudariti, da sta tako Naravoslovna pot East Homer kot tudi
Pokljuška pot v opuščanju oziroma ju upravljavec parka namerava v prihodnosti opustiti,
zaradi česar tako poti kot njune spremljevalne table in količke, bodisi oštevilčene
informacijske bodisi usmerjevalne, tudi manj vestno obnavlja.
Slika 41: Obledela tabla ob poti Piophiati Milford
Slika 42: Podrt usmerjevalni količek ob
Pokljuški poti

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Avtorica: Anja Cvahte, 2011

77

Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem
parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije
Slika 43: Dotrajani oštevilčeni količek ob Homerjevi poti

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Slika 44: Dotrajana tabla ob poti
Triglavske Bistrice

Avtorica: Anja Cvahte, 2011

Med proučevanimi potmi lahko največ vzporednic potegnemo med Učno potjo šotno barje
Goreljek in Krajšo sprehajalno potjo Mirror Lakes. V primeru obeh gre namreč za krajši poti,
ki potekata ob občutljivem barjanskem ekosistemu. Obiskovalcem ga tudi podrobno
predstavita. Ob obeh potekajo organizirani šolski ogledi. Razlika med njima pa je, da vsebine,
ki so predstavljene na poti Mirror Lakes, posegajo na več različnih področij ter da je ta pot
bolje urejena z vidika dostopnosti za osebe na invalidskih vozičkih (Slika 44 in 45).
Slika 45: Urejenost poti Mirror Lakes

Slika 46: Urejenost poti šotno barje Goreljek

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Avtorica: Anja Cvahte, 2011

Kot je razvidno iz zgornje preglednice, prihaja med obema parkoma do številnih razlik v
značilnostih poti, speljanih po njunem območju. Osnovna razlika je že v samih razlogih za
nastanek posameznih poti in v načinu njihovega nastanka oziroma poteku samih dogodkov pri
oblikovanju današnjih poti, opremljenih z raznoraznimi tablami in količki. V TNP-ju in na
splošno po celotni Sloveniji so razlogi za nastanek poti številčnejši kot na Novi Zelandiji in s
tem tudi v FNP-ju. Pri nas je oblikovanju poti botrovalo iskanje različnih naravnih surovin,
kmetijstvo (predvsem planinsko pašništvo), navdušenost nad gorami, 1. svetovna vojna
(ureditev mulatjer), namerna ureditev poti z interpretacijskimi tablami itd. Na Novi Zelandiji
pa je glavni razlog oblikovanja poti njihova namerna ureditev za potrebe razvoja turizma,
nekatere posamezne poti pa so pred tem nastale tudi zaradi iskanja surovin (Maori in nato
Evropejci), najkrajše poti do morja ali pa obiskovanja narave zaradi navdušenosti nad njo.
Večina poti na območju TNP-ja je nastala zaradi nenačrtnega, dokaj množičnega
samoiniciativnega in nenadzorovanega obiskovanja območja. Šele kasneje so te poti označili
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in uredili za organizirano, nadzorovano in usmerjeno obiskovanje. V FNP-ju pa so v številnih
primerih z namenom hitrejšega razvoja turizma, dviga priljubljenosti rekreacije v naravi
(sprehajanja in pohodništva), želje po večji priljubljenosti narodnega parka in po
številčnejšem obisku parka na območju sprva uredili popolnoma nove poti in šele nato so jih
ljudje začeli tudi uporabljati. Seveda je potrebno opozoriti, da v primeru obeh parkov prihaja
tudi do izjem oziroma nasprotnih primerov. V TNP-ju so na primer Pokljuško pot uredili z
namenom, da bi jo ljudje obiskovali oziroma je sprva prišlo do ureditve poti in šele nato do
njenega obiskovanja. V FNP-ju pa je na primer Alpska naravoslovna pot Key Summit nastala
ravno zaradi številčnega neorganiziranega in neusmerjenega obiskovanja območja. Ker se
območje nahaja znotraj zelo občutljivega ekosistema, se je upravljavec parka naposled odločil
za ureditev poti. Na ta način je preprečil nadaljnjo degradacijo občutljivega ekosistema in
uredil nadzor nad njegovim obiskom (Harbrow, Murray, 2011).
Večina poti, tako teh opremljenih z interpretacijskimi tablami in količki kot tudi ostale poti v
FNP-ju, je v upravljanju DOC-a (Fiordland National Park Management plan, 2007), medtem
ko je večina poti, ki prepredajo TNP, planinskih poti, s katerimi upravlja Planinska zveza
Slovenije (Predstavitev, 2012).
V obeh parkih je sicer poti, ki jih spremljajo table in količki, večinsko uredil upravljavec sam,
vendar pa prihaja tudi do izjem, ki pa se med parkoma nekoliko razlikujejo. Namreč v TNP-ju
poleg poti, ki jih je uredil upravljavec obstajajo še poti, ki jih je Javni zavod TNP uredil v
sodelovanju z drugimi deležniki v parku, in poti, ki so jih deležniki v parku uredili, jih
označili ter opremili s tablami popolnoma samostojno, brez sodelovanja z upravljavcem. Tudi
v FNP-ju obstajajo poti, ki so posledica sodelovanja upravljavca in drugih deležnikov v parku,
medtem ko takšnih poti, ki bi nastale izključno v režiji ostalih deležnikov, v parku ni.
Tako DOC kot tud Javni zavod TNP omogočata vodenja po poteh, opremljenih s tablami,
vendar pa jih v FNP-ju pogosteje izvajajo ostali deležniki v parku, predvsem koncesionarji,
medtem ko po poteh TNP-ja najpogosteje vodijo parkovni nadzorniki. Poleg njih sicer
vodenje ponujajo tudi lokalne turistične organizacije, drugi deležniki v parku in zunanje
turistične organizacije, ki imajo svoje (zunanje) vodnike (Butinar, 2012).
Poti v TNP-ju so opremljene zgolj z informacijskimi in pojasnjevalnimi tablami, v FNP-ju pa
so nekatere hkrati opremljene tudi z letaki, ki jih obiskovalci dobijo ob sami poti ali pa v
DOC-evih centrih za obiskovalce. Prednosti teh letakov so manjši finančni stroški za DOC in
manjši negativni vplivi na okolje, saj ob njihovi vpeljavi ob poteh ne potrebujemo toliko
interpretacijskih tabel. Po drugi strani pa letaki prinašajo tudi nekatere slabosti, kot so manjša
zanimivost, saj so opremljeni zgolj z besedilom in majhnimi skicami ter slikami. Pogosto
prihaja tudi do njihove kraje oziroma odnašanja, zaradi česar mora DOC stanje letakov v
skrinjicah stalno nadzorovati in odnešene letake pogosto nadomestiti z novimi, kar mu vzame
predvsem veliko časa.
Interpretacijske, informacijske in pojasnjevalne table, ki se nahajajo ob poteh v TNP-ju, se v
večini primerov nekoliko bolj stapljajo z okoljem in so barvno bolj poenotene kot tiste v FNPju (Slika 46, 47, 48 in 49). V TNP-ju so namreč večinoma iz naravnih materialov (lesa) in
rjave barve, v FNP-ju pa se na nekaterih tablah prepleta kombinacija rožaste in modre barve,
nekatere sledijo narodnim standardom in so zeleno-rumene, ostale pa so raznoraznih barvnih
kombinacij. Vse table v FNP-ju so pretežno iz kovine in plastike, lesena so zgolj njihova
nosila.
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Po eni strani je to prednost, saj so verjetno bolj odporne na ekstremne vremenske razmere v
parku, po drugi strani pa se veliko slabše stapljajo z okoljem kot pretežno lesene table v TNPju.
Slika 47: Rjava tabla obdana z lesom ob Soški poti

Slika 49: Modro-rožasta tabla ob poti Key Summit

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Avtorica: Anja Cvahte, 2011
Slika 48: Raznobarvna tabla ob poti Milford

Slika 50: Zeleno-rumena tabla ob poti Mirror Lakes

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Poti, ki potekajo preko občutljivih ekosistemov, so v FNP-ju večinoma dvignjene od tal.
Obiskovalci zatorej večino časa hodijo po promenadah iz lesa, čez katere je razpeta železna
mreža, ki ščiti in utrjuje pot ter zmanjšuje možnost zdrsa. Na ta način obiskovalci izvajajo
veliko manjše pritiske na občutljive ekosisteme hkrati pa preprečujejo potno erozijo.
Tudi pri nas so na nekaterih območjih, predvsem na Učni poti šotno barje Goreljek,
postavljene podobne lesene promenade, vendar pa so manj številne.
Te promenade in ostali prehodi preko naravnih ovir na poti so v primeru FNP-ja nekoliko
bolje vzdrževani in ohranjeni kot v TNP-ju (Slika 50 in 51).
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Slika 51: Prehod v slabem stanju na poti Triglavske Bistrice

Slika 52: Prehod na poti Key Summit

Avtorica: Anja Cvahte, 2011

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Za razliko od TNP-ja nobena izmed proučevanih poti v FNP-ju ni dodatno opremljena z
zgibanko, ki bi na kratko predstavila celotno pot ter obiskovalcem preko dodanega zemljevida
poti pomagala pri orientaciji na njej. Vendar pa je DOC izdal skupno brošuro s kratkimi opisi
vseh teh poti in še nekaterih ostalih poti po FNP-ju (Fiordland National Park day walks,
2010).
V TNP-ju so z zgibankami opremljene tri izmed šestih proučevanih poti, in sicer Soška pot,
Pot Triglavske Bistrice v dolini Vrata in Kolesarska pot Radovna.
Po drugi strani pa večina tabel in letakov ob poteh v FNP-ju veliko bolj upošteva načela
kakovostne interpretacije dediščine (Slika 52) (nagovarja bralca, ga aktivno vključuje v
interpretacijo dediščine oziroma ga aktivira, pripravi do nekih dejanj – ga provocira, mu
razkriva nepoznana dejstva in zgodbe, ga sprašuje, želi v njih prebuditi sočutje do
predstavljenega in vzpostaviti odnos med bralcem in interpretirano dediščino …).
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Slika 53: Primer interpretacijske table ob poti Lake Gunn

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Kljub temu pa ne moremo trditi, da so vse table ob poteh v FNP-ju vsebinsko bolj
izpopolnjene kot v TNP-ju. Predvsem tiste splošne informacijske table, ki se nahajajo ob
začetku posameznih poti, so v TNP-ju vsebinsko in oblikovno veliko bolj polne in zanimive
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od tistih v FNP-ju, ki večinoma sestojijo zgolj iz naslova ter dolžine poti, nič kaj dosti pa
obiskovalcem ne pomagajo pri nadaljnji orientaciji na poti (Slika 53 in 54).
Slika 54: TNP - splošna info tabla ob poti

Slika 55: FNP - splošna info tabla ob poti

Avtorica: Anja Cvahte, 2012
Avtorica: Anja Cvahte, 2011

Poleg tega so poti v TNP-ju opremljene tudi z zaščitnim oziroma prepoznavnim znakom, ki
obiskovalca spremlja ob celotni poti in mu hkrati tudi sporoča, kaj je glavna tema, rdeča nit
oziroma bistvo poti (smrekov gozd, reka Soča …)
Za razliko od DOC-a, ki ostale deležnike v parku spodbuja k postavitvi novih poti in tabel, pa
Javni zavod TNP v prihodnosti nima namena postaviti velikega številna novih poti in tabel.
Možna je zgolj dopolnitev mreže parkovnih poti na območju Bohinja, kjer trenutno takšna pot
še ne obstaja.
6.2.1.3.
6.2.1.3.1.

Informacijska mesta
TNP – informacijska mesta

Triglavski narodni park razpolaga z različnimi vrstami informacijskih mest (Slika 7), in sicer
z informacijskimi središči, informacijskimi postajami in informacijskimi točkami, ki jih na
leto obišče okrog 70 000 obiskovalcev (Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012).
Informacijska mesta imajo prednostno informativno vlogo, ki ji sledijo izobraževalna,
doživljajska in turistična. Med drugim so orodje za razvijanje trajnostnega turizma v parku,
lahko pa so tudi zgled javno-zasebnega partnerstva (Pretner, Šolar, 2006; Šolar 2009).
Pod vodstvom zaposlenih na informacijskih mestih potekajo številne aktivnosti za
obiskovalce, katerih cilj je ozaveščanje obiskovalcev o pomenu parka in njegovih naravnih ter
kulturnih vrednot. Kakovost pri izvedbi teh aktivnosti zaposleni na informacijskih mestih
dosežejo na različne načine, eden izmed njih je tudi izobraževanje, ki ga upravljavec
narodnega parka za informatorje in nosilce teh mest, predvsem nosilce informacijskih točk, ki
praviloma ne izhajajo iz vrst uslužbencev javnega zavoda, izvaja enkrat letno (Načrt
upravljanja Triglavskega …, 2012).
Informacijska mesta so velika priložnost in prednost za prebivalce parka in bližnje okolice, saj
jim nudijo zaposlitev, promovirajo območje, s tem privabljajo obiskovalce in partnerje v
razvojnih projektih, vplivajo na obiskovalčevo dojemanje parka, primernejše obnašanje v
njem in tako dalje. Z vsem tem pa ta omenjena sredstva interpretacije ključno prispevajo k
trajnostnemu razvoju območja in naravi prijaznega turizma v njem.
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Informacijska središča so večja informacijska mesta z zaposleno ekipo (večinoma domačini
in sodelavci Javnega zavoda TNP (Šolar, 2011)), ki skrbi za delovanje središča ter
organiziranje različnih dejavnosti znotraj središča in v njegovi okolici. Praviloma so urejena
na območjih z velikim številom obiskovalcev oziroma tam, kjer je več drugih turističnih
znamenitosti in urejena infrastruktura, potrebna za delovanje središča. Razpolagajo tudi z
razstavnimi prostori, kjer so predstavljene znamenitosti parka. Središča so izključno v
upravljanju Javnega zavoda TNP. Na območju parka se nahajata informacijsko središče Dom
Trenta in Triglavska roža na Bledu, okrog katerih se je doslej v večji meri oblikovala
turistična ponudba Javnega zavoda TNP (Pretner, Šolar, 2006).
Obe informacijski središči (Dom Trenta in Triglavska roža na Bledu) dajeta vedno več
poudarka na kakovostno interpretacijo dediščine. Središči sicer med seboj sodelujeta, vendar
pa se interpretacija dediščine znotraj teh dveh enot razvija ločeno (Šolar, 2011).
Leta 1995 je Javni zavod TNP v nekdanji vojašnici iz 1. svetovne vojne uredil prvo
informacijsko središče v parku – Dom Trenta (Albinini, Šolar, 2004). Gre za pomembno
informacijsko, kulturno in družabno središče parka, ki je bilo zgrajeno po zgledu številnih
evropskih parkov in je med drugim primerno tudi za obisk s strani invalidov. Njegov osrednji
namen je informiranje, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev parka. Dom Trenta
opravlja tudi funkcijo osrednjega turističnega informacijskega središča za dolino Trenta
(Pretner, Šolar, 2006). V njem so obiskovalcu na razpolago informacije o parku in okolici,
prenočitvenih zmogljivostih, usposobljenih vodnikih za planinske vzpone in vodene
strokovne izlete po parku. Razstave in multivizijska predstavitev parka v središču obiskovalcu
razgrinjajo lepote alpske gorske narave ter kulturno, zgodovinsko in etnološko dediščino
doline ter njenih prebivalcev. Poleg tega so obiskovalcem v Domu Trenta na voljo
nastanitvene kapacitete (apartmaji), omogoča pa tudi organizacijo seminarjev, kongresov,
poslovnih in strokovnih srečanj ter strokovnih delavnic (Smolej, 2006; Na obisku v …, 2008;
10 smaragdov (Leskovac, Rupnik, 2012).
Velik delež domačih obiskovalcev središča predstavljajo organizirane šolske skupine, ki dom
obiščejo v okviru obveznih šolskih ekskurzij (Pretner, Šolar, 2006).
Mlajše izmed informacijskih središč Javnega zavoda TNP – Triglavska roža na Bledu – se
nahaja na turistično zelo obiskanem območju, preko katerega v park prihaja tudi največ
obiskovalcev. Njegovi zametki segajo v leto 2006, ko je upravljavec parka na tem mestu
uredil Malo začasno info središče TNP (Pretner, Šolar, 2006). Središče Triglavska roža na
Bledu je bilo dokončno urejeno in odprto maja 2007 (Triglavska roža …, 2012).
Tako kot to velja za Dom Trenta je tudi njegov osrednji namen informiranje, izobraževanje in
ozaveščanje obiskovalcev parka. Za obiskovalce prireja strokovne, fotografske in umetniške
razstave, ponuja jim multimedijsko predstavitev parka ter številne druge načine predstavitve
parka in njegove dediščine, organizira različne ozaveščevalne dogodke, kot so Sredini večeri,
Triglavska tržnica, delavnice in naravoslovni dnevi itd. Omogoča najem dvorane in avle za
večja srečanja in prireditve. Prilagojen pa je tudi za obisk funkcionalno oviranih oseb (Na
obisku v …, 2008; Gorenjske učne poti, 2012).
Informacijske postaje so praviloma manjše od središč. Urejene imajo razstavo o naravni ali
kulturni dediščini, pomembni za ponudbo na območju, in v manjšem delu tudi splošno
predstavitev TNP. Imeti morajo stalnega informatorja-animatorja, zaposlenega v TNP-ju.
Postaje lahko upravljajo upravljavec parka ali drugi. Smiselno jih je združevati z drugimi
točkami, ki so namenjene obisku in informiranju obiskovalcev ter jih upravljajo druge
organizacije. Med informacijske postaje spadata Pocarjeva domačija in Zelena hiša v
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Kobaridu. (Pretner, Šolar, 2006). V prihodnosti naj bi bila praviloma v vsaki parkovni lokalni
skupnosti postavljena vsaj ena postaja (Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012).
Pocarjeva domačija je spomenik državnega pomena in je poleg muzejske funkcije (stavbna in
etnološka dediščina) namenjena tudi informacijski postaji TNP-ja. V njej se odvijajo različne
vzgojno izobraževalne prireditve, kulturni večeri delavnice in druge aktivnosti, v okviru
katerih obiskovalcem domačija pripoveduje zgodbo rodbine Pocar, ki jim pripadajo tudi vsi v
njem razstavljeni predmeti. Domačija je pomemben del parkovne Kolesarske poti Radovna.
Njena pomanjkljivost je, da je odprta zgolj v poletni sezoni, usmerjevalne označbe ob cesti so
slabe oziroma jih je premalo, kaže se potreba po oživitvi kmetije (kmečka opravila …),
vodniki po domačiji niso stalni in najpogosteje prihajajo iz vrst študentov, število
obiskovalcev pa se zmanjšuje (Knific, Lukan-Klavžer, 2005;Smolej, 2010; Načrt upravljanja
Triglavskega …, 2012).
V »Zeleni hiši« v Kobaridu, ki je prav tako kot Pocarjeva domačija med drugim namenjena
informacijski postaji TNP-ja, poleg TNP-ja domujeta tudi Turistično-informacijski center
(LTO Sotočje) in Posoški razvojni center. Dolgoročen namen tega centra je razvoj aktivnosti
in sodelovanja na področju kmetijstva, turizma in naravovarstva (Pridobitve za območje
Triglavskega …, 2012). Obiskovalci v »Zeleni hiši« lahko pridobijo informacije o parku in
turistični ponudbi v dolini Soče s poudarkom na območju občine Kobarid, si ogledajo
priložnostne razstave, se udeležijo tržnice z značilnimi domačimi izdelki itd. (Program
dogodkov in prireditev 2012, 2012).
Informacijske točke so manjša informacijska mesta v parku ali v njegovi bližnji okolici, kjer
obiskovalci dobijo osnovne informacije o zavarovanem območju in informacije o posebnostih
in ponudbi v bližnji okolici. Javni zavod TNP praviloma ni upravitelj take informacijske točke
(Pretner, Šolar, 2006). Njihov namen je predstavitev vrednot in usmeritev obiskovalcev na
mesta, ki so običajno zelo obiskana, predhodno urejena in lahko dostopna (Javni zavod
Triglavski …, 2008).
V okviru Strategije – Mreža informacijskih mest v TNP, ki jo je leta 2006 pripravil in sprejel
Javni zavod TNP, so bile predvidene štiri vrste informacijski točk, in sicer:
• informacijske točke, ki jih »gostijo« drugi upravitelji, in točke v objektih znotraj parka;
• informacijske točke zunaj parka;
• mobilna informacijska točka;
• informacijske točke na terenu (Pretner, Šolar, 2006).
Do leta 2012 je Javni zavod TNP uresničil ureditev točk v objektih znotraj parka, postavitev
točke na Letališču Brnik, torej zunaj parka, ureditev številnih točk na terenu (na Starem
Tamarju pod Vršičem, na kopišču v Martuljku, nasproti cerkvice sv. Janeza ob Bohinjskem
jezeru in pri trdnjavi Kluže) ter uresničil idejo o oblikovanju oziroma uvedbi mobilne
informacijske točke v parku (Doživljati, 2012).
V prihodnosti namerava postaviti še informacijske točke, ki jih »gostijo« drugi upravitelji,
številne informacijske točke zunaj parka, na primer v informacijskih središčih drugih parkov,
in posamezne informacijske točke na terenu (Doživljati, 2012).
Leta 2012 je Javni zavod TNP na svoj seznam informacijskih mest, bolj natančno
informacijskih točk, dodal še mobilno točko. Vozilo, opremljeno s sodobno tehnološko
opremo, je namenjeno ozaveščanju in informiranju obiskovalcev parka. Omogoča
posredovanje avdiovizualnih vsebin s pomočjo multimedijske opreme, ki je nameščena v
vozilu, nova premična razstava TNP »Človek in narava hodita z roko v roki« pa nagovarja
tudi druga čutila gledalca. Idejo mobilne informacijske točke je Javni zavod TNP razvil in
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uresničil v okviru projekta Brezmejna doživetja narave. Mobilna točka je prisotna na različnih
delih parka, potovala pa naj bi tudi po Sloveniji in v tujino (Mobilna informacijska točka …,
2012). Predvsem v poletnih mesecih je prisotna v parku in njegovem vplivnem območju. Ob
nedeljah je v Kranjski Gori, ob torkih v Bohinju, ob četrtkih pa na različnih lokacijah znotraj
parka (Program dogodkov in prireditev 2012, 2012).
Informacijska točka v objektih znotraj parka je postavljena v Slovenskem planinskem muzeju
v Mojstrani (Slovenski planinski muzej, 2012). V okviru te točke se izvaja tudi program
vodenja po njeni okolici (Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012).
6.2.1.3.2.

FNP – informacijska mesta

Slika 56: FNP center za obiskovalce v naselju Te Anau (v lasti in upravljanju DOC-a)

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Med raznoraznimi informacijskimi mesti, ki se nahajajo v FNP-ju (Slika 9) je
najpomembnejši FNP center za obiskovalce (Slika 55). Postavljen je v naselju Te Anau, tik ob
meji z narodnim parkom in spada med najbolj obiskane in največje DOC-eve centre za
obiskovalce na Novi Zelandiji (Fiordland National Park Visitor …, 1998). Gre za enega prvih
centrov za obiskovalce na Novi Zelandiji, ki ga je na McCaskillovo pobudo leta 1960 uredilo
Ministrstvo za zemljišča in raziskave. Leta 1987 je omenjeno ministrstvo upravljanje centra
predalo DOC-u, ki je center nato prestavil na obrežje jezera Te Anau, ga povečal in
tehnološko ter vsebinsko dopolnil (Harper, 1991).
Sprva je center služil predvsem kot hiša za nadzornike z manjšo priključeno pisarno. V prvih
letih njegovega delovanja so bile obiskovalcem v centru na voljo zgolj posamezne oblikovno
nedovršene razstave, pripravljene iz lahko dostopnih lokalnih surovin, ki so vključevale
predvsem nagačene avtohtone živalske vrste (Harper, 1991). Šele čez nekaj let je začel center
obiskovalcem ponujati tudi ostale storitve, kot so informacije o parku, okoljevarstvu in
naravovarstvu v parku, razstave oziroma razstavni prostor z informacijami o naravni in
kulturni dediščini in zgodovini območja ter človeka na tem območju, ažurne podatke o
vremenu in stanju sprehajalnih poti, stez in rut, informacije o vseh aktivnostih, ki se odvijajo
v parku in okolici, razne publikacije o parku in njegovem upravljavcu, vstopnice za
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postojanke, dovolilnice za ribolov in lov, 20 minutni kratki predstavitveni film »Stopping into
Fiordland National Park« itd. (Fiordland National Park day walks, 2006).
Center se stalno razvija, (vsebinsko, oblikovno, tehnološko …) posodablja in izpopolnjuje.
Med drugim ponuja tudi vedno bolj kakovostno in celovito interpretacijo naravne in kulturne
dediščine parka (Fiordland National Park Management plan, 2007).
Na območju FNP-ja se poleg FNP centra za obiskovalce nahajata še dva centra za obiskovalce
– West Arm in Milford –, s katerima pa upravlja in ju vzdržuje družinsko turistično podjetje
Real Journeys s sedežem v naselju Te Anau (Real Journeys. About Us, 2012). Center za
obiskovalce v množično obiskanem Milford Soundu je odlična priložnost za nagovarjanje
velikega števila obiskovalcev. Nagovarja jih predvsem preko interpretacijskih prikazov
naravne in človeške zgodovine Fiordlanda (Mainland Southland …, 1998).
DOC je podjetju za ureditev in upravljanje obeh centrov podelil koncesijo, poleg tega pa
podjetje tudi nenehno spodbuja in mu na različne načine pomaga tudi pri razvoju ter
posodabljanju interpretacije dediščine v obeh centrih (Fiordland National Park Management
plan, 2007).
Poleg treh centrov za obiskovalce FNP razpolaga tudi s pravim interpretacijskim centrom za
obiskovalce – Te Anau Wildlife Centre, ki se nahaja blizu FNP centra za obiskovalce v naselju
Te Anau. Gre za enega izmed petih DOC-evih interpretacijskih centrov na Novi Zelandiji in
edini tovrstni center na Južnem otoku (Visitor centres, 2012).
Od klasičnih centrov za obiskovalce se razlikuje v več segmentih. Med drugim center gradita
tako stavbni objekt kot tudi njegova širša okolica. V stavbi so obiskovalcem na ogled
postavljene interaktivne galerije, udeležujejo pa se lahko tudi ozaveščevalnih delavnic in
predavanj, ki jih zanje v centru organizirajo njegovi uslužbenci. V okolici stavbe pa
uslužbenci centra organizirajo številna vodenja, ozaveščevalne dogodke in druge aktivnosti.
Nekateri izmed teh centrov, na primer Te Anau Wildlife center, v veliki meri spominjajo na
pomanjšane različice živalskih vrtov (Visitor centres, 2012). V Te Anau Wildlife centru se
lahko obiskovalci samostojno ali v okviru vodenega ogleda seznanijo s predstavniki redkih
avtohtonih vrst ptičev na Novi Zelandiji. Del centra so tudi voliere – večje kletke, v katerih se
ptiči lahko preletavajo (Te Anau Wildlife Centre, 2012). Potrebno je poudariti, da so vse
ptice, ki so znotraj centra, ali poškodovane in v naravi ne bi preživele oziroma so izpuščene
takoj, ko si opomorejo, ali pa so zaradi svoje ogroženosti (na primer kiwi) vključene v
posebne programe vzreje v ujetništvu, ki tem vrstam zagotavljajo preživetje (Te Anau
Wildlife Centre, 2012).
V zalivu Deep Cove se nahaja DOC-ev izobraževalni center, ki večinoma organizirane
skupine šolajočih otrok izobražuje o parku in dediščini območja (Fiordland National Park
Management plan, 2007).
Interpretacije dediščine parka so obiskovalci FNP-ja deležni tudi v Knobs flat-u, nastanitvi
ekoturističnega podjetja, ki jim je DOC za obratovanje in izvajanje interpretacije dediščine
podelil koncesijo (Fiordland National Park Management plan, 2007).
DOC interpretacijo dediščine izvaja tudi v okviru postojank, ki jih je uredil ob najbolj
priljubljenih in obiskanih večdnevnih stezah v parku (Milford track, Kepler track, Routeburn
track …). Udejanjanje interpretacije dediščine v teh postojankah poteka na dva načina, in
sicer preko interpretacijskih tabel znotraj in zunaj postojank ter preko osebne interpretacije, ki
jo izvajajo skrbniki postojank (DOC-evi uslužbenci) (Interpretation Handbook …, 2005
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6.2.1.3.3.

TNP in FNP – primerjava informacijskih mest

DOC in Javni zavod TNP imata do neke mere podoben pristop pri urejanju informacijskih
mest, predvsem so si med seboj dokaj podobni DOC-ev center za obiskovalce in informacijski
središči v TNP-ju. Oboji namreč obiskovalcem ponujajo številne storitve, med katerimi so v
ospredju informiranje, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev o parku in njegovi
dediščini. Pri izvajanju teh storitev si pomagajo s številnimi sredstvi interpretacije dediščine
(razstave, interpretacijske table, predstavitveni filmi, publikacije, pripovedovanja, predavanja,
delavnice …). Tako s FNP centrom za obiskovalce kot tudi z informacijskima središčema v
TNP-ju upravlja sam upravljavec narodnega parka.
Do večjih razlik med parkoma pa prihaja pri upravljanju in urejanju ostalih informacijskih
mest. V TNP-ju na primer pravih interpretacijskih centrov, kakršen je Te Anau Wildlife
Centre, ni. Še najbolj podobno mu je informacijsko središče Triglavska roža na Bledu, ki
določene dejavnosti izvaja tudi izven stavb (na primer Triglavska tržnica). Poleg tega se v
TNP-ju centri za obiskovalce, kakršna sta Milford in West Arm, s katerimi bi upravljala
privatna turistična podjetja s koncesijo, do danes še niso razvili. Takšnim centrom se je še
najbolj približala ideja o Arheoparku Bohinjska Bistrica (Pretner, Šolar, 2006).
V FNP-ju se interpretacija dediščine izvaja tudi znotraj nastanitvenih objektov privatnih
podjetij s koncesijo, česar pa v TNP-ju ne zasledimo. Prav tako se v TNP-ju do sedaj še ni
uvedlo izvajanje oziroma udejanjanje interpretacije dediščine v okviru planinskih postojank
ob številnih planinskih poteh v parku.
Za razliko od TNP-ja pa DOC ne pozna informacijskih mest, ki bi bila v večji meri podobna
informacijskim postajam in točkam v TNP. DOC ne gostuje v nobenem objektu, ki bi bil v
lasti nekoga drugega, temveč z vsemi objekti, v katerih izvaja interpretacijo dediščine,
upravlja sam. V primeru, da takšni objekti, v katerih se izvaja interpretacija dediščine, v parku
obstajajo in z njimi ne upravlja DOC, slednji tudi ne izvaja interpretacije v njih temveč za
njeno izvajanje lastniku ali najemniku objekta podeli koncesijo.
Velika prednost TNP-ja pred FNP-jem pa je mobilna točka, ki bi jo bilo smiselno uvesti tudi v
slednjem. Sicer pa DOC pozna nekatere druge oblike »mobilnega« izvajanja interpretacije
dediščine, ki so v nekaterih segmentih podobni TNP-jevi mobilni točki. Med drugim občasno
izvaja ozaveščevalno karavano, ki potuje po vsej Novi Zelandiji. Ideja o njej in njeno
izvajanje sega še v čas, ko je z zavarovanimi območji upravljalo Ministrstvo za zemljišča in
raziskave (Harper, 1991).
6.2.1.4.

TNP in FNP – publikacije

Obiskovalci imajo v informacijskih mestih in preko uradnih spletnih strani obeh upravljavcev
parkov dostop do mnogih publikacij (Preglednica 11), ki jih v večji meri izdajata upravljavca
sama. Te publikacije vsebujejo tako informacije o samem parku, kot tudi informacije o
njegovi naravni in kulturni dediščini ter o upravljavcu. Z njihovo pomočjo upravljavec
oglašuje park, njegovo dediščino in samega sebe oziroma svojo dejavnost v parku.
Pomembno vlogo imajo tudi pri upravljanju obiska, saj obiskovalce usmerjajo na urejene poti
in območja (Mainland Southland …, 1998).
Preglednica 11: Javni zavod TNP in DOC – izbrani primeri publikacij leta 2012

Javni zavod TNP publikacije
ZGIBANKE
* Splošna zgibanka – TNP
* TNP za vsakogar
* Planina Klek
* Šotna barja v TNP
* Dom Trenta

DOC publikacije za FNP
ZGIBANKE/LETAKI/BROŠURE
*Key Summit Alpine Nature Walk
*East Homer Nature Walk
*Borland Nature Walk
*Easy access walks
*Fiordland National Park Day Walks 2006
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* Soška pot
*Fiordland National Park Day Walks 2010
* Kolesarska pot Radovna
*Kepler Track
* Pot Triglavske Bistrice
*Milford Track
* Pocarjeva domačija v dolini *Routeburn Track
Radovne
*Great Walks and other tracks
* Oblike površja
*Southern Fiordland tracks
* Vodotoki …
*Lake Monowai, Borland and Grebe Valley Tracks
*Dusky track
*Hollyford track
*George Sound Route
*Pyke – Big Bay Route
*Exploring New Zealand's parks
*Milford Road tips for drivers
*South Island places to walk your dog
*Planning a trip in the backcountry? …
REDNE PUBLIKACIJE
REDNE PUBLIKACIJE
* Svet pod Triglavom
*Conservation action
* Razprave in raziskave
*DOC – Annual report
* Acta triglavensia
*Conservation volunteers calender
* Odkrivaj/Discover
*Science for Conservation
*DOC Research & Development Series …
PRILOŽNOSTNE
PRILOŽNOSTNE PUBLIKACIJE
PUBLIKACIJE
Na obisku v TNP
FNP Visitor Statistics
* Javni zavod TNP v letih 2008 *Hollyford Track Visitor Survey 2006/2007
in 2009
*Key Summit Day Visitor Survey
* Snovalci TNP – Ljudje pred *Backcountry huts information sheet
svojim časom
*New Zealand's fiord heritage: a guide to the historic sites
* Mreža info mest v TNP
of coastal Fiordland
* Analiza prometa in obiska v *Regional Economic Impacts of FNP
TNP
*Socio-economic effects of concession-based tourism in New
* Pojdimo z učenci v naravo
Zealand’s national parks,
*Mariska Wouters, Science for Conservation,
*The value of conservation
*Biodiversity huts, Fiordland: historic heritage assessment
*Track construction and maintenance guidelines
*National register of heritage sites managed by DOC
*Rail heritage managed by DOC
*Protecting and restoring our natural heritage
*From Seed to Success: Guidelines for community
conservation partnerships
*Kepler Track field trip (za učitelje)
*Deep Cove super site (za učitelje) …
Vir podatkov: Triglavski narodni park, 2012; Department of Conservation, 2012

Tako Javni zavod TNP kot DOC sta do sedaj izdala že zelo veliko število različnih publikacij.
Obiskovalcem TNP-ja in FNP-ja so dostopne tako zloženke, kot tudi redne in priložnostne
publikacije. Tistim, ki obiščejo FNP, so poleg zloženk na voljo tudi številne brošure, ki
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povečini opisujejo večje število poti v parku, in letaki z interpretacijsko vsebino, ki so
priloženi posameznim potem.
Publikacije posegajo na različna področja, nekatere opisujejo naravno, nekatere kulturno in
zgodovinsko dediščino območja, tretje so namenjene predstavitvi posameznih sredstev
interpretacije in raziskav, izvedenih na območju parka, in še bi lahko naštevali. Predvsem je
moč opaziti, da je v zadnjem času vse več publikacij, ki predstavljajo raznorazne prihajajoče
dogodke v obeh parkih, in publikacij, ki so neke vrste priročniki za učitelje. S pomočjo
slednjih lahko učitelji izpeljejo bolj kvalitetno in okoljevarstveno naravnano ekskurzijo
oziroma športni dan v parku ter otrokom na primernejši način predstavijo njegovo dediščino.
6.2.1.5.

Javni zavod TNP in DOC – uradna spletna stran

Oba javna zavoda imata zelo dobro urejeno svojo uradno spletno stran, na kateri ponujata
številne informacije o parku, o sebi in svojem poslanstvu, o naravovarstveni, okoljevarstveni
ter parkovni zakonodaji, o naravni in kulturni dediščini parka, o sredstvih interpretacije
dediščine na območju parka, o nastanitveni in drugi infrastrukturi na območju parka, o
dejavnostih ter dogodkih na območju parka, o možnostih rekreacije, o aktualnih tematikah
povezanih s parkom in njegovim upravljanjem, o drugih aktualnih novicah, informacije
javnega značaja, številne informacije za obiskovalce, raznorazne publikacije … (Triglavski
narodni park, 2012; Department of Conservation, 2012)
Poleg omenjenega DOC na svoji spletni strani ponuja še uporabne informacije o tem, kako se
pripraviti na obisk zavarovanega območja in kaj vzeti s seboj, o komercialnih ponudnikih
turističnih in prostočasnih aktivnosti v FNP-ju ter o njihovih ponudbah, o možnostih in
načinih sodelovanja pri okoljevarstvenih projektih, o partnerstvih na območju FNP-ja, o
svojih partnerjih … (Department of Conservation, 2012).
Javni zavod TNP pa ima v primerjavi z DOC-em na svoji uradni spletni strani veliko več
podatkov o tem, katera sredstva interpretacije v parku obstajajo ter kakšne so njihove
značilnosti (Triglavski narodni park, 2012).
6.2.2. TNP in FNP – sredstva osebne interpretacije naravne in kulturne dediščine
6.2.2.1.

TNP – interpretacijsko vodenje

Prve oblike vodenja so se na območju parka pojavile že v 19. stoletju. Izvajali so ga
pooblaščeni in izurjeni gorski vodniki Nemškega in avstrijskega planinskega društva (DÖAV)
(Butinar, 2012), ki so posameznike vodili predvsem na Triglav in po gorah okoli Trente
(Rodil se je Andrej …, 2012).
Od ustanovitve TNP-ja leta 1981 na njegovem območju potekajo občasna vodenja ciljnih
skupin, strokovna vodenja in (najpogosteje) vodenja šolskih skupin. Ta vodenja v določeni
meri upoštevajo tudi osnovna načela interpretacije dediščine (Butinar, 2012).
Vodenja na območju parka izvajajo različni deležniki, od upravljavca narodnega parka
(naravovarstveni nadzorniki (Slika 56)), do lokalnih in drugih turističnih organizacij.
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Slika 57: Interpretacijsko vodenje po Soški poti s TNP-jevim vodnikom (nadzornikom)

Avtor:Aleš Zdešar, 2010

Naravovarstveni nadzorniki obiskovalce redno vodijo po štirih izmed šestih parkovnih poti.
Na leto izvedejo okrog 20 organiziranih vodenj po teh poteh, ki se jih v povprečju udeleži
skupaj okrog 120 obiskovalcev na leto (Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012). Najbolj
stalen obisk je na Soški poti, kjer so se vodenja v takšni obliki tudi začela. Vodenja po ostalih
kratkih učnih in parkovnih poteh (Pot Triglavske Bistrice, Pokljuška pot, Miklavževa pot,
kolesarska pot Radovna in Korita Tolminke) do sedaj še niso zaživela v takšnem obsegu, kot
na Soški poti. Nadzorniki obiskovalce vodijo tudi drugod (planine, gore …), odvisno od
povpraševanja. Nekatera izmed teh vodenj so plačljiva, druga, ki so namenjena predvsem
promociji parka, pa so brezplačna. Slednja se pogosto odvijajo v sklopu širših prireditev,
festivalov ipd. Javni zavod TNP je pri izvajanju osebne interpretacije v obliki vodenja začel
sodelovati tudi s turističnimi društvi, ki so začela vodenja s strani nadzornikov parka
oglaševati kot dodatno ponudbo. Za potrebe strokovnega vodenja so se nadzorniki začeli tudi
dodatno izobraževati, in sicer se udeležujejo programov Planinske zveze Slovenije za
usposabljanje vodnikov (Butinar, 2012). Sicer pa se nadzorniki znotraj javnega zavoda
usposabljajo na interni ravni, predvsem pa način in vsebine vodenja razvijajo samoiniciativno.
Nekateri izmed njih se redno udeležujejo tudi raznoraznih delavnic s področja interpretacije
dediščine. Leta 2004 so se na primer udeležili tudi delavnice, ki sta jo organizirala Agencija
RS za okolje in John Veverka (Šolar, 2011).
Rezultati ankete, ki jo je med prebivalci TNP-ja leta 2007 izvedla skupina geografov, so
pokazali, da so domačini pogosto izrazili problem pomanjkanja turističnih vodnikov za
obiskovalce. Teh naj med samimi domačini ne bi manjkalo, vendar pa zaradi pomanjkanja
organizacije in ustrezne promocije obiskovalci zanje prepogosto ne vedo. Posledično različne
skupine obiskovalcev velikokrat s seboj pripeljejo svojega vodnika (Bajde in sod., 2007).
Leta 2010 so vodniki v TNP postali del informacijsko izobraževalne službe, vodenje se je
začelo sistematično oglaševati in vodniki so začeli tesneje sodelovati z organizatorji
dogodkov in turističnimi ponudniki (na primer v okviru Mednarodnega festivala alpskega
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cvetja v Bohinju). V zadnjih letih 21. stoletja imajo izdelan enoten program vodenja, pri njem
sodelujejo različne službe Javnega zavoda TNP, vsebina in dolžina vodenja ter vodniki pa se
prilagajajo ciljnim skupinam (Butinar, 2012).
V prihodnosti naj bi v parku v okviru Javnega zavoda TNP organizirali tudi samostojno
vodniško službo z usposobljenimi vodniki predvsem iz vrst zaposlenih v Javnem zavodu in
lokalnega prebivalstva. Prilagajali naj bi se trgu, povpraševanju in ciljnim skupinam (Butinar,
2012).
6.2.2.2.

FNP – interpretacijsko vodenje

O interpretacijskem vodenju, ki se znotraj novozelandskih zavarovanih območij odvija pod
okriljem DOC-a je bilo veliko povedanega že v poglavju 5.6. Interpretacija naravne in
kulturne dediščine na Novi Zelandiji. Glede na to, da imajo zavarovana območja skupnega
upravljavca – DOC, velja za interpretacijska vodenja na njegovem območju isto kot velja za
vodenja v ostalih zavarovanih območij.
Prvi vodniki so turiste od leta 1888 naprej vodili po stezi Milford. Vodenje po njej je leta
1903 prevzelo Ministrstvo za zemljišča in raziskave, ki je v tistem času tudi upravljalo z
območjem (Phillips, 2009).
Od konca 20. stoletja dalje je interpretacijsko vodenje po FNP-ju večinoma v rokah turističnih
koncesionarjev, občasno pa ga izvajajo tudi prostovoljci in DOC-evi nadzorniki v parku
(Interpretation Handbook …, 2005; Ferreira de Souza Dias, 2010).
Tako kot v drugih parkih, so bili FNP-jevi nadzorniki sprva zgolj skrbniki parka, v petdesetih
letih 20. stoletja pa so prevzeli tudi vlogo interpretatorjev v paru. Ta vloga se je razvijala
skupaj s povečevanjem obiska in pojavom ter razvojem novih in vse številčnejših načinov
rabe narodnih parkov (predvsem v rekreacijske namene). Sicer pa se je interpretacijsko
vodenje, torej vodenje, ki je upoštevalo tudi osnovna načela interpretacije dediščine, razvilo
kot komercialna storitev, da bi s povečanjem dostopnosti odmaknjenih predelov FNP-ja in s
povečanjem turističnih doživetij privabilo večje število obiskovalcev (Harper, 1991).
Turistične organizacije, ki ponujajo interpretacijska vodenja po poteh parka, so morale od
DOC-a za to dobiti dovoljenje v obliki koncesije (Slika 57) (Fiordland National Park Visitor
…, 1998). Vse organizacije, ki so pridobile koncesijo, so označene s posebnim DOC znakom
(Slika 58), ki potrjuje, da smejo opravljati komercialno dejavnost oziroma storitve za
obiskovalce znotraj zavarovanih območij.
Slika 58: Turistične organizacije s koncesijo

Vir: Guides and commercial …, 2012

Turistični koncesionarji na območju parka (na primer Fiordland Nature Walks in Trips&
Tramps) se stalno prilagajajo trgu, povpraševanju in ciljnim skupinam. Vodenja tako
organizirajo predvsem glede na predhodne želje svojih strank (Guided Walks …, 2012).
Koncesionarji med drugim vodijo po najbolj priljubljenih stezah v parku (Milford, Routeburn
in Kepler), pogosto pa tudi po poteh, opremljenih z interpretacijskimi tablami. Med drugim
organizirajo interpretacijska vodenja na hrib Key Summit z ogledom Alpske naravoslovne
poti Key Summit (Harbrow, Murray, 2011) po Naravoslovni poti Lake Gunn, po kateri ponuja
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vodenja tudi DOC (Lake Gunn Nature Walk, 2012) ter vodenja po Kratki sprehajalni poti
Mirror lakes (Fiordland National Park day walks, 2010).
6.2.2.3.

TNP in FNP – primerjava interpretacijskega vodenja

Razlika med interpretacijskimi vodenji po TNP-ju in po FNP-ju je predvsem v tem, da so
vodenja s strani parkovnih nadzornikov v TNP-ju pogostejša kot v FNP-ju in da v slednjem
vodenja povečini izvajajo turistični koncesionarji.
Oba upravljavca parkov občasno organizirata tečaje, kjer se posamezniki usposabljajo za
interpretacijske vodnike. V prihodnosti imata namen število tečajev še povečati in tudi
izboljšati njihovo kakovost. Sicer pa poteka izobraževanje TNP-jevih vodnikov delno tudi v
sklopu izobraževanj Planinske zveze Slovenije, medtem ko se DOC-evi vodniki v FNP-ju za
interpretacijske vodnike lahko dodatno usposobijo na fakulteti Lincoln, ki organizira
strokovna usposabljanja za pripravnike in obstoječe nadzornike v parkih.
6.2.2.4.

TNP in FNP – prireditve, delavnice in podobne interpretacijske aktivnosti

Preglednica 12: Oblike in sredstva osebne interpretacije, ki jih izvajata Javni zavod TNP in DOC ob pomoči drugih
deležnikov

Sredstva osebne interpretacije v TNP
V PARKU
* Belarjev naravoslovni dan
* Eko praznik
* Sredini večeri
* Petkovi popoldnevi v parku
* Triglavska tržnica in Mala Triglavska tržnica
* Trentarski sejem
* Program SOS
* Program Brihta
* Program Mladi nadzornik TNP
* Strokovna srečanja
* Delavnice in naravoslovni dnevi za
osnovnošolce (organizirane skupine)
* Tečaj za animatorje v Info središču
Triglavska roža na Bledu
* Delavnice za slepe in slabovidne
* Kulturne in druge prireditve, srečanja,
seminarji, akcije, tečaji in programi …

Sredstva osebne interpretacije v FNP
V PARKU
*Poletni naravoslovni program
*Drugi okoljski izobraževalni programi
*DOC poletni naravoslovni program
*Fiordlandska tržnica
*Te Anau Rodeo
*Zajtrk s pticami
*Večerna pripovedovanja
*Počitniški program okrožja Southland
*Nadzornik za en dan
*Praznovanje kraljičinega rojstnega dne
*Sejma Jesensko cvetje in Spomladansko
cvetje
*Otroci obnavljajo Keplerja (Kids restore the
Kepler)
*Noč poetov
*Opazovanje zvezd in učenje o nočnem nebu
…
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IZVEN PARKA
* Predstavitve
TNP
na
Gospodarskem
razstavišču – sejem Turizem in prosti čas
* Potujoča razstava Triglavski narodni park in
Alpska konvencija – Letališče Jožeta
Pučnika
* Razstava Kako otroci vidijo Triglavski
narodni park
* Predstavitev TNP v sodelovanju z lokalnimi
skupnostmi parka med dogodki XI. Alpske
konference in I. Dinarske konference
* Odprtje fotografske razstave Ljudje v Alpah
in predavanje o življenju v Alpah v muzeju
Tomaža Godca
* Odprtje razstave 30 let TNP v Mestni hiši
Kranj v sodelovanju z Gorenjskim muzejem
* Organizacija okrogle mize in razstave 30 let
Triglavskega narodnega parka v sodelovanju
s Filozofsko fakulteto …

IZVEN PARKA
*Dan sajenja dreves
*Svetovni dan okolja
*Svetovni dan močvirij
*Teden ohranjanja …
*Karavana

Vir podatkov: Triglavski narodni park, 2012; Department of Conservation, 2012

V zadnjih letih je TNP naredil velik korak v smeri oglaševanja, promocije parka in
vzpostavljanja, ohranjanja ter povečanja števila stikov z javnostjo. Osrednja novost poletja
2011 je na primer novo orodje osebne interpretacije – program »Odkrivaj TNP/Discover
TNP«, ki ga Javni zavod TNP v sodelovanju z lokalnimi partnerji pripravlja na območju
Bleda, Bohinja, Zgornjesavske doline in Trente. Za domačine in obiskovalce TNP-ja so vsak
teden od junija pa do septembra na voljo naravoslovne delavnice, pripovedovanje zgodb ob
ognju, vodeni izleti, gostujoče Triglavske tržnice itd. (Prirejamo, 2012). Program je do sedaj
požel velike uspehe (Šolar, 2011).
Javni zavod TNP z različnimi dogodki, predavanji in delavnicami gostuje po parku in njegovi
okolici ter sodeluje na mnogih prireditvah, ki jih organizira skupaj z lokalnimi turističnimi
organizacijami in društvi ter drugimi okoljevarstvenimi in kulturnimi ustanovami na svojem
vplivnem območju. Izobraževalne aktivnosti (predavanja o parku, vodenja, delavnice idr.) se
izvajajo v okviru enkratnih, periodičnih ali že tradicionalnih dogajanj in se uspešno
vključujejo tudi v šolske učne programe (Program dogodkov in prireditev 2012, 2012).
DOC okoljsko osveščenost Novozelandcev in ostalih obiskovalcev zavarovanih območij
spodbuja na različne načine. Eden izmed njih je organizacija dogodkov kot so Dan sajenja
dreves, Svetovni dan okolja, Svetovni dan močvirij, Teden ohranjanja itd. Slednjega
organizira s pomočjo različnih podjetij, organizacij, agencij ipd. Gre za dogodek, ki ga na
Novi Zelandiji priredijo vsako leto, vsakič na drugo tematiko, povezano z ohranjanjem in
varstvom naravne in kulturne dediščine. Osredotočen je predvsem na osveščanje ljudi o
prednostih zavarovanja in samega ohranjanja posameznih območij ter na spodbujanje ljudi k
vključevanju v ohranjanje. Tema v letu 2012 je bila npr. »Imej rad svoje parke« oz »Love
your parks«, kjer so spodbujali ljudi, da obiščejo in bolje spoznajo zavarovana območja
(Conservation Week, 2012).
Ena izmed tradicionalnih oblik izvajanja osebne interpretacije v FNP-ju in ostalih zavarovanih
območjih, s katerimi upravlja DOC, je tudi izvajanje Poletnega naravoslovnega programa za
obiskovalce in domačine. Tako obiskovalcem FNP-ja, kot tudi okoliškim domačinom in DOC
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osebju program omogoča, da delijo svoja znanja, izkušnje in strast za ohranjanje naravne in
kulturne dediščine. Program ponuja sprehode, trampljanje in različne druge aktivnosti. Izleti
se osredotočajo na številna področja vključno z geologijo, identifikacijo ptic in rastlin,
upravljanje parka, zgodovino itd. Program je tako zelo uporabno orodje za vključevanje
lokalnih skupnosti v ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Vsak posameznik, ki se udeleži
katere izmed aktivnosti, ki jih ponuja poletni program, pridobi nova znanja, bolj razume in
spoštuje novozelandsko dediščino (Conservation Action, DOC, July 2003–June 2004).
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TNP –
DEDIŠČINE

7.

PREDLOGI

ZA

NADALJNJI

RAZVOJ

INTERPRETACIJE

Interpretacija dediščine je na območju Triglavskega narodnega parka dosegla že dokaj visoko
stopnjo razvoja. Javni zavod TNP in ostali deležniki v parku interpretacijo dediščine izvajajo
s pomočjo vedno številčnejših in bolj dovršenih sredstev interpretacije dediščine, ki jih ali
razvijajo sami ali pa s pomočjo ostalih deležnikov v parku in zunanjih strokovnjakov.
Pozitivno dejstvo je, da razvoj in udejanjanje interpretacije dediščine nista zgolj v rokah
javnega zavoda, temveč se na tem področju vedno bolj pogosto in aktivno angažirajo tudi
številne parkovne lokalne skupnosti. Na ta način namreč lokalno prebivalstvo raziskuje svoje
korenine in pokrajino, do njih razvije spoštljiv odnos, jih dojema kot vrednoto in poskuša
preko interpretacije te občutke ter vedenje prenesti tudi na ostale (Curthoys, Cuthbertson,
Clark, 2007).
V preteklosti so se na območju parka razvijala predvsem neosebna sredstva interpretacije, od
začetka 21. stoletja dalje pa je večji poudarek na razvoju osebnih, s čimer se posledično
ustvarja večja celovitost sredstev interpretacije dediščine, ki jih Javni zavod TNP in ostali
deležniki v parku uporabljajo za doseganje različnih ciljev, med drugim tudi za preprečevanja
nadaljnje degradacije parka in njegovih sestavnih delov – dediščine.
Interpretacija dediščine in njena sredstva v parku so v isti meri namenjena vsem
obiskovalcem. Javni zavod TNP si v zadnjih letih prizadeva, da bi park in s tem tudi sredstva
interpretacije približal čisto vsem, tudi funkcionalno oviranim osebam (Šolar, 2011). Trenutno
je namreč malo parkovne infrastrukture, ki bi jim bila prilagojena, kar pomeni, da so na nek
način zapostavljeni in da jim sredstva interpretacije, kljub temu da so namenjena tudi njim,
večinoma niso dostopna oziroma so jim dostopna le ob pomoči spremljevalcev.
V prihodnje namerava Javni zavod TNP interpretacijo dediščine oziroma njena sredstva še
bolj razviti in izpopolniti (povečati število informacijskih mest, povečati število dogodkov
na/v informacijskih mestih, povečati število opremljenih in označenih info točk pri deležnikih,
povečati število novih poti drugih upravljavcev, pri katerih bi sodeloval Javni zavod TNP,
dokončati info središče Triglavska roža, vzpostaviti novo informacijsko postajo v Zatolminu,
vzpostaviti informacijski center Bohinjka, okrepiti vodniško službo, izvesti izobraževanje za
zunanje sodelavce in vzpostaviti mrežo vodnikov TNP-ja, pripraviti in izvesti certificiran
program parkovni vodnik – interpretator TNP, oblikovati tematske programe vodenja,
povečati število opremljenih poti, na katerih se izvajajo tematska vodenja, povečati število
vodenj, zagotoviti ustrezno promocijo vodniških storitev, usposobiti učitelje osnovnih šol in
interpretatorje za pomoč pri delu v informacijskih središčih in točkah ter pri izvajanju
intepretacijskih programov, urediti določene dele parka za ogledovanje in obiskovanje, park
preko prilagajanja infrastrukture približati tudi funkcionalno oviranim osebam, parkovno
infrastrukturo nadgraditi s turistično ponudbo, spodbujati vzpostavitev skupne mreže
informacijskih točk parka in turistično informacijskih točk lokalnih turističnih organizacij,
spodbujati razvoj trajnostnih oblik turizma (npr. ekoturizem) …) ter jih tudi kar se da redno
vzdrževati in posodabljati. Omenjeno je razvidno ob pregledu »operativnih ciljev in ukrepov
za upravljavsko področje – Obiskovanje in doživljanje«, predstavljenih v osnutku Načrta
upravljanja Triglavskega narodnega parka (Načrt upravljanja Triglavskega …, 2012).
Smiselno bi bilo, da bi Javni zavod TNP sredstva interpretacije v prihodnje razvijal tudi v
smeri večjega upoštevanja Tildenovih (1957) osnovnih načel interpretacije dediščine.
Manjše vsebinske prilagoditve oziroma preoblikovanja z upoštevanjem načel interpretacije
dediščine so na območju parka najbolj potrebne na področju informacijskih in pojasnjevalnih
tabel – samostojnih in tistih ob krajših učnih in parkovnih poteh – ter na področju
informacijskih točk. Ob terenskem pregledu številnih izmed njih smo namreč prišli do
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zaključka, da so pretežno informacijske narave. Obiskovalce v večji meri zgolj informirajo o
dediščini parka in jim je ne odkrivajo oziroma razkrivajo njenega globljena pomena. Prav
tako obiskovalcem le poredko razkrijejo nekaj popolnoma novega, kar jim je bilo do sedaj
zakritega, neznanega. V večini primerov tudi niso sposobne vzpostaviti odnosa/povezave med
obiskovalci in dediščino ter jih ne spodbujajo k razmišljanju o dediščini in poistovetenju z njo
oziroma z napisanim. Njihov poglavitni cilj torej ni, da bi obiskovalci območje in dediščino
zaznali preko aktiviranja vseh svojih čustev in čutil, temveč da bi o območju, njegovem
ohranjanju in varstvu predvsem izvedeli nekaj osnovnih bolj ali manj objektivnih dejstev.
Spodnja slika predstavlja vzorčen primer pravega interpretacijskega besedila, ki vsebuje vse
omenjene sestavine, in bi mu bilo pri oblikovanju novih ali preoblikovanju že obstoječih tabel
v parku (samostojnih ali postavljenih ob poti) morda smiselno vsaj delno slediti.
Slika 59: Interpretacijsko besedilo – primer dobre prakse

Avtor: Veverka, 2012c

Poleg preoblikovanja tabel v skladu z osnovnimi načeli interpretacije dediščine bi bilo vredno
razmisliti tudi o vključevanju nekaterih izpuščenih vsebin, ki niso predstavljene na nobeni
izmed tabel. Glede na to, da eno največjih posamičnih groženj v parku predstavlja širjenje
invazivnih tujerodnih vrst (Sovinc, 2011), bi bilo tej grožnji smiselno nameniti vsaj par besed
ali v obliki samostojne table ali pa z vsebinsko dopolnitvijo katere izmed obstoječih.
Z upoštevanjem dejstva, da Javni zavod nima namena v nedogled povečevati števila
informacijskih in pojasnjevalnih tabel, bi lahko nove vsebine predstavil tudi na obstoječih
tablah, ki bi jih preoblikoval v dvostranske. Na tak način bi obenem prihranil veliko prostora,
manj vplival na razgled oziroma vizualno podobo okolja ter tudi z drugih vidikov izvajal
manjši pritisk na okolje.
Poleg preoblikovanja in dopolnjevanja tabel bi lahko ob kratkih učnih poteh po parku
postavili tudi kakšen primer govorečega stebra, ki bi ob aktiviranju interpretiral naravno in
kulturno dediščino ob poti (Interpretation Handbook …, 2005). Z njegovo pomočjo bi Javni
zavod TNP omogočil večje doživljanje parka predvsem slepim in slabovidnim.
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Še boljše od govorečih stebrov pa je ob poti poslušati izurjenega vodnika interpretatorja.
Vodenje po poteh v parku, ki ga izvajajo parkovni nadzorniki, je z vidika interpretacije
dediščine že sedaj precej kakovostno, saj poskušajo nadzorniki oziroma vodniki pri samem
vodenju kar se da upoštevati načela interpretacije, vendar pa bi bilo možno vodenje z nekaj
»lepotnimi popravki« še nekoliko izboljšati oziroma izpopolniti.
Vodniki bi lahko obiskovalce še bolj aktivno vključili v interpretacijo dediščine ter spodbujali
tudi interakcijo znotraj in med skupinami obiskovalcev. Pri sami interpretaciji bi si lahko
večkrat pomagali z resničnimi predmeti in dejanskimi, ne zgolj abstraktnimi primeri. Glavno
sporočilo, ki ga želijo predati obiskovalcem, bi morali večkrat in na različne načine vplesti v
pripoved. Obiskovalcem bi lahko postavljali več vprašanj in jih spodbujali, da razmišljajo s
svojo glavo. Bolj bi jih morali spodbuditi tudi k uporabi vseh čutov, domišljije, spominov in
izkušenj iz svojega življenja, saj bodo obiskovalci na ta način tudi samo vodenje doživljali
bolj polno ter bili dalj časa motivirani in zainteresirani zanj. Večjo motiviranost in
zainteresiranost pa bi vodniki lahko dosegli tudi, če bi ob nagovarjanju obiskovalcev oziroma
svojega občinstva uporabljali več različnih metod sporazumevanja (Telling people about …,
2010). Glede na to, da naj bi bila učinkovita interpretacija dediščine kar se da osebna, bi v njej
lahko bolj pogosto uporabili resnične osebe in druge like. Ljudem je dobro govoriti o
posameznikih s tega območja, saj jih takšne vrste informacij pogosto bolj zanimajo. Večji
želeni učinek bi vodniki dosegli tudi, če bi bili bolj precizni v podajanju informacij in bi
obiskovalcem povedali, kaj točno se je na točno določenem mestu (po navadi na mestu, kjer
se s skupino trenutno nahajajo) v preteklosti odvijalo ali zgodilo (Telling people about …,
2010).
Geograf Avguštin Lah je v okviru članka Snovanje narodnega parka (2001, str. 59) ugotavljal,
da obstaja v parku in izven njega velika potreba in predvsem še večji potencial za
učinkovitejše izvajanje interpretacije dediščine. V gostiščih v parku bi na primer lahko
namesto nagačenih živali postavili razstavne kotičke, ki bi prikazovali naravne pojave ali
živalske in rastlinske vrste ter tako vplivali na obiskovalce, da bi bolj cenili dediščino parka.
Učinkovita interpretacija dediščine nekega parka pa ni zgolj sama sebi namen, temveč naj bi
bil njen namen tudi uporabnost njenih informacij zunaj meja parka – v šoli, službi, doma
… Neuporabne informacije, pa naj bodo še tako zanimive in raznolike, namreč pogosto ne
pripomorejo zadosti k aktivni skrbi za naravno in kulturno dediščino s strani tistih, ki so jim te
informacije posredovane (na primer obiskovalci parka) (Veverka, 2012e). Če pa obiskovalci
preko interpretacije dediščine pridobijo uporabne informacije (na primer katere drevesne
vrste, ki rastejo v TNP-ju, so avtohtone, kakšne rastiščne pogoje potrebujejo, kakšne koristi
imamo od tega, če ta drevesa posadimo na svojem domačem vrtu, katera ročna orodja so si
naši predniki izdelovali iz njih, v kakšnih zgodbah, bajkah, legendah nastopajo in tako dalje),
pa lahko te informacije močno vplivajo na oblikovanje boljšega, spoštljivejšega odnosa
obiskovalcev do dediščine, njihovega aktivnega vključevanja v njeno varstvo in ohranjanje
tudi izven meja parka, ponovno oživljanje starih običajev in zgodb ter s tem krepitev lokalne,
regionalne ali narodne identitete in prenašanje teh običajev na naslednje rodove. Interpretacija
dediščine, ki obiskovalcem posreduje koristne oziroma uporabne informacije, lahko torej
posredno in neposredno občutno prispeva k varstvu in ohranjanju naravne in kulturne
dediščine parka.
Ena izmed dokaj številnih svetlih točk razvoja in udejanjanja interpretacije dediščine s strani
Javnega zavoda TNP je, da daje slednji vedno več poudarka na izvajanje interpretacije izven
parka. V zadnjih letih je izven parka pripravil oziroma izvedel številne potujoče in druge
razstave ter predavanja. Morda bi razmislil še o nekaterih drugih oblikah oziroma sredstvih
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interpretacije dediščine, ki bi se izvajala izven parka. V razmislek navajamo primer Službe
narodnih parkov v Združenih državah Amerike. Slednja je pred nekaj leti stopila v poslovno
partnerstvo z Amtrakom (narodno združbo železniškega potniškega prometa), in sicer z
namenom, da bi interpretacijo dediščine narodnih parkov ponudila tudi potnikom na
izbranih železniških progah in jih na ta način navdušila nad parki in njihovo dediščino. Po
drugi strani pa za Amtrak to dejanje pomeni razširitev in oplemenitenje njihove ponudbe
oziroma storitev za potnike na vlaku (Morgan, Dong, 2008).
TNP ima precej velik potencial za razvoj novih oblik in sredstev interpretacije, ki so v
posameznih narodnih parkih po svetu (predvsem v anglosaksonskih državah) dosegli že
visoko stopnjo razvoja, pri nas pa še vedno čakajo na pravo priložnost.
V sodelovanju s planinskimi društvi bi lahko Javni zavod TNP razvil tudi interpretacijo
dediščine v planinskih postojankah, ki se nahajajo na območju parka, večinoma ob precej
obljudenih planinskih poteh. Podobna ideja sicer že obstaja in je omenjena v strategiji –
Mreža informacijskih mest (Pretner, Šolar, 2006).
V FNP-ju in ostalih novozelandskih zavarovanih območjih DOC interpretacijo dediščine v
številnih postojankah že izvaja, v prihodnosti pa jo ima namen uvesti v vseh svojih
postojankah znotraj zavarovanih območij (Interpretation Handbook …, 2005).
Interpretacija v DOC-evih postojankah poteka v obliki pripovedovanj in predavanj DOC-evih
uslužbencev, ki so hkrati skrbniki teh postojank, v obliki interpretacijskih tabel (Slika 59),
zvočnih posnetkov, umetnostnih izdelkov, rekvizitov itd. Velika verjetnost je, da bodo
obiskovalci tem oblikam interpretacije v postojankah namenili več pozornosti in časa, kot ju
na splošno namenijo interpretacijskim tablam, centrom za obiskovalce in nekaterim drugim
sredstvom interpretacije, zaradi česar so lahko na primer table v postojankah večje in
vsebinsko bolj polne. Razlog je predvsem v tem, da imajo ti obiskovalci, ki prenočujejo v
postojankah, po navadi več časa, ki ga lahko posvetijo interpretaciji dediščine. Z njenim
izvajanjem je DOC obiskovalcem tako omogočil, da na sproščen in nevsiljiv način spoznajo
obkrožujočo naravno, kulturno, zgodovinsko in drugo dediščino, ter dodatno prispeval k
njihovemu doživljanju zavarovanega območja in njegove dediščine (Interpretation Handbook
…, 2005).
Slika 60: FNP – interpretacijska tabla v postojanki ob Keplerjevi stezi

Avtorica: Anja Cvahte, 2012

Tako kot velja to za novozelandska zavarovana območja in postojanke v njih, obstaja tudi o
postojankah, ki se nahajajo na območju TNP-ja, o njihovih skrbnikih, uporabnikih, njihovem
upravljanju, o območju, kjer se nahajajo, ter o njegovi naravni in kulturni dediščini mnogo
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zanimivih zgodb, ki bi jih Javni zavod TNP v sodelovanju s planinskimi društvi lahko
uporabil pri interpretaciji dediščine.
Sredstva interpretacije dediščine v postojankah so lahko različna, od interpretacijskih tabel,
zvočnih posnetkov, umetnostnih (kiparskih, slikarskih, rezbarskih …) izdelkov, rekvizitov, do
osebne interpretacije s strani skrbnika postojanke. Interpretacija dediščine v določeni
postojanki je lahko popolnoma samostojna oziroma individualna, lahko pa je del širše
interpretacije dediščine, katere tema povezuje vse postojanke nekega območja.
Interpretacijske table različnih postojank so lahko vse povezane v neko zgodbo. Na eni izmed
postojank lahko na primer postavimo vprašanje, katerega odgovor predstavi interpretacijska
tabla v naslednji postojanki (Interpretation Handbook …, 2005). Na Novi Zelandiji je sicer to
nekoliko lažje izvedljivo, saj pohodniki hodijo po točno določenih poteh z jasnim začetkom in
koncem, medtem ko je TNP prepreden s številnimi planinskimi potmi, ki vodijo v različne
smeri, pohodniki pa se sproti odločajo, katero pod bojo ubrali.
Sredstvo interpretacije bi bilo lahko tudi prenosljivo in bi ga predstavljali iz ene postojanke v
drugo.
Skrbnike postojank bi bilo seveda dobro predhodno poučiti o vrednotah parka, njegovi
naravni in kulturni dediščini ter o interpretaciji dediščine, njenih načelih, metodah … Zelo
primerno sredstvo interpretacije v postojankah so tudi fotografije, ki na primer prikazujejo
spreminjanje pokrajine, kjer se postojanka nahaja, glede na letne čase, življenje avtohtonih
živalskih vrst na tem območju, postopek izgradnje/obnove postojanke … (Interpretation
Handbook …, 2005).
Postojanke omogočajo veliko ustvarjalnost pri oblikovanju interpretacije dediščine in njenih
sredstev. Interpretacijske table bi tako lahko postavili na primer na notranjo stran straniščnih
vrat, na spodnjo stran zgornje postelje enega izmed dvonadstropnih pogradov, na vse strani
nosilnega stebra v jedilnem prostoru (če le ta obstaja), na polknice … Glavno in kar se da
zanimivo sporočilo interpretacije dediščine v postojanki bi lahko bilo napisano na vrečkah s
sladkorjem, na podstavkih za kozarce, jedilnih pladnjih, prtičkih, kozarcih, na notranji strani
lončenih posod, v katerih obiskovalci dobijo obrok hrane itd. Slednje bi bilo zanimivo
predvsem za otroke, ki zelo radi raziskujejo, in bi želeli videti, kaj jim piše ali je upodobljeno
na dnu njihovega krožnika.
V postojankah bi lahko bile tudi različne namizne igre (na primer kvizi) z okoljevarstveno
tematiko oziroma v povezavi s parkom in njegovo dediščino. Okoljevarstveno obarvana
vprašanja v povezavi z dediščino TNP-ja bi lahko bila napisana tudi na vidnem mestu na
vhodu v kočo ali pri točilnem pultu, za pravilne odgovore pa bi se podeljevale manjše nagrade
– nalepka, prišitek za na obleko z logom TNP-ja, zloženka, vstopnice za brezplačen ogled
prostorov v informacijskih mestih parka. Javni zavod TNP bi lahko oblikoval sestavljanko, ki
bi v sliki in deloma besedi predstavila najpomembnejše vrednote parka in še bi lahko
naštevali.
Preko sodelovanja z ostalimi deležniki v parku ter zunanjimi partnerji pa bi lahko poleg
ureditve postojank postorili še marsikaj drugega. Lahko bi na primer, na podoben način, kot
so to storili DOC in partnerji, posneli serije, ki bi govorile zgodbo parka, predstavile
domačine ter naravno in kulturno dediščino in vse ostale vrednote parka. Te serije bi nato
lahko vrteli v informacijskih mestih (informacijska središča, informacijske postaje, mobilna
točka), v postojankah in morda tudi na kateri televizijski postaji.
Seveda pa bi bilo koristno in smiselno, če bi imel Javni zavod TNP pred razvojem novih
sredstev interpretacije ter izpopolnjevanjem obstoječih izdelan celovit načrt interpretacije,
ki bi zagotovil identifikacijo edinstvenih interpretacijskih zgodb posameznih objektov
naravne ali kulturne dediščine v parku ter inventarizacijo in ureditev teh objektov naravne ter
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kulturne dediščine. Načrt, ki bi stremel k pravilni, smiselni in primerni oziroma čim boljši
uporabi, povezovanju in združevanju virov, objektov, območij in sredstev interpretacije
dediščine (Veverka, 2012a). Načrt, ki bi torej pripomogel k razvoju celovite, kakovostne in
učinkovite interpretacije dediščine in preko tega k doseganju naravovarstvenih,
okoljevarstvenih, rekreacijskih in drugih ciljev parka.
Potrebno pa se je zavedati, da Javni zavod TNP sam ne more opraviti vsega dela. Niti z
najboljšimi načrti interpretacije, niti z izpopolnjenjem sredstev in izvajanjem najbolj
kakovostne interpretacije dediščine namreč park oziroma njegov upravljavec ne more sam
doseči, da bodo vsi Slovenci ustrezno obveščeni in ozaveščeni o pomenu in vrednosti
narodnega parka ter njegove dediščine in da jih bodo želeli tudi sami aktivno zaščititi ter
ohranjati. Pri tem bi mu morali v prihodnosti v čim večji meri pomagati tudi politične,
upravne in javne strukture ter javni in ostali mediji (Zupančič-Vičar, 2001).
Interpretacija dediščine na območju Triglavskega narodnega parka v vsebinskem smislu že
sedaj delno izhaja iz spoznanj geografske stroke, vendar pa možnosti še zdaleč niso v celoti
izčrpane. Predlagamo, da bi se Javni zavod TNP in ostali snovalci interpretacije dediščine na
območju parka v prihodnje za potrebe vsebinske nadgradnje obstoječe interpretacije dediščine
v okviru svojih finančnih zmožnosti obrnili tudi na strokovnjake s področja geografije.
Ključna prednost geografije je v tem, da je izrazito sintezne narave, saj proučuje
najrazličnejše procese, ki se odvijajo v prostoru, pri čemer povezuje spoznanja različnih
specializiranih ved, kot so varstvo geografskega okolja, geografija gora in zavarovanih
območij, geomorfologija, hidrogeografija, pedo- in biogeografija, geografija podeželja,
geografija turizma, regionalno planiranje …, v smiselno celoto. Eden izmed ključnih
namenov interpretacije dediščine pa je, po njenem idejnem očetu Tildenu (1957), v tem, da to
smiselno celoto na specifičen način predstavi.
Spoznanja nekaterih specializiranih geografskih ved so v okviru izvajanja interpretacije
dediščine na območju parka nekoliko bolj prisotna in strokovno podana kot druga. Po
kakovosti in vsebinski celovitosti prednjačijo predvsem spoznanja različnih ved o biosferi, kot
so biogeografija, botanika, zoologija … Na tem področju pogrešamo zgolj nekoliko več
besed o oblikovanju, dinamiki in ekološkem pomenu zgornje gozdne meje, ekološke meje in
invazivnih alohtonih rastlinskih ter živalskih vrstah.
Geomorfološka spoznanja so v zadnjih letih na območju parka pridobila na pomenu oziroma
so preko interpretacije naravne dediščine posameznih predelov parka v dobršni meri
predstavljena tudi prebivalcem in obiskovalcem parka. Največji napredek pri vključevanju
geomorfoloških spoznanj v interpretacijo dediščine je opaziti ob Soški parkovni (tematski)
poti. Še leta 2007 je Kunaver v svojem članku Geomorfološke vsebine in njihova zastopanost
v razlagi pokrajinskih značilnosti TNP-ja v primerjalni luči poudarjal potrebo po vsebinski,
terminološki ter strokovni nadgraditvi sredstev interpretacije dediščine ob Soški poti z vidika
spoznanj geomorfologije. V zadnjih letih je bila ta nadgradnja tudi izvedena. Interpretacija ob
poti tako namenja precej poudarka samemu reliefu in njegovemu preoblikovanju v preteklosti
ter sedanjosti. Nekaj besed bi ob Soški poti veljalo nameniti še oblikovanju, pretekli in
današnji funkciji ter pomenu ledeniško-rečnih teras za poselitev in razvoj kmetovanja v
Trenti. Poleg Soške poti pa bi bila smiselna tudi geografska nadgradnja interpretacije
dediščine ob Učni poti šotno barje Goreljek, ki jo spremlja ekstremna geodiverziteta. Ob poti
trenutno prevladuje opis biodiverzitete območja, ki pa bi ga bilo smiselno dopolniti z razlago
nekaterih drugih pokrajinskih komponent območja, ki so bile prav tako ključne za razvoj in
današnje naravno ter družbeno stane območja oziroma za oblikovanje današnjega pejsaža.
Med njimi ne gre pozabiti bodisi na lokalno geološko zgradbo območja bodisi na relief plitvih
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kraško-ledeniških kotanj, zapolnjenih z jezersko ledeniško kredo ali morenskim gradivom
(Kunaver, 2007).
Po besedah Šolarja (2011) Javni zavod TNP sicer v dolini Triglavskih jezer ne namerava
izvajati neosebnih oblik interpretacije, kot je na primer oblikovanje parkovne poti, opremljene
s pojasnjevalnimi tablami, vendar pa bi bil naš nasvet, da bi dolino vseeno nekako vključili v
interpretacijo dediščine s poudarjeno geografsko vsebino. Gre namreč za odličen primer
oblikovanja edinstvene visokogorske kraške pokrajine, s številnimi pojavi na ozkem
geografskem območju. Poleg geomorfoloških in geoloških zanimivosti je potrebno na tem
mestu poudariti tudi izjemen hidrogeografski pomen doline za pretekli razvoj visokogorskega
pašništva. Pašna živinoreja je bila v tako ekstremnih pogojih, kot jih najdemo v dolini
Triglavskih jezer, namreč eksistencialno odvisna od obstoja zadostne količine vodnih virov na
območju. Le-ti so bili zagotovljeni v obliki visokogorskih jezer v dolini. V primeru, da teh
jezer ne bi bilo, območje ne bi bilo primerno za razvoj te dejavnosti, nikoli ne bi prišlo do
tako izrazitega preoblikovanja pokrajine v preteklosti in morda se posledično ne bi razvile
tudi prve ideje o parku oziroma bi le-te bazirale na nekih drugih dejstvih in prepričanjih, ki pa
ne bi temeljili na potrebi po ohranitvi neokrnjene Alpske pokrajine.
Tudi drugod na območju parka daje interpretacija dediščine premajhen poudarek na
hidrosfero oziroma na hidrogeografske vsebine pokrajine. Raba vodnih virov je namreč
predvsem v preteklosti odločilno vplivala na razvoj vseh oblik kmetijstva ter tudi nekaterih
drugih dejavnosti v pokrajini, kot je na primer mlinarstvo. Ob Soški poti sicer nekaj malega
izvemo o Soči in njenem pomenu pri razvoju mlinov in žag, medtem ko na planinah o vodnih
izvirih, oblikovanih koritih za napajanje živine, lokvah in kalih ne izvemo praktično nič,
čeprav so bili le-ti tako rekoč ključen dejavnik za razvoj planinskega pašništva, planšarij ter
kasneje tudi naselij počitniških hiš na območju parka.
V primeru, da se na območju Triglavskih jezer v nobenem primeru ne bi odločili za izvajanje
interpretacije dediščine, bi jo bilo primerno nadomestiti vsaj z interpretacijo naravne
dediščine (visokogorskega krasa, ledeniško preoblikovanega površja, visokogorskih jezerc
…), ki bi se izvajala na Kredarici. Lahko bi potekala v obliki interpretacijskih tabel ali pa
preko pripovedovanj skrbnikov. Dotikala bi se lahko tudi oblikovanja kulturne dediščine
območja, od razvoja planinskega pašništva na območju do iskanja bobovca, razvoja gorništva
itd.
Med naravne in družbene vsebine, ki jih interpretacija dediščine zajema, bi bilo smiselno v
večji meri umestiti tudi litosfero območja oziroma temu področju nameniti več besed.
Oblikovanje poselitvenega vzorca in gospodarskih dejavnosti na nekem območju (tudi na
območju TNP-ja) ter s tem oblikovanje kulturne pokrajine je namreč venomer močno odvisno
od naravnih virov, ki nam jih območje ponuja. V prvi vrsti sta pomembni prostorska
razporeditev in količina vodnih virov oziroma značilnosti hidrosfere nekega območja, le-te pa
so v precejšnji meri odvisne od litosfere območja. Za TNP je značilna prevlada apnenca, s tem
zakrasevanje in razvoj krasa. Slednji pa je ključni dejavnik pri razvoju rečne mreže na
območju parka in s tem oblikovanja pokrajine oziroma pejsaža parka. Par besed je sicer
namenjenih nekaterim kraškim oblikam, kot so požiralniki (ob Pokljuški poti) in kraške jame
(Dantejeva jama), vendar pa ni nikjer omenjeno, za kakšne vrste pojavov gre ter kako so ti
pojavi vplivali in še vedno vplivajo na naravni ter družbeni oziroma kulturni razvoj pokrajine
parka.
Glede na to, da spada TNP med najbolj priljubljena turistična območja v Sloveniji, bi veljalo
več poudarka nameniti tudi oblikovanju strategije razvoja turizma na območju, ki bi temeljila
na uporabi interpretacije dediščine, ter uporabi spoznanj in metod geografije turizma.
Vsebinski sklopi, ki so v ospredju preučevanja geografije turizma so namreč vrednotenje
naravnih in kulturnih danosti pokrajine, prostorske relacije turističnih potovanj in učinki
turizma ter rekreacije na spremembe v pokrajini. Naloga interpretacije dediščine pa je, da to
102

Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem
parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije
vrednotenje in samo vrednost naravnih ter kulturnih danosti pokrajine na primeren način
predstavi obiskovalcem. Poleg tega je njena naloga tudi, da obiskovalce usmerja na manj
ranljiva območja ter s tem preprečuje večje negativne učinke turizma ter rekreacije na
spremembe v pokrajini, ki pa so bili med drugim prepoznani ravno s pomočjo uporabe
različnih znanstvenih metod geografije turizma.
Preko anket, intervjujev, različnih raziskav in analiz, ki jih pri svojem delu uporablja
geografija turizma, bi bilo potrebno opredeliti tudi natančno strukturo obiskovalcev območja,
njihove značilnosti ter značilnosti njihovega gibanja v prostoru in jih na podlagi teh
ugotovitev razdeliti v skupine, ki bi bile deležne različnih oblik, načinov ter sredstev
interpretacije dediščine. Interpretacijo dediščine na območju parka bi torej prilagajali
različnim skupinam obiskovalcev, ki bi jih oblikovali s pomočjo uporabe metod geografije
turizma. Od tega bi lahko imeli korist tako obiskovalci, kot tudi domačini, upravljavec parka
in ne nazadnje tudi naravna in kulturna dediščina, ki bi jo lažje obvarovali pred negativnimi
vplivi turizma in rekreacije na območju parka.
Kakovostna in primerno izvedena interpretacija dediščine nekega območja, na primer TNP-ja,
lahko pozitivno vpliva na odločitve v zvezi z načrtovanjem primerne prostorske rabe tega
območja. Z drugimi besedami, interpretacija dediščine je lahko pomemben akter pri
udejanjanju regionalnega planiranja na nekem določenem območju.
Med drugim lahko služi kot strokovna podlaga za načrtovanje razvoja in upravljanja TNP-ja
ter razmestitev različnih dejavnosti znotraj parka z namenom varstva in ohranjanja naravne ter
kulturne dediščine parka in njegovega trajnostnega razvoja parka.
Med specializirane veje geografije, ki lahko s svojimi spoznanji pomembno prispevajo h
kakovostnejšemu vsebinskemu razvoju interpretacije dediščine na območju TNP-ja, spada
tudi geografija gora in zavarovanih območij. Interpretacija dediščine lahko namreč iz
njenih spoznanj črpa znanja o tem, zakaj so se zavarovana območja v Sloveniji in širom po
svetu v večji meri razvila prav na območjih gorstev, kako se z nadmorsko višino zaostrujejo
pogoji za preživetje in s tem intenzivnost vplivov človeka na spremembe v pokrajini, kako so
ti razmeroma majhni posegi človeka v pokrajino vplivali na varstvo in ohranjanje same
pokrajine ter njeno zavarovanje in tako dalje. V tem oziru bi bilo smiselno upoštevati tudi
spoznanja agrarne geografije in geografije podeželja. Slednji namreč v veliki meri
pojasnjujeta neločljivo povezanost med značilnostmi reliefa in rabe tal ter oblikovanjem
podeželske mozaične pokrajine na območju TNP-ja. Na tako prostorsko majhnem območju,
kot je TNP, se prepletajo različne vrste rabe tal, od obsežnih površin naravnega in
antropogeno preoblikovanega gozda, visokogorskih pašnih planin oziroma planšarij, njiv, polj
in visokega barja, do območij v zaraščanju, manjših razpršenih naselij in posameznih
bivanjskih ter gospodarskih objektov, gozdnih, lokalnih in regionalnih cest ter ne nazadnje
skalovitih in gruščnatih predelov nad zgornjo gozdno mejo. Te svojstvene mozaičnosti
pokrajine, ki jo najdemo le redko kje na svetu, interpretacija dediščine v svojem razkrivanju
naravnih kot tudi kulturnih vrednot TNP-ja preprosto ne bi smela spregledati, temveč bi jo
morala poudarjati in domačinom ter obiskovalcem predstaviti kot edinstveno »zgodbo«
prepletanja naravnega in antropogenega razvoja tega območja.
Ob tej priliki je vredno poudariti, da bi morala interpretacija dediščine TNP-ja več poudarka
nameniti tudi razlagi povezav med različnimi naravoslovnimi in družboslovnimi področji.
V parku predvsem ob parkovnih poteh zasledimo bolj kot ne pojasnjevalne table s
specializiranimi strokovnimi razlagami, ki poudarjajo spoznanja zgolj posamezne stroke
(Kunaver, 2007), na primer gozdarstva, medtem ko spoznanj drugih ved v zgodbo območja ne
vpletejo in posledično ne razložijo celostno vzrokov in posledic za naravno in družbeno
oblikovanje ter razvoj dotičnega območja kot (mozaične kulturne) pokrajine.
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8.

ZAKLJUČEK

Skozi zgodovino se odnos med človekom in naravno ter kulturno dediščino spreminja. V
agrarni dobi je bil človek odvisen od narave, sledila je industrijska revolucija in podreditev
narave, šele v obdobju renesanse in romantike pa se je pojavila prava zahteva po njenem
varstvu. Ideja in potreba po ohranjanju območij naravne in kulturne dediščine je v zadnjih
desetletjih postopoma postala paradigma civilizacijskih potreb in ena od poti oblikovanja
trajnostnega razvoja družbe. Ohranjanje območij naravne in kulturne dediščine človek
udejanja na različne načine, med katerimi pa je najbolj razširjeno njihovo zavarovanje.
Zavarovana območja so v današnji obliki okoljevarstveni koncept, ki predstavlja vrh
prizadevanj za varstvo narave in temelj skoraj vseh nacionalnih in mednarodnih
naravovarstvenih strategij. Slovenski in novozelandski sistem zavarovanih območij se v
marsičem razlikujeta, oba pa težita k temu, da bi varovala in ohranila tiste delčke
geografskega okolja, ki ljudem zaradi mnogoterih lastnosti predstavljajo določeno vrednoto.
Med prvimi razlogi za zavarovanje posameznih območij v takšni ali drugačni obliki je bila
predvsem njihova izrazita estetska vrednost. Tovrstna območja so bila relativno redka in v
tem smislu še toliko bolj izjemna in zanimiva, poleg tega pa so imela s stališča ekonomskega
vrednotenja pogosto relativno nizko vrednost. Ti razlogi so v dobršni meri botrovali tudi
ustanovitvi Triglavskega narodnega parka in Narodnega parka Fiordland na Novi Zelandiji.
Oba se namreč lahko pohvalita z izjemno širokim naborom edinstvene naravne in kulturne
dediščine oziroma vrednot, ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu.
Kljub izredni vrednosti narodnih parkov pa predvsem zaradi nizke okoljske ozaveščenosti v
družbi prepogosto prihaja do njihove degradacije in degradacije dediščine na njihovem
območju. Upravljavci narodnih parkov in ostali angažirani posamezniki se z omenjenim
problemom spopadajo na različne načine in s pomočjo različnih orodij. Med slednje se uvršča
tudi interpretacija dediščine. Z njeno pomočjo je pri ljudeh namreč moč doseči razumevanje
dediščine parkov, preko razumevanja spoštovanje in preko spoštovanja dojemanje dediščine
kot pomembne vrednote za celotno človeštvo, ki jo je vredno zaščititi ter ohranjati za sedanje
in prihodnje generacije.
Interpretacija dediščine je kot javna storitev, komunikacijska stroka in izobraževalna ter
ozaveščevalna dejavnost v našem kulturnem svetu prisotna šele od sredine 20. stoletja,
natančneje od leta 1957, ko je Tilden kot prvi podal njeno uradno definicijo in preko šestih
osnovnih načel opredelil tudi njeno vlogo. Njegova opredelitev interpretacije dediščine je še
dandanes osnova za aktualne, natančnejše in stopnji razvoja stroke primernejše opredelitve.
Slednje podajajo številne organizacije in posamezniki (svetovno priznani in strokovno
izobraženi interpretatorji dediščine), ki se v zadnjem času poglobljeno ukvarjajo s področjem
interpretacije dediščine.
Razvoj interpretacije dediščine je neločljivo povezan z razvojem narodnih parkov, natančneje
z razmahom rekreacije in turizma na njihovem območju. Prvi interpretatorji dediščine
(vodniki, ki so obiskovalce vodili po naravi in jim jo razlagali) so delovali v evropskih Alpah
ter v ameriških narodnih parkih. Sistematično je interpretacijo dediščine, sprva zgolj kot javno
storitev namenjeno zabavanju obiskovalcev kasneje pa tudi kot promocijsko in ozaveščevalno
orodje ter orodje za upravljanje zavarovanih območij in njihovega obiska, začela razvijati in
aktivno uporabljati Služba za narodne parke v Združenih državah Amerike. Slednja je razvila
tudi številna sredstva, s pomočjo katerih je moč izvajati interpretacijo dediščine.
Glede na način izvajanja interpretacije dediščine se sredstva interpretacije delijo na sredstva
osebne ter sredstva neosebne interpretacije dediščine. Osebno interpretacijo dediščine v obliki
vodenj, delavnic in podobno izvajajo interpretatorji, ki so s svojim občinstvom venomer v
neposrednem stiku, neosebna interpretacija dediščine pa poteka preko sredstev, kot so
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interpretacijske table, centri za obiskovalce, publikacije itd. Pri izvajanju neosebne
interpretacije interpretatorji niso v neposrednem stiku z občinstvom.
Zgledu Službe za narodne parke v Združevnih državah Amerike so kmalu sledili upravljavci
številnih zavarovanih območij po vsem svetu, med drugim tudi na Novi Zelandiji in nekoliko
kasneje v Sloveniji.
Razvoj in udejanjanje interpretacije dediščine v Triglavskem narodnem parku se delno
razlikujeta od razvoja in udejanjanja v Narodnem parku Fiordland. Medtem ko se
interpretacija dediščine v Narodnem parku Fiordland in večini ostalih novozelandskih
zavarovanih območjih odvija pod okriljem ene krovne organizacije (DOC), sta razvoj in
udejanjanje interpretacije v Sloveniji skoraj izključno v domeni upravljavca posameznega
zavarovanega območja. V primeru Triglavskega narodnega parka je to Javni zavod
Triglavskega narodnega parka. Posledično prihaja med slovenskimi zavarovanimi območji pri
izvajanju interpretacije v najširšem smislu do večjih vsebinskih in metodoloških razlik, na
Novi Zelandiji pa je udejanjanje interpretacije, ne glede na številčnost in vsebinsko pestrost
tamkajšnjih zavarovanih območij, bolj sistematično in poenoteno.
V obeh proučevanih narodnih parkih je interpretacija dediščine dosegla že zelo visoko stopnjo
razvoja in udejanjanja. Upravljavca Triglavskega narodnega parka in Narodnega parka
Fiordland ter ostali deležniki v obeh parkih ter njuni okolici interpretacijo dediščine izvajajo s
pomočjo vedno številčnejših in bolj dovršenih sredstev interpretacije dediščine, ki jih bodisi
razvijajo sami bodisi s pomočjo ostalih deležnikov v parku in zunanjih strokovnjakov.
Med interpretacijo dediščine v obeh obravnavanih parkih pa vendarle obstajajo določene
razvojne, vsebinske in metodološke razlike. Poleg tega, v primerjavi s Triglavskim narodnim
parkom, Narodni park Fiordland razpolaga z nekoliko večjim naborom različnih sredstev
interpretacije dediščine na svojem območju. Številna izmed njih imajo velik potencial za
razvoj tudi v Triglavskem narodnem parku.
Z namenom, da bi v Triglavskem narodnem parku v prihodnje dosegli še višjo stopnjo
zavedanja obiskovalcev in domačinov o pomenu parka in dediščine na njegovem območju ter
na ta način preprečili nadaljnjo degradacijo naravne in kulturne dediščine v parku, bi bilo pri
sledečem razvoju in udejanjanju interpretacije dediščine smiselno upoštevati bogate DOC-eve
izkušnje s tega področja. Prav tako bi se bilo priporočljivo nasloniti tudi na izkušnje nekaterih
drugih zavarovanih območij po svetu in pri razvoju ter udejanjanju interpretacije dediščine v
večji meri upoštevati ustvarjalne predloge svetovno znanih strokovnjakov s področja
interpretacije dediščine, vzporedno pa še naprej podajati in uresničevati tudi lastne.
Vendar pa se je potrebno zavedati, da niti z najboljšim načrtom interpretacije dediščine, niti z
izpopolnjenjem sredstev in izvajanjem najbolj kakovostne interpretacije dediščine Javni zavod
TNP ne more sam doseči ustrezne obveščenosti in ozaveščenosti vseh Slovencev o pomenu in
vrednosti narodnega parka ter dediščine na njegovem območju, kaj šele da bi le-ti želeli
dediščino tudi sami aktivno zaščititi ter ohranjati. Pri izvajanju tako težke naloge bi zatorej
parku morali v prihodnosti v čim večji meri pomagati tudi politične, upravne in javne
strukture, javni in ostali mediji ter posamezne interpretaciji dediščine v določeni meri sorodne
stroke, kot je na primer geografija.
Med geografijo in interpretacijo dediščine je namreč moč potegniti izrazito vsebinsko
vzporednico. Geografija se ukvarja z vzročno-posledičnim razlaganjem in iskanjem
medsebojnih povezav med najrazličnejšimi fizično- in družbenogeografskimi procesi, ki se
odvijajo na Zemljinem površju (Vrišer, 1998). Interpretacija dediščine pa svojo vsebino v
veliki meri črpa ravno iz geografskih spoznanj. Še več, interpretacija dediščine (kot stroka)
geografska spoznanja smiselno uporablja tako pri snovanju kot pri izvajanju interpretacije
naravne in kulturne dediščine na določenem območju. V tem smislu ima interpretacija
dediščine možnost, da v prihodnje postane izrazito aplikativna veja geografije. Priložnost, ki
je geografija nikakor ne bi smela zamuditi.
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9.

SUMMARY

In recent decades the idea and the need to preserve areas of natural and cultural heritage has
become a paradigm of civilisation needs and one way of ensuring the sustainable development of
society. The preservation of these areas has been implemented in various ways, among which the
protection is the most common way.
There are many differences between the Slovenian and the New Zealand system of protected
areas, however, both of them tend to protect and preserve those pieces of the geographical
environment that, for their manifold qualities, people value the most. The Triglav National Park
and the Fiordland National Park are two of those pieces due to their extremely wide range of
unique natural and cultural heritage.
Mostly because of low environmental awareness in society the national parks are frequently
experiencing degradation of their heritage. National parks managers deal with this issue in
different ways and use different tools, including the heritage interpretation. With its help they can
achieve understanding of heritage amongst people, through understanding respect and through
respect the perception of heritage as an important value for all mankind worth protecting and
maintaining.
Heritage interpretation as a discipline has been present in our cultural world since 1957, when
Tilden introduced its first formal definition and defined its role through six basic principles. His
definition of heritage interpretation is nowadays the basis for current, more accurate and and more
appropriate deffinitions for the level of the discipline's development.
The development of heritage interpretation is inextricably linked with the development of national
parks, more specifically with the expansion of recreation and tourism in their area. Initially, it was
used only for entertaining visitors (first interpreters led visitors through parks and interpreted
them the natural heritage). Later it became an important promotional and awareness tool and a
tool for the management of the parks and their visit. Over time a number of means and techniques
of personal and self-guided interpretation developed which help to perform heritage interpretation.
Personal interpretation is carried out through guided tours, workshops etc. and is delivered
directly by interpreters. Self-guided interpretation means non personal delivery. Panels, displays,
art, publications etc. are used to deliver interpretation messages to visitors indirectly.
The development and implementation of heritage interpretation in the Triglav National Park and
Fiordland National Park are partially different. Most of heritage interpretation in the Fiordland
National Park and the remaining protected areas of New Zealand is performed by one parent
organization (DOC). On the other hand, in Slovenia the development and implementation of
heritage interpretation is almost exclusively in a domain of the manager of an individual protected
area (e.g. Javni zavod TNP - the Public Institution of the Triglav National Park in the case of the
Triglav National Park).
In both studied national parks the heritage interpretation has achieved a very high level of
development and implementation. However, the range of different means of heritage
interpretation in the Fiordland National Park is slightly larger. Some of them also have a great
potential for development in the Triglav National Park.
Taking into account the DOC’s rich experiences in the field of heritage interpretation, the
experiences of some other protected areas around the world and the creative proposals of world
famous interpreters, the Triglav National Park could reach an even higher level of awareness
among visitors and locals about the importance of the park and its heritage and thus prevent their
further degradation.
The content of heritage interpretation in the Triglav National Park is nowadays largely derived
from the findings of various specialized geographical sciences. Accordingly, it would be
reasonable for the Public Institution of the Triglav National Park, when actualizing a qualitative
upgrading of content of the existing heritage interpretation in the future, to collaborate with
experts from the field of geography and to expand the range of geographical findings from which
the Public Institution draws the content of heritage interpretation in the Triglav National Park.
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