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1 UVOD 
 
Pripovedi in zgodbe so s človeškim življenjem tesno povezane. So sestavni del človeške 
zgodovine in kulture, so vsebina posameznikovega vsakdana. Zgodbe gradijo naše svetove 
in jih oblikujejo. Ne samo da smo zgodbam priča v vsakodnevnih novicah, ki nam jih 
različni mediji posredujejo, zgodbe so sestavni del številnih področij človekovega 
delovanja – umetnosti, zgodovine, literature, antropologije, prava, sociologije, etnologije 
itd. Umetnost je z zgodbami povezana že od samih začetkov, prav zgodbe so namreč tiste, 
ki so njen nastanek tudi omogočile. Jamski človek je bil prvi, ki je na stenah jam1

Zgodba oziroma tema je vedno bila tudi sestavni del oblikovanja prostora. Če so bili prvi 
pristopi le bežno zaznavni zapisi, vtisi o soočenju z nepoznano naravo, simboli o obredih 

 v obliki 
preprostih slikarij začel puščati zapise svojih dejanj in začel beležiti dogodke, ki so se mu 
pripetili. S temi prvimi odtisi se je rodila tista umetnost, ki vsebuje temo in beleži 
pripoved, zgodbo o vsakdanjem življenju: o lovu divjadi, o nerazumljivih naravnih 
pojavih, o smrti in rojstvu. 
 
Zgodbe najdemo v celotni človeški zgodovini. Bodisi gradijo našo domišljijo in fikcijo, 
vizije bodisi gre za resnične in doživete dogodke. Kakor pravi Barthes (1977), je 
»…pripovedi v svetu brez števila. Pripovedi zavzemajo najrazličnejše oblike in so 
raztresene med različne vrste resničnosti – prisotne so na vseh ravneh človeškega življenja 
… V skoraj neskončni raznolikosti oblik je pripoved del vseh starostnih skupin, prostorov, 
je del vsake družbe; začne se s samim začetkom človeštva in ni ga človeka ter ne bo ljudi, 
ki bi bili brez zgodb« (Barthes, 1977 cit. po Potteiger in Purinton, 1998: 5).  
 
Zgodbe so tiste, ki razlagajo naš izvor in začetke našega obstoja, so tiste, ki pojasnjujejo in 
razlagajo nerazumljivo, so ovire, ki nam postavijo mejo, in hkrati prehodi, ki nam odpirajo 
poti v nepoznano. Zgodbe pripovedujemo, jih razlagamo, interpretiramo, se jih 
spominjamo, jih oživljamo, jih pozabljamo, dajemo jim obliko in z njimi dopolnjujemo 
svoja življenja. Zgodbe doživljamo in jih živimo.  
 
Zaradi njihove splošne vseprisotnosti ni nič nenavadnega, da so zgodbe in pripovedi tudi 
sestavni del prostora. Z njim so pravzaprav neločljivo zvezane. Najsi je to naravna ali 
grajena krajina, je prostor tisti, ki zgodbe sooblikuje. Prostor in pripovedi so v aktivni 
zvezi, ki se stalno spreminja in nam ob tem pušča oprijemljive sledi, s katerimi se 
identificiramo. Krajina sama po sebi tako z elementi žive in nežive narave vzbuja 
asociacije in interpretacije, ki se oblikujejo v pripoved. Krajino kot prostor spoznamo 
bodisi prek zgodbe, ki jo opisuje, pojasnjuje, bodisi zgodbo razumemo prav zaradi 
specifičnega prostora, ki jo je formiral. Zgodba je tista, ki tvori vez med opisom in 
pojasnilom, med vzrokom in posledico. Procese, naravne zakonitosti ali družbeno realnost 
namreč oblikuje v smiselne povezave in nam tako prostor pojasnjuje in približuje, nam ga 
da spoznati in mu pripisuje pomen.  
 

                                                 
1 Prvi sledovi prstov in kot šablonsko izdelani odtisi rok so nastali v jami Castillo v današnji Španiji pred 
približno 40.000 leti (Debicki in sod., 2004). 
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in običajih, ki so jih prva ljudstva v prostoru izvajala, so ti skromni znaki kmalu prerasli v 
puščanje vse vidnejših sledi v prostoru. Oblikovanje prostora je bilo od nekdaj povezano s 
pripovedjo pa naj je ta govorila o moči določene civilizacije, o avtoriteti vladarja, o 
prevladi človeka nad naravo ali, nasprotno, o njegovem sobivanju z njo. Nekoliko večji 
odklon oblikovanja prostora od uporabe pripovedi je bilo mogoče zaslediti v dobi 
modernizma, posebno v funkcionalizmu, ko je v ospredje stopila predvsem funkcija, ki je 
narekovala tako obliko kot načrt. Kljub številnim inovativnim rešitvam, ki so jih novi 
pogledi v oblikovanju prostora (predvsem arhitekturi) prinesli, pa takšno oblikovanje ni 
vedno prineslo želenega učinka – celo nasprotno – pojavila se je odtujitev od danega 
prostora. Postmodernizem, ki je sledil, je zakone, ki jih je postavil funkcionalizem, zavrgel 
in začel graditi na njegovem nasprotju. Ornament, detajle, predvsem pa zgodbo, pripoved 
in temo je uporabil na številne nove načine, jo predelal, preoblikoval ter na novo uporabil. 
Kot pravita Potteiger in Purinton (1998), so oblikovalci uporabo zgodb v prostoru 
predstavili z različnimi strategijami, ponovno so iskali povezave s prostorom, njegovimi 
zgodovinskimi ali družbenimi referencami in njegovo vsebino – zgodbo.  
 
Različna slogovna obdobja so pokazala različne pristope uporabe teme in pripovedi pri 
oblikovanju prostora. Hkrati so ta obdobja tudi nakazala, da je velikemu številu različnih 
zgodb in pripovedi vzporedno veliko število načinov, pristopov, kako določeno zgodbo 
prostorsko prikazati. Bistvo podajanja zgodbe v prostor je bilo prav v izgradnji povezave 
med vsebino – temo (abstraktno, neoprijemljivo, neotipljivo) in njeno prostorsko 
predstavitvijo (npr. z obliko, uporabljenim materialom, izgradnjo scene, vidne podobe, 
slike). Ti prikazi še danes nihajo od neposrednih načinov – ko je pripoved izražena 
nedvoumno, jasno (npr. prek očitnega simbolizma, različnih asociacij, podajanja imen, 
referenc, dobesednega podajanja pripovedi) – pa vse do rešitev, ko je pripoved le 
nakazana, naznačena, zgolj namignjena in je od bralca (uporabnika prostora) odvisna njena 
interpretacija, branje ter razumevanje.  
 
V tej obilici pristopov podajanja pripovedi, ki se jih je prostorsko oblikovanje posluževalo, 
se je v petdesetih letih prejšnjega stoletja v Ameriki razvila samosvoja oblika, ki je s 
svojim oblikovnim jezikom urejanje prostora podredila točno določeni, specifični temi. Te 
pripovedovalske – tematske krajine oziroma tematski parki, kot jih imenujemo, so prostori, 
ki so oblikovani z namenom pripovedovanja specifičnih zgodb in imajo nedvoumno 
navezavo na temo: vsebino, scene, dogodke, like, karakterje itd. Ti prostori, ki svoje teme 
črpajo iz otroške literature (pravljice, pripovedke itd.), kulture (ameriški divji zahod, 
zgodovina itd.) in drugih virov ali pa zgodbe preprosto ustvarijo, so prav zaradi 
nedvoumne navezave na temo ter dobesednega prenosa pripovedi v prostor postali izjemno 
priljubljene destinacije oziroma letovišča z množičnim obiskom. Ta formula (oblika 
prostorske ureditve), ki skrbi za zabavo svojih obiskovalcev, je prešla svoje izvorne okvirje 
in se iz Amerike razširila po vsem svetu. Učinkoviti recept, ki zagotavlja množični obisk in 
ustvarjanje dobička, se je po svetu le malo spreminjal od izvornih oblik. Z razvojem 
tehnologije in porastom medijev je tematski park prešel svoje fizične prostorske omejitve 
in se v obravnavi številnih tem razširil v takšno množico oblik (tematski parki, 
tematizirana nakupovalna središča, družinski zabaviščni centri, virtualni prostori, kino, tv 
itd.), da se obiskovalci prave narave teh popolnoma novih, alternativnih svetov niti več ne 
zavedajo.  
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Vprašanje, ki ob tem nastane, je, ali je za izdelavo prostorske ureditve – parka, ki se 
posveča eni sami, specifični temi, potrebno ustvariti prav takšen alternativni svet, kot ga 
ponujajo tematski parki. Je za učinkovito predstavitev in navezavo na temo potreben 
dobeseden prenos?  
 
Diplomska naloga se posveti izdelavi idejnega načrta za park, ki se ukvarja s specifično 
tematiko, in sicer s svetopisemskimi zgodbami. Te pripovedi, ki so v obliki ustnega 
izročila začele nastajati v 13. stol. pr. Kr, zajemajo dogajanje na Bližnjem vzhodu vse do 
okvirno 1. stoletja po Kr. Zgodbe, ki govorijo o plemenskih začetkih izraelskega ljudstva, 
njegovi zgodovini in zajemajo pripovedi vse do prvih začetkov apostolskega širjenja 
krščanstva v svetu, so zbrane v Svetem pismu. Biblija je tako osnovni vir za vsebino idejne 
zasnove za svetopisemski park. Načrt, ki se izdela za konkretno območje na Livadah v 
Izoli, se ukvarja s predstavitvijo svetopisemskih pripovedi. Naloga se pri izdelavi idejne 
zasnove za park posveča tematiziranemu prostoru, vendar njen cilj ni ustvariti tematizirane 
krajine v obliki zabavišča, ki je v večini primerov koncept tematskih parkov. Bistveni cilj 
je izdelati park, ki bo na obrobju mesta Izole kakovostno dopolnjeval njegov javni prostor. 
Prek obravnave tematskih parkov pa naloga prepozna in izlušči tiste njihove prednosti in 
lastnosti, ki so pri izdelavi parka, ki je navezan na specifično temo, lahko koristne in 
služijo kot smernice pri oblikovanju zasnove. Bistveni izziv, s katerim se naloga ukvarja, je 
torej ustvariti park, namenjen preživljanju prostega časa – prostor, ki učinkovito dopolnjuje 
javne zelene površine v mestu in je obenem usmerjen v predstavitev svetopisemske 
tematike. Naloga preko analize območja, njegove obravnave, dela z osnovnimi gradniki 
odprtega prostora (teren, voda, materiali, rastline itn.), njegovim oblikovanjem ter z 
uporabo specifičnih rastlin omenjenih v Svetem pismu, naveže temo z dano lokacijo. Njen 
cilj je ustvariti povezave med svetopisemskimi zgodbami in njihovimi prostorskimi 
predstavitvami ter izdelati razumljivo in čitljivo rešitev za park, ki je namenjen 
preživljanju prostega časa za vse starostne skupine ljudi.  
 

1.1  OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZ 
 
Zgodbe in pripovedi so vedno bile in ostajajo ena ključnih vsebin, ki jih umetnost različnih 
področij obravnava. Tudi v prostorskih rešitvah, ki naj bi v prvi vrsti odgovarjale na 
specifičen prostorski problem, je tematika lahko prevladujoči element. Ostaja pa vprašanje, 
kako določeno temo, zgodbo ali pripoved v oblikovalsko zasnovo kar najbolje vključiti in 
na kakšen način ter s katerimi sredstvi jo predstaviti morebitnim kasnejšim uporabnikom 
tega prostora.  
 
Posebnost v oblikovanju prostora kot načinu podajanja pripovedi v prostor so tematski 
parki. Ti namreč na neposreden način, direktno in dobesedno prenašajo pripoved v temu 
namenjen prostor. Na tak način ustvarjajo izjemno čitljive in razumljive rešitve v kontekstu 
pripovedovanja ter ponujajo prostore za zabavo in razvedrilo ljudi. To dobesedno 
pripovedovanje je močno priljubljeno in tematskim parkom po svetu zagotavlja množični 
obisk ter s tem tudi velik dohodek.  
 
Neposreden prenos pripovedi v prostor pa ni problematičen zgolj zaradi dobičkonosnega 
ozadja tematskih parkov, temveč je vprašljivo, če je takšen način nizanja pripovedi v 
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prostor sploh primeren. Ne samo da so ti prostori v zasebni lasti, pomembneje je, da gre pri 
tematskih parkih skoraj vedno za prirejene simulacije realnega prostora, ki ga 
predstavljajo. Ti prostori namreč ne dopuščajo lastne interpretacije obiskovalca, temveč 
avtoritativno podajajo svojo in edino možno verzijo pripovedi. 
 
Diplomsko delo skuša pokazati, kako se je tematski park z lastnim oblikovnim jezikom, s 
katerim je ustvaril zelo prepričljive predstavitve različnih tem (pravljice, pripovedke, 
domišljije, futuristične utopije itd.), uveljavil kot polnopravna oblika urejanja prostora. 
Naloga pojasni, da se tematski park ne ozira na dani prostor, temveč se ista kopija 
prostorske ureditve lahko zgodi na skoraj vsaki lokaciji. Glavni izziv in problem naloge je 
prav v izdelavi zasnove za park, ki je zaradi posvečanja specifični temi zelo soroden 
tematskemu parku. Obenem pa želi pokazati, da kljub izdelavi načrta za park z izrazito 
navezavo na določeno temo ni nujno potrebna oblikovna govorica oziroma način 
dobesednega tvorjenja pripovedi v prostoru, kot to počne tematski park. Od tematskega 
parka pa vseeno izlušči določene lastnosti, ki so kot smernice lahko v pomoč pri 
oblikovanju zasnove. Sicer pa prek analize območja in dela s krajinskim gradivom pride do 
rešitve, v kateri predstavi svetopisemske pripovedi. Idejna zasnova za svetopisemski park 
se na pobudo iz Izole izdela za konkretno lokacijo, ki je namenjena takšnemu parku. Na 
Livadah v Izoli, na stiku kulturne krajine z mestom, se izdela načrt za park, ki bo dopolnil 
javne zelene površine v mestu. Naloga se z različnimi izraznimi sredstvi naveže na zgodbe 
in pripovedi Svetega pisma. Prek oblikovanja prostora in dela s specifičnim rastlinskim 
gradivom (rastline Svetega pisma) predstavi izbrano tematiko. Oblikuje se park, ki je del 
mesta, obenem pa del kulturne krajine (njive, vinogradi, terase), ki dano lokacijo obdaja. 
Zgodbe se predstavi na subtilen način, vendar jasno in čitljivo. Te so uporabnikom zlahka 
razumljive, a hkrati dopuščajo lastno obiskovalčevo interpretacijo in se odpirajo za 
uporabnikovo branje. Slednje omogoča, da park nima toge, premočrtno zarisane vsebine 
(lastnost tematskega parka), temveč je branje zgodb prepuščeno tudi posameznikovi 
domišljiji, kar spodbudi njegovo aktivno vključenost v tvorbo pripovedi.  
 

1.2 NAMEN IN CILJI NALOGE 
 
Diplomsko delo obravnava tematske parke kot posebne oblike prostorskih ureditev in kot 
način navezave določene teme na oblikovno zasnovo. Posveti se načinu, kako tematski 
park podaja pripovedi v prostor. Namen naloge je najprej opredeliti, kaj tematski park 
pravzaprav je, prepoznati njegove prednosti in slabosti ter izdvojiti tiste, ki so pri 
oblikovanju tematiziranega prostora lahko tudi koristne. V končni fazi je cilj naloge 
izdelati idejno zasnovo za park, ki se posveča svetopisemskim pripovedim. Idejna zasnova 
za svetopisemski park se izdela za konkretno lokacijo na Livadah v Izoli.  
 
Cilji naloge so: 

- opredeliti in pojasniti pojem tematskega parka, 
- raziskati njegov izvor in razvoj, 
- ugotoviti lastnosti tematskega parka kot načina dobesednega podajanja pripovedi v 

prostor, 
- raziskati tematiko Svetega pisma in simboliko svetopisemskih rastlin, 
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- analizirati izbrano območje, 
- izdelati idejno zasnovo za specifični tematski park – svetopisemski park na 

konkretni lokaciji (Livade v Izoli) – predstaviti zgodbe Svetega pisma in obenem 
povzeti določene (koristne) lastnosti tematskega parka. 

1.3  METODE DELA 
 
Naloga v prvem delu ugotovi, kaj tematski park je. S pregledom strokovne literature, 
zgodovinskih virov, slikovnega in grafičnega gradiva tematskemu parku postavi definicijo, 
opiše njegov nastanek in razvoj ter prepozna lastnosti, ki so tematskim parkom skupne še 
danes. Tematske parke loči v različne skupine. Prepozna njihove pomanjkljivosti in 
prednosti ter pojav tematskega parka kot zabavišča in prostor množične potrošnje tudi 
kritično obravnava. Prek inventarizacij in analiz območja, preko oblikovanja in obravnave 
svetopisemskih pripovedi naloga preide v končni izdelek – predlog idejne zasnove 
svetopisemskega parka v Izoli. Projekt se izdela za konkretno lokacijo, se pa izogne 
predpisom in lastništvu zemljišč, saj je osnovni namen naloge prestavitev svetopisemskih 
pripovedi v parku  
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2 TEMATSKI PARK – DOBESEDNO IZRAŽENA PRIPOVED 
 
Pojem »tematski« označuje naravo določene stvari, ki se kot taka nanaša in navezuje na 
določeno tematiko, temo. Pod pojmom tematski park tako označujemo tisti park, ki prek 
lastnega oblikovnega jezika, v katerem so oblikovane tako stavbe kot okolica, krajina in 
zanimivosti, praktično vsi elementi, ki jih park vsebuje, obravnava točno določeno, 
specifično temo. Čeprav besedno zvezo tematski park dandanes v največji meri 
povezujemo z zabaviščnimi parki, ki s svojimi različnimi atrakcijami skrbijo za razvedrilo 
ogromnega števila ljudi, pa je po Lukasu (2008) ta besedna zveza v splošnejši rabi, če 
govorimo na primer o zabaviščnem parku, high-tech muzeju ali recimo o nakupovalnem 
središču. Prav to izpričuje, kako je pojem »tematski park« vstopil v naša življenja in na 
intimen način tudi v našo zavest. »Kot arhitekturni objekt so tematski parki trdnih oblik, 
kot domišljijski objekti pa so kratkotrajni, hlapljivi, podzavestni, posebno ko se 
razposajeno gibajo skozi naše misli, srca in odnose« (Lukas, 2008: 8, 9). 
 
Gre za to, da pojem tematskega parka presega njegove fizične prostorske omejitve. 
Tematski park danes ne ostaja več samo določen prostor ali destinacija, letovišče, ki ga 
ljudje obiščejo – temveč prav zaradi svoje obravnave domišljijskih tem, pravljic, 
pripovedk, zgodb in fantazij preide fizične okvirje parka. Svoje obiskovalce odpelje v 
popolnoma drug, nov svet. Za razliko od branja knjige ali gledanja predstave v gledališču, 
gledanja televizije, kjer je posameznik zgolj pasivni opazovalec, tematski park dela na 
interakciji s svojimi gosti in na njihovi aktivni vključenosti. 
 
»Pri tematskem parku gre v prvi vrsti za uresničevanje želja in naših fantazij – prav zaradi 
tega tematski park postaja polnopravna socialna in arhitekturna oblika, ki nadaljuje svoj 
vpliv na vedno več ljudi po vsem svetu, ki se tega niti ne zavedajo« (Lukas, 2008: 8). 
 
Razširil se je praktično po vsem svetu. Kot pravi Lukas (2008), so številni prostori: 
nakupovalna središča, igralnice v Las Vegasu, restavracije in drugi prostori prepojeni s 
tematskim parkom. »Razširja se iz svoje začetne arhitekturne, materialne in kulturne oblike 
ter postaja oblika, način življenja. Ko samega sebe presega kot objekt, postaja 
nerazpoznaven v vsakodnevnem življenju. S tem ko se ljudje gibljejo po svetu, postajajo 
del ideološkega tematskega parka« (Lukas, 2008: 9). Z gibanjem skozi tridimenzionalne 
virtualne svetove, brskanjem po internetu, z medsebojno komunikacijo v zrežiranih 
potrošniških prostorih, z okraševanjem svojih domov v določenih temah »se ljudje 
združujejo v povsem novem in ironičnem svetu, ki je sam po sebi tematski park« (Lukas, 
2008: 9). Kakor še dodaja Lukas, tematski parki niso samo arhitekturni ali fizični prostori, 
gre za »prostore uma, ki zavzemajo našo pozornost v različnih oblikah, tako v novelah, 
filmih, video igricah in drugih virtualnih prostorih« (Lukas, 2008: 10). 
 
Prav zaradi njegove vseprisotnosti v naših življenjih je pojem tematskega parka vse težje 
definirati. In čeprav tematski park v splošnem še vedno razumemo kot fizični prostor 
zabaviščnega parka, ki je odet v določeno tematiko, pa je ta fenomen z Waltom Disneyjem, 
ki je fizični prostor tematskega parka gradil sočasno s programsko vsebino na televiziji, res 
prešel svoje fizične meje in dobil povsem nove razsežnosti. Da bi razumeli naravo 
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sodobnega tematskega parka, je potrebno razumeti njegov izvor, izhodišča, iz katerih se je 
razvil. 
 
Po Lukasu (2008) naj bi začetke tematskega parka iskali že v predzgodovinskih jamah. To 
sklepa po dveh lastnostih, dveh arhitekturnih oblikah, ki sta se v teh jamah simultano 
razvijali – uporabnost in simboličnost. Trdi, da tematski park danes z vsemi svojimi 
oblikami ti dve normi najbolj učinkovito združuje v sinergijo. Čeprav je na tem principu 
zasnovana vsa zabaviščna industrija, pa je prav tematski park tisti, ki to v najbolj polni in 
celostni meri tudi izraža. 
 
Drugi avtorji (Clavé,2007, Botterill, 1997) izvor tematskega parka kot sodobno različico 
prostora za rekreacijo družbe, vidijo v srednjeveških festivalih in karnevalih, ki so 
predstavljali razvedrilo takratni družbi. Kakor pravi Botterill (1997), so ljudje skozi čas in 
prostor ustvarjali prostore, kjer so se družili v velikem številu in se udeleževali ritualov, 
razvedrila, zabav in predstav, medtem pa porabljali in si izmenjavali hrano, dobrine in 
storitve. Tematski park je sodobna manifestacija sejmov, karnevalov in zabaviščnih parkov 
– je razred kulturnega fenomena, ki ga je Botterill (1997) poimenoval zabaviščna krajina2

Med temi so bili vrtovi ugodja med prvimi, ki so odprli svoja vrata javnosti ter v dobi 
industrializacije in vzpenjajoče se buržoazije postali prostori oddiha, užitka in razvedrila, 
kjer je delavski razred začel preživljati svoj prosti čas. Svetovne razstave so bile 
priložnosti, ko je elita slavila tehnološki napredek, srednji razred pa je užival v izumih, ki 
so služili zabavi. Zabaviščni parki so te »ostanke – igrala« s svetovnih razstav uporabili v 
novem kontekstu in jih postavili ob koncih železniških prog ter s tem zagotovili 
neprekinjeno obratovanje vlakov in tramvajev tudi med vikendi. Te naprave so postavili v 
rekreacijska območja, ob vodna telesa, nekdanje prostore za piknik in kopanje ter na tak 
način postali pravi predhodniki tematskih parkov. Z razvojem industrializacije, 
mehanizacijo in napredkom se je izboljšal tudi socialni položaj delavcev. Uvedba 
osemurnega delavnika na začetku 20. stoletja je prinesla še dodatne spremembe – prosti 
čas je namreč dobil povsem nov pomen. Delavec ga je lahko izkoristil za delo plačanih 
nadur ali pa je ta čas porabil za svoje razvedrilo. Tudi zato so parki, zelenice, vrtovi, 

. 
 
Srednjeveški sejmi in karnevali pa za razliko od današnjih tematskih parkov niso bili trajni, 
temveč so se pojavljali le ob posebnih priložnostih, kot so bili prazniki ali praznovanja 
povezana s svetniki ali zavetniki, zaščitniki krajev in mest. Prav tako so se pojavljali 
festivali ob praznovanju letnih časov ali ob slavljenju obilnega pridelka. Tak primer je 
Oktoberfest v Nemčiji, ki je bil prvič prirejen že v letu 1810, in številni drugi pivski 
festivali v Nemčiji, ki so že vključevali elemente kasnejših zabaviščnih parkov (različni 
elementi za zabavo obiskovalcev, vlakci, vrtiljaki itd.). V oziru na koncept sodobnih 
tematskih parkov, ki so trajni, se nahajajo na enem mestu, so v domeni javnosti in 
namenjeni večjemu številu ljudi, skrbijo za razvedrilo in zabavo obiskovalcev, vsebujejo 
številne inovacije in uresničujejo prostorske utopije, pa je izvor tematskih parkov iskati 
predvsem v treh drugih, sicer ključnih zgodovinskih referencah za razvoj tematskega parka 
– vrtovih ugodja, svetovnih razstavah in zabaviščnih parkih.  
 

                                                 
2 amusementscape (Botterill, 1997: 1) 
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nabrežja, obale in vse bolj poraščajoči zabaviščni parki v očeh takratne družbe zasijali v 
povsem novi luči: postali so priložnost za pobeg iz prenatrpanega mesta, pobeg od dela in 
skrbi, postali so tudi pribežališče in ideal, v katerem so ljudje ponovno iskali svoje vezi z 
naravo ali pa se zgolj predajali uživanju in oddihu.  
 
Prav iz tega razloga gre pod drobnogled vzeti evropsko tradicijo vrtov ugodja, kjer so se 
vršila praznovanja, sejmi in karnevali. Tu so se kot podlaga kasnejšim zabaviščnim parkom 
pojavile prve priložnosti za razvoj zabaviščnih atrakcij. Druge so svetovne razstave, še 
posebej World Columbian Exposition leta 1893 v Chicagu, ki je s svojo sredinsko 
promenado, ki je bila namenjena zabavi, naredila pomemben korak k razvoju zabaviščne 
tehnologije (Botterill, 1997). Pomembni pa so predvsem zabaviščni parki, pravi 
predhodniki tematskih parkov, ki so kot pionirji na področju razvedrila začeli raziskovati, 
kakšne užitke in zabavo lahko ponudijo ljudem in ob tem ustvarijo dobiček. 
 

2.1 VRTOVI UGODJA 
 
Številne spremembe v svetu so botrovale preoblikovanju srednjeveških sejmov in 
karnevalov. Razvoj protestantizma, ki je takšna praznovanja in zabavo preziral, je namesto 
predajanja užitkom spodbujal racionalnost, marljivost in produktivnost. Razsvetljenstvo je 
vplivalo na želje in nagnjenja, ki jih je družba gojila do prostega časa in razvedrila. 
Meščanstvo, ki se je na novo povzpelo po družbeni lestvici, se je želelo vse bolj uveljaviti 
in dobiti priznanje svojega družbenega statusa s strani aristokracije. S spreminjanjem 
družbenega konteksta se je spreminjal tudi odnos do prostora in preživljanja prostega časa 
v njem. Če je bilo to nekdaj skoncentrirano predvsem na natrpane ulice mest, kjer so se 
vršile kmečke tržnice, sejmi in karnevali, se je sedaj pomaknilo iz središča mest v vrtove, 
parke in ob nabrežja rek ter obale. 
 
Novi so bili tako pogledi na naravo kot tudi odnosi do zabave in razvedrila za prosti čas. Ti 
nazori so novi prostor našli predvsem v javnih vrtovih ugodja, ki so svoja vrata začeli 
odpirati konec 17. stoletja in v začetku 18. stoletja. »Demokratizacija družbenih načel se je 
kazala tudi na tem področju; s tem ko je na eni strani meščanstvo spodbujalo gradnjo novih 
parkov, je na drugi strani plemstvo odpiralo svoje vrtove za javnost« (Botterill, 1997: 52). 
Pomembnejši med temi primeri je Prater na Dunaju, ki ga je Jožef II leta 1766 podaril 
ljudem, meščanom Dunaja, kot je prej storil tudi s svojo družinsko lovsko posestjo.  
 
Vrtovi ugodja so se sicer pojavili že veliko prej. Pozna jih že antični Imperium Romanum, 
kjer so se ob villi rustici ali podeželski posesti že začele razvijati prve prvine »vrta za 
ugodje« (Ogrin, 1993: 26). Tudi v mestu Rimu so se pojavile številne vile, ki so vsebovale 
obsežne vrtove3

                                                 
3 Horti Pompeiani, Horti Luculliani ter Neronova Zlata hiša – Domus Aurea in Villa Hadriana (Ogrin, 1993: 
26, 27). 

. Ko pa govorimo o javnih vrtovih ugodja, gre posebej izpostaviti 
Salustove vrtove (Horti Salustiani), ki so bili sprva privatni vrtovi zgodovinarja Salusta, 
kasneje pa jih je cesar Tiberij odprl in namenil javni rabi. Antični Rim je poznal še vrsto 
podobnih primerov: na primer sprehajališče ob Pompejevem gledališču, vrtovi ob termah, 
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ki ga je uredil cesar Agripa in ga je Cezar kasneje namenil javnosti, prav tako javni so bili 
tudi vrtovi na Marsovem polju (Ogrin, 1997). Tudi srednji vek je s svojim vrtom za zabavo 
(nem. Lustgarten) nakazoval prostorske ureditve, ki so bile namenjene »bivanju, zabavi, 
gostijam in celo skupinskemu kopanju« (Ogrin, 1997: 35). Ti privatni vrtovi so bili sprva 
precej preprosto zasnovani, saj strnjena mesta znotraj utrdb niso dopuščala veliko prostora 
za večje ureditve. Te sprva preproste zasnove so s povečanim bogastvom na dvorih in pri 
vse večjem številu premožnih meščanov (trgovcev) postajale vse bolj bogato definirane 
rešitve. Znanih je še veliko drugih takih primerov, posebno iz obdobja renesanse, ki je vrt 
ugodja bogato razčlenila, vendar gre poudariti predvsem posebnosti, s katerimi so se vrtovi 
ugodja v 17. in 18. stoletju izkazali kot novost. Poleg tega, da so bili kot številni drugi 
javni parki namenjeni javnosti in rekreaciji, so ti »vrtovi« vsebovali številne elemente 
namenjene razvedrilu: koncertne dvorane, paviljone, zverinjake, rastlinjake, prve živalske 
vrtove ali različne primerke mehanskih zabaviščnih voženj. 
 
»Povezani s pivnicami in gostilnami, so ti vrtovi vsebovali zapleteno oblikovanje, 
izpopolnjene in fantastične strukture, obsežno razsvetljavo, koncerte in gledališke 
predstave, vzpenjanje z baloni in ognjemete« (Adams, 1991: 4). 
 
Duh baročnega veseljačenja, ki je bil sprva zgolj v domeni velikih evropskih dvorov, je 
postopoma, prek prvih baročnih vrtov, ki so slavili vladarjevo moč in veličino (primer 
Versailles in Tuileries v Parizu), našel svojo pot v javne parke, kjer je pod vplivom močno 
dekorativnega rokokoja meščanstvo našlo svoj prostor za zabavo. Bistvo teh parkov je bilo, 
da je lahko novo občinstvo4 uživalo v razvedrilu in zabavi, ki je bila včasih rezervirana 
samo za dvorjane. Najbolj značilne predstavnike vrtov ugodja najdemo v Angliji – leta 
1661 so bili ustanovljeni vrtovi Vauxhall5 in leta 1690 vrtovi Ranelagh. Drugi predstavniki 
v Angliji so bili vrtovi Maylebone, Royal Surrey ter vrtovi Cremorne in Cuperjevi6

Ti parki, še posebej tisti v Angliji, so močno izražali kolonialni duh države in naroda. V 
njih so postopoma začeli zbirati floro in favno iz različnih krajev Evrope in sveta. V teh 
parkih so se začeli pojavljati prvi rastlinjaki, zimski vrtovi in prvi zverinjaki, ki so bili 
osnutki kasnejših živalskih vrtov. Rastline in živali so bile tu publiki na vpogled, hkrati pa 

 vrtovi, 
ki so ležali ob nabrežju reke Temze. Znanih je tudi več primerov iz drugih dežel takratne 
Evrope: v Franciji tako najdemo Tuileries v Parizu, ki je leta 1667 odprl svoja vrata za 
javnost; na Danskem, v Kopehagnu, so bili oblikovani vrtovi Ruggieri (1776) in Tivoli 
(1795); v Avstriji, na Dunaju, je takšen primer park Prater (1766), ki ga je, kot že 
omenjeno, ljudem v uporabo podaril cesar Jožef II in jim dovolil tudi izgradnjo številnih 
kavarn in čajnih hiš. Prav te pa so bile tudi prvi osnutki Wurstelprateja, ki je kot del parka 
Prater postal eden najbolj značilnih predstavnikov zabaviščnih parkov v Evropi. Vrtovi 
Tivoli na Danskem pa so se razvili v današnji tematski park (Clavé, 2007, Boulton, 2006). 
 

                                                 
4 meščanstvo, buržoazija 

5 Vauxhall Gardens so se sprva imenovali New Spring Garden in se šele leta 1728 preimenovali v Vauxhall 
Gardens. To so bili tudi prvi vrtovi, ki so uvedli vstopnino – med leti 1730 pa do 1859, ko so se vrtovi zaprli 
z zaključnim ognjemetom (Clavé, 2007:7). 

6 Ti vrtovi so bili manjša verzija vrtov ugodja – čajni vrt.  
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so jih tudi raziskovali, jih definirali in določevali. Posebej pomembno je, da so ti prostori, 
ki so slavili dosežke evropskega kolonializma, poustvarjali neke daljne, eksotične in 
tropske krajine ter tako omogočili simulacijo oddaljenih krajin in povezavo s temi. Te 
simulacije so bile prve, ki so ljudem omogočile eksotična potovanja brez dejanskega 
potovanja. Ta fantazijski prostor je privabljal vse večje množice ljudi. 
 
Vrtovi ugodja in parki so postopoma začeli vključevati vse več stojnic, predstav, zabave, 
ognjemetov, vse več različnih zabaviščnih mehanskih voženj, ki so bile predhodnice 
sodobne železnice. Glede na to, da je veliko parkov začelo z zaračunavanjem vstopnine, so 
ti parki začeli rasti predvsem v ponudbi, ki je zadovoljevala obiskovalca – začeli so z 
vključevanjem večjega števila mehanskih izumov, ki jih je nudil industrijski napredek. 
Predhodniki vlakcev smrti in druge vožnje po tirnicah so postali sestavni del takih parkov. 
Da so ti parki postali izjemno popularni, pa dokazuje dejstvo, da je bilo v Londonu že 
samo do leta 1896 kar 65 vrtov in parkov ugodja (Addams, 1991). Svojo ekvivalenco so 
vrtovi ugodja dobili tudi v Ameriki in sicer v izletniških gajih7

2.2 SVETOVNE RAZSTAVE 

, ki so se iz začetnih oblik 
prostora za rekreacijo razvili v prava pravcata obalna letovišča. Podobno kot evropski 
vrtovi ugodja so bila ta obrežja in obalni predeli sprva rezervirani za elito, sčasoma pa so 
jih obiskovale vse večje množice. Clavé (2007: 8) kot primer navaja Martha's Vineyard 
Camp Meeting, kjer se je »na avgustovsko nedeljo leta 1859 zbralo 12000 ljudi«, kar je 
dokaz priljubljenosti, ki so jo ti prostori imeli. Tudi v teh letoviščih so se vršile razstave 
živali, igre za otroke in razvedrilo za odrasle. Tudi Coney Island, ki je bil v začetku (1850–
1860) kopališko letovišče in je kasneje zrasel v enega prvih večjih zabaviščnih parkov, ima 
svoje izvore v tradiciji evropskih vrtov ugodja.  
 

 
Znotraj novih idej in prizadevanj po napredku se je izoblikovala tudi nova formula, ki je 
nekdanjo tržnico, sejem in karneval združila v novi, industrijski razstavi. Dobo je preveval 
duh napredka in verovanje v boljši jutri, prepričanje v tehnološki napredek in industrijsko 
evolucijo. 
 
Svetovne razstave, so bile za razliko od srednjeveških sejmov, »ki so spodbujali predvsem 
izmenjavo dobrin, predane predvsem stimulaciji potrošnje, političnih prepričanj in 
tehnološkim odobritvam« (Botterill, 1997: 74). Ime prve svetovne razstave v Londonu, leta 
1851 – »Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations« – je že nakazalo na 
težnjo po predstavitvi tehnološkega napredka in izumov. Številne svetovne razstave, ki so 
sledile, so svoj namen sprva utrdile predvsem v Evropi. Za razvoj zabaviščne krajine in 
industrije pa sta pomembni predvsem dve svetovni razstavi – Exposition Universelle v 
Parizu leta 1889 in še posebej World's Columbian Exposition v Chicagu leta 1893. Čeprav 
je bilo to značilno za večino svetovnih razstav, Boterill (1997) pojasnjuje, da je še posebej 
svetovnima razstavama v Parizu in Chicagu grozila huda finančna izguba. Prav zaradi 
zabaviščnih prostorov, ki sta jih ponudili, pa sta doživeli velik uspeh. Proletariat, ki so mu 

                                                 
7 » picnic groves« (Clavé, 2007: 8) 



Bašelj A. Tematski park - primer svetopisemskega parka. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011  

 

11 

bile velike ideje o napredku in utopijah prihodnosti tuje, je svoje zanimanje pokazal prav 
za zabaviščni prostor, ki so ga krasile različne mehanske atrakcije. 
 
Svetovna razstava v Parizu leta 1889 je bila prva, ki je določen predel, območje na sredini 
razstaviščnega prostora, namenila zabavi. Tu so se tako našli številni artikli, ki so jih 
vsebovali že srednjeveški sejmi: klovni, žonglerji, glasbeniki itd. Polno okrašeni prostor je 
vseboval različne preproste mehanske atrakcije (vrtiljaki itd.), tu so se vrstile različne 
predstave in igre, kar je pritegovalo množice preprostih ljudi. 
 
Razstava v Chicagu pa je naredila še korak dlje. Ni namreč pomembna samo zaradi 
izhodišč, ki jih je postavila zabaviščnim parkom, je tudi ključnega pomena prav za 
razumevanje prehoda iz zabaviščnega v tematski park. Sredinska cona ali sprehajališče, 1,5 
km dolga promenada, ki so jo poimenovali »Midway Plaisance«, ni ponudila samo 
številnih novih zanimivosti – tu je bil namreč prvič predstavljen nov izum, veliko jekleno 
Ferrisovo kolo8

Kakorkoli že, ta razstava je naredila pomemben premik: poleg tega da je vsebovala velike 
ideologije napredka, tehnologije razvoja in prenove človeškega okolja, je v svoje okvire 
vključila tudi okus in pričakovanja preprostih obiskovalcev, ki so izpolnitev svojih želja 
našli v domišljijskem prostoru sredinske promenade. Kakor pravi Zukinova (1991), so prav 
razstava v Chicagu in številne druge, ki so tej v podobni maniri sledile, vplivale na idejo 
Walt Disneyja, da ustvari »prostor, kjer ljudje najdejo srečo in znanje« (Zukin, 1991: 56). 
Kar je še pomembnejše; svetovne razstave so postopno popolnoma spremenile osebo 

 – temveč je pomembna predvsem zato, ker je s številnimi atrakcijami, 
cirkuškimi predstavami in zgradbami ustvarila povsem nov, nadziran prostor – tematsko 
krajino. Obiskovalec se je namreč lahko sprehajal po ulici v Kairu, turški vasi, iskal 
dobrote na kitajskem bazarju, si ogledoval perzijsko palačo, egipčanski tempelj, vulkan ali 
se usedel in spil kavo na Dunaju ob pogledu na madžarski paviljon ali na model Eifflovega 
stolpa. Poustvarjeni so bili arhitekturni dosežki tujih narodov in simulirane krajine z 
različnih koncev sveta v povsem novem, domišljijskem prostoru, ki je naključnemu 
obiskovalcu ponudil možnost, da je obiskal daljna mesta in njihove znamenitosti, se 
sprehajal po tujih deželah, bival v neznanih krajih, da je potoval brez dejanskega 
potovanja, brez tega, da bi resnično zapustil svojo domovino. Prav tu pa leži bistvo tega 
prototipa tematskega parka. 
Razstava v Chicagu pa ni ponudila samo Midway Plaisance, temveč tudi številne druge 
novosti v zvezi s transportom. Ne samo da je z uvedbo tramvajev in vlakov omogočila 
obisk številnim ljudem, transport zunaj razstave je vplival na številne inovativne rešitve 
znotraj razstave. Zaradi ogromnih dimenzij so bila uvedena številna mehanska 
sprehajališča, ki so ljudem omogočala premagovanje daljših razdalj, uvedeni so bili 
številni prevozi, skratka celoten sistem, ki je urejal gibanje množice. Razstava je bila tudi 
pravi pionir na področju zdravstva in higiene. Uveden je bil poseben oddelek, ki je skrbel 
za higieno in za kakovost prodajane hrane. Kot posebna novost razstave pa je bila prva 
mednarodna oglaševalska kampanja in promocija sejma. 
 

                                                 
8 Ta, prvi primerek Ferrisovega kolesa, ki je po razstavi v Chicagu dobil številne kopije po celem svetu, je bil 
postavljen kot tekmec Eifflovemu stolpu. Kljub temu, da s svojimi 80, 4 metri ni dosegel njegove višine pa je 
bil kljub temu glavna atrakcija in ikona razstave. Kolo je tehtalo kar 1080 ton, v času razstave pa se je na 
njem, na 20 minutni vožnji, ki je stala borih 50 centov, vozilo kar 1.453.611 oseb (Clavé, 2007).  
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obiskovalca – ta ni bil več le skromni opazovalec misterijev napredka, ampak se je prelevil 
v potrošnika. »Ta potrošnik pa ni več investiral svojega denarja v uporaben izdelek, kot ga 
je toliko bolj v socialni status, prestiž in način življenja, ki mu ga je ta objekt ponudil« 
(Canogar, 1992: 83, cit. po Clavé, 2007). Razvila se je kultura, ki so jo najprej povzeli prvi 
lunaparki, še posebej pa so koncept, v katerem potrošnik plača za fantazijo, povzeli njihovi 
nasledniki – tematski parki. 
 

2.3  ZABAVIŠČNI PARKI – LUNAPARKI 
 
Velik uspeh, ki ga je požela sredinska cona razstave v Chicagu, je imel svojo logično 
posledico. Številni podjetniki so jo začeli posnemati, uvajati novosti in nastali so prvi 
zabaviščni parki. Medtem ko so ta čas (konec 18. stoletja) po Evropi nastajali le posamezni 
lunaparki (Blackpool v Angliji, Bakken park na Danskem, Prater na Dunaju), pa je v 
Ameriki ta novi prostor zabave postal tako velik hit, da so jih podjetniki do leta 1910 
zgradili že okrog 2000. Tehnološki napredek, demografska rast, uveljavitev meščanstva, 
izboljšanje razmer za delavski razred – kar je pomenilo višje dohodke in krajši delavnik ter 
s tem vse več prostega časa – so samo nekateri od številnih dejavnikov, ki so vplivali na 
vse večje potrebe prebivalstva po kakovostnem preživljanju prostega časa, po zabavi in 
razvedrilu. Prav težnja po gradnji prostora za rekreacijo in razvedrilo je svoj odgovor 
dobila tudi v novem lunaparku9

Filozofija delovanja lunaparkov je precej hitro začrtala zelo dobičkonosne poteze – 
podjetniki so ugotovili, da z visokimi vstopninami pridobijo le peščico ljudi, zato so cene 
svojih storitev prilagodili večinskemu, delavskemu razredu. Šlo je za popolnoma nov 
koncept, za novo obliko dela – proizvodnjo razvedrila za ljudi. Za zabavo se po novem ni 
bilo potrebno več truditi, to je bil proizveden produkt, za katerega se plača. Nizke 
vstopnine, predvsem pa delovnik, ki je ljudem omogočal več prostega časa, je te »parke« 
spremenil v prostore množičnega obiska. Podobno vlogo je igral tudi sočasni razvoj 
javnega potniškega prometa. Lastniki zabaviščnih parkov so bila podjetja, ki so si zaradi 
enotne tarife zaračunavanja elektrike ne glede na dejansko uporabo morala zagotoviti čim 
bolj masovno uporabo svojih prevoznih sredstev. Tako so znižala cene prevozov, na konce 
svojih linij pa postavila zabaviščne parke. Prvi zabaviščni parki so nastajali sočasno z 
razvojem železnice, tramvajev, podzemnih železnic in končno avtomobila. Podjetja 
javnega transporta pa so bila poleg izgradnje velikokrat odgovorna tudi za propad 
zabaviščnih parkov. Clavé (2007) pravi, da so podjetja takoj, ko so se pojavile nove 
možnosti za izgradnjo novih linij in tehnologij prevoza, parke prodale cirkusom ali 

. Čeprav ni šlo za dejanske zelene površine namenjene 
rekreaciji, pa je bil novi pojem zabaviščnega parka sinonim za pobeg od tegob dela, umik 
iz mesta, predstavljen je bil kot javni prostor namenjen oddihu, gibanju, igri, razvedrilu, 
vzpostavljal je konotacije z zdravilnimi učinki narave. Ta sprememba, kolikor močno 
izpostavljena, pa je vendarle ostala le v imenu. Novi zabaviščni parki so še vedno ostajali 
sejem, tržišče, ki je sedaj prodajalo povsem nov, specializiran produkt – zabavo. Zabavišča 
tudi niso bila javno odprti parki. Bili so kvečjemu njihovo nasprotje – šlo je za zaprt 
prostor, obdan z ograjo, v popolnoma privatni lasti.  
 

                                                 
9 lúnapárk -a m (u-a) pog. zabavišče z vrtiljaki in drugimi zabaviščnimi napravami (SSKJ) 
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potujočim karnevalom, kar je vodilo v vse večjo degradacijo in končno v vse manjšo 
priljubljenost in njihovo zaprtje.  
 
Zgovoren predstavnik prvih zabaviščnih parkov je Coney Island v New Yorku. Ne samo da 
je bil postavljen v bližino nastajajoče svetovne metropole, imel je že dolgo tradicijo (že v 
16. stoletju so bili tu prvi sejmi) kot priljubljen rekreaciji namenjen prostor. Da je ležal na 
obali, je bila samo še dodana vrednost (zdravilni učinki morske vode), ki je sovpadala z 
idejo novega »parka«. Coney Island je gostil štiri zabaviščne parke10, katerih razvoj je 
pokazal na pomembno lastnost zabaviščne industrije: njeno tekmovalno naravo. V tem 
razvoju so si ti parki namreč sledili v vse večji virtuoznosti naprav, v širši ponudbi in 
izbiri. Coney Island je bil prava formula za uspeh, ki je po vsej Ameriki dobila številne 
kopije in posnemovalce. Coney Island je bil tisti, ki je »tehnologijo produkcije pretvoril v 
tehnologijo užitka« (Botterill, 1997: 81).  
 

 
Slika 1: Kako je zabaviščna industrija tekmovalna še danes, kaže primer z Japonske. Ob vznožju gore Fudži 
je nastal zabaviščni park, Fuji –Q Land, ki se ponaša z vlakom smrti Takabiša, ki ima najbolj vratolomen 
prosti pad (pod 121 stopinjami) in je tako prehitel rekord iz Flamingolanda v Angliji, ki je bil do nedavnega 
prvi, s 112 stopinjskim prostim padom (Steep, 2011).  

Zabaviščni parki so postregli s številnimi novostmi. Ne samo da so ponudili zanimivosti, ki 
so zabavale um, uvedenih je bilo tudi vse več mehanskih atrakcij, ki so zabavale telo. Med 
                                                 
10 Sea Lion Park (1895), Steeple Chase Park (1897), Luna Land (1902) in Dreamland (1911). Ouset (1986,          
cit. po Clavé, 2007) trdi, da je bil Luna Land tako značilen predstavnik sodobnega zabaviščnega parka, da je 
njegovo ime postalo splošen termin za zabaviščne parke, ki vsebujejo mehanske zabaviščne naprave (slov.: 
lunapark). 
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prvimi so bile to številne predstave – posebno mesto so dobili nastopi živali11

                                                 
11 Številne predstave z živalmi so velikokrat pokazale na nezmožnost popolnega krotenja in obvladovanja 
živali, kar je bil poglavitni razlog, da je Walt Disney to opcijo izključil iz svojih tematskih parkov. 

, kot glavne 
pa so se uveljavile simulacije določenih svetov ali situacij, ki so pritegovale pozornost 
obiskovalcev. To so bile simulacije izbruhov vulkanov in razlivanja lave ali pa skorajšnje 
katastrofe, ki bi nastala ob trčenju dveh lokomotiv. Večkrat na dan so bile igrane predstave 
potopa ladij, reševanja oseb iz goreče stavbe in številnih drugih »nesreč«. Nastale so prve 
hiše strahov ali hiše ogledal, ki so ljudi spreminjale v spake.  
 
Če so bile na eni strani iluzije in simulacije tiste, ki so delovale na čustveno doživetje 
obiskovalcev, so mehanska orodja in atrakcije skrbele za njihovo telesno odzivnost. 
Vrtiljak in Ferrisovo kolo sta dobila številne nove oblike, vrtenje je dosegalo vse večje 
hitrosti in s tem postajalo vse bolj divje. Prvi vlakci smrti so z navpičnimi spusti, zavoji in 
premetavanjem dosegli učinkovito vznemirjenje. Številni vrteči se bobni in sodi ter 
človeške »rulete« so delovali predvsem na fizične reakcije ljudi. Ta mehanizacija je 
skrbela za presenečenje, trepet, drget, pretres in šok. Vse to je bilo skrbno premišljeno in 
načrtovano, razvita je bila cela filozofija za delovanje, učinek presenečenja je bil skrbno 
nadzorovan in upravljan, standardiziran z namenom, da vzbudi pričakovano reakcijo. 
Posebna lastnost zabaviščnih parkov je tudi sinergija med modernimi tehnologijami in 
kulturnimi praksami. Uporaba elektrike za namene razsvetljave je bila v teh parkih že kar 
pretirana. Luna Land je imel v večerih prižganih kar 250.000 žarnic, kasnejši Dreamland 
pa jih je uporabljal že kar milijon. To je večere na Coney Islandu spremenilo dobesedno v 
dan in jih tako naredilo še posebej priljubljene, saj so bili pravo nasprotje temačnim in 
nevarnim ulicam v mestu. Druga taka raba tehnologije je bila uporaba fotografije – ljudje 
so želeli zabeležiti svojo udeležbo na različnih mehanskih atrakcijah, za kar so bili številni 
vagoni ali drugi elementi mehanskih atrakcij postavljeni na stran (to kasneje s pridom 
izkoristi Disney, ki »uradne« fotografe postavi na najboljše pozicije v svojih parkih).  
 
Že v času delovanja prvih lunaparkov se je pojavilo veliko kritikov, ki so obsojali to 
konstantno zadovoljevanje človeške potrebe po zabavi in dejstvo, da so ljudje za razvedrilo 
raje pripravljeni plačati, kot pa se zanj potruditi. Produkcijo zabave za množice so videli 
kot grožnjo, ki ljudi poneumlja in jih oropa njihovih lastnih spretnosti, pa tudi njihove 
solidarnosti. Pravzaprav brez stalne produkcije, dela in dobička teh parkov sploh ne bi bilo 
– ljudje na drugi strani pa so pobeg iz mesta v iluzijo videli prav v tem instantnem receptu, 
ki ga je ponudil zabaviščni park. Kljub porastu novih medijev, časopisja in radia, kljub 
kasnejši televiziji in filmu, so ti parki, kot pravi Adamsova (1991: 63), imeli »posebne 
kvalitete, ki so jim omogočale tekmovanje z ostalimi množičnimi mediji – edinstveno 
prednost so jim dale njihove povezave s počitnicami, potovanjem in javnimi zborovanji«. 
Velika depresija, ki je nastala po zlomu newyorške borze leta 1929, in druga svetovna 
vojna sta bila dejavnika, ki sta v ZDA vplivala na propadanje zabaviščnih parkov. Parki so 
utrpeli zmanjšan obisk, vse bolj so bili zanemarjeni in dobili so prizvok nevarnih 
prostorov. In čeprav je v ZDA od začetnih 2000 zabaviščnih parkov preživelo le 600, 
zabaviščna krajina nikakor ni zamrla, potrebovala je le čas, preden je začela govoriti z 
novim jezikom in v svoje okvire vnesla temo, zgodbe, pripovedi in pravljice. 
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2.4  NASTANEK TEMATSKEGA PARKA 
 
Preoblikovan družbeni kontekst v povojni ZDA je narekoval zagotavljanje družbenega 
izobilja, ki naj bi narod pripeljalo do blaginje. Če je bil nekdaj socialni status merjen po 
količini prostega časa, je bil sedaj po materialnem izobilju posameznika (Botterill, 1997). 
Fordizem kot filozofija proizvodnje, ki želi povečati produktivnost, je omogočila široko 
dostopnost avtomobila. To je vplivalo na razvoj številnih suburbanih območij, nastanek 
mestnih obvoznic in avtocest. Babyboom12

Zabaviščna krajina je torej imela velikega tekmeca v novi, demokratizirani potrošnji. 
Zabaviščni parki so bili že zdavnaj nekompetentni in vse manj priljubljeni. Potrebna je bila 
nova oblika zabaviščne krajine, ki ne bi ljudem ponudila le pobega iz mesta in zabave, 
temveč bi jih popeljala v drugi, alternativni svet, v katerem bi se uresničile njihove sanje in 
želje. Čeprav številni pripisujejo avtorstvo tematskega parka kultnemu Waltu Disneyju, pa 
temu ni ravno tako. Walt Disney se je v vlogo izumitelja in inovatorja postavil kar sam, 
tematiziranje prostora (zabaviščne krajine) samo pa je bilo prisotno že veliko pred njim. 
Samuelson in Yegoitans (2001) trdita, da ni bil Walt Disney tisti, ki je izumil tematski 
park. Disneyland kot prvi tematski park, ki ga je zgradil, ni bil posvečen eksplicitno eni 
sami temi, kot pojasnjuje stroga definicija

 in novi mit  –  »nuclear family« –  atomska 
družina, sta pripomogla k temu, da so te mlade skupnosti iskale nova mestna okolja. Mesto 
je postalo razpršeno in nastajati so začele številne suburbane soseske in naselja. Tu so 
svoje mesto dobili tudi novi komercialni prostori: nakupovalni centri in trgovska središča, 
ki so ob izraziti oglaševalski politiki spodbujali vse večjo potrošnjo. Množični mediji, 
reklame in oglaševanje so bili tisti bistveni element, ki je povezoval produkcijo in 
potrošnjo ter zagotavljal konstantno kroženje kapitala. Novi mediji, trgovina in promocija 
so tekmovali za posameznikov prosti čas in ljudem zagotavljali prostrano ponudbo, med 
katero so lahko izbirali. Clavé (2007: 23) trdi, da so ravno »različni načini potrošnje postali 
indikatorji socialnega statusa.« Kakor nadalje pojasnjuje Urry (1990, cit. po Clave, 2007), 
pa se je razvila prava »three minute culture«, kultura oziroma »ljudje, ki so jih mediji 
naučili stalno spreminjati oblike in prostore prostega časa in ugodja.«  
 

13

Walt Disney je bil izjemno uspešen animator, scenarist, režiser in podjetnik, ki je s svojim 
talentom in vizijami zgradil Walt Disney Company, ki je danes, z dohodkom kar 38 
milijard dolarjev letno, največji medijski konglomerat na svetu. S svojim bratom Royem 

 tematskega parka, temveč je vseboval več 
tematskih območij. Prvi tematski park je nastal že veliko prej, v letu 1920, ko je Walter 
Knott dal iz preproste obcestne prodajalne jagod zgraditi kasnejši tematski park. Ta nekdaj 
skromni park je danes prepoznan pod imenom Knott`s Berry Farm in je v lasti ameriškega 
zabaviškega giganta Cedar Fair. Pred Disneylandom pa so v ZDA nastali tudi številni drugi 
tematski parki, ki so bili posvečeni Božičku in vsemu, kar je z njim povezanega, ter 
številni drugi, ki so svojo temo posvetili otroškim pravljicam. Kljub omenjenim dejstvom 
pa gre vendarle Waltu Disneyju pravo očetovstvo tematskega parka, saj so koncept, ki ga 
je razvil prav on, kasneje povzeli tudi številni drugi, ki imajo danes v lasti tematske parke. 

                                                 
12 Kakor piše Addamsova (1991), je število otrok (v ZDA) pod 15 letom starosti, ki jih je bilo leta 1940 že 33 
milijonov, do leta 1965 zraslo kar na 59 milijonov.  

13 Avtorja Samuelson in Yegoitans trdita, da stroga definicija pojma »tematski park« označuje park, ki gradi 
na eni sami temi (Samuelson in Yegoitans, 2001).  
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Disneyem sta v stričevi garaži v Los Angelesu leta 1928 ustanovila Disney Brothers 
Cartoon Studio. Z izdelavo prvih kratkih filmov ter številnih risank14

                                                 
14 Oswald the Lucky Rabbit, Mickey Mouse, Three Pigs, Silly Simphonies 

 ter z Waltovo 
podjetnostjo sta uspela pridobiti prve dohodke. Prav Waltovo navdušenje nad novimi 
tehnologijami ter pionirstvo na področju slike in zvoka pa je podjetju na začetku prineslo 
tudi velike izgube. Vendar se je obvladovanje tehnologij in inovacij obrestovalo na dolgi 
rok, saj mu je omogočilo kontrolo trga in velik finančni uspeh. Dela tako ni izgubil niti 
med drugo svetovno vojno, saj je podjetje za ameriško vojsko snemalo številne 
propagandne filme in risanke. V času, ko je podjetje snemalo vse več filmov in je začelo 
prodajati svoje lastniške deleže, se je Waltu porodila ideja o parku, kjer bi gostil svoje 
risane junake. Sprva si je zamislil le manjši park, v velikost treh hektarjev, ob svojih 
studijih v Burbanku v Kaliforniji, namenjen otroški igri, predvsem pa fotografiranju z 
njegovimi risanimi junaki. Ta skromna misel pa je kmalu prerasla v veliko vizijo, ko je v 
Anaheimu, v Kaliforniji za 1,5 milijona dolarjev kupil 65 hektarjev velik nasad oranževcev 
z namenom, da zgradi svoj prvi tematski park za zabavo tako otrok kot odraslih. Čeprav je 
lokacija zagotavljala dobro klimo in sončno vreme vse leto, so bili številni vodilni v 
podjetju skeptični glede postavitve parka, saj se jim je ideja o parku, ki bi deloval vse leto, 
zdela preveč drzna. Walt je tako iz lastnih prihrankov in s pridobljenimi sponzorskimi 
sredstvi sam ustanovil WED Inc., podjetje, ki je »načrtovalo, oblikovalo in upravljalo s 
parkom« (Botterill, 1997: 105). Tako je sklenil pogodbe z več podjetji (General Electric, 
Kodak, Pepsi), posebej pomembna pa je bila naveza z ABC (American Broadcast 
Company), ki se je kasneje izkazala kot ključna poteza, saj je definirala sodobni tematski 
park. Disney se je zavedal, da mora biti park nekaj posebnega, da mora odgovarjati na 
potrebe in želje sodobne kapitalistične družbe ter mora biti svojevrsten spektakel. Kakor 
pravi Sorkin (1992b), je Disney do skrajnosti spremenil prvotni koncept nekdanjega sejma 
iz »praznovanja produkcije (pridelkov) v produkcijo praznovanja«. Disney je resnično 
pometel s predhodniki, saj je prav on s svojimi sodelavci, stripovskimi ilustratorji, pripeljal 
tematiziranje do takšne mere, da je ustvaril povsem nov svet »verodostojnih iluzij, 
čustvenih junakov in čustvenih risb v krajini, ki je namenjena zabavi« (Clave, 2007: 24). 
Da je to dosegel, je arhitekte, ki jih je sprva najel, nadomestil kar s svojimi ilustratorji in 
jih v lastnem jeziku kultno preimenoval v »imagineers«. Pravzaprav je ustvaril povsem 
svoj svet, izumil svoj slovar (Preglednica 1) in dal zaposlenim tako v podjetju, posebej pa 
tistim v parku povsem novo vlogo oziroma pomen. Ustanovil je celo svojo univerzo – 
Disney University – izobraževalni center, kjer so se bodoči zaposleni lahko naučili 
Disneyjevega načina ravnanja in upravljanja z množicami. Delovanje parka je organiziral 
do takih podrobnosti, da so zaposleni točno vedeli, kdaj morajo izprazniti koše in so znali 
uporabiti točno določene izraze, ko so komunicirali z obiskovalci. 
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Preglednica 1: PRIMERI DISNEYJEVEGA JEZIKA (Botterill, 1997: 114) 

VSAKDANJI IZRAZ                                                                    DISNEYJEV IZRAZ 
 kupec/obiskovalec                                                                                                                                   gost 
nameščenec, zaposleni, osebje                                                gostitelj/gostiteljica, član igralske zasedbe 
javno območje                                                                                                                                         oder 
omejena območja (dostop za zaposlene)                                                                                       zakulisje 
mehanska vožnja                                                                                                     atrakcija/dogodivščina 
vzeti v službo                                                                                                                         igrati/nastopati 
razgovor za službo                                                                                                                            avdicija 
množica                                                                                                                                           občinstvo 
nesreča                                                                                                                                             pripetljaj 
uniforma                                                                                                                                             kostum 
čakalna vrsta                                                                                                         predzabaviščno območje 
oblikovalec, načrtovalec, arhitekt                                                        imagineer (izumitelj z domišljijo) 
robot                                                                                                                      avdio-animacijska figura 

 
Disney je kot otrok Coney Island večkrat obiskal in ga tudi dobro poznal. Zaradi številnih 
slabosti, ki jih je ta imel, je v svojem parku hitro začrtal nekaj ključnih sprememb. Iz parka 
je izločil igre na srečo in manjše stojnice, zaradi težke kontrole in mučenja je izločil živali, 
ukinil je pivnice, stojnice s hitro prehrano15, predstave s spački in pritlikavci pa je 
nadomestila robotika. Poseben pomen je namenil čistoči v parku in uvedel visoko raven 
higiene. Park, ki je postal alternativni svet, je za razliko od zabaviščnih parkov, ki so za to 
uporabljali ograjo, od zunanjosti ločil tako, da ga je obdal z nasipom in vegetacijskimi 
strukturami. Disney je bil pri oblikovanju in snovanju te »nove stvarnosti« tako spreten in 
podjeten, da se je, ko je v letu 1963 podjetje Sheraton želelo zgraditi 
dvaindvajsetnadstropni hotel v okolici Disneylanda, pri mestnem svetu pritožil, češ da v 
tem primeru ljudje ne bodo mogli pozabiti na zunanji svet in se predati alternativnemu, ki 
jim uresničuje želje. Od mestnega sveta je tako iztržil gradnjo šestnajstnadstropnega hotela 
in pravilnik, ki je prepovedoval gradnjo visokih stavb v okolici Disneylanda. Pomemben je 
bil novi pristop, koncept, ki je gradil na tem, da je novi park na izjemno velikem prostoru 
imel manjše število atrakcij (od začetka le 11, danes 50), predhodniki pa so delovali na 
ravno obratnem principu. Lastniki zabaviščnih parkov so zato Disneyja kritizirali 
predvsem na račun velike količine »praznega« prostora, prostora namenjenega parku in 
rastlinskim strukturam, saj ta ni omogočal neposrednega zaslužka. Disney je s takšnim 
oblikovanjem vzpostavil konotacije z vrtovi ugodja, ker pa je dejansko naredil park, je s 
tem nagovoril različne starostne skupine. Tako ni nič nenavadnega, da je bilo med 
obiskovalci Disneyjevih tematskih parkov štirikrat več odraslih kot otrok, saj so bili ti 
prostori tisti, ki so omogočali druženje in kontakt ter prekinjali tok množice. Disney je 
dobro izkoristil svoj talent, ki ga je kot ilustrator imel. Disneyland je oblikoval kot park z 
več tematskimi deželami (območji)16

                                                 
15 Paradoksalno pa je kasneje v svoje parke vključil prehranjevalno verigo McDonald`s.  

16 Adventureland, Tomorrowland, Fantasyland, Frontierland, Mickey`s Toontown, Critter Country, New 
Orleans Square, Rivers of America. 

, ki so črpale snov (temo) iz ameriške zgodovine in 
folklore, iz pravljic, otroške literature in karnevalov. Zasnoval ga je dokaj preprosto: 
glavna promenada (Main Street USA) je vodila do osrednjega trga (Central Plaza), na sredi 
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katerega je ležala Disneyjeva ikona – grad Trnuljčice. Okrog teh osrednjih prostorov je 
razporedil dežele, ki so nemoteno prehajale druga v drugo, čeprav so bile tematsko 
popolnoma drugačne. Prek enotnega oblikovanja (oprema, elementi) je prostor povezal in 
poenotil. Z oblikovanjem prostora, s principom preusmerjanja pozornosti in učinkom 
presenečenja je uvedel subtilni nadzor množice. Visoko koordiniran in oblikovan prostor je 
stimuliral gibanje množice in prek določenih standardov dobil standardizirane odgovore. 
Množica, katere število je v času sezone (Božič, prazniki) lahko naraslo tudi na 50.000 
obiskovalcev dnevno, se je naučila slediti subtilnim navodilom – namigom, saj ji je bilo 
enkratno doživetje zagotovljeno le ob točnem upoštevanju teh navodil. Da bi prekinil tok 
velike množice, je uvedel številne animatorje (oblečene v kostume) in v park postavil 
različne umivalnice ter vodnjake, ki so zamotili ljudi pri dolgem čakanju. Posebno je 
poudaril pomen varnosti. Navodila so prepovedovala bosonogo hojo ali slačenje majice, 
vse zavoljo varnosti obiskovalcev. Ljudje so bili naprošeni, kako naj ravnajo, pri čem naj 
bodo še posebej pazljivi in pozorni, priporočala so se jim točno določena dejanja. S takimi 
prijemi je množica sledila navodilom, dosežena je bila enotnost množice in njena 
koordinacija. Ta standardiziranost se je opazila šele v primeru odklonov od nje (prosto 
petje ali ples).  
Celotno okolje parka je oblikoval v velikem blišču, kar je, kot pravi Zukinova (1991) z 
drugimi besedami, proces vizualne potrošnje. Disney je ustvaril prostor, kjer je bil namen 
vsakega detajla, da prek iluzije ustvarjenih čustev spodbudi potrošnjo. Tematski park, ki ga 
je ustvaril, je »temeljito kontroliral prodajo dobrin (hrane, spominkov) in doživljajev 
(arhitekture, voženj in predstav), ki so bili tematsko navezani na blagovno znamko 
(podjetje) in tudi avtorsko zaščiteni« (Davis, 1997 cit. po Clavé, 2007). Prodaja in 
potrošnja sta bili v park vključeni tako spretno, da trgovine niso bile razumljene kot 
prostori prodaje ali ustvarjanja dobička, temveč so bile v celoti del zgodbe, teme parka. 
Podobno tudi risani junaki niso bili več proizvod ali blagovna znamka, temveč osebe, 
igralci. Zanimivo je, kako je to kombiniranje prodaje s spektaklom uspelo prav Disneyju. 
Na trgu so bila namreč tudi druga podjetja – npr. Universal Studios – ki so celo pred 
Disneyjem razumela, da je direktni prenos filmskega odra in kulis z vsemi studiji, 
tehnikami in opremo v zabavi namenjen prostor lahko zelo dobičkonosna poteza. Ideja je 
bila v prenosu dogajanja in atrakcij, ki so mogoči na filmskem platnu, v park. To je bil 
torej prostor, kjer so vse te nemogoče dogodivščine, s katerimi so se soočajo igralci, lahko 
podoživeli tudi obiskovalci. Izjemen in tako izrazit uspeh Walta Disneyja je bil predvsem 
zaradi žanra, ki ga je izbral – animacije. Prav animacija (risanka) je bila in ostaja tisti 
medij, ki omogoča ustvarjanje prepričljivih iluzij in, kakor dodaja Botterill (1997: 115), 
omogoča »prepričljivo iluzijo življenja, zagotavlja maksimalno čustveno navezanost in 
identifikacijo s publiko ter zaradi neobremenjenosti z realnim zagotavlja umetniški 
spektakel«. Temeljno bistvo pojma tematski park je v tem, da je ta nastal kot podaljšek 
animacije in filma, kot hibrid, ki ga sestavljata kino in zabaviščni prostor. Vse, kar je 
Disney narisal, je najprej našlo svojo pot v kinematografe, zatem na televizijo in nato v 
park. Bistveno je, da gre tu za popolno sinergijo med različnimi mediji. Kot že omenjeno, 
je bila ključna naveza prav Disneyjeva pogodba z ABC-jem. Tu je imel tedenske serije, v 
katerih so nastopali njegovi risani junaki, hkrati pa je prav tu promoviral svoj Disneyland 
in obveščal gledalce o novostih. Ta naveza s televizijo je bila izrazito dobesedna: kakor je 
posameznik potreboval eno uro, da si je ogledal TV serijo, je gost v parku v enakem času 
zaobjel eno tematsko deželo. Tako s tem inovativnim pristopom kot tudi s kroženjem 
produktov in promocije si je zgradil monopol v zabaviščni sferi tedanje ZDA. Disneyland 
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je bil sicer res molzna krava, vendar je podjetje prav zaradi stalne naveze z drugimi mediji 
tudi v časih upada popularnosti uspelo držati visoko prodajo številnih drugih komponent, 
ki jih je vse bolj razširjeno podjetje ponujalo. S filmsko produkcijo si je zagotavljalo stalen 
dohodek za prenove Disneylanda. Disney je s tematskim parkom ustvaril okolje, ki je 
služilo produkciji pomenov in iz tega ustvarjalo dobiček. Medije je povezal v kontekstu 
fantazije, magije in domišljije ter ustvaril svetove za uresničevanje sanj.  
 
Walt Disney je resnično bil vizionar, a obenem tudi podjetnež. Svoj »izum« je želel zaščiti 
z blagovno znamko svojega družinskega podjetja – Walt Disney Company. Ker so ga 
motili hotelirji in gostilničarji, ki so se namnožili okrog Disneylanda in služili na njegov 
račun, je želel ustvarili popolno destinacijo, ki bi vključevala vse elemente: od bivališč, do 
prostorov za rekreacijo, igrišč, kopališč itd. To bi bil prostor za unikatno skupnost, kjer bi 
tematski parki predstavljali le določen del te stvarnosti. Navduševal se je namreč nad 
vizionarji in nad utopijami, ki so jih imeli prostorski načrtovalci in urbanisti. Obiskal je 
številne kraje, kjer so se gradile nove soseske, spremljal je gibanje BAUHAUS-a, se 
navduševal nad Corbusierjem, Oscarjem Niemeyerjem in poskusi, ki jih je uvajala CIAM 
(Congress of International Modern Architects). Vse to je vodilo v nastanek ideje o 
EPCOTu (Experimetal Prototype Community of Tomorrow), kjer bi kot srčika novega 
Walt Disney World Resort uresničil svoje vizije o bodoči ameriški družbi. Kljub temu da 
te »vitrine«, ki bi bila ogledalo nove ameriške družbe, ni uspel dočakati in danes ni takšna, 
kakršno si jo je zamislil, je s svojo vizijo izumil tematske utopije (parke), ki še danes burijo 
duhove s svojo priljubljenostjo. Njegovo podjetje, Walt Disney Company, je danes 
medijski gigant, ki deluje na štirih glavnih področjih. In sicer so Walt Disney Studios 
distribucijska hiša, ki pokriva področje produkcije filmov, animacij in gledališča – v okviru 
tega deluje Walt Disney Motion Pictures Group, ki ima največje studije v Hollywoodu; 
Walt Disney Park and Resort je veja, ki upravlja in licencira enajst tematskih parkov po 
vsem svetu; Disney Consumer Product zadeva vse, kar se tiče potrošnikov – od izdelovanja 
igrač in založništva do prodaje vsega, kar stoji za to blagovno znamko. Kot zadnja veja 
deluje še Disney Media Networks, ki upravlja z več televizijskimi in radijskimi omrežji, 
kanali in internetnimi omrežji ter, zanimivo, pokriva tudi televizijsko omrežje ABC, prav 
tisto, ki je Waltu Disneyju pomagalo zgraditi njegov prvi tematski park.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer�
http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Motion_Pictures_Group�
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Slika 2: Walt Disney je v premierni oddaji bodočih serij "Disneyland", na nacionalni televiziji predstavil 
svoje načrte za Disneyland (27. 4. 1954) (Disneylandnews.com, 2011). 
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3  SODOBNI TEMATSKI PARKI – RAZVOJ, TIPI IN VSEBINA 
 
Tematski park, kot ga poznamo danes, se poslužuje dobesednega nizanja pripovedi kot 
ključnega načina podajanja zgodbe v prostor. Način pripovedovanja je točno zasnovan in 
koordiniran, zgodba (tema) pa je prikrojena tako, da je v službi promoviranja velikih 
korporacij (blagovnih znamk), ki so v ozadju. Model, ki ga je Walt Disney razvil, je postal 
tako uspešen, da je dobil številne posnemovalce. Danes se je tematski park razširil že daleč 
preko meja ZDA in ga najdemo praktično vsepovsod. Razlike med omenjenimi parki so le 
v temah in v stopnjah, kako močno so te teme izražene.  
 
Disney je svojo zgodbo priredil tako, da je v polni meri zadovoljil lakomnega turista – 
oziroma, da se je ta turist počutil zadovoljenega. Svoje parke je povezal z zgodbami 
preteklosti, ker pa se je zavedal melanholične narave le-teh, jih je postavil ob dosežke 
prihodnosti, v kontakt z optimizmom in jih ovil v norčije in šale, ki jih naredijo vesele in 
prijetne. Izbrane teme so večinoma vedno iste – pravljice, otroške pripovedi, znanstvena 
fantastika, fantazije prihodnosti in zgodovina. Prav preteklost je prirejena na povsem 
izbran način: prikazana je idilično, prikazane so samo pozitivne plati, gre za sterilizirano 
verzijo, kjer je vse temno in slabo izločeno. V samem bistvu gre za to, da tematski park 
ponudi izboljšano verzijo. Ponudi iluzijo, »privid, ki je v stanju take perfektne replike, da 
je razliko med originalom in kopijo skoraj nemogoče opaziti« (Harvey, 1990: 289, cit. po 
Botterill, 1997). Čeprav je bila simulacija prisotna že prej, ko so na svetovnih razstavah 
želeli poustvarjali daljne kraje, je tu izpeljana do takšne perfekcije, da je skoraj 
nerazpoznavna in postaja samoumevna. Tematski parki, kot jih je zasnoval Disney, svojo 
obliko vnašajo agresivno – so instantni moduli, tipski modeli, ki se lahko zgodijo kjerkoli. 
O tem priča tudi zgodba o Walt Disney World Resort, ki so ga zgradili na območju 
močvirja in naravnega habitata ptic. Dejstvo, da je bilo za izsuševanje potrebnih ogromno 
sredstev, ni ustavilo podjetij, ki so sponzorirale gradnjo, Disney pa je naravni habitat 
pretvoril v svojo verzijo ptičjega parka. Pomembna lastnost, ki jo danes posnema večina 
korporacij, ki imajo v lasti tematske parke, je samoupravnost teh območij. Pri državi in 
lokalnih skupnostih podjetja lobirajo do te mere, da si zgradijo vso potrebno infrastrukturo, 
prirejeno je tudi obdavčenje, obenem pa obidejo številne naravovarstvene standarde. 
Država Florida se je na primer v zameno za 30.000 novih delovnih mest odrekla nadzoru 
nad območjem novega Walt Disney World Resort (Botterill, 1997). Pri razvoju tematskih 
parkov in njihovi razpršitvi po vsem svetu je pomembno zavedanje, da so tematski parki za 
razliko od zabaviščnih, ki so nastajali v času prvih osnutkov javnega prevoza, nastajali v 
času regionalnih in meddržavnih povezav, v času razvoja avtocest in komercialnega 
letalskega prometa. Tako ni nič neverjetnega, da je Disney dobil nove lokacije izven meja 
ZDA. Pomembna lastnost tematskih parkov, ki se ob tem pojavi, je, da se Disneyjevi parki 
(to lastnost povzemajo tudi drugi) na drugih lokacijah praktično nič ne spremenijo. Parki 
niso odgovor na dano lokacijo, niso rešitev prostorske situacije, so bolj ali manj le kopija 
prvotnega Disneylanda.  
 
Že v začetku nastanka prvih tematskih parkov se je pokazalo, da so za izgradnjo teh parkov 
potrebni ogromni finančni vložki. Prav tako se mora v parkih stalno skrbeti za novosti in 
spremembe, saj bi jih v nasprotnem primeru čakala ista usoda kot predhodnike. Gradnja  
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prvih tematskih parkov je tako razkrila, da je tematski park možen edino v primeru, da je v 
ozadju večje podjetje ali korporacija. Sodobni zabaviščni giganti (Walt Disney Company, 
Merlin Entertainments, Universal Studios Hollywood, Six Flags, Cedar Fair, Anheuser 
Busch) tudi dokazujejo, kako je za uspeh industrije tematskih parkov pomembna dobra 
zveza z mediji. Prek televizije, časopisov, revij, interneta in številnih drugih načinov 
oglaševanja se vršijo promocije parkov ter ljudi prepričujejo, da je takšna vrsta zabave in 
podajanja pripovedi zanje nujna ter je obisk tematskega parka pravilna izbira za njihov 
prosti čas. Oglaševanje (prepričevanje) in koncentracija moči korporacijam, ki si lastijo 
tematske parke, omogoča monopol na tržišču. Sodobni tematski park je, kot ga vidi Sorkin 
(1992a), prostor, ki uteleša vse – ageografski prostor, nadzor in kontrolo, simulacije brez 
konca. Tematski park je vesela verzija nadzirane vizije ugodja – je nadomestek 
demokratične družbe. Rešuje urbane probleme, skrije prisotnost revnih in ubogih, odstrani 
umazanijo, nasilje in zločine, prikrije delo. Čeprav se ga promovira kot javni prostor, bo to 
vedno ostal prostor nadzora in omejitev, celo omejitve svobode govora. Kot to Sorkin 
nadalje razloži: »v Disneylandu ni demonstracij« (Sorkin, 1992a: xv) in jih po vsej 
verjetnosti tudi nikoli ne bo. Sodobnih tematskih parkov je zaradi raznovrstnosti ogromno 
število. Obilica oblik in alternativ jih dela že skoraj nerazpoznavne. Clavé (2007: 28-29) pa 
vendarle prepoznava dvanajst splošnih značilnosti, ki definirajo pojem tematskega parka in 
ga ločujejo od ostalih oblik, ki jih zabaviščna krajina zavzema. 
 
1. Imajo tematsko identiteto, ki jih določa kot rekreacijsko alternativo. 
2. Vsebujejo eno ali več tematskih območij. 
3. So organizirani in zaprti prostori s kontroliranim dostopom. 
4. Imajo izredno zmožnost privabljanja družin. 
5. Vsebujejo dovolj mehanskih voženj, predstav in sistemov gibanja, da ustvarijo obisk, ki  

traja v povprečju od 5 do 7 ur. 
6. Predstavljajo proste oblike zabave (glasbenike in igralce, ki na ulicah sicer nastopajo  

zastonj). 
7. Imajo močno nagnjenje za prodajo, trgovino (osnovna je prodaja hrane in pijače,  

trgovine s spominki in drugimi artikli). 
8. Imajo visoke stroške investicije za posamezen element, predstavo. 
9. Imajo visoko kvalitetne produkte, strežbo, vzdrževanje in standarde čistoče. 
10. Svoje produkcijske in potrošniške procese upravljajo centralno. 
11. Tehnologijo vključujejo tako v procese produkcije kot potrošnje. 
12. Običajno, čeprav obstajajo izjeme, imajo eno ceno – vstopnino za celoten park (pay – 

one – price).17

Te lastnosti so bile izhodišče, da je isti avtor oblikoval tudi kategorizacijo tematskih 
parkov. Tematske parke je možno kategorizirati na več načinov – glede na to, kakšno 
vsebino imajo, kateri elementi prevladujejo, katere mehanske vožnje so največ v uporabi, 
kakšen je čas njihovega obratovanja (sezonsko, celoletno, podnevi, 24 ur na dan), kakšen 
je dobiček, ki ga ustvarijo itd. Clavé je ob zgornjih dvanajstih lastnostih prepoznal še dve 

« 
 

                                                 
17 V uporabi sta v glavnem dva sistema zaračunavanja vstopnine. Prvi, »pay one price«, je sistem pri katerem 
se plača enotno vstopnino za celoten park, kjer potem obiskovalci lahko nemoteno dostopajo do vseh 
atrakcij. Drugi sistem, »pay as you go«, pa deluje na principu izjemno nizke vstopnine v park, v katerem pa 
je potem potrebno kupiti vstopnico za posamezno atrakcijo v parku.  
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temeljni karakteristiki, ki omogočata smiselno tipologijo tematskih parkov: velikost in 
prevladujoči trg glede na njihov izvor. Ker ti dve spremenljivki (predvsem velikost)18

Preglednica 2: TIPI TEMATSKIH PARKOV (Clavé, 2007: 29) 

 
povesta veliko o delovanju parka ter o njegovi zasnovi, Clavé loči štiri tipe tematskih 
parkov: 
 
1. destinacijski tematski parki, 
2. regionalni tematski parki,  
3. mestni tematski parki,  
4. manjši tematski parki. 
 

 
TIP 
 

 
DESTINACIJSKI 

 
REGIONALNI 

 
MESTNI 

 
MANJŠI 

 
INVESTICIJA 
(milijoni €) 

   
  čez 250          

  
 100–250      

          
 80–100       

     
  10–80           

 
OBISKOVALCI 
 
(milijoni/leto) 

 
od 3.5            

 
1,5–3,5          

 
0,75–1,5        

 
do 0.75          

 
ATRAKCIJE 
(število) 

 
čez 55 

 

 
35–50 

 

 
25–35 

 

 
spremenljivo   

 
POVPRAŠEVANJE 
( zanimanje turistov za 
park) 

 
povpraševanje do 50 

% 

 
povpraševanje do 

25 % 

 
95 % 

povpraševanje iz                                                                     
neposrednih 

urbanih območij 

 
spremenljivo 

    
 
Destinacijski tematski parki so največji teh vrst in imajo tudi najvišjo stopnjo 
tematiziranja. Zasnovani so kot turistična destinacija, ki privablja veliko število ljudi iz 
vsega sveta. S posebnimi sezonskimi dogodki in akcijami, z večernimi spektakli in 
predstavami spodbujajo turiste k prenočevanju. Posledično je potrebna izgradnja dodatnih 
nastanitvenih kapacitet, obenem pa vsebujejo še veliko število različnih atrakcij: več 
                                                 
18 Velikost je lahko opredeljena na različne načine – lahko glede na število obiskovalcev parku, glede na 
velikost območja, ki ga park zavzema, glede na število zaposlenih ali glede na nujne investicije za njihovo 
razvijanje (Clavé, 2007: 29). 
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tematskih dežel, večje število mehanskih voženj ter drugih elementov itd. Zaradi teh 
razlogov je za njihovo izgradnjo potreben velik finančni vložek. Za njimi stojijo močne 
korporacije, hkrati pa so to tudi parki, ki najuspešneje tržijo blagovno znamko podjetja. 
Tipična predstavnika teh sta Disney in Universal Studios. 
 
Regionalni tematski parki so nastali predvsem iz povečanega povpraševanja po takšnih 
oblikah zabave, ki bi bila ljudem tudi bližja in dostopnejša. Privabljajo predvsem 
obiskovalce iz območij oddaljenih od 100 do 200 km, predvsem z namenom, da ti tam 
prebijejo nekaj ur (prenočevanje ni v prvem planu). Kljub temu da niso zasnovani kot 
destinacije, so številni med njimi zaradi umestitve v turistična območja prav to tudi postali. 
Tematiziranje ni zelo poudarjeno, toliko bolj pa je izražena blagovna znamka. Tipični 
predstavniki so Six Flags in Sea World v ZDA, Europa Park v Nemčiji in Ocean Park v 
Hong Kongu.  
 
Mestni, urbani tematski parki so vezani na neposredno urbano območje, torej namenjeni 
predvsem prebivalcem mest, v bližini katerih se nahajajo. Tematiziranje je tu še manjše, 
večji poudarek je na velikem številu različnih voženj. Tudi tu je tipičen predstavnik 
ameriški Six Flags, v Evropi pa sta taka Isla Magica v Španiji in Gardaland v Italiji.  
 
Četrti tip tematskih parkov so manjša območja ali »niše«, kot jih poimenuje Clavé (2007: 
29). Ta tip parkov je močno odvisen od lokacije, od tega je namreč odvisno, kako močno 
promocijo bo park imel. Zaradi manjše velikosti so navadno skoncentrirani zgolj na eno 
specifično temo. Poleg zabave so ti parki tudi poučevalne narave, velikokrat so namenjeni 
družinam. V mestih ta tip postane družinski zabaviščni center, ki posebno pozornost 
posveča otrokom, najstnikom in družinam. Tipičen predstavnik je na primer Legoland v 
Berlinu. Zavzemajo tudi druge oblike: notranji vodni park – hotel (Splash Landings Hotel, 
Anglija), akvarij, muzej (The Tussaud`s Group), botanični, ornitološki, morski ali živalski 
tematski park (Aspro Ocio, Španija). Spet drugi so posvečeni izobraževanju – Hollyland 
Experience in Holly Land USA govorita o življenju Jezusa Kristusa in o Sveti deželi, 
Bonfante Gardens v Kaliforniji pa govorijo o hortikulturi in pomenu dreves v vsakdanjem 
življenju. 
Clavé (2007) pa ob omenjenih prepoznava še eno specifično obliko »tematskega parka«, ki 
želi pravzaprav biti neke vrste destinacija. Ta skupina je sicer sorodna četrtemu tipu, 
vendar pa se ta oblika tematskega parka pojavlja v izrazito komercialnih območjih – torej v 
nakupovalnih središčih, centrih. Najbolj znani primeri, kot jih navaja Clavé so West 
Edmonton Mall v Kanadi, Lotte World v Seoulu in Mall of America v Minneapolisu. 
Čeprav je tematiziranje tu omejeno, pa je oblika vse bolj priljubljena in postaja sestavni del 
novih objektov komercialne narave. 
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Slika 3, 4: Le nekaj kilometrov stran od Walt Disney World Resort, v Orlandu na Floridi, leži tematski park 
Holy Land Experience, ki poustvarja Jeruzalem iz biblijskih časov. Predstave v katerih je Jezus križan in 
vstane od mrtvih šestkrat na teden, omogočajo močno čustveno odzivnost obiskovalcev. To posledično 
spodbuja masivno potrošnjo, saj si obiskovalci izkustvo želijo vtisniti v spomin (foto: Raoux, cit. po Reed, 
2007). 

Tematskim parkom je zaradi obilice uporabe tem resnično težko postaviti kakršne koli 
okvirje. Uporaba teme je tista, ki park dela edinstven, je sredstvo, ki park opredeljuje in mu 
zagotavlja identiteto, vse bolj pa se kaže tudi kot vpliv na posameznikovo odločitev za 
izbiro določenega parka. Čeprav možnostim izbire teme ni videti konca, sta Wong in 
Cheung (1999) prepoznala različne skupine tem in njihovih lastnosti, ki so skupne 
»klasičnim« tematskim parkom ali jih ti v večji ali manjši meri uporabljajo (Preglednica 3). 
 

Preglednica 3: LASTNOSTI RAZLIČNIH TEMATSKIH SKUPIN (Wong in Cheung, 1999) 

TEMATSKA SKUPINA (TIP) LASTNOSTI 

DOGODIVŠČINE, PUSTOLOVIŠČINE 
 
 
FUTURIZEM 
 
 
 
MEDNARODNOST           
 
 
NARAVA                         
 
 
 
ZGODOVINA IN KULTURA 
 
 
 
FILM 

razburjenje in akcija, strah, prestrašenost, 
skrivnostnost, vznemirljive vožnje 
 
napredki v družbi in tehnologiji, odkritja, 
raziskovanje v znanosti in tehnologiji, robot, laser, 
znanstvenik, znanstvena fantastika 
 
okusi sveta, mednarodna vas, miniaturne kopije 
(replike), slikoviti kraji, svetovne razstave 
 
živali, risani junaki, otroško navdušenje, otroški 
igralni park, pravljice, magija, navideznost, 
prepričljivost, miti in legende 
 
prvobitnost, pristnost, avtentičnost, kulturna 
dediščina, etnološki namigi, odkrivanje zlata, 
zgodovinski ambient 
 
predstave o ameriškem Divjem Zahodu, komedija, 
gibljive slike (animacije), spektakel, akrobacije 
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Čeprav so se že v času zabaviščnih parkov pojavili prvi kritiki, ki so imeli odpor do plačila 
za zabavo, je kritika toliko večja v času tematskih parkov. Ti so problematični predvsem s 
stališča dobesednega podajanja pripovedi, ki je modelirano in tako vsebino kot branje 
pripovedi določa vnaprej. V tematskih parkih (predvsem Disneyjevih) ni prostora niti za 
lastno interpretacijo niti ni možnosti za prosto obliko otroške igre, spontanost, ki je prav za 
otroke tako značilna. Oblika igre je določena vnaprej, tako da omogoča popoln nadzor in 
homogeno množico. Prikladna izgovora za to sta varnost obiskovalcev in enkratno 
doživetje, ki je zagotovljeno le na tak način. Tematski parki oziroma način pripovedovanja 
kot direkten prenos iz stripa (Universal Studios), risanke, otroške pravljice, filma (Disney) 
ali iz sveta igrač (Legoland), podob slavnih ljudi (Maddame Tussaund) ljudem, predvsem 
pa otrokom, onemogoča razvoj lastne domišljije. Množica v parkih ni več kritična, temveč 
pasivno sledi vsem navodilom. Čeprav dajo tematski parki obiskovalcem vedeti, da so v 
samem bistvu vendarle ponaredek (v materialih izgradnje, modelih, ki posnemajo nekaj 
drugega, času trajanja obiska) in se potem obiskovalci vrnejo v svoja življenja, na svoj 
dom, je čredni nagon množice, predvsem pa želja po tistem enkratnem doživetju, ki ga 
parki obljubljajo, tako močna, da se ljudje z njimi preprosto poistovetijo.  
 
Čeprav gre pri teh »varnih« prostorih praktično za kopijo istega parka ene blagovne 
znamke prek vsega sveta, je prodaja in promocija tako uspešna, da se ta proces kaže kot 
raznovrstnost ponudbe. Glavna gonila sila tematskih parkov je prav zaslužek, zato ni 
pričakovati, da bi stvar, ki deluje, kakorkoli spreminjali. So resnično »utopija za potrošnjo« 
(Donaire, 1999, cit. po Clavé, 2007: 21).  
 

 
Slika 5: Za kako dobeseden prenos pripovedi pri tematskem parku gre, ilustrira zasnova bodoče 
kreacionističnega parka v ZDA, ki bo vseboval Noetovo barko v naravni velikosti, točno tako, kot je opisana 
v Bibliji (Arkencounter.com, 2011). 
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3.1 STANJE TEMATSKIH PARKOV V SLOVENIJI 
 
Kakor ugotavlja Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2002–2011 (v 
nadaljevanju Načrt) so tematski parki v Sloveniji še neizkoriščena priložnost. Tematski in 
zabaviščni parki, ki spadajo v sektor atrakcij, naj bi predvsem zaradi doživetja, ki je 
pomembnejši motiv sodobnih turistov, izkazovali visoko stopnjo rasti in privlačnosti za 
turiste. Prav zaradi omenjenih razlogov v tem segmentu turizma tudi raste vse bolj 
raznovrstna ponudba in konkurenca. Kakor Načrt še ugotavlja, ima Slovenija na tem 
področju še potencial, vendar je pri tem potrebno slediti načelom edinstvenosti, posebnosti 
in inovativnosti.  
 
V Sloveniji že imamo kar veliko tovrstnih turističnih atrakcij, ki so usmerjene predvsem v 
obliko vodnih parkov. Teh je v Sloveniji petnajst, ob temu je tudi eno vodno mesto ter 
petnajst adrenalinskih parkov. Vlada Republike Slovenije pa je v letu 2006 sprejela 
Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, v kateri je kot projekt 
za doseganje ciljev prve razvojne prioritete strategije razvoja Slovenije (Konkurenčno 
gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast) navedena tudi izgradnja zabaviščnega parka 
Megalaksija na Hajdini pri Ptuju. Ob tem tematskem zabaviščnem parku naj bi se zgradil 
tudi projekt »Gaja Terme Janežovci« kot komplementarni razvojno-investicijski projekt. 
Cilji projekta so predvsem izgradnja zabaviščnega sistema za zabavo ljudi iz vseh 
družbenih skupin in različnih starosti. Dodatno naj bi ta projekt prispeval k dvigu 
kakovosti turistične ponudbe na območju Severovzhodne Slovenije. Zabaviščni park, ki bi 
se gradil v skupni vrednosti 102,3 milijona evrov, bi ciljal na radij 300 km okrog kraja 
izgradnje parka, torej na območje s približno 14 milijoni prebivalcev. Ob tem je 
pomembno dejstvo, da konkurenčnega parka v tem pasu ni: ne na Hrvaškem, ne na 
Madžarskem, edino v Avstriji najdemo Prater na Dunaju in Minimundus pri Celovcu, ki pa 
ne bi bila konkurenčna ponudbi novega parka. Prav v ta namen je bila ustanovljena Družba 
Cross, pri kateri si šest slovenskih partnerjev lasti 65 % družbe, 35 % pa je v lasti 
italijanskega podjetja Preston International S.R.L., ki že upravlja z italijanskim 
zabaviščnim parkom Mirabilandijo. Prek partnerstev, ob pomoči Evropske banke za 
obnovo in razvoj, prek evropskih strukturnih skladov in države naj bi se zgradil park na 16 
hektarih zemljišča, ki jih je družba že kupila. Kakor pojasnjuje resolucija, naj bi projekt 
odpravljal predvsem brezposelnost, ki je v tem območju visoka, prav tako bi preprečil »beg 
možganov«, saj mladi nimajo možnosti zaposlitve po končanem šolanju, predvsem se to 
kaže v nizki izobrazbeni strukturi zaposlenih, zlasti v turističnem gospodarstvu. Projekt bi 
učinkoval z ustvarjanjem novih delovnih mest: 300 novih delovnih mest, 100 delovnih 
mest s krajšim delovnim časom in najmanj 2000 posredno vključenih oseb v projekt. 
Projekt naj bi tudi omogočil vključevanje boljše razvojne priložnosti za mala in srednja 
podjetja iz storitvenega področja, spodbujal tuje investicije in kapital ter ustvarjal možnosti 
za vključevanje drugih panog v projekt (Resolucija …, 2006).  
 
Dejstvo je, da so resolucije in plani res pisani precej »na splošno«, vendar pa se ob vseh 
priložnostih, ki jih projekt obeta, poraja tudi veliko število vprašanj. Če Načrt govori o 
načelih edinstvenosti, posebnosti in inovativnosti je prav tematski park tisti, ki tega ne 
počne. Čeprav je nekaj časa obstajalo tudi drugo ime – Kurentland (ki naj bi park 
identificiral z okoljem), se je potrebno zavedati, da so tematski parki vnaprej napisane 
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formule, recepti, ki delujejo in se jih v večji meri ne spreminja. Vprašanje je namreč, kako 
bi novi park imel sploh kakšne povezave z lokalno kulturno dediščino, če bi bil njegov 
simbol maskota Megalino, nekakšna mešanica vesoljca in vnuka čarovnika Merlina 
(Brezovnik, 2006). Pokriti del parka (v velikosti 1 ha) bi deloval vse leto, zunanji del pa bi 
bil odprt le sezonsko – od aprila do oktobra. Izven sezone bi park gostil tudi vinski festival 
po vzoru münchenskega Oktoberfesta, v božičnem času bi goste privabljala posebna 
vasica, v času pustovanja pa naj bi se tu odvijal 14-dnevni karneval, ki bi se zaključil s 
kurentovanjem.  
Kje bi se torej ti festivali dogajali? Znotraj parka z visoko vstopnino ali na Ptuju, v okolju, 
kjer se je festival rodil in kjer ima svoje pravo bistvo in tradicijo? Druga dilema, ki se 
poraja, je vprašanje obiskovalcev: čeprav konkurenčnega parka v radiju 300 km res ne bi 
bilo, je vprašanje, če je pričakovani milijon obiskovalcev letno realna ali sploh zadostna 
ocena. Disneyland, ki je sicer precej večji (65 ha), je v petdesetih letih obiskalo kar 515 
milijonov ljudi (kar je v povprečju 10,3 milijona letno). Nadalje je nerealno govoriti o 
razvoju malih in srednjih podjetij, ko pa je jasno, da tematski parki za vso storitveno 
dejavnost v kar največji meri poskrbijo sami. Ne nazadnje pa so trditve, da bi park dvignil 
raven »kakovostne« turistične ponudbe v tem delu Slovenije, popoln nesmisel.   
 
Tematski park se namreč ne ozira na lokalno specifiko. Ne zanimajo ga lokalne posebnosti, 
naravna ali kulturna dediščina ali običaji ljudi, ki tu živijo. Na vse te elemente se ozira le 
do te mere, da to ne ogrozi predvidenega dobička. Zelo ilustrativen je primer Disneyjevega 
parka Disneyland v Hong Kongu, ki naj bi bil res nekaj novega in posebnega, saj se je 
približal azijski kulturi. Pri oblikovanju parka so najeli strokovnjaka za feng šuj, ki naj bi 
park bolj približal kitajski kulturi. Iz tega sodelovanja so nastali sledeči zaključki 
(Rtvslo.com, 2005):  
 

- vhod parka so premaknili za dvanajst stopinj, saj naj bi to navdihnilo obiskovalce s 
srečo; 

- izognili so se uporabi številke štiri, saj je ta na Kitajskem nesrečna številka; 

- blagajne so postavili v kote in ob zidove, saj naj bi to zagotavljalo finančni uspeh; 

- na otvoritvi so nastopali »levji plesalci« v rdeče-zlatih barvah, ki so iz parka 
pregnali zle duhove in mu prinesli srečo. 

Ob teh dejstvih je res težko karkoli komentirati. Res da je kitajska kultura močno 
prepredena z najrazličnejšimi verovanji, vendar se v večji meri ustvarja občutek, da gre tu 
bolj za norčevanje kot pa resen premislek.  
 
Postavitev tematskega parka v Slovenijo je vprašljiva. Ob vseh naravnih znamenitostih, ob 
toliko različnih pokrajinah v eni sami državi je postavitev tako agresivnega komercialnega 
objekta zavoljo delovnih mest nesmiselna. Če bi razmišljali v smeri, da ti parki prinašajo 
blagostanje, bi prišli do tega, da bi po načelu drobljenja Slovenije v mini občine lahko 
vsaka regija in kraj imela svoj tematski park: v Postojni bi recimo zgradili park človeške 
ribice (ki je, mimogrede, prikupna za razvoj v maskoto), na Cerkljanskem bi se zgradil 
tematski park, ki bi posnemal življenje neandertalca (izbira imena ne bi bila težka – 
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recimo: Dežela Divjih Bab – Wild Hags Land), na Gorenjskem bi izdelali vlak smrti, v 
katerem Kekec beži pred Bedancem in Pehto, na Dolenjskem bi se zabavali v vodno-
tematskem parku Martina Strela (barva vode bi bila seveda v barvi cvička), na Koroškem 
bi se zabavali ob simulaciji življenja Kralja Matjaža, Bela Krajina bi bila vsa v Zelenem 
Juriju, Obala pa bi postregla s sanjsko deželo palm. Čemu bi to sploh želeli početi? 
Sodobni tematski park je z drugimi besedami amerikanizacija, disneyfikacija, prepreden je 
s stimulacijo potrošnje, ki je Slovencem res ne primanjkuje. Vprašanje je tudi oglaševanje. 
Bi bil park tako močan element, da bi dobil svoj TV kanal v Sloveniji? Bi bil celo 
premočan in celo moteč za državo oziroma ostalo turistično ponudbo? Zakaj bi ustvarjali 
simulacije, zakaj bi ponujali izboljšano verzijo, iluzijo – če pa lahko vse to doživimo v 
pristnem naravnem okolju, kjer je resnična stvar nastala in se razvijala na milijone let (npr.: 
stalagmiti in stalaktiti, aragonitni ježki)? Zakaj bi ljudsko izročilo, karnevale in 
praznovanja postavili v okvir, jih zagradili in po novem morali za njih plačati? To je stvar 
javnega prostora in stvar ljudi, zato mora ostati dostopna vsem in ne sme postati privatna 
last ali znamka določenega podjetja. Ob številnih festivalih, ki smo jim v Sloveniji priča, 
posebno tistih, ki obujajo kulturno dediščino in tradicijo zabave v javnem prostoru, gre še 
posebej izpostaviti festival Ana Desetnica, mednarodni festival pouličnega gledališča. Ta 
festival že vrsto let skrbi, da se uporablja javni prostor, ki je, poleg publike, ključen 
element takšnega gledališča. Gledališče Ane Monro prav s festivalom Ana Desetnica 
uporablja nova prizorišča in obuja prostore v mestih (Ana Desetnica v Ljubljani 2011, npr: 
Eipprova ulica, Plaža, park ob Gradaščici, Prule, Špica). Prav narava takšnih festivalov 
vključuje aktivno prebivalstvo, ljudi, ki ta prostor gradijo, ga sooblikujejo, živijo. Slovenija 
je takih prostorov polna, ne manjka ji edinstvenosti in posebnosti (mogoče res 
inovativnosti), je pestra in raznolika. Zato je v Sloveniji, kjer lahko na razponu dobrih 200 
km doživimo pravi original in ne simulacije ali prirejene zgodbe, tematski park nepotreben.  
 



Bašelj A. Tematski park - primer svetopisemskega parka. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011  

 

30 

 
Slika 6: Mogočo bodočnost tematskih parkov dobro prikazuje projekt arhitekta iz New Yorka, Ju - Hju Kim-
a, ki na inovativen način rešuje prostorski problem tematskih parkov. Namesto, da bi ti zasedali ogromne 
površine, arhitekt njihove atrakcije naveže v vertikalni kompleks in tega tudi s pridom izkorišča za izgradnjo 
atrakcij (panoramsko Ferrisovo kolo, bungeeji, vlak smrti itd.). S postavitvijo tematskega parka v New York, 
pa pokaže, da umestitev v samo jedro mesta, namesto na njegovo obrobje, lahko omogoči navezavo na javni 
promet, ukinejo se parkirna mesta in zmanjšajo se emisije (Meinhold, 2011) 
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4 LASTNOSTI TEMATSKIH PARKOV KOT SMERNICE ZA OBLIKOVANJE 
SVETOPISEMSKEGA PARKA 

 
Diplomsko delo obravnava tematske parke kot specifično obliko urejanja prostora in 
podajanja pripovedi v prostor. Prek obravnave je pojasnilo njihov izvor, razvoj ter njihove 
bistvene lastnosti. Poglavitni cilj tega diplomskega dela je izdelava idejne zasnove za 
svetopisemski park na konkretni lokaciji, na Livadah v Izoli. Bistven izziv, s katerim se 
diplomska naloga sooča, je, kako predstaviti svetopisemsko tematiko v prostoru. 
Svetopisemski park je prav zaradi posvečanja točno določeni in specifični temi, to je 
svetopisemskim pripovedim, v kontekstu obravnave pripovedi in urejanja prostora 
tematskim parkom zelo sorodna oblika. Zato gre razmisliti, katere so tiste lastnosti 
tematskih parkov, ki so za oblikovanje takšnega prostora koristne. Vprašanje je namreč, ali 
je za izdelavo prostorske ureditve, ki se tako eksplicitno posveča tematiki Svetega pisma, 
potrebno uporabiti prav pristope tematskih parkov, kjer je podajanje pripovedi neposredno, 
direktno, glavni program pa sta zabava in razvedrilo. Cilj naloge namreč ni izdelati 
zabavišča z vrtiljaki in vlakci smrti, alternativnega sveta pravljičnih junakov in 3D 
kinematografov, temveč javni park na obrobju mesta Izole, ki bo hkrati obravnaval zgodbe 
Svetega pisma. Park, ki bo dopolnil javne zelene površine v mestu, bo obenem del kulturne 
krajine, ki ga bo obdajala. Namenjen bo vsem starostnim skupinam, kar pomeni, da bo 
imel različne možnosti za preživljanje prostega časa. Namenjen bo tako otroški igri, 
prostočasnim aktivnostim in rekreaciji kot tudi različnim prireditvam, razstavam, 
kontemplaciji in počitku. Obenem pa bo to park, kjer bodo prek oblikovanja krajinskega 
gradiva in uporabe v Svetem pismu omenjenih rastlin urejeni različni tematski sklopi in 
predstavljene svetopisemske pripovedi. 
 
Kljub različni programski vsebini tematskih parkov in svetopisemskega parka pa lahko 
naloga iz obravnave tematskih parkov izlušči kar nekaj lastnosti, ki se jih kot smernice 
lahko uporabi pri oblikovanju načrta. Svetopisemski park prav zaradi posvečanja določeni 
temi ni čisto običajen javni park in nekatere značilnosti tematskih parkov bi zanj znale biti 
koristne. 
 
Nekaj možnih značilnosti je sledečih: 
 

- tematski parki ustvarjajo poseben, nov prostor iluzije, svet, ki je ločen od 
zunanjosti – da jim to uspe, ga od zunanjosti ločijo z vegetacijskimi strukturami in 
nasipi, ograja je prikrita; 

- na izjemno velikem prostoru združujejo manjše število atrakcij; 

- velik del prostora je namenjen parku in vegetacijskim strukturam; 

- zasnovani so preprosto – z osrednjo potjo (promenado) in večjim osrednjim 
prostorom, iz katerega je možen vstop v posamezna tematska območja, ki sicer 
nemoteno prehajajo ena v drugo; 

- imajo eno ali več različnih tematskih območij; 



Bašelj A. Tematski park - primer svetopisemskega parka. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011  

 

32 

- velik je poudarek na higieni, čistoči parka; 

- tematski parki so v privatni lasti, ograjeni, za vstop je uvedena vstopnina; 

- za prekinjanje večjega toka množic uvajajo različne umivalnice in vodnjake, 
počivališča, rastlinske strukture; 

- so dobro organizirani in obiskovalce z različnim programom skušajo zadržati dalj 
časa; 

- servis in delo (čiščenje, funkcioniranje parka) je prikrito, skrito. 

Svetopisemski park se torej izdela za konkretno lokacijo. Pri oblikovanju prostora lahko 
uporabi katero od zgornjih lastnosti tematskih parkov. Prva taka lastnost bi bila predvsem 
organizacija parka v različne tematske sklope. Nasipe in vegetacijo, ki jih tematski parki 
uporabljajo predvsem za ustvarjanje alternativnega sveta, ki je ločen od okolice, se v 
svetopisemskem parku uporabi predvsem za členjenje prostora ter na tak način za 
oblikovanje večjega števila prostorov za različne programe (otroško igrišče, meditacija, 
rekreacija itd.). Uvedba vstopnine je poljubna, odvisna je predvsem od poslovanja in 
namenov lastnikov (npr. župnija Izola v partnerstvu z občino Izola). Ker je cilj diplomske 
naloge ustvariti javni park, bo naloga vstopnino izpustila. Koristna pa je uporaba ograje. 
Glede na to, da bo park razpolagal z dragocenim rastlinskim gradivom (rastline Bližnjega 
vzhoda), prav ta preprečuje kraje in vandalizem. Novi park bi od tematskih prevzel tudi 
skrb za vzdrževanje in upravljanje. Velik bi bil poudarek na čistoči, na kakovostnem 
vzdrževanju rastlinskega gradiva in ostale opreme. Servis bi bil skrit z nasipi in vegetacijo 
in ne bi motil obiskovalcev. V parku bi bila uvedena tudi številna postajališča, klopi, 
pitniki, ležalniki in sedala, ki bi prekinjali tok obiskovalcev in spodbujali njihovo 
zadrževanje v parku. Za slednje pa bi poskrbel tudi program prireditvenega prostora z 
različnimi gledališkimi, glasbenimi ali literarnimi nastopi. Podobno vlogo bi imelo 
razstavišče (začasne rastlinske razstave, umetniške razstave: slikarske, fotografske, forma 
viva itd.), gostinski obrat in program, ki bi ga ponudil osrednji objekt (različne razstave, 
zbirke , projekcije, itd.).  
 
Čeprav je prevzetih lastnosti lahko še veliko, pa so v prvi vrsti bistvene predvsem 
inventarizacija in analize območja na Livadah v Izoli, ki je svetopisemskemu parku 
namenjeno, ter program, ki ga bo ta park imel. Ker pa bo novi park obravnaval Sveto 
pismo kot poglavitno temo, je še prej smiselno predstaviti kontekst svetopisemskih 
pripovedi, izbrane zgodbe in simboliko svetopisemskih rastlin ter pokazati, kako bodo ti 
elementi gradili vsebino novega parka.  
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5 VSEBINA SVETOPISEMSKEGA PARKA – KONTEKST PRIPOVEDI 
 
Sveto pismo ali Biblija je zbirka triinsedemdesetih knjig, ki obravnavajo zgodovino, 
filozofijo itd. Vsebuje poezijo in prozo, hvalnice, molitve, osebna pisma, pridige, prilike, 
polno je modrostnih izrekov, razmišljanj ter preroških govorov. Biblija vsebuje tako 
pesništvo kot osnutke dramatike, od vseh literarnih zvrsti pa je najbolj izraženo prav 
pripovedništvo. Pripovedi Svetega pisma niso pravljice, bajke ali izmišljotine, temveč 
pripovedi, ki govorijo o resničnih dogodkih v določenem prostoru in času ter so del 
objektivne zgodovine. Jasno je, da so marsikatere pripovedi prispodobe, da je v mnogih 
polno pretiravanja, metafor in prenesenih pomenov – vendar to tudi pojasnjuje samo bistvo 
Biblije, ki ni v preverjanju znanstvenih resnic, temveč v razlaganju stvari, ki segajo izven 
meja znanosti. Raznolikost njenih pripovedi ni samo posledica številnih okolij, v katerih so 
prvi zapisi pripovedi nastali, temveč tudi piscev, ki so s svojim slogom in stilom 
zaznamovali svoje pisanje. Postavljene so v deželo na območju današnjega Izraela, 
palestinskega Zahodnega brega in Gaze, deloma tudi Libanona, Sirije in Jordanije ter 
zajemajo časovno obdobje od 13. stoletja pred Kr. do okvirno 1. stoletja po Kristusu. 
Govori o zgodovini izraelskega ljudstva: vse od njegovih začetkov, ko se je v obliki 
plemenskih skupnosti naselilo v tem območju, prek prvih sodnikov in kraljev, ki so vladali 
narodu in razširili meje kraljestva, pa vse do številnih podjarmljenj, sužnosti in do 
rimskega upravljanja tega območja. Omenja čas življenja Jezusa Kristusa in njegovih 
učencev in obdobje, ko so se osnovale prve krščanske skupnosti in se je krščanstvo začelo 
širiti po svetu. Dogodki se odvijajo na dokaj majhnem območju, v »obljubljeni deželi«, ki 
od severa do juga (ali kakor jo opisuje Sveto pismo »od Dana do Beršebe«) meri le dobrih 
230 km. To hribovito območje, ki je nekdaj ležalo med dvema velikima civilizacijama – 
Egiptom in Mezopotamijo – je bilo s svojo dolino reke Jordan del rodovitnega polmeseca. 
Še danes je zamejeno predvsem z dveh strani: na zahodu je rob obala Sredozemskega 
morja, proti notranjosti celine, na vzhodu, pa ga zamejujejo obširne puščave. Ta dežela se 
od morja zlagoma dviga v dve osrednji, vzporedni gorski verigi, med katerima je nastala 
največja naravna depresija na svetu, dolina reke Jordan. Pokrajina, ki je večinoma zgrajena 
iz apnenčastih kamenin, prepušča vodo in ima tako le malo naravnih vodotokov, vodo se 
namreč pridobiva predvsem s črpanjem podtalnice in iz reke Jordan. Iz tega sledi, da je 
dežela močno odvisna od padavin. Podnebje, ki se od časov nastanka svetopisemskih 
pripovedi praktično ni spremenilo, narekuje vroča in suha poletja ter vlažne zime. Gorske 
verige zadržijo večjo količino padavin in tako omogočajo obdelovanje sicer suhe zemlje. V 
nižavah ob Sredozemskem morju to vlogo igra rosa, ki v povprečju pada kar dvesto dni na 
leto in vlaži obalna območja. Čeprav je deževje skoncentrirano predvsem na zimski čas in 
poleti (od junija do septembra) ne dežuje, pa so vsakoletne količine padavin zelo različne. 
Čeprav danes vodo črpajo iz doline reke Jordan in jo dovajajo večini mest, pa ti dejavniki 
vseeno pričajo o občutljivosti dežele na spremembe v naravi in pojasnjujejo, zakaj so bila 
svetopisemska ljudstva tako močno povezana s Stvarnikom, ki je zanje po verovanju vedno 
poskrbel. Če se je nekdanje podnebje ohranilo, se nekdaj bogata rastlinska odeja ni. 
Svetopisemska dežela je bila v času nastanka pripovedi močno gozdnata dežela, saj so 
obilne padavine in ustrezna klima omogočale razvoj višinskega gozda. Krčenje gozdov za 
pridelovalna zemljišča, gradbene namene in kurjavo je povzročilo skoraj popolno izginotje 
teh gozdov. Tako so danes na severu dežele (v Libanonu) zaplate gozdov libanonske cedre 
komajda še prepoznavne. Veliko je na tem območju sicer naredila rimska uprava, ki je 
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skrbela za pogozdovanje in je z akvadukti omogočala namakanje puščavskih območij in 
širjenje pridelovalnih površin. Pred približno petdesetimi leti se je krčenje gozdov vendarle 
popolnoma ustavilo, razvoj pa je šel po poti korenitih sprememb, kar je povzročilo 
predvsem veliko izsuševanje močvirij in intenzivno širjenje namakalnih površin v puščavo. 
Svetopisemska dežela je predvsem v času kraljevine izkoriščala tudi rudninsko bogastvo, 
ko so Izraelci od Hetitov in Filistejcev prevzeli znanje o predelavi kovin. Ob 
pomembnejših gospodarskih panogah, ki jih omenja že Sveto pismo, so se do današnjih dni 
ohranile živinoreja, ovčereja, kozjereja in ribolov. Ribolov še danes preskrbuje večino vasi 
ob jezerih (Galilejsko, Genezareško, Tiberijsko, Kineret) in reki Jordan. Trgovina, ki je 
razcvet doživela v času kraljev Davida in Salomona, kot bistvena gospodarska panoga 
prevladuje še danes. Izrael danes nima samo visoko razvitega kmetijstva, temveč je prav 
izvoz v industrijskem sektorju tisti, ki to državo postavlja v vrh najbolj razvitih azijskih 
držav. Izrael namreč nima veliko naravnih bogastev, zato pa je pri razvijanju tehnologije, 
farmacevtskih in komunikacijskih sredstev, software opreme ter visoki znanosti tako 
uspešen, da je primerljiv s Silicijevo dolino v Kaliforniji. Prav zaradi pomanjkanja vode je 
to najuspešnejša država pri ohranjanju voda, izkoriščanju geotermalne energije in njeni 
nizki porabi, kar kaže na skrbno ravnanje z naravnimi viri, ki je močno podobno tistemu, 
kot ga opisujejo že svetopisemske pripovedi.  
 
Številne trgovske poti, ki so se na tem območju križale, so deželi dajale značaj nekakšnega 
prehodnega območja. Tu se niso srečevale samo različne trgovske karavane, temveč je bilo 
to tudi stičišče različnih kultur in religij, različnih nazorov, idej in zamisli. Ljudstva, ki so 
si na tem območju prekrižala poti, so ali našla skupni jezik in si deželo delila ali pa so se 
med seboj bojevala in skušala zasesti čim večje ozemlje. Veliko teh dogodkov opisuje in 
pojasnjuje prav Biblija. Križanje interesov in verskih prepričanj pa je povzročilo, da to 
ozemlje ostaja konfliktno še danes, saj je »obljubljeno« v očeh številnih, nasprotujočih si 
strani.  
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Slika 7: Romarji molijo na gori Sinaj, ki jo tako Judje, kristjani in muslimani priznavajo za kraj, kjer je 
Mojzes, potem ko je čez Rdeče morje popeljal ljudstvo iz Egipta, od Boga sprejel 10 zapovedi. Severno od 
sinajske puščave leži prav tako gorata, »obljubljena dežela« (Kenneth Garrett, National Geographic, 2010). 

5.1  IZBRANE PRIPOVEDI SVETEGA PISMA 
 
Sveto pismo je zgrajeno iz dveh osnovnih delov, Stare in Nove zaveze. Čeprav vsebuje 
tako prozo kot dramatiko, se bo park navezal predvsem na pripovedništvo. Medtem ko 
Stara zaveza, ki je veliko starejša (od 1100 pr. Kr. dalje), pripoveduje predvsem o različnih 
dogodkih v zgodovini izraelskega ljudstva, pa Nova zaveza (50–100 po Kr.) opisuje 
predvsem javno delovanje Jezusa iz Nazareta in njegovih učencev ter prvo širjenje 
krščanstva v svetu. Ker Sveto pismo vsebuje ogromno število zgodb in pripovedi, v parku 
vseh ni mogoče predstaviti. Ker se za park uporabi rastline, ki so omenjene v Svetem 
pismu, pa se na tak način lahko predstavi veliko več zgodb. Te so koristne na dveh ravneh. 
Rastline so namreč same po sebi asociacija za določeno svetopisemsko zgodbo (pripoved, 
pri kateri so v Svetem pismu omenjene), obenem pa kot gradniki dopolnjujejo prostor, kjer 
bo z oblikovanjem predstavljena določena pripoved. Za oblikovanje prostora sem izbral 
predvsem tiste zgodbe, ki so se mi za zdele primernejše in lažje predstavljive v prostoru. 
Izbral sem zgodbe iz različnih delov Svetega pisma – tako iz samega začetka, kjer je 
pripoved o Adamu in Evi, ki sta prebivala v rajskem vrtu, o Noetu in vesoljnem potopu kot 
tudi zgodbe o Jezusovem javnem delovanju in apostolskem širjenju vere. Izbral sem 
predvsem zgodbe iz zgodovine Izraelcev, o katerih govori Stara zaveza, saj so te veliko 
bolj praktične ter stvarno predstavljive. To so pripovedi o Abrahamu, ki je zapustil svoj 
dom in bil pripravljen darovati svojega edinca Izaka; o Jakobu in njegovih sinovih 



Bašelj A. Tematski park - primer svetopisemskega parka. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011  

 

36 

(dvanajst sinov, iz katerih je izšlo dvanajst izraelskih rodov), ki je zaradi suše nomadsko 
pleme preselil v Egipt; o njihovem bivanju in sužnosti pod faraoni; o rojstvu Mojzesa; o 
gorečem grmu, v katerem mu je spregovoril Bog; o izhodu Izraelskega ljudstva iz Egipta in 
tavanju v Sinajski puščavi ter njihovi odvisnosti od vodnih virov. Iz časa bivanja v puščavi 
sem izbral zgodbe s ploščami Postave, zgodbo o mani in prepelicah ter o končnem prihodu 
v obljubljeno deželo. Izbral sem določene pripovedi iz časa razcveta kraljevine: zgodbe o 
kraljih Savlu, Davidu in Salomonu; o številnih prerokih, ki so delovali; o poljedelski 
kulturi, ki so jo gojili in praznovanjih, ki so jih obhajali. Izbrane zgodbe iz Nove zaveze pa 
govorijo predvsem o Jezusovem življenju in javnem delovanju ter delovanju prvih 
apostolov. Izbrane so bile določene prilike, s katerimi je Jezus preprostim ljudem razlagal 
svoj nauk in čudež v Kani Galilejski, kjer je vodo spremenil v vino. Te zgodbe bodo v 
kombinaciji z rastlinami v parku tvorile več različnih sklopov.  
 

5.2 RASTLINE V SVETEM PISMU 
 
»Šla sem dol na orehov vrt pogledat zelenje v dolini, pogledat, ali trta poganja, ali 
granatovci cveto« (Vp 6,11).19

Sveto pismo kot zgodovinska knjiga, ki obravnava več kot tisočletno zgodovino (od okrog 
1100 pr. Kr. do 100 po Kr.) vsebuje izjemno veliko število pripovedi. Te ne vsebujejo 
samo bistvenega sporočila o božjem razodetju, temveč govorijo tudi o veri in bogoslužju, 
pripovedujejo o gospodarskem in družbenem življenju, o narodih in ljudstvih, socialnih 
razmerah in naravnih danostih. Izjemno veliko je število opisanih pojmov, predmetov, 
osebnih imen ali krajev, ki so v njem omenjeni. Posebno mesto imajo v Svetem pismu tudi 
rastline. Prav rastline bodo v zasnovi svetopisemskega parka ključne nosilke pomenov in 
zgodb, prav prek njih se bodo v parku tvorile asociacije in posledično pripovedi.  Rastline 
so bile v stepsko puščavskem okolju svetopisemske dežele izredno pomembne. O tem 
priča že Mojzesovo navodilo izvoljenemu ljudstvu: »Kadar boš kako mesto oblegal veliko 
dni, da bi ga premagal in zavzel, ne uničuj njegovega drevja, da bi vihtel sekiro proti 
njemu! Od drevja raje uživaj in ga nikar ne sekaj! Je mar drevo na polju človek, da bi ga 
moral oblegati?« (5 Mz 20,19) To posebno spoštovanje do rastlin se v Svetem pismu kaže 
na zelo različne načine, saj poleg opisov čisto praktične uporabe rastlin Sveto pismo 
vsebuje tudi ogromno prenesenim pomenov in simbolike, ki jih nosijo določene rastlinske 
vrste. Rastline velikokrat postanejo simboli za določene pojme, njihove lastnosti opisujejo 
človeške vrline ali slabosti, nosijo skrite pomene, razkrivajo življenjske resnice ali pa so 
njihove oblike in lepota navdih piscem. Čeprav jih v posebno veliki meri opisujejo 
preroške knjige, Knjiga modrosti in Visoka pesem

 
 

20

                                                 
19 Kratice svetopisemskih knjig, oznake poglavij in vrstic, označujejo mesto v Svetem pismu (Sveto pismo 
Stare in Nove zaveze, Slovenski standardni prevod, 2003).  

20 Visoka pesem je najkrajša knjiga v Svetem pismu. Kljub temu pa ta knjiga vsebuje največje število 
opisanih rastlin. Ni zanimiva zgolj zaradi rastlin, temveč predvsem zaradi razsežnosti geografije, ki jo 
obravnava – opisuje tako osrednje višavje Gilead, z najvišjim vrhom Hebronom (2840 m), območja na severu 
(današnji Libanon), Šaronsko planoto, gorsko mesto Tir na severu, Jeruzalem v Judeji (osrednji Izrael danes) 
in mesto En Gedi ob Mrtvem morju. 

, pa so prisotne v celotnem Svetem 
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pismu. In sicer vse od prve pripovedi o stvarjenju sveta, kjer so že omenjena drevesa, ki jih 
je Bog ustvaril tretji dan (1 Mz 1,12), prek številnih rastlin in dreves v raju, drevesa 
življenja ter drevesa spoznanja dobrega in hudega (1 Mz 2,9), pa vse do dreves življenja, ki 
rastejo ob reki žive vode, kot jih opisuje zadnje poglavje v knjigi Razodetja (Raz 22,2).  
Kakor je veliko število prevodov in prevajalcev Svetega pisma, je ogromno tudi število 
interpretacij svetopisemskih rastlin. Sledeči opisi svetopisemskih rastlin se navezujejo na 
različne vire (Svetopisemski vodnik (1989), Ilustrirana enciklopedija Svetega pisma 
(1994), Svet Biblije (1991), raziskovalno delo profesorja dr. Lytton John Musselmana iz 
univerze Old Dominion v Norfolku, ZDA) in skušajo čim bolj celostno zaobjeti pomene 
rastlin kot jim jih pripisuje Sveto pismo. Nekateri opisi dreves se dodatno naslanjajo na 
predavanje in raziskovalno delo dr. Jurija Bizjaka (2009), ki je drevesom v Svetem pismu 
namenil posebno pozornost. Sledeči opisi namensko niso znanstveni in ne govorijo o 
zahtevah rastišča določenih rastlin, o njihovi biološki sestavi ali fizični strukturi, temveč 
opisujejo različne kontekste, v katerih so ljudje v svetopisemskih časih te rastline 
uporabljali in pomene, ki so jim jih pripisovali. Rastline so kategorizirane v skupine (vir je 
Ilustrirana enciklopedija Svetega pisma, 1994), zaradi različnih virov in razlag pa so 
opisom kot orientacija dodana latinska imena vrst. Drevesa, ki jih je raziskoval dr. Bizjak 
(predavanje, 2009), pa vsebujejo tudi hebrejska imena. Kratice svetopisemskih knjig pri 
vsaki rastlini označujejo mesto v Svetem pismu, kjer je določena rastlina omenjena. Za 
svetopisemski park so sledeči opisi in omembe rastlin v Svetem pismu pomembni 
predvsem z dveh vidikov. Rastline bodo zgodbe in simboliko kot prvo predstavljale same 
po sebi, kot samostojni element – tvorile bodo namreč asociacije s pripovedmi, v katerih 
jih Sveto pismo omenja. Po drugi strani pa bodo dograjevale tudi pripovedi, ki bodo v 
parku predstavljene prek oblikovanja prostora (teren, uporaba vode, materialov itd.). Park 
bo imel več tematskih območij, ki bodo namenjena specifičnim zgodbam, prav zaradi 
kombinacije uporabe rastlin in oblikovanja prostora pa bo prihajalo do prepletanja in 
dopolnjevanja v predstavljenih pripovedih.  
 

5.2.1 Vlaknaste rastline  
 
Bombaž (Gossypium arboreum, Gossypium herbaceum) 
Bombaž so poznale že starejše civilizacije (Egipt) veliko pred izvoljenim ljudstvom 
Izraela. Rastlina je avtohtona na arabskem polotoku, zaradi uporabnosti pa so jo gojili v 
nasadih. Sveto pismo jo omenja predvsem kot material, iz katerega so bile izdelane zavese 
(2 Krn 3,14; Est 1,6).  
 
Lan (Linum usitatissimum) 
Lan je nizka rastlina z modrimi cvetovi, iz katere so z močenjem stebel pridobivali vlakna. 
Ta so bila v uporabi za izdelavo platnenega blaga, mrež in stenja. Uporabljali so ga za 
izdelavo jader, oblačil, vanj pa so ovijali tudi trupla pokojnih (2 Mz 26,1; Joz 2,1.6; Prg 
31,13; Ezk 27,6; Mr 15,46). 
 
Papirus (Cyperus papyrus) in trstje (Phagmites australis) 
Na papirusu je bila napisana večina Svetega pisma. Poleg tega, da so iz njega izdelovali 
papir, je bil uporaben za izdelovanje košar in čolnov, vrvi ter sandal. Iz papirusa je bila 
izdelana pletenica, v katero so položili Mojzesa. Razširjen je bil predvsem v Nilovi delti v 
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Egiptu, danes pa še vedno raste v močvirjih Huleškega jezera na severu Palestine (2 Mz 
2,2-3, Job 8,11; 35,7). Ob Nilu je bilo močno razširjeno trstje, ki pa sicer uspeva tudi v 
oazah. V primeru da zagori, voda v steblih povzroča pokanje. To je najverjetneje pustilo 
močan vtis na preroka Jeremija, ki je opisal vojno v Babilonu, mestu obdanem z močvirji, 
polnimi trstja (Jer 51,31-32).  
 
Pravi kolmež, trst (Acorus calamus) 
Kolmež so številna starodavna ljudstva uporabljala kot zdravilo. Korenika te rastline je 
bogata z zdravilnim eteričnim oljem, ki so ga uporabljali za zdravljene težav s prebavili in 
kot parfum. Kot omenja Sveto pismo, je bil kolmež pomembna sestavina, s katero so 
trgovali (Iz 43,24; Ez 27,19). V Visoki pesmi je omenjen tudi kot gojena rastlina v vrtu 
(Vp 4,14). 
 
Stročnice  
Med stročnicami sta bila v rabi predvsem bob (Vicia faba) in leča (Lens culinaris), med 
katerima so predvsem lečo pripravljali v juhah in enolončnicah ali pa so jo posušili in 
zmleli v moko (2 Sam, 17,28; Ezk 4,9; 1 Mz 25,34). 
 
Žita  
Med žiti, ki so bila v svetopisemskih pripovedih opisana kot del vsakdanje prehrane, so 
pomembne predvsem pšenica, ječmen (Hordeum vulgare), proso (Sorghum vulgare) in 
pira. Medtem ko so iz pšenice pripravljali moko za najboljši kruh, ki so ga duhovniki 
darovali Bogu, je bil ječmen cenejši in tako predvsem hrana revnejših ljudi. Oranje in setev 
so izvajali v oktobru, pred deževno sezono. Žetev ječmena je nastopila v aprilu, žetev 
pšenice pa v maju in juniju – prav zaradi poznejše rasti poletna toča v Egiptu ni uničila 
pšenice (2 Mz 9,31). Podobno kot ječmen sta bila tudi pira in proso hrana revnejših ljudi. 
Žetev je bila vedno velik praznik in po opravljeni žetvi so kmetje Bogu darovali desetino 
prvih pridelkov (5 Mz 26,1-11; Ezk 4,9). 
 

5.2.2 Dišave in začimbe 
 
Cimet (Cinnamomum aromaticum, Cinnamomum zeylandica) 
Cimetovo olje, ki se ga je pridobivalo iz lubja cimetovega drevesa, se je uporabljalo pri 
odišavljanju vina in hrane (Vp 4,14; 8,2). 
 
Gorčica (Brassica nigra, Brassica alba) 
Gorčico so uporabljali predvsem za izdelavo olja in kot začimbo. Gorčico omenja Jezus, 
ko Božje kraljestvo opisuje kot podobno gorčičnemu zrnu, ki zraste v veliko rastlino (Mt 
13,31-32, Iz 28,25). 
 
Hizop, ožepek (Hyssopus oficinalis) in kaprovec (Capparis spinosa) 
Ta rastlina je bila v uporabi pri škropljenju žrtvene krvi in pri obredih pashe v Stari zavezi. 
Nova zaveza ga omenja kot vejo, na kateri so Jezusu na križu podali gobo s kisom (2 Mz 
12,21-22; Jn 19,29). Nekateri prevajalci menijo, da je bil mišljen tudi majaron (Origanum 
syriacum) ali kaprovec, saj je ta rastlina še danes splošno razširjena po vsej deželi. V 
Pridigarju je omenjen kot znamenje minljivosti, kjer so mandljevi beli cvetovi prispodoba 

http://www.rastline.mojforum.si/rastline-about1783.html�
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belih las (starosti), razpočen kaprovec pa naj bi simboliziral minljivost spolne sle (cvetni 
brstiči namreč spominjajo na moške testise – Prd 12,5). 
 
Koriander (Coriandrum sativum) 
Dejstvo, da so užitni vsi deli rastline, veliko pove o njeni uporabnosti. Koriander je bil v 
rabi predvsem kot začimbna rastlina, uporabljali pa so ga tudi kot zdravilo. Sveto pismo ga 
omenja tudi pri opisu mane, ki jo je Bog poslal tavajočim Izraelcem v puščavi (2 Mz 
16,31; 4 Mz 11,7). 
 
Kumina (Cuminum cyminum), koper, komarček (Anethum graveolens) in meta 
(Mentha longifolia) 
Kumina se je uporabljala za začinjanje jedi. Podobno tudi koper, ki se je uporabljal za 
začinjanje kruha in peciva. Sveto pismo opisuje, kako so farizeji Bogu dajali desetino 
vsega, tudi svojih začimb – mete, kumine in kopra – Jezus pa jim je ob tem dejal, da 
zanemarjajo pomembnejše stvari, kot so poštenost, pravičnost in usmiljenje (Iz 28,25-27; 
Mt 23,23). 
 
Rutica (Ruta graveolens, Ruta chalepensis) 
Sivo zeleni listi te nizke rastline vsebujejo zelo dišeče olje in tako so jo tudi v 
svetopisemskih časih uporabljali predvsem kot dišečo rastlino in zdravilo. V Svetem pismu 
je omenjena samo enkrat, v istem kontekstu kot kumina, koper in meta – ko Jezus obtoži 
farizeje in pismouke, da dajejo desetino, pozabljajo pa na važnejše duhovne stvari – le da 
evangelist Luka tu omenja rutico, meto in zelenjavo (Lk 11,42). 
 

5.2.3 Mazila, zdravila, vonjave 
 
Bosvelija, kadilno drevo (Boswellia serrata) 
Bosvelije so razširjene v Afriki, južni Arabiji in Indiji. Z zarezovanjem v deblo tega 
drevesa so pridobivali smolo, ki so jo številne stare civilizacije uporabljale kot kadilo. 
Izraelci so jo uporabljali pri obredih v templju, omenjena smola pa je bila tudi eno izmed 
daril, ki so jih Modreci z Vzhoda prinesli Jezusu (2 Mz 30,34-38; 3 Mz 2,1.15-16; Mt 
2,11). 
 
Mira (Commiphora myrrha, Commiphora gileadensis) in aloja (Aloe vera) 
Tudi smola mire, grmičja, ki je še danes razširjeno v Afriki, je bila eno izmed daril, ki so jo 
Modri prinesli Mariji in Jožefu ob Jezusovem rojstvu. Smolo grma, ki je razširjena tudi v 
Somaliji, Etiopiji in Arabiji, so uporabljali kot dišavo in zdravilo, kot sveto olje pri 
bogoslužju v shodnem šotoru in templju ter kot analgetik, saj so jo zmešano s pijačo 
ponudili Jezusu na križu. Alojo, ki je bila izjemno uporabna v medicinske namene (celjenje 
ran, opeklin, infekcij, alergij), omenjajo že Psalmi (45,8-9). Nova zaveza opisuje tudi, kako 
sta Nikodem in Jožef z alojo (Aloe barbadensis) in miro mazilila Jezusovo umrlo telo (2 
Mz 20,23-24; Mt 2,11; Mr 15,23; Prg 7,17; Jn 19,39-40). 
 
Narda (Nardostachys grandiflora, Nardostachys jatamansi) 
Iz te rastline, ki je razširjena predvsem v Indiji, so izdelovali dišeče mazilo, ki so ga v 
zapečatenih alabastrnih vrčih uvažali na območje Palestine. To izjemno drago mazilo so 
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uporabljali kot parfum, kot kadilo ali pomirjevalo ter kot zdravilo za nespečnost, težavne 
porode ali pa so z njim mazili kožo. To je bilo tudi eno izmed daril Modrih, ki ga je Marija 
porabila za negovanje Jezusa. Z nardo pa je Jezusa mazilila tudi žena v Betaniji (Vp 4,13-
14; Mr 14,3-9; Jn 12,3). 
 
 
Pelin (Artemisia absinthium, Artemisia herba-alba)  
Čeprav se ta visoka rastlina lahko uporablja za zdravljenje številnih obolenj, jo Sveto 
pismo večinoma omenja predvsem zaradi njenega grenkega okusa. Tako je pelin simbol za 
žalost, bridkost in grenkost (5 Mz 29,17; Prg 5,4; Am 6,12; Raz 8,1). 
 

5.2.4 Divje rože in zeli 
 
»Lilija« (Lilium candidum) 
Z lilijo sta v Stari zavezi mišljenja modri hijacint ali bela lilija, katere čebulica je užitna. 
Jezus v svojem govoru o lilijah na polju, ki jih primerja s Salomonovim plaščem (iz tega so 
prevajalci sklepali, da gre za zelo barvite rastline z intenzivnimi barvami), ni mislil le ene 
same rastline, temveč divje rože na splošno. Galilejska pobočja spomladi namreč krasijo 
pisane rože: kronaste vetrnice (Anemone coronaria), žafrani, kamilica, predvsem pa mak 
(Papaver subpiriforme, tudi Papaver rhoeas), narcise in rumene krizanteme 
(Chrysanthemum coronarium). Najverjetneje so bile z »lilijami« mišljene vetrnice, ki tu 
rastejo v treh različnih barvah (rdeča, vijolična in bela) in mak, ki je razširjen po vsej 
deželi (Vp 5,13; Mt 6,28-30). 
 
Kopriva (Urtica pilulifera) 
Kopriva je razširjena tako po Evropi kot na Bližnjem vzhodu. Ker se bujno razrašča 
predvsem na mestih, kjer so tla polna dušika (ob naseljih, pašnikih itd.) so jo preroki 
opisovali kot rastlino, ki se bo razrasla ob opustošenju (Job 30,7; Prg 24,30-31; Oz 9,6; Sof 
2,9). 
 
Ricinus (Ricinus communis) 
Lastnost te rastline je izjemno hitra rast in tako je verjetno prav ricinov grm (kloščevec) 
tisti, ki je v pripovedi o Jonu in Ninivah nudil preroku senco pred žgočim soncem (Jon 4,6-
7). 
 
Robida (Rubus sanguineus) 
Območje svetopisemske dežele je še danes močno prepoznavno po številnih rastlinah, ki so 
se na različne načine prilagodile na klimatske razmere Bližnjega vzhoda – polno je trnja, 
šipka in robide. Na trnje (robidovje) se navezujeta že prerok Izajija (Iz 34,13) in evangelist 
Luka, ko govori o sadovih rastlin ter jih primerja z deli ljudi (Lk 6, 44-45). 
 
»Roža«, narcisa (Pancratium maritimum)  
Z besedo roža se je v prevodih večinoma mislilo na vrtnico, vendar pa so sodobni 
prevajalci ugotovili, da gre praviloma za narciso in šaronsko narciso oziroma za vrste 
gladiol (Gladiolus italicus, Gladiolus atroviolaceus) ali tulipanov (Tulipa agenensis), ki 
rastejo danes na pobočjih Šarona (Iz 35,1; Vp 2,1; 6,2). 
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Trnje (Sarcopoterium spinosum), osat (Cirsium arvense, Carthamus tinctorius, 
Gundelia tournefortii) in ljuljka (Lolium temuletnum) 
V Palestini, ki narekuje sušne vremenske razmere, prilagojenih rastlin ne manjka. Na 
območju današnjega Izraela raste prek sto dvajset različnih vrst osata in trnja. Osat je 
pomembna užitna rastlina, ki v puščavi omogoča vir prehrane. Sveto pismo osat in trnje 
omenja v Jezusovih prilikah, kjer je imel Jezus verjetno v mislih predvsem badelj (Silybum 
marianum), ki ima lepe cvetove in izjemno ostre trne. Raste predvsem ob robovih žitnih 
polj, kjer uničuje mlado pšenico. Kmetje ga sekajo in požigajo, tako je postal prispodoba 
za usodo, ki čaka hudobne. Iz trnja je bila narejena krona, ki so jo ob sojenju posadili 
Jezusu na glavo, ljuljka pa je omenjena v zgodbi o semenu in ljuljki (1 Mz 3,18; Mt 13,7; 
Mr 15,15.17-18; Mt 13,24-30; Job 31,40; Prg 24,30). 
 

5.2.5 Drevesa 
 
Akacija (Acacia tortilis, tudi druge vrste) 
Akacija (šittah) spada med redka drevesa, ki uspevajo v Sinajski puščavi. Njene korenine 
poganjajo izjemno globoko, tudi do 60 m v globino. Njena krošnja je zgoraj skoraj 
vodoravna, da izhlapeva čim manj vode. Les je podoben hrastovemu in je bil primeren za 
izdelavo sodov, zlasti za vina s čreslovino. Cveti spomladi in je osnovni vir hrane za gazele 
in kamele. Iz akacije so naredili skrinjo zaveze (2 Mz 25,10; 37,1-5), v kateri sta bili tabli 
postave, Aronova mandljeva palica (4 Mz 17,23) ter vrč mane iz tamariske. Iz akacije so 
izdelali tudi oltar za sveti šotor (2 Mz 27,1). 
 
Bor, pinija (Pinus pinaea) 
Na Bližnjem vzhodu, v Izraelu, predvsem pa v Siriji še danes uspevata predvsem dve vrsti 
bora: Pinus halepensis in Pinus brutia. V svetopisemskih časih so bili različni borovci 
pomembni predvsem zaradi dežnikaste oblike krošnje, ki je dajala senco, in zaradi vonja in 
semen v storžih, ki so bili sestavni del vsakdanje prehrane. Vrsto Pinus pinaea, torej pinije, 
pa so zaradi okusnih semen gojili v nasadih. Pinija ('oren) je v svetopisemskih pripovedih 
omenjena samo kot drevo, iz katerega lesorezec izrezlja svojega malika (Iz 44,14. Te 
zimzelene rastline so v naravi preprečevale požare, les pa je bil uporabljan pri gradnji in 
izdelavi pohištva (Neh 8,15; Iz 41,19; Oz 14,8).  
 
Cedra (Cedrus libani) 
Cedra ('erez) velja za najbolj mogočno svetopisemsko drevo. Najbolj znana je slavna 
libanonska cedra, ki je ogromno iglasto drevo z velikansko krošnjo in usločenimi vejami. 
Čeprav so v svetopisemskem času uspevali širni gozdovi libanonske cedre, je danes 
prisotnih le še nekaj zaplat. Njen les je tople rdeče barve in zelo trpežen. Prav zato so jo 
uporabljali za jambore (Ezk 27,5), les pa so uporabili tudi kot oblogo v Salomonovem 
templju in palači (1 Kr 6,7-15). Prav v času vladanja kralja Salomona je tirski kralj Hiram 
izvozil iz dežele ogromne količine cedrovine. Omenjena je tudi v Psalmih: »Pravični bo 
cvetel kakor palma, kakor cedra na Libanonu bo rasel« (Ps 92,13). 
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Cipresa (Cupressus sempervirens, Tetraclinis articulata) 
Kakor so pokazala izkopavanja v Jeruzalemu, je bila cipresa (beroš) glavni les, ki so ga 
uporabljali pri gradnji hiš. Sveto pismo opisuje njeno uporabnost pri gradnji templja (1 Kr 
5,22), za ladijske palube (Ezk 27,5) in glasbila. Iz nje so izdelovali tudi pohištvo in posodo 
(Raz 18,12). 
 
Citrona (Citrus medica) 
Citrona ('etrog) je sorodna pomaranči ali grenivki, zato ni vedno jasno razvidno, katera 
rastlina točno je mišljena. Citronina veja s sadežem je bila prva sestavina v šopku ob 
šotorskem slavju (3 Mz 23,40). Zaradi dobrega okusa in prijetnega vonja je postala simbol 
za ljudi, ki opravljajo dobra dela in molijo.  
 
Datljevec, datljeva palma (Phoenix dactylifera)  
Datljeva palma (tamar) velja za najlepše svetopisemsko drevo in je tudi postala narodni 
simbol Izraela in znamenje zmage. Bila je čislana predvsem zaradi svojega ravnega stebla, 
vrh katerega rastejo šopi ogromnih listov, ki dosegajo dolžino dveh metrov. Obliko listov 
so posnemali pri okraševanju stebrov kapitljev že v Egiptu. Datlji so veljali za dragoceno 
hrano, prav tako les, ki so ga uporabljali za krašenje kamnitih rezbarij. Palmova veja je bila 
druga sestavina v šopku za šotorsko slavje (3 Mz 23,40). Ker ima datelj dober okus, nima 
pa vonja, je postal simbol za ljudi, ki delajo dobra dela, nikoli pa ne molijo. V Visoki 
pesmi je datljeva palma omenjena tudi v dialogu med mladeničem in mladenko. »Tvoja 
postava je podobna palmi (letamar) in tvoje prsi grozdom …« (Vp 7,8-9). »Njegovi kodri 
so palmove veje (taltallim), črni ko vran« (Vp 5,11). Nova zaveza pa opisuje, kako so 
ljudje mahali s palmovimi listi, ko je Jezus na osličku prijahal v Jeruzalem (Jn, 12,13). 
 
Granatovec, granatno jabolko (Punica granatum) 
Granatovec (rimmon) je znan po živo rdečih cvetovih in temno zelenih listih, ki ustvarjajo 
močan kontrast. Bil je znamenje blaginje v obljubljeni deželi (4 Mz 13,23). Rdečkasti 
plodovi so kot pomaranče polni semen in užitnega soka, kar je vzrok simboliki v Visoki 
pesmi: »Tvoja lica za tvojo tančico so kakor granatna jabolka« (Vp 4,3). Granatno jabolko 
so uporabljali kot vzorec za okrasje, tako na oblekah velikih duhovnikov kot pri rezbarijah 
na stebrih Salomonovega templja (1 Kr 7,20). »Na njegovem robu pa naredi granatna 
jabolka iz višnjevega in rdečega škrlata in karmesina, krog in krog po njegovem robu, in 
med njimi krog in krog zlate zvončke: zlat zvonček in granatno jabolko, zlat zvonček in 
granatno jabolko krog in krog po robu vrhnjega oblačila« (2 Mz 28,33-34). 
 
Hrast (Quercus calliprinos, Quercus ithaburensis) 
Hrast ('elon, 'allon, 'elah) raste v Izraelu v mnogih različicah, med katerimi so nekateri celo 
zimzeleni (Quercus coccifera). V času nastanka svetopisemskih pripovedi so bili prav 
hrastovi gozdovi tisti, ki so prekrivali večino hribovij in predstavljali glavnino zelenja. Z 
njimi so namreč nasajali gaje, kjer so prirejali malikovalske shode, ki so jih obsojali 
svetopisemski preroki. Les tega »mogočnega drevesa« (Iz 2,13) so uporabljali za izdelavo 
vesel in kipov. V posebej veliki meri je zastopan v Stari zavezi. »Abram je prehodil deželo 
do kraja Sihema, do Morejevega hrasta – Kanaanci so bivali takrat v deželi« (1 Mz 12,6). 
»Potem se mu je Gospod prikazal pri Mamrejevem hrastu, ko je ob dnevni vročini sedel pri 
vhodu v šotor« (1 Mz 18,1). Ko je Absalom bežal pred kraljem Davidom, je obvisel na 
hrastu (2 Sam 18,9-10). 
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Jablana (Pyrus malus) 
Jablana (tapuah) je v svetopisemskih časih veljalo za plemenito drevo, kar opisuje Visoka 
pesem: »Kakor jablana med gozdnimi drevesi, tako je moj ljubi med mladeniči« (Vp 2,3). 
»Dejal sem: Splezal bom na palmo, potrgal njen sad. In tvoje prsi bodo kakor grozdi 
vinske trte in vonj tvojega diha kakor vonj jabolk« (Vp 7,9). Prav tako je bila s številnimi 
plodovi znamenje rodovitnosti: »Pod jablano sem te prebudil. Tam te je spočela tvoja mati, 
tam te je rodila tvoja porodnica« (Vp 8,5). Posebno je bila znana sodomska jablana ob 
Mrtvem morju, iz katere še danes pridobivajo sodomsko vino (5 Mz 32,32). 
 
Jelka (Abies alba) 
Jelka (te'aššur) je skupaj z drugimi drevesi omenjena kot znamenje blaginje in rodovitnosti 
pri preroku Izaiji: »V puščavo bom zasadil cedro, akacijo, mirto in oljko, v pustinjo bom 
postavil cipreso, brest in jelko skupaj« (Iz 41,19). »Veličastvo Libanona bo prišlo k tebi, 
cipresa, brest in jelka hkrati, da bodo poveličali prostor mojega svetišča, in proslavil bom 
podnožje svojih nog« (Iz 60,13). »Vesla so ti izdelali iz bašanskih hrastov. Krov so ti 
naredili iz jelovine s kitejskih otokov, z vdelano slonovino« (Ezk 27,6). 
 
Judeževo drevo (Cercis siliquastrum)  
Navadni jadikovec ali judeževo drevo, ki je v kratkem času cvetenja pokrito z metuljastimi 
škrlatnimi cvetovi, je v Svetem pismu opisano kot drevo, na katerega se je obesil Juda 
Iškarijot (Mt 27,5). 
 
Mandljevec (Amygdalus communis, Prunus amygdalus)  
Mandljevec (šaqed) je v Palestini še danes znan po tem, da je to prva rastlina, ki spomladi 
zacveti in s tem naznanja prihod pomladi (Jer 1,11). To pojasnjuje tudi hebrejsko ime 
'Šaqad', ki pomeni 'prežati'. V svetopisemskih pripovedih so bili mandlji priljubljena hrana, 
prav tako tudi olje, ki so ga pridobivali iz njih. Najbolj znana je omemba Aronove 
mandljeve palice, ki je zacvetela in rodila sadove prek noči (4 Mz 17,23). V Pridigarju je 
omenjen kot znamenje minljivosti: »Strah jih je višin, na poti jih je groza. Mandljevec 
odcveti, kobilica otrpne, kaprovec se razpoči: kajti človek odhaja v hišo svoje večnosti in 
žalovalci krožijo po ulici« (Prd 12,5).  
 
Mirta (Myrtus communis) 
Mirta (hadas) je bila cenjena zaradi lepih belih cvetov in še posebej zaradi prijetnega 
vonja. »Namesto trnja bodo rasle ciprese, namesto kopriv bodo rasle mirte« (Iz, 
41,19;55,13). »Videl sem ponoči: Glej, mož je jezdil na rdečem konju in stal med mirtami, 
ki so bile v globini, za njim pa so stali rdeči, rjavi in beli konji« (Zah 1,8). Veja mirte je 
bila tretja sestavina v šopku za šotorsko slavje (3 Mz 23,40). Nima nobenega okusa, vendar 
zelo lepo diši in je tako predstavljala ljudi, ki ne opravljajo dobrih del, vedno pa molijo. 
Uporabljali so jo kot dišavo. Rabini, ki so z vejami mirte mahali po ulicah, so se tako 
pripravljali na prihod sobote. 
 
Oljka (Olea europaea) 
Oljka (zayit) je ena najpomembnejših svetopisemskih rastlin. Ne samo da so bile olive 
eden glavnih sadežev v svetopisemski deželi, oljke iz plodov katerih so pridobivali 
dragoceno olje, so uspevale tako rekoč povsod. Olive so obirali s tresenjem oliv in z 
udarjanem s palicami in jih ali vlagali (v kis) ali jedli surove, ali pa jih stisnili za olje. 
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Olivno olje je bilo v rabi tako pri kuhi kot tudi za oljenke, kot zdravilo za rane in mazilo za 
kožo. Z njim so tudi počastili goste. Z olivnim oljem so mazilili kralje in duhovnike ter na 
tak način pokazali, da imajo ti ljudje posebno nalogo21

Smokva (te'enah) ali figovec je bilo v svetopisemskih časih zelo pomembno drevo, saj so 
bile fige izjemno uporaben sadež. Iz njih so pekli kolače, ki so bili izvrstna hrana in hkrati 
dobra zaloga, ki so jo pastirji prenašali s seboj. Da je izjemno pomembna, priča tudi basen 
o treh drevesih, med katerimi je bila smokva druga, ki je izbirala kralja (Sod 9). Znana je 
po svoji sladkosti (predvsem prvi sadovi) in po tem, da nima ne koščice, ne pečk, ne 
olupka in je torej užitna v celoti. Bila je tudi znamenje blaginje v obljubljeni deželi (4 Mz 
13,23). »Kdor goji smokvo, uživa njen sad, kdor varuje svojega gospodarja, uživa njegovo 
čast« (Prg 27,18). Je izjemno nezahtevno drevo in ob manjši vlagi lahko raste tudi na 
kamnitih tleh. Cenjena pa je bila predvsem senca, ki so jo dajali veliki smokvini listi in je 
tako postala simbol bratstva, življenjske sreče in razcveta. Vrhunec miru je bil prav v tem, 
da je vsak lahko sedel pod svojo smokvo: »Sedeli bodo vsak pod svojo trto in pod svojo 

. Kot našteva peta Mojzesova 
knjiga, oljka spada med sedem sadov obljubljene dežele: »Kajti Gospod, tvoj Bog, te pelje 
v lepo deželo, v deželo potokov, studencev in jezer, ki izvirajo po dolinah in gorah: v 
deželo pšenice in ječmena, vinske trte, smokev in granatnih jablan, v deželo oljk in medu; 
v deželo, v kateri se ne boš ubožno hranil, kjer ne boš v ničemer trpel pomanjkanja, v 
deželo, katere kamni so železo, in ki iz njenih gora lahko koplješ rudo« (5 Mz 8,7-9). Sveto 
pismo jo omenja tudi v basni, kjer tri drevesa in trnov grm izbirajo kralja. Te rastline so 
simboli dobrih (oljka, smokva, trta) in slabih (trnov grm) kraljev (Sod 9,8). Les oljke je bil 
uporaben za rezljanje in loščenje, kar je omogočalo izdelovanje finejših izdelkov za 
Salomonov tempelj. Vrt Getsemani, v katerem je Jezus preživel zadnje ure življenja, je bil 
oljčni vrt (5 Mz 24,20; 1 Kr 17,12-16; 6,23; 1 Sam 10,1). 
 
Oreh (Juglans regia) 
Oreh je veljal za mogočno in čvrsto drevo, ki je bilo hkrati zelo privlačno zaradi sence, ki 
jo je nudila drevesna krošnja. Orehi, ki so v Siriji še danes specialiteta (sladkani in 
praženi), so bili simboli plodnosti in izobilja. Orehov vrt omenja Visoka pesem (Vp 6,11). 
 
Platana (Platanus orientalis) 
Platana je bila v svetopisemskih časih zelo razširjena, medtem ko danes uspeva večinoma 
le ob reki Jordan in drugih vodotokih v Izraelu in Siriji. Listje so uporabljali kot zdravilo, 
cenjena pa je bila predvsem zaradi lepote (1 Mz 30,37; Ezk 31,8).  
 
Rožičevec (Ceratonia siliqua) 
Rožičevec (keration) je omenjen v Novi zavezi, v Jezusovi priliki o izgubljenem sinu. 
Slednji se je namreč želel nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal (Lk 
15,16). Njegova posebnost je v tem, da potrebuje izjemno dolgo časa, preden rodi plodove. 
To grmičasto drevo proizvaja gosto senco, užitne plodove in zaradi globokih korenin 
uspeva tudi na zelo sušnih in skalnatih območjih.  
 
Smokva, figa (Ficus carica) 

                                                 
21 Ta simbolika je v Cerkvi prisotna še danes. Pri zakramentu Sv. Birme birmance mazilijo z olivnim oljem 
kot znamenje Sv. Duha, ki jih bo v odraslosti spremljal oziroma kot dejstvo, da so postavljeni pred posebno 
nalogo – biti odgovoren kristjan. 
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smokvo in nihče jih ne bo motil, kajti govorila so usta Gospoda nad vojskami« (Mih 4,4; 
Zah 3,10; 1 Mkb 14,12). Določene vrste rodijo plodove kar deset mesecev na leto, kar je 
povod tudi pripovedim o jalovi smokvi (Mt 21,18-22), smokvinem drevesu v vinogradu 
(Lk 13,6-9) ter smokvi in koncu sveta (Mt 24,32-36). Smokve je gojil prerok in pastir 
Amos (Am 7,14), smokva pa je bila tudi drevo, na katero je splezal Zahej, da bi bolje videl 
Jezusa (Lk 19,4). V večih prilikah in ponazoritvah jo je uporabil tudi Jezus. Druga vrsta 
smokve, na katero se Sveto pismo navezuje, je sikomora ali egiptovska smokva (Ficus 
sycomorus). Ta je bila v Izraelu splošno razširjena, zaradi obstojnega lesa so iz nje 
izdelovali krste (1 Kr 1,27; 1 Krn 27,28; 2 Krn 1,15; 9,27). 
 
Tamariska (Tamarix aphylla)  
Tamariska ('ešel) ima liste, ki so prirejeni v dolge iglice, in tako kot listavec vlago zadržuje 
in tudi dobro oddaja22

Beli topol (libneh) ima hitro rastoče veje in daje gosto senco. Znan je predvsem iz 
Jakobove zgodbe o šibah, s katerimi je prevaral Labana: »Jakob pa si je vzel zelenih 
topolovih in mandljevih in javorovih šib in jih olupil, da so imele bele proge s tem, da je 
odkril belino, ki je bila na šibah« (1 Mz 30,37). »Po vrhovih gora opravljajo daritve in po 
hribih zažigajo kadilo, pod hrastom in topolom, pod terebinto, kjer je dobra senca« (Oz 

. Tamariska je dobra pri zadrževanju puščavskega prahu in čiščenju 
zraka, zniževanju toplote in zagotavljanju dobre sence. Rastlina zelo dobro prenaša sol in 
tako so danes tamariske edine, ki so razširjene ob obali Mrtvega morja. Številne uporabne 
lastnosti jo uvrščajo med pomembno drevo že v Stari zavezi. Iz tamariske je bil namreč 
izdelan vrč, ki je bil shranjen v skrinji zaveze in v katerem je bila shranjena mana, ki jo je 
Bog poslal Izraelcem v puščavi. »Abraham pa je zasadil tamarisko v Beeršebi in tam klical 
ime Gospoda, večnega Boga« (1 Mz 21,33). »Savel je ravno sedel v Gabai pod tamarisko 
na višavi s sulico v roki, vsi njegovi služabniki pa so stali okoli njega« (1 Sam 22,6). 
»Potem so vzeli njihove kosti, jih pokopali pod tamarisko v Jabesu in se postili sedem dni« 
(1 Sam 31,13). 
 
Terebinta (Pistacia terebinthus,Pistacia atlantica, Pistacia palaestina) 
Terebinta ('ayil) je široko, veliko drevo, ki je razširjeno predvsem v gričevnatih predelih 
današnjega Izraela. Ta rastlina ob nemoteni rasti dosega velike dimenzije (Pistacia 
atlantica) in izjemno visoko starost (do 1000 let). Kot take so bile izrazita znamenja v 
prostoru, tudi »spomeniki«, pod katere so pokopavali ljudi. Dolina, v kateri sta se bojevala 
David in Goljat, je bila polna terebint (1 Sam 17,2). O njeni pomembnosti priča tudi 
pripoved o tem, kako se je Gospodov angel usedel pod terebinto, ko je prišel, da bi poklical 
Gideona (Sod 6,11). »Da, sram vas bo zaradi terebint, ki jih ljubite, sramovali se boste 
vrtov, ki jih imate radi« (Iz 1,29). »Vi, ki se razvnemate pod terebintami, pod vsakim 
zelenim drevesom, ki žrtvujete otroke po dolinah v skalnatih prepadih« (Iz 57,5). 
»Imenovali se bodo 'Terebinte pravičnosti', 'Gospodov nasad' za njegovo poveličanje« (Iz 
61,3; Iz 6,13). 
 
Topol (Populus euphratica, Populus alba) 

                                                 
22 Tamariska, ki dobro prenaša solnata tla, absorbirano sol tekom dneva izloča. Ta se čez dan posuši na 
njenih listih. Preko noči prav ta sol veže vlago iz zraka. Zjutraj vsebovana voda izhlapeva, kar prijetno vlaži 
okolico rastline.  



Bašelj A. Tematski park - primer svetopisemskega parka. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011  

 

46 

4,13). Tudi pri vrbah, ob katerih so tarnali izgnanci v Babilonu, je šlo verjetno za topole 
(Ps 137,2). 
 
Vinska trta (Vitis vinifera) 
Trta (gepen) je zelo pomembna svetopisemska rastlina, saj gre za sadiko iz raja. Mojzesovi 
ogledniki so s seboj prinesli ogromne vinske grozde in tako je trta postala znamenje 
blaginje v obljubljeni deželi in simbol hebrejskega ljudstva (4 Mz 13,23). V pripovedi o 
drevesih, ki izbirajo kralja, je trta zadnje – tretje drevo (Sod 9). Tako ni nič nenavadnega, 
da je bila v kraljestvu Izrael trta narodni znak, pa tudi simbol miru in obilja. Trta je bila 
prispodoba za Izrael, ki ga je Bog skrbno negoval in bil vseeno večkrat razočaran, saj je 
dobil le slabo grozdje. S to plazilko, ki je edina svetopisemska rastlina, ki ne zmore stati 
sama23

Sveto pismo je še polno drugih vrst rastlin. Vzrok za to gre iskati predvsem v številnih 
prevodih, kjer je podobno kot besedilo ali pripoved tudi vrsto posamezne rastline 
prevajalec interpretiral po svoje. Tako so med naštetimi v slovenskem prevodu omenjene 
tudi kumare, lubenice, por, čebula, česen (4 Mz 11,5) in buče, ki so bile pomembne kot 

, so svetopisemski kmetovalci ravnali še posebej spoštljivo, vse vinograde so 
namreč tudi ogradili in jih tako zavarovali pred živalmi, v vsak vinograd pa so postavili 
tudi stražne stolpe, ki so omogočali varstvo pred tatovi in vsiljivci. Trgatev je bila velik 
praznik, saj je bila trta zelo spoštovana rastlina. Ne samo, da je trta rastlina, ki daje vino, 
grozdje so uporabljali tudi za pripravo kolačev. Vino je bilo sicer znamenje veselja in 
praznovanja, vendar so preroki svarili pred pretiravanjem: »Ne glej vina, kako se rdečkasto 
iskri, kako se v kozarcu lesketa, gladko teče! Naposled piči kakor kača, brizgne strup kakor 
gad! Tvoje oči gledajo čudne reči, tvoje srce govori neumnosti« (Prg 23,31-33). Podobno 
kot smokva ima trta velike liste, omogoča senco, prostor za počitek in je tako tudi 
znamenje blaginje (Mih 4,4; Zah 3,10; 1 Mkb 14,12). Vinska trta je ena najbolj 
pomenljivih rastlin, ki jo je Jezus uporabil v kar petih prilikah, hkrati pa je podoba 
izvoljenega ljudstva (Iz 5,1-7; 27,2-5; Jer 2,21; Ezk 15,1-8; Ps 80,9-16), podoba rodovitne 
žene (Ps 128,3), podoba plemenitega človeka, ki mu preprosti ljudje služijo, on pa njim 
daje senco, kakor trta daje senco drevesu, po katerem se vzpenja. Je tudi podoba Kristusa 
in njegovih učencev: »Jaz sem trta, vi mladike« (Jn 15,5) in končno tudi podoba samega 
človeštva (Raz 14,18-19). 
 
Vrba (Salix alba, Salix acmophylla) 
Vrba (´arabah) v Izraelu raste v obliki grma ali manjšega drevesa, pogosta pa je predvsem 
v goščavah ob potokih in rekah. V tem kontekstu jo omenja tudi Biblija – v povezavi z 
vodo, izobiljem, preskrbljenostjo. Vrbova veja je bila četrta sestavina v šopku za šotorsko 
slavje (3 Mz 23,40). Ker nima nobenega okusa in nobenega vonja je predstavljala ljudi, ki 
niso niti za dobra dela niti za molitev. Na vrbah so visele citre izgnancev v Babilonu (Ps 
137,2). Vrba je imela tudi več simbolnih pomenov: Stiska Moabcev: »Zato nosijo čez 
Vrbov potok, kar jim je ostalo in kar so rešili« (Iz 15,7) in Blaginja rešenih: »Rasli bodo 
kakor sredi trave, kakor vrbe ob potokih vod« (Iz 44,4). Vrbe so omenjene tudi v pripovedi 
o Behemotovem domu: »Lotosovi grmi ga pokrivajo s senco, obdajajo ga vrbe ob vodi« 
(Job 40,22, Jer 17,8; Ps 1,3).  
 

                                                 
23 Prav ta lastnost, da je rastlina krhka in rabi podporo, na simbolni ravni predstavlja enega od osmih 
Jezusovih blagrov: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.« 



Bašelj A. Tematski park - primer svetopisemskega parka. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011  

 

47 

okrasni motiv (1 Kr 6,18; 7,24). Strupena jed oziroma divja ovijalka, ki je Izraelci niso 
poznali, so bile v bistvu bučke, iz katerih je Elizej dal skuhati juho (2 Kr 4, 39). Omenjena 
sta tudi fižol in sirek, ki je pri revnih ljudeh marsikdaj nadomestil boljša žita (Ez 4,9). V 
prevodih je marsikdaj jasno, da je mišljenih več vrst, a se je pisec ali prevajalec omejil 
zgolj na eno samo – tak primer je Nilova delta, kjer je uspeval tudi bambus, ločje in druge 
vrste trstik. Lovor in murva sta primera, ki sicer nista jasno omenjena, vendar je iz 
konteksta videti, da bi lahko šlo tudi za ti dve rastlini. Ker je podobnih primerov še veliko, 
danes odkrivanje pravih vrst poteka deloma na terenu, ki še najbolj nazorno pokaže, katere 
rastline so v Svetem pismu dejansko omenjene.  
Vsebinska plat rastlin, ki se jih v svetopisemskem parku uporabi, tako lahko stoji sama 
zase ali pa dopolnjuje izbrane pripovedi. Simbolika rastlin in izbrane zgodbe se prepletajo 
(Slika 8), kar bo podlaga različnim tematskim sklopom v parku.  
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Slika 8: Prepletanje svetopisemskih zgodb in uporabljenih svetopisemskih rastlin 
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6 INVENTARIZACIJA IN ANALIZE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA ZA 
SVETOPISEMSKI PARK 

 

6.1 OBMOČJE OBDELAVE 
 
Obravnavano območje leži na stiku med urbano krajino Izole in obdajajočo kulturno 
krajino. Leži na prehodu iz suburbanih predelov Izole v območje, kjer se vrši kmetijska 
pridelava. Območje leži v zaledju reliefnega amfiteatra pri Izoli, ki se razteza od hriba sv. 
Marka do naselja Šared jugovzhodno nad Izolo in do pobočja Jagodje na zahodu Izole ter 
tako tvori hribovit lok, ki obdaja Izolo. To območje, kjer se vrši predvsem kmetijska raba 
površin, gradijo dobro ohranjene obdelovalne terase, ki jih sestavljajo predvsem vinogradi, 
ponekod sadovnjaki, v nižjih predelih tudi njive. Ta topografsko smiselna organizacija 
prostorske rabe je del kulturne dediščine.  
 

 
Slika 9:Območje obdelave 

 
Območje obdelave v velikosti slabih 3 ha (2,9 ha) leži na stiku kulturne krajine z mestom. 
Z vzhodne strani ga obdajajo pretežno kmetijske površine, z zahodne stanovanjsko naselje 
Jagodje, na severu pa neposreden stik z mešanimi kmetijskimi površinami, ki se zajedajo v 
mestno tkivo, prekinja Južna cesta. 
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Slika 10: Lega obravnavanega območja med mestom in kmetijskimi površinami (kartografska podloga: 
DKN, 2011) 

6.2 KLIMA 
 
Ker bodo za izdelavo idejne zasnove za svetopisemski park na Livadah v Izoli uporabljene 
rastline, ki so omenjene v Svetem pismu, torej rastline, ki jih še danes najdemo na 
Bližnjem vzhodu, je pred inventarizacijami samega območja smiselna primerjava klime na 
Bližnjem vzhodu in na slovenski Obali. Primerja se klimo v Izraelu, ki je osrednji prostor 
dogajanja svetopisemskih pripovedi in ima mediteransko klimo z dolgimi in vročimi 
poletji ter kratkimi, svežimi in deževnimi zimami, kar je primerljivo s klimo v Izoli. S 
primerjavo mediteranskega podnebja, katerega tipični predstavnik v Izraelu je Jeruzalem, 
in Portoroža, kjer je Izoli najbližja merilna postaja, lahko z Kopen Geigerjevo klimatsko 
klasifikacijo, ki je najširše uporabljan sistem klasificiranja različnih klim, primerjamo 
klimi in tako utemeljimo, da bodo uporabljene rastline uspevale tudi v Izoli. 
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Slika 11: Klimatski diagram za Portorož (Arso.gov.si, 2011) 

Portorož ima submediteransko podnebje, kjer je srednja temperatura najhladnejšega 
meseca (januar) 4,1 ºC, najtoplejši mesec (julij) pa ima srednjo temperaturo 22,5 ºC. 
Najmanj padavin pade v zimskem času, največ pa jih pade v jesenskem času kot posledica 
frontalnih prehodov z vlažnimi zračnimi masami. Po Koppen Geigerjevi klimatski 
klasifikaciji spada v skupino Cwa. Tudi povprečna najnižja temperatura vse leto ostane nad 
0 ºC; najnižje se spusti v januarju, na 1,2 ºC. Za Portorož je značilno, da se minimalna 
dnevna temperatura kar pogosto spusti pod 0 ºC; v hladni polovici leta je verjetnost, da se 
minimalna temperatura spusti pod 0 ºC kar 25 %, torej precej pogosteje kot v Jeruzalemu. 
Dnevi s slano se najpogosteje pojavljajo v januarju (teh je v povprečju 11), pojavljajo pa se 
tudi v marcu (teh je v povprečju 4), kar poveča nevarnost pozebe.  
 

 
Slika 12: Klimatski diagram za Jeruzalem (Climatediagrams.com, 2011) 

Jeruzalem po Koppen Geigerjevi klasifikaciji uvrščamo v skupino Csa. Ima mediteransko 
podnebje z vročim poletjem brez padavin ter svežimi in mokrimi zimami. Srednja 
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temperatura v najtoplejšem mesecu znaša 24 ºC, v najhladnejšem mesecu pa 9,5 ºC. 
Srednja minimalna temperatura je vse leto nad 0 ºC. Minimalna temperatura se tudi tu 
spusti pod 0 ºC, vendar veliko redkeje kot v Portorožu. Padavine v obliki snega se pojavijo 
enkrat do dvakrat na zimo, močnejše padavine v obliki snega pa na vsaka štiri leta, vendar 
je njihovo trajanje zelo kratko.  
Klimi primerjanih območij se sicer nekoliko razlikujeta, vendar ne do takšne mere, da bi 
dejavnik klime preprečil uspevanje rastlin. Klimi sta torej primerljivi. 
 

6.3 TLA 
 
Za uspevanje rastlin pa je poleg klime pomembna tudi sestava tal. Na območju obdelave 
prevladujejo evtrična rjava tla na flišu. Zgornji del tal je zaradi intenzivne kmetijske rabe 
antropogeniziran ter do globine obdelave (rigolanja) precej homogen. Zanje je značilna 
visoka nasičenost z bazičnimi kationi (< 50 %). V vodi merjen pH je višji od 5,5. Značilen 
je visok delež gline kot posledica razpadanja laporja. Tla imajo visoko kapaciteto za 
zadrževanje vode in hranil. Omejujoč dejavnik je le mestoma nekoliko povečan delež 
skeleta, zlasti peščenjaka. Tla so primerna za intenzivne nasade vinogradov, sadovnjakov 
in oljčnih nasadov. Tla so rodovitna in omogočajo rast širokemu spektru rastlin. V 
kombinaciji z ugodno klimo ter reliefom predstavljajo dobre kmetijske površine. V 
poletnih mesecih, ko se pojavljajo suše, je pri rastlinskih vrstah, ki so občutljive na 
pomanjkanje vode, potrebno dodatno namakanje (Kralj, 2008). 
Iz primerjave klim ter opisa zgradbe tal sledi, da na območju obdelave na Livadah v Izoli 
ni ovir za uporabo rastlin, ki so omenjene v Svetem pismu in ki sicer uspevajo na Bližnjem 
vzhodu. 
 

 
Slika 13: Na rodovitnih tleh obravnavanega območja uspevajo vinogradi 
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6.4 TEREN IN VODNA TELESA 
 
Teren (Priloga 3, Priloga 4) je na obravnavanem območju skorajda raven. Leži med 28 m 
in 39 m nadmorske višine. Vzpenja se v smeri SZ–JV, kjer se na JV delu povečini povsem 
izravna. Nakloni so zelo blagi, saj gre za veliko območje (razdalja od najnižje do najvišje 
točke je 289 m). Največji naklon je v skrajnem SZ delu območja, kjer do višine 30 m 
dosega maksimalnih 1,1 %, temu sledijo veliko blažji nakloni, ki se gibljejo med 0,2 % in 
0,5 %. Nekoliko bolj zanimiv postane izven samega obravnavanega območja, na J in JZ 
strani, kjer se pri nadmorski višini 40 m pobočje začne strmeje vzpenjati in postane del 
reliefnega amfiteatra, ki v obliki hribovitega loka obdaja Izolo. Širša okolica 
obravnavanega območja spada v prispevno območje kopalnih voda slovenske obale. Tu se 
menjavajo kraški vodonosniki, ki so ali lokalni in nezvezni ter precej izdatni ali pa so ti 
vodonosniki – nasprotno, precej obširni, vendar manj izdatni. Vodonosniki v flišnih plasteh 
imajo bodisi lokalne bodisi omejene vire podzemne vode, ali pa so brez dejanskih virov 
podzemne vode. Na samem območju se pojavljajo trije vodotoki. Dva sta praktično 
zanemarljiva, saj gre za suhi strugi, ki na določenih predelih ponikata. Večji, čeprav tudi ta 
precej oslabljen, je vodotok Rikorvo, v strugo katerega se ob večjem deževju zlivajo 
različni hudourniki (tudi omenjena dva) s pobočij Jagodje in Livade, ki se dvigata južno od 
območja obdelave. 
 

 
Slika 14: Teren in vodna telesa (kartografska podloga: DKN, 2011) 



Slika 15: Karakteristični prerezi

LEGENDA
meja območja obravnave

naklon na posameznem odseku 

SHEMA PREREZOV

PREREZ  A

PREREZ  B

PREREZ  C

PREREZ  D PREREZ  E
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OBSTOJEČA VEGETACIJA 
 
Strukturna karta drevnine prikazuje obstoječo vegetacijo v prostoru in sicer tisto, ki je s 
stališča vidnosti pomembna za obravnavani prostor. Izjemno pestra okolica kmetijskih 
površin je polna živic in omejkov, linijskih potez in struktur, ki obdajajo obdelovalne 
površine. Posamezna drevesa, drevesne gruče, skupki različno visokih grmovnic, zaplate 
vinogradov in sadovnjakov tvorijo različne ravni vidnosti. 

 
Slika 16: Obstoječa vegetacija (kartografska podloga: DKN, 2011, DOF, 2007) 
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6.5 OBSTOJEČE PROMETNE POVEZAVE 
 
Karta obstoječih prometnih povezav kaže, kako se stikata mestna in kulturna krajina na 
ravni prometa. Medtem ko na severu obravnavano območje zamejuje prometnica 
(obvoznica mestnega središča), je na samem območju in v njegovem zaledju veliko 
poljskih makadamskih poti, ki služijo kot dovozne poti ali pa so to poti za kolesarje in 
pešce. Zaradi priljubljenosti in številčne uporabe je za območje posebno pomembna delno 
asfaltirana kolesarska steza in pešpot Parencana, ki teče po trasi nekdanje enotirne 
železnice, ki je povezovala Trst in Poreč. 
 

 
Slika 17:Obstoječe prometne povezave (kartografska podloga: DKN, 2011) 
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6.6 ANALIZA DOSTOPNOSTI  
 
Karta prikazuje fizične povezave prostora z njegovo okolico in ovire, ki to preprečujejo. Iz 
središča mesta je ob Južni cesti urejen pločnik, ki se v SZ delu ne nadaljuje na območje 
obdelave, temveč zavije v stanovanjsko naselje ob dovozni cesti. Tudi po celotni dolžini 
dovozne ceste na Z je dostop na območje onemogočen, saj ga prekinjajo drevesne gruče in 
suhi jarek vodotoka. Na severni strani je območje prav tako nedostopno, saj je pločnik 
urejen na nasprotni strani prometnice. V SV delu je urejen prehod na dovozno cesto in 
kolesarsko ter peš pot Parencano, kar omogoča dobro prehodnost v območje v tem delu. 
Na jugu v območje dostop omogoča dve poljski poti, sicer pa prehod v in iz območja 
prekinja struga vodotoka Rikorvo in gosta obvodna vegetacija. 
 

 
Slika 18: Analiza dostopnosti (kartografska podloga: DKN, 2011) 
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6.7 ANALIZA VIDNOSTI IN POGLEDOV 
 
Karta prikazuje stanje vizualnih povezav območja z njegovo okolico. Prikazuje območja, 
kjer so vizualne povezave z okolico dobre ter območja, kjer je vidnost zaradi obstoječe 
vegetacije in objektov omejena. Označene so smeri in dolžine, do kamor se pogledi 
odpirajo. 
 



Slika 19 : Analiza vidnosti in pogledov

1 Predel z južne in severne strani zamejuje drevnina, na zahodni strani leži stanovanjsko naselje. To povzroči krajše 
poglede v omenjene smeri, nasprotno pa je pogled proti vzhodu dolg in širok.

2,3 Predel 2 je zamejen le v SZ delu, kjer pa prekinitev v drevnini sicer omogoča usmerjen pogled na staro mestno jedro 
Izole. Travnik iz katerega se tvorijo dolgi in široki pogledi na zahodno pobočje Jagodja, na vzhod proti hribu Marko-
vec ter na jug na pobočje Livad ima nekoliko omejeno vidnost proti severu (območje 3), kjer vegetacija in objekti 
na nasprotni strani ceste dovoljujejo le krajše poglede in deloma prekinjajo vedute na Izolo.

ZNAČILNI POGLEDI

ZNAČILNI POGLEDI

4 Kljub vinogradu je zaradi blagega vzpenjanja terena vidnost dobra skozi celotno območje, odpirajo se pogledi tako 
na zahod, vzhod ter na južno pobočje.
ZNAČILNI POGLEDI

5 Poglede proti južnemu pobočju onemogoča koridor drevnine ob vodotoku Rikorvo.

ZNAČILNI POGLEDI

6 V območju, ki ima nekoliko omejeno vidnost proti vzhodu (območje 7), objekti in drevnina ponovno tvorijo usmer-
jeni pogled na Izolo.

ZNAČILNI POGLEDI
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6.8 ANALIZA KAKOVOSTI POGLEDOV 
 
Kvaliteto posamezne krajinske slike oziroma pogleda je možno vrednotiti po različnih 
elementih, ki ga sestavljajo. Kevin Lynch, ki sicer prepoznava pet osnovnih elementov, ki 
so pomembni pri izgradnji slike (poti, robovi, predeli, vozlišča, prepoznavni znaki), 
ugotavlja, kako važen je predvsem medsebojni odnos elementov ter njihovo razmerje do 
celote. Kakovostno krajinsko sliko namreč odlikujejo kompleksnost, čitljivost, oblike, 
barve, teksture, strukture in detajli, ki sliko naredijo pestro in živahno. Hierarhija 
elementov sliko naredi jasno, nepretrganost, zgoščenost ter kompaktnost elementov pa ji 
daje čvrstost in značilne poteze. 
 



3b 3c
Slika 20: Analiza kakovosti pogledov

1a Travnik in cesta oblikujeta parter na katerem drevnina 
tvori okvir za usmerjen pogled na staro mestno jedro 
Izole. Sliko dominirata markatni beli zvonik cerkve sv. 
Mavra in dimnik tovarne.

Pogled proti vstopnemu delu na območje (dovozna cesta, ki se 
priključi na Parenzano) združuje več elementov, ki pogledu dajejo 
pestrost - cesto, vinograde, ki tvorijo robove cesti, stanovanjsko 
stavbo, ki predstavlja dominanto ter morje , ki v ozadju zaključuje 
horizont.

1c

1b Pogledi, ki se odpirajo na južno pobočje zaobjamejo pestro vsebino okolice območja obdelave. Stanovanjsko naselje Jagodje tu 
postopoma preide v kulturne terase, kjer uspevajo vinogradi. Številne linijske strukture drevnine tvorijo robove med posamezn-
imi prostorskimi rabami in zamejujejo območja. Številne makadamske poti, kolesarska pot Parenzana, peš poti in dovozi tvorijo 
vozlišča, križišča. Gruče cipres, ki štrlijo v višino ustvarjajo barvne kontraste in so prepoznavni znaki v prostoru.

1d Pogledi proti vzhodu kažejo sliko živahne kulturne krajine - prepletajo se različne rabe, od kmetijskih površin, do gozdnih zaplat, 
stanovanjskih in drugih objektov. V pogledih se prepletajo poti, robovi, ki jih tvorijo ali objekti ali drevnina,  veliko je prepoznavnih 
znakov. V sprednjem planu so to gruče različne drevnine (ciprese), v daljavi je to objekt izolske bolnišnice.

2 Pogledi so dobri, vendar z nekaterimi pomankljivostmi, saj jim kljub številnim elementom primanjkuje hierarhija, kot kaže pogled 
na gosto stanovanjsko naselje Jagodje, ki mu ob prenatrpanosti manjka čitljivosti (2a) ali pa na manj kakovostno okolje promet-
nice Južna cesta, ki se mu sicer v ozadju odpirajo kakovostni pogledi na staro mesto (2b).

3 Pogledi so slabši, saj kažejo na degradirana območja, ki so brez hierarhije in jim manjka čitljivosti ter jasnosti. Elementi so ali 
moteči (3a - kamnita struga vodotoka Rikorvo in  razrast vegetacije ob njej), ali pa gre za slabše urejena območja (3b - degradiran 
travnik, 3c - gost razrast grmovja ob Parenzani).

2a 2b

3a
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6.9 POTENCIALI IN PRILOŽNOSTI 
 
V samem obravnavanem območju in njegovi neposredni okolici je kar nekaj potencialov, 
na katere se je smiselno navezovati pri razmišljanju na bodočo rabo prostora. Izrazita 
programska kakovost je kolesarska in pešpot Parencana, na katero se je smiselno navezati. 
Podobno je s potokom Rikorvo, ki je sicer hudourniški potok, a je v sušnem okolju 
kmetijskih površin vendarle prostorska prvina. Smiselno je tudi navezovanje na obstoječe 
dovozne poti – na zahodni in vzhodni strani, na katere se veže dovoze za motorni promet 
in vstope v območje obdelave.  
 

 
Slika 21: Potenciali in priložnosti (kartografska podloga: DKN, 2011) 
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6.10 ZAKLJUČEK ANALIZ 
 
Sintezna analitična karta (Slika 22) pokaže na več predelov v območju obdelave, ki imajo 
različne lastnosti – tako dobre kot slabe, razvrsti njihove kakovosti in prednosti. V SZ delu 
območja (1) je prehod v območje onemogočen, saj ni urejenega ne prehoda čez cesto, 
dodatni oviri sta obvodna vegetacija in odprta kamnita struga potoka Rikorvo. Pogledi so 
zaradi bližnjega stanovanjskega naselja kratki in slabše kakovosti. Nasprotno pa je 
prednost tega predela dovozna cesta v stanovanjsko naselje, ki je dovolj široka, da se nanjo 
naveže morebitni prometni dostop v območje obdelave. Podobno je v tem delu smiselno 
urediti vstop v območje (kolesarji in pešči), saj bi se ta navezal na dostope iz mestnega 
središča (pločnik na nasprotni strani ceste). Ker se v neposredni bližini nahaja predel, iz 
katerega je omogočen boljši usmerjeni pogled na veduto Izole (5), je tu smiselna ureditev 
razgledišča ali počivališča z navezavo na vstop v območje. Kot potencialna vstopna 
območja se kažeta še dva predela. Prvi je v skrajnem SV območja (4, 8), kjer so že urejeni 
prehodi in kjer se ponovno odpira usmerjen pogled na mesto. Drugi je v JV delu (3), na 
križišču različnih dovoznih poti, poljskih makadamov ter kolesarske in pešpoti Parencana 
(9). Ker gre za izrazito programsko kakovost v okolici območja obdelave, se je nanjo 
smiselno navezati, zaradi številnim poti, ki se tu križajo, pa je tu smiselno urediti vstop v 
območje in urediti počivališča za kolesarje in pešče. Ob križišču poteka tudi jarek potoka 
Rikorvo (10). Ta je podobno kot Parencana, prepoznavna kvaliteta v prostoru, ki poteka 
vzdolž celotnega južnega roba območja obdelave. Čeprav gre za hudourniški potok in je 
struga nemalokrat suha, je to vseeno kvaliteten element, ki ga gre vključiti v zasnovo. 
Razrast goste vegetacije ob njem je potrebno sanirati (3), saj se s tem obenem odpre 
poglede na južno pobočje. Osrednje območje je v glavnem zgrajeno iz dveh delov: 
severnejšega, ki je travnik (6) in južnejšega, na katerem uspeva vinograd (7). Ta središčni 
del se blago vzpenja, kar omogoča dobre poglede v vse smeri, omejeni so le proti severu, 
kjer vegetacija na nasprotni strani ceste deloma prekinja vedute na Izolo. Območje, ki sicer 
omogoča kakovostne poglede v okolico, je samo po sebi nekoliko monotono. Območje je 
dobro dostopno z vzhodne strani, dostop pa je onemogočen s severa, kjer to povzroča 
Južna cesta (mestna obvoznica), zaradi česar je proti cesti smiselno ustvariti bariero, najsi 
bo iz nasipov ali vegetacije.  
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7 IDEJNA ZASNOVA ZA SVETOPISEMSKI PARK 
 

7.1 KONCEPT SVETOPISEMSKEGA PARKA 
 
Predlog idejne zasnove za svetopisemski park je izdelan za območje na Livadah, na 
obrobju mesta Izole. Območje leži med mestom in kmetijskimi površinami, ki so del 
kulturne krajine, ki obdaja mesto. Izola nima večjega javnega parka, ki bi bil namenjen 
rekreaciji ali drugim prostočasnim dejavnostim. Zato ima svetopisemski park priložnost, da 
postane v tem oziru koristna prostorska intervencija za potrebe mesta. Dejstvo, da leži v 
zaledju kmetijskih površin, je koristno z več stališč: novi park mesto v tem delu zaključuje 
in preprečuje širjenje pozidave v kulturno krajino, v prostor, kjer se vrši kmetijska 
pridelava. Glede na vrsto rabe – gre namreč za zeleno površino, park – je rešitev 
učinkovita tudi po drugi strani, saj ostaja del kulturne krajine, v kateri leži, in obenem kot 
parkovna ureditev dopolnjuje prostor mesta.  
 
Koncept svetopisemskega je javni mestni park, ki je namenjen kakovostnemu preživljanju 
prostega časa. Skuša zadostiti vsem starostnim skupinam, obenem pa predstaviti 
svetopisemske pripovedi. Svetopisemski park na Livadah v Izoli ne želi postati plačljivo 
zabavišče, kjer bi se dnevno odvijale predstave rojstva ali križanja Jezusa Kristusa, kot to 
počneta tematska parka Holy Land USA in Holyland Experience v ZDA. To tudi ni zgolj 
botanični vrt, ki bi predstavil v Svetem pismu omenjene rastline. Svetopisemski park v 
Izoli je ureditev, ki povzame določene lastnosti tematskih parkov, ki so v pomoč pri 
oblikovanju prostora in tvorjenju prostorskih pripovedi; je zelena površina, kjer večinsko 
rastlinsko gradivo predstavljajo svetopisemske rastline; tematska krajina, kjer so zgodbe 
predstavljene subtilno in obiskovalec dopolnjuje njihovo branje in je park, javna površina, 
ki je namenjena različnim uporabnikom.  
 
Koncept parka je v oblikovanju prostora, ki je hkrati kontemplativen, namenjen meditaciji, 
molitvi ali počitku, razmišljanju ob predstavljenih pripovedih – hkrati pa je to tudi prostor 
za različne prireditve, razstave, za otroško igro, rekreacijo ter druge prostočasne aktivnosti. 
Da se ti različni interesi (program parka) lahko uskladijo, koncept povzame lastnost 
tematskih parkov, ki so predeljeni v posamezne sklope, območja znotraj parka, ki so 
posvečena različnim temam. To naredi z nasipi in vegetacijo. Na te tematske sklope nato 
naveže tiste svetopisemske zgodbe, ki gredo v kontekst z določenim programom (npr. 
Noetova barka in vesoljni potop, kaos, razdejanje – otroško igrišče; Prilika o izgubljenem 
sinu, odvrnitev od Boga, greh, Božja ljubezen – mirni, meditaciji in molitvi namenjeni 
zasebni prostori). V parku se oblikuje dvanajst tematskih sklopov (dvanajst izraelskih 
rodov, 12 apostolov itd.), v katerih so kot kombinacija oblikovanja prostora (naj bo to 
oblikovanje terena, delo z vodo, oblikovanje z uporabo različnih materialov ali opreme) in 
izbire rastlin predstavljene različne zgodbe iz Svetega pisma. Ti sklopi se vežejo na glavne 
sprehajalne poti, dobro povezanost parka pa omogočajo številne sekundarne poti. Ob poti 
se navežejo tudi počivališča, ki prekinjajo tok obiskovalcev in omogočajo dobre poglede 
na vsebino parka.  
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Cilja parka na Livadah pa sta še dva. Park želi ostati del kulturne krajine, v katero je 
umeščen (obdajajo ga vinogradi, njive, kulturne terase, nasadi sadnega drevja), zato je 
uporaba svetopisemskih rastlin več kot primerna. Marsikatere od njih namreč ne uspevajo 
samo na Bližnjem vzhodu, temveč je mediteranska klima dovoljevala njihovo rast tudi na 
Slovenski Obali. Prek oblikovanja mehkih in organskih linij, nižjih nasipov, linijskih 
struktur, drevesnih gruč, skupkov, pa vse do posameznih dreves in različnih struktur 
grmovnic, se park naveže na lastnosti okoliške krajine, ki so jih prepoznale analize. Z 
odpiranjem pogledov pa se ta povezava še ojača. Kot drugo pa se park ponovno, in sicer 
prav z ugotovitvami analiz, naveže na samo mesto (tako programsko kot fizično). Park se 
naveže na bližnje stanovanjsko naselje Jagodje, na samo mesto Izola (z obstoječimi 
prometnimi povezavami in novimi ureditvami) in druge javne površine (kolesarska steza in 
pešpot Parencana, druge poti). Park postane pomembna programska dopolnitev mestu Izola 
in nenazadnje kvalitetna pridobitev v turistični ponudbi same občine, saj podobnega 
primerka – parka, ki bi obravnaval svetopisemske pripovedi – v Sloveniji še ni.   
 
Rešitev idejne zasnove za svetopisemski park, ki jo predlaga ta diplomska naloga, je le ena 
od številnih možnih variant. Kakor je veliko število bralcev, razumevanj in možnih 
interpretacij, tako veliko je tudi število načinov kako določeno svetopisemsko zgodbo v 
prostoru predstaviti. Podobno je z lokacijo. V Izoli so za takšen park primerne tudi druge 
površine. V tem kontekstu velja omeniti lokacijo nekoliko severneje od izbrane, območje 
nekdanjega kamnoloma. Vloga parka bi bila tu še toliko bolj izrazita – saniralo bi se 
degradirano območje, park pa bi se obenem še bolj zajedel v urbano tkivo. Čeprav se je 
naloga od iskanja druge lokacije oddaljila in se usmerila predvsem v obravnavo tiste, ki je 
parku namenjena sedaj, pa to vendarle je potencial v bodočem razvoju mesta. V 
prihodnosti gre razmišljati o tem, kako bi se linijske poteze drevnine, ki na pobočju Livad 
sledijo hudourniškim potokom, lahko prenesle v mesto, se vanj zajedle vse do starega 
mesta in plaže. Takšne poteze, bi zagotovile javne zelene površine, še pomembneje pa je, 
da bi se prav preko njih lahko usmerjalo širjenje mesta in preprečevalo razpršeno gradnjo v 
pobočje izolskega amfiteatra. Lastnost Izole namreč je strnjena pozidava v nižini in 
kmetijske površine v hribovitem zaledju, kar je kakovostna lastnost, ki jo je smiselno 
ohranjati. V obliki zelenega koridorja bi se tako lahko ustvarila večja poteza, ki bi tekla od 
plaže Svetilnik vse do notranjosti, do istrskega podeželja.  
 
 

 
Slika 23: Povezovanje mesta z zaledjem 

 
 
Sam park je namreč že sedaj umeščen ob Parenzano, ki je priložnost za razvoj omenjene 
poteze. Z drugimi javnimi zelenimi površinami (drevored pinij, drevored 1. maja, park 
Pietro Coppo itd.) se že tvori nekakšna navidezna diagonala, poteza, ki povezuje mesto in 
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podeželje. Parenzana, ki poteka od Kopra, se iz Izole preko predora Šalet nadaljuje v 
Strunjansko dolino, kjer leži krajinski park Sečovlje. Obenem je to dobro izhodišče za 
istrsko podeželje, kjer se v strnjenih vaseh izolskega amfiteatra razvija kmečki turizem. 
Parenzana, kot zelena poteza, ne bi pomenila samo kakovostnejše turistične ponudbe in 
prednost za turistični razvoj podeželja, takšna poteza, bi zadostila predvsem potrebam 
mesta po rekreacijskih površinah. 
 

 
Slika 24: Park kot del večje zelene poteze 

Svetopisemski park je v tem kontekstu lahko obravnavan kot del neke večje poteze v 
prihodnosti. Park je kakovostna programska okrepitev mesta, kot tudi pomembna 
dopolnitev turistične ponudbe. Načrt, ki pokaže, da za zasnovo tematske krajine, ni 



Bašelj A. Tematski park - primer svetopisemskega parka. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011  

 

68 

potrebno zgraditi zabavišča z dobesednim nizanjem pripovedi, je obenem rešitev, ki dano 
lokacijo odpira kot javno zeleno površino. Ne odpira pa samo prostora, temveč preko 
številnih načinov predstavitve, tudi same svetopisemske zgodbe. To preprečuje zgolj 
enostransko nizanje in branje pripovedi (tematski parki) ter tematiziran prostor odpira za 
interpretacije uporabnikov. Na tak način to postane prostor, ki posameznika vabi k aktivni 
vključitvi, sogradnji prostorske pripovedi in spodbuja njegovo domišljijo. 
 
  

7.2 PROGRAMSKA ZASNOVA SVETOPISEMSKEGA PARKA 
 
Svetopisemski park je namenjen vsem starostnim skupinam. To pomeni, da se v program 
vključi otroško igrišče, sprehajalne poti, prostore za rekreacijo (široke sprehajalne poti se 
uporabi za tek, travnik za aerobiko in igre z žogo, parkirišče se lahko uporabi za začasna 
športna igrišča), prostore za prostočasne aktivnosti (sedenje, ležanje, branje, opazovanje, 
hoja itd.), za oddih in počitek. Uredi se osrednji prireditveni prostor (različna praznovanja, 
sv. maše, prireditve, gledališki in glasbeni nastopi, literarni večeri) in razstavišče za 
začasne rastlinske razstave. To je obenem namenjeno tudi umetniškim razstavam na 
prostem (forma viva, fotografske, slikarske razstave). Ti programi se med seboj 
izključujejo (območja hrupa – otroška igrišča, športna igrišča na parkirišču, mirni kotički, 
prostori za kontemplacijo), zato se jih z nizkimi nasipi in vegetacijo predeli v posamezna 
programska območja. Ker pa se v teh območjih obenem predstavijo določene 
svetopisemske pripovedi, to postanejo tematski sklopi parka. Predeljeni so tako, da 
nemoteno prehajajo eden v drugega. Pričakovana območja hrupa (otroško igrišče) se 
umesti v severni del parka, kjer poteka prometnica Južna cesta, mirne kotičke in prostore 
za meditacijo pa se umesti predvsem v južni in vzhodni del parka, ki sta zaradi oddaljenosti 
od prometnice za to primernejša, obenem pa se prav tu odpirajo kakovosti pogledi na 
okoliško kulturno krajino.  
 
Ker park dela s posebnim rastlinskim gradivom in je zanj potrebno veliko vzdrževanja, se 
kot potreba pojavi ureditev servisnega objekta in pripadajoče infrastrukture. Tu zopet 
igrajo pomembno vlogo prav nasipi in vegetacija, ki servisni objekt, parkirišča in poti 
prikrijejo. Nasipi in vegetacija so tudi orodje, s katerim se park vizualno in fizično loči od 
Južne ceste (prometnica) ter se vstopna promenada loči od parkirišča. Služijo lahko tudi 
kot podest, ki omogoča daljše poglede v okolico in ločijo park od ceste (vzhodni del 
parka). Posebno rastlinsko gradivo je tudi eden od vzrokov ograditve parka. To omogoča  
nadzorovan vstop, pregled nad številom obiskovalcev in preprečuje vandalizem. Ker gre za 
poseben park, kakršnega v Sloveniji še ni, je pričakovan večji obisk. Iz tega razloga mora 
park razpolagati s parkirnimi mesti za obiskovalce (in zaposlene), avtobusnimi postajališči, 
sanitarijami ter elementi, kjer se obiskovalci lahko med obiskom osvežijo ali si oddahnejo 
– pitniki, umivalnice, počivališča (klopi, stoli). Ker je namen parka, da se obiskovalci v 
njem zadržijo dalj časa, je smiselna ureditev manjšega gostinskega obrata. Ograja pogojuje 
vhode. Uredi se glavni vhod, na katerega se navežejo dostopi s parkirišč in avtobusnih 
postajališč ter dva stranska vhoda, ki sta namenjena kolesarjem in peščem. Park potrebuje 
tudi osrednji objekt (info) ter več manjših oglasnih ali pojasnilnih tabel, kjer se lahko 
obiskovalci informirajo o dogajanju v parku (prireditve, program itd.) ali o njegovi vsebini 
(Sveto pismo). Od tematskih parkov svetopisemski park povzame tudi skrb za čistočo (koši 
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za smeti ob počivališčih, vzdrževalci, ki so v parku zaposleni) in manjše število tematskih 
sklopov. Vegetacijske strukture, odprti prostori in počivališča prekinjajo tok množice in 
razpršijo obiskovalce po parku. Preprosta zasnova – dve glavni poti, ki povezujeta vhode, 
en osrednji prireditveni prostor, sekundarne poti in tematski sklopi, ki se nanje vežejo – 
omogoča čitljivo branje prostora in obiskovalčevo orientacijo.   
 

 
Slika 25: Coning programa 

Coning programa pokaže navezavo vstopov (1), na območja, ki so jih analize pokazale kot 
najprimernejše. V SZ delu se ob vstop in dostopno cesto v stanovanjsko naselje naveže 
parkirišče za obiskovalce (3). V tem delu je prav zaradi obstoječih priložnosti (dovozna 
cesta) smiselno urediti glavni vhod, z osrednjim trgom in glavnim objektom (5). Omenjena 
območja, skupaj z območjem, ki ima kvaliteten pogled na Izolo (2) gradijo vstopno 
območje. Severni del območja proti cesti potrebuje bariero, ob njo je smiselno navezati 
otroško igrišče, za katerega hrup ni ovira. Glede na to, da bariero lahko tvori vegetacija je 
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ob ta del logično navezati tudi razstaviščni prostor za rastlinske razstave (11).  Osrednji del 
se razčleni - z vegetacijo ali nasipi (8) in se na tak način omogoči več različnih 
programskih (tematskih) območij (7, 9, 12, 13). Ob južni in vzhodni rob, ki sta od 
prometne Južne ceste odmaknjena, se umesti mirnejše, zasebnejše kotičke (12). 
 

7.3 FUNKCIONALNA SHEMA ZASNOVE 
 
Glavni vhod se umesti v SZ del območja, kjer se ga naveže na obstoječe dostope iz mesta. 
Iz dovozne ceste za stanovanjsko naselje se uredi dovoz na parkirišče za obiskovalce 
(avtomobil). Iz parkirišča se uredi tudi servisna cesta za zaposlene in vzdrževalce parka, ki 
vodi do servisnega objekta in parkirišča za zaposlene. V tem delu (SZ) sta prav tako 
urejena avtobusno postajališče in avtobusna postaja na nasprotni strani ceste. Ob avtobusni 
postaji se uredi tudi novo kolesarsko stezo in pešpot ter postajališča pred prehodi čez cesto 
v park. Parkirišče, avtobusna postaja, postajališča in dostopi iz mesta se vežejo na glavni 
vhod, prek katerega obiskovalci dostopajo v park. Urejena so parkirna mesta za kolesa, 
počivališča s klopmi, pitniki in vodnjaki, ki prekinjajo tok množice, obenem pa služijo 
počitku in zadrževanju. Takšna je tudi večja razgledna ploščad z vedutami na Izolo. Ob 
njej se uredi manjši paviljon, z info tablo in sanitarijami. Parkirišče za avtomobile je 
veliko, saj je ob vikendih, praznikih ali posebnih dogodkih (prireditvah, predstavah, 
otvoritvah razstav) v parku pričakovan povečan obisk. Med delovniki, ko ni pričakovanega 
večjega obiska, se notranji del parkirišča nameni sicer stalno vrisanim športnim igriščem 
(košarka, futsal, tekaška steza), ki se jim nameni tudi prostor za športne rekvizite (premični 
koši in goli). Preko večjega trga in osrednjega objekta (info, sanitarije, prva pomoč) 
obiskovalci vstopajo v ograjeni park. Do servisnega objekta je urejen dostop, ki pa je sicer 
zakrit (vegetacija, nasipi), da ne moti obiskovalcev in servis ostaja neviden (princip 
tematskih parkov). Prostor servisa je ločen tudi z ograjo. Iz osrednjega trga za objektom se 
v park razcepita dve glavni pešpoti, ki potekata v smeri ostalih dveh vhodov (izhodov). 
Nanju se navezujejo sekundarne poti, različna programska območja (tematski sklopi) 
parka, skozi katere te poti vodijo. Poti, ki povezujejo obe glavni promenadi, omogočajo 
dobro povezanost obeh sprehajališč in prehod med različnimi sklopi parka. Da se razbije 
tok obiskovalcev, so ob poteh urejena počivališča s pripadajočo urbano opremo. Na obe 
poti so vezani različni programski sklopi, ki so med seboj predeljeni z nasipi in vegetacijo. 
Ob južni poti je umeščena okrepčevalnica (lokal) in manjši bazen s pripadajočimi 
sanitarijami in garderobami za kopalce. Stranska vhoda, ki sta namenjena kolesarjem in 
pešcem, imata urejena počivališča in parkirna mesta za kolesa. 
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Slika 26:Funkcionalna shema zasnove 
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7.4 OBLIKOVNA ZASNOVA Z NAVEZAVO NA SVETOPISEMSKE ZGODBE 
 
Park je v oblikovan v dvanajst tematskih sklopov (Slika 25, Priloga A). Prostorske 
pripovedi se ne začnejo tvoriti šele znotraj ograjenega območja, temveč so tematski sklop 
že sami vhodi, kjer so predstavljene določene zgodbe (izhod Izraelcev iz Egipta, prehod 
čez Rdeče morje, odvisnost od vodnih virov). Znotraj parka se nato tematski sklopi vežejo 
na glavni sprehajalni poti, ki ju dobro povezujejo sekundarne poti. Nasipi in vegetacija 
razčlenijo prostor na posamezne tematske sklope, obenem pa odpirajo in usmerjajo 
poglede v okoliško krajino. Park je zasnovan kot sprehod čez posamezna tematska 
območja. V teh so nato zgodbe prikazane bodisi s samim oblikovanjem terena, uporabo 
vode, uporabo materialov, druge opreme (otroško igrišče ima posebna igrala) bodisi kar 
same rastline pripovedujejo določeno zgodbo. Tak tipičen primer je sklop »Življenje 
Izraelcev«, kjer obiskovalec s hojo med zaporedno nanizanimi zaplatami različnih poljščin 
v sosledju tvori asociacije in odkriva pripovedi, ki jih posamezne rastline predstavljajo. 
Zasnova k pripovedovanju pristopa tudi z združevanjem različnih elementov. Tak primer je 
sklop Gradnja Salomonovega templja, kjer pripoved o sijaju Izraela v času kraljev Davida 
in Salomona gradijo trije elementi: drevo (babilonska cedra), lesena ploščad in bazen, ki 
povzema tloris Salomonovega templja. Zasnova v določenih primerih zgodbo le nakaže in 
ji postavi okvir, od samega obiskovalca pa je odvisna njena interpretacija. Nasipi, ki 
členijo prostor, usmerjajo in omogočajo poglede, so v prenesenem pomenu miniatura (ne 
dobesedna) za hribovito palestinsko deželo. Struga ob potoku Rikorvo, kjer je 
predstavljena Mojzesova posvojitev, je z namensko oblikovanim strmim bregom na eni 
strani metafora za mrtvomorski jarek, ki ga je v svetopisemski deželi izdolbla reka Jordan, 
ki jo tu predstavlja potok Rikorvo. Podobnih primerov je še veliko, opišejo jih sledeči 
opisi. Ob tem se jasno postavi vprašanje, kako bodo obiskovalci vse te zgodbe brali, 
razumeli. Tu je v bistvu tudi poanta parka. Park zgodb namreč noče vsiljevati, temveč jih 
hoče pripovedovati na subtilen način. Park je namenjen vsakomur, tako katolikom kot 
muslimanom, tako verujočim kot ateistom. Namenjen je tudi tistemu, ki mu je Sveto pismo 
tuje. Ker pa ne gre pričakovati, da bodo pripovedi obiskovalci kar avtomatsko razumeli, se 
seveda uredi pojasnila, vendar ne v obliki tabel, marveč v obliki inskripcij v tlak poti, z 
določenimi izseki iz zgodb ali imeni posameznih sklopov. To je že dovolj, da bo 
posameznik sam začel z branjem prostora. Obenem pa ima park tudi info objekt, kjer 
posameznik lahko spozna vsebino parka.  
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Slika 27: Shema tematskih sklopov v parku 
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1. IZHOD IZ EGIPTA, ELIM IN STUDENCI (VSTOPNI DEL, STRANSKA VHODA) 
 
UPORABLJENE RASTLINE: drevesa: datljevec, akacija, cipresa, cimet (parkirišče); 
ostale: robida, ricinus, pelin, rutica. 
 
Osnovni elementi vstopnega dela so nasipi, parkirišča (avto, kolo), razgledna ploščad, info 
paviljon ter vodnjaki – pitniki. V tem vstopnem delu je z uporabo mandljevih palm in 
vodnjakov predstavljena pripoved o potovanju Izraelcev iz Egipta, ki so se na svoji poti 
ustavili v Elimu, kraju sedemdesetih palm in dvanajstih studencev. Vodnjaki, na katerih so 
napisana različna imena (Esek, Sitna, Beeršeba, Mara, Meriba itd.), govorijo o različnih 
pripovedih iz Stare zaveze, ki izkazujejo močno navezanost in odvisnost Izraelcev (kot 
nomadskega plemena) od vode. Na promenadi in na trgu pred glavnim objektom se razvrsti 
dvanajst cipres, ki predstavljajo dvanajst Izraelovih rodov, ki so izšli iz dvanajstih 
Jakobovih sinov. V tlaku pred objektom različni lesketajoči se kamni v tlaku predstavljajo 
pripoved o Abrahamu, ki mu je Bog obljubil tolikšno potomstvo, kolikor je zvezd na nebu. 
Pripoved o Abrahamu in njegovi ženi se nadaljuje s prehodom skozi objekt v park, pred 
katerim sta v tlaku vpisani imeni Abram in Saraja, na drugi strani prehoda pa Abraham in 
Sara – gre za zgodbo, v kateri Bog poimenuje Abrahama. Pri prehodu skozi objekt (tudi pri 
stranskih dveh vhodih) se obiskovalci sprehodijo čez rdeč tlak, ki je metafora pripovedi o 
prehodu Izraelcev čez Rdeče morje. Simbolno obiskovalec na tej stopnji na podoben način, 
kot so Izraelci prešli v svojo svobodo, prestopi v nov svet – svetopisemski park. 
 
Na osrednjem trgu v parku so v tlaku narisane različne živali, kar je predstavitev zgodbe o 
apostolu Petru, ki se mu je med počitkom v Jopi v sanjah prikazal platnen prt poln živali. 
Prek tega prta mu je Bog razodel, da je evangelij namenjen vsem, ne samo Judom. 
Uporabljena zgodba gre v kontekst z namenom samega svetopisemskega parka – ta je 
namenjen vsakomur. Vstopni motiv živali v tlaku vzpostavlja povezave z Edenom, rajskim 
vrtom in obiskovalca uvede v okvir pripovedi, v katero vstopa. 
 
Iz trga se odcepita dve glavni sprehajalni poti. Dve poti sta simbol za Staro (severna) in 
Novo (južna) zavezo, torej osnovno, dvodelno zgradbo Svetega pisma. Ta simbolika je 
podkrepljena z nenehnimi inskripcijami in napisi na in ob obeh poteh iz tistega dela 
Svetega pisma, ki ga pot predstavlja. Podobno sta ti dve poti tudi simbol razdelitve 
kraljestva, ki je razpadlo na severni Izrael in južno Judejo po smrti kralja Salomona. 
Tematski sklopi, ki se na ti poti navezujejo, pa niso tako premočrtni, temveč prepletajo 
zgodbe iz obeh delov knjige. 
 



Slika 28: Vstopni del, prvi tematski sklop. Skice prikazujejo ureditve posameznih delov od splošnega do detajla. 1 - pogled iz križišča proti glavnemu vhodu, 2 - prerez čez vstopni del in parkirišče, 3 - ureditev paviljona 
(info tabla, WC) in razgledne ploščadi z veduto na staro mesto jedro Izole, 4 - pogled proti glavnemu vhodu, 5 - napisi na pitnikih se navezujejo na posamezne zgodbe, 6 - oblikovanje pitnika
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2. VESOLJNI POTOP, RIBIČI LJUDI, DAVID IN SAVEL (OTROŠKO IGRIŠČE) 
 
UPORABLJENE RASTLINE: drevesa: jablana, bor, akacija; ostale: robida, ricinus, 
kaprovec (tvori grmovni rob proti Južni cesti). 
 
Otroško igrišče je zgrajeno iz treh delov. Osrednji del z manjšimi utrjenimi peščenimi 
reliefnimi oblikami (nasipi, globeli) predstavi pripoved o vesoljnem potopu. Relief, ki je že 
kar pretirano oblikovan, prav s pretiravanjem v prenesenem pomenu govori o kaotičnosti, 
ki je na svetu nastala ob naraščanju vode in porastu velikih vodnih valov. V plitvejše 
globeli se iz podzemne cisterne lahko dovaja voda, kar omogoči interakcijo z glavnim 
medijem v pripovedi o potopu. Ob izteku valovitega terena leži robinzonski del igrišča, na 
katerem ležijo različne lesene konstrukcije, ki otrokom omogočajo sestavljanje, 
preoblikovanje, premeščanje elementov. V tem »kaosu« se zaključi zgodba o potopu (in o 
tem, kar je po njem na svetu ostalo).   
 
Severni del otroškega igrišča je sestavljen iz različnih prepletov mrež in visečih mostov, 
gugalnic, visečih košar in sedal, ki otrokom omogočajo aktivno igranje in preizkušanje 
njihove stabilnosti, spretnosti. Obenem se s prepletom mrež tvori pripoved o Jezusu in 
učencih, ki jim je zaupal nalogo, da postanejo ribiči ljudi. Otroci se v mreže dobesedno 
»ulovijo«.  
 
Južni del igrišča izkorišča dani nasip za izgradnjo toboganov in plezanja po vrvi. V nasipu 
se oblikujejo vdolbine – jame, preko katerih lahko otroci plezajo ob pomoči vrvi. Na 
nasipu je zasajeno grmičevje, da se igrišče loči od prireditvenega prostora. Vdolbine in 
jame tvorijo pripoved o Davidu, ki je bežal pred kraljem Savlom, in obenem poudarjajo 
pomen jam, vdolbin v celotnem Svetem pismu (Danijelov levnjak, Jožef v ječi itd.).   
 



Slika 29: Drugi tematski sklop, otroško igrišče. Različne sestavine iz sveto-
pisemskih zgodb so snov za oblikovanje terena in različnih igral. 1 - jame, 
v katerih se je David skrival pred Savlom in levnjak, kjer je živel Danijel 
(teren na nasipu), 2 - mreže s katerimi so apostoli lovili ribe in kasneje 
ljudi, učence (igralo za plezanje, ravnotežje), 3 - les, iz katerih je bila zgra-
jena Noetova barka (igralo za vzpenjanje, plezanje, sestavljanje elemen-
tov), 4 - valovi vesoljnega potopa (valovit teren), 5 - prerez čez igrišče
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3. ŽIVLJENJE IZRAELCEV, JEZUSOVE PRILIKE (RAZSTAVNI PROSTOR) 
 
UPORABLJENE RASTLINE: drevesa: cimet, cipresa, rožičevec, judeževo drevo, jablana, 
mirta; ostale: narda, aloja, rutica, koriander, kumina, koper, pelin, hizop (umeščene ob 
intimne prostore), kaprovec (tvori grmovni rob proti Južni cesti), pšenica, ječmen, proso, 
pira, lan (sejane na poljih polja), mak (na robovih polj, kjer kot kontrast poljščinam (beli 
barvi maka, pšenici) označuje križišča poti). 
 
Razstavni prostor je zasnovan kot preplet poti med različnimi polji, na katerih so 
predstavljene različne poljščine in vlaknaste rastline. Tu so posajeni tako bombaž, lan, 
stročnice (bob, leča) kot tudi pšenica, ječmen, pira in proso. Polja predstavljajo rastline in 
zgodbe, ki jih te poosebljajo. Ob poteh so urejena počivališča, intimni prostori, ki so 
namenjeni opazovanju teh zaplat, obenem pa so to manjši zeliščni vrtovi, saj se ob njih 
naniza različne dišavne in začimbne rastline ter zelišča, ki so omenjena v Svetem pismu. 
Tako to postanejo manjši aromatični vrtovi. V tem delu so predstavljene predvsem 
pripovedi iz Stare zaveze (deset nadlog in uničenje ječmena v Egiptu), govorijo o 
poljedelski kulturi in navadah Izraelcev (zgodba o Ruti, zvesti snahi – posek v polju 
ječmena – reveži so po opravljeni žetvi lahko paberkovali padlo seme na polju), obenem pa 
se navežejo na Jezusove prilike (prilika o pšenici in ljulki, o pšeničnem zrnu, o sejalcu 
itd.). Ne samo da ta del postane del rastlinske bariere proti Južni cesti, zaradi začasne 
narave rastlin, ki so tu posajene (žetev ječmena v aprilu, pšenice v maju in juniju itd.) te 
zaplate, med katerimi so urejene poti, postanejo razstavni prostor – najsi bo to kiparska, 
slikarska, fotografska ali pa še pomembneje rastlinska razstava. 
 



Slika 30: Tretji tematski sklop, razstavni prostor.  Na poljih uspevajo različne rastline, obenem pa so to prostori za 
različne razstave, najsi bodo rastlinske ali umetniške - slikarske, formaviva itd. 1 - Prostor je zasnovan kot sprehod 
med polji različnih kulturnih rastlin, ki predstavljajo določene zgodbe.  2 - Posek v polju ječmena predstavi 
zgodbo o Ruti zvesti snahi in o poljedelski kulturi Izraelcev, kjer so reveži lahko paberkovali padlo klasje. 3 - Rast-
line tvorijo bariero proti cesti, ob poljih pa so zasnovani tudi različni manjši kotički, aromatični vrtovi, kjer se odpi-
rajo pogledi na razstavni prostor. 4 - Mak, ki je posejan na robovih polj, ž živo rdečo barvo svojih cvetov ustvarja 
kontrast polju ječmena, pšenice, lana in bombaža. Posejan je na robovih in označuje križišča poti med polji.
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4. JEZUS GOVORI O BOŽJI LJUBEZNI, GORA HOREB IN PLOŠČI POSTAVE 
(PRIREDITVENI PROSTOR) 
 
UPORABLJENE RASTLINE: drevesa: jablana, akacija, mandljevec; ostale: robida, 
ricinus, pelin, osat (grmovnice gradijo rob in preprečujejo vzpenjanje na nasip v določenih 
strmejših predelih). 
 
Osrednji prireditveni prostor je namenjen različnim praznovanjem, predstavam, sv. mašam, 
gledališkim igramitd. Zasnovan je kot globel, na dnu katere leži ploščad z oltarno mizo. Ta 
je prenosna, saj je prostor namenjen različnim prireditvam. Motiv amfiteatra – po terenu so 
namreč razmeščene klopi – tvori prostorsko pripoved o Jezusovem učenju. Nastopajočim, 
ki v prostor (na ploščad, oder) vstopajo s servisne poti na južni strani, ozadje gradi lok 
mandljevcev in tvori belo kuliso prizoriščnemu prostoru. Ta leži pod nasipom – 
poimenovanim gora Horeb, na tej gori je Mojzes prejel plošči postave. Ker so nekateri 
gledalci postavljeni v globel, se učinek sicer le 3-metrskega nasipa poveča. Teren, ki 
obdaja globel, se prekine proti jugu in omogoči kakovostne poglede na južno pobočje 
pridelovalnih teras.  
 



Slika 31: Četrti tematski sklop predstavlja osrednji prireditveni prostor. Zgodba o 
Jezusovem učenju je tu predstavljena v obliki am�teatra, ki ga obdajajo klopi. Kakor je 
Jezus razširjal svoj nauk med ljudi, se tu preko prireditev razširjajo različna sporočila - 
pa naj bodo to sv. maše, gledališke igre ali koncerti. Oder, ki je kot okrogla plošča iz 
pranega betona postavljen pod nasip, je metafora za plošči Zaveze, ki jih je Mojzes 
dobil na gori Horeb (nasip) - 1. Za oder so zasajeni mandljevci in jablane, ki tvorijo 
naravne kulise - 2. S tem, ko so oder in klopi postavljene v globel, se učinek sicer 
nizkega nasipa poveča - 3. Nasip, ki obdaja am�teater je z drugim nasipi v parku meta-
fora za gorato palestinsko deželo. Prekinjen je proti južni strani, da so omogočeni 
kakovostni pogledi na južne terase vinogradov. 
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5. ABRAHAM DARUJE IZAKA V DEŽELI MORIJI, IZRAELCI TAVAJO V 
PUŠČAVI, ABSALOM BEŽI PRED DAVIDOM (GAJ, OBLIKOVAN TEREN) 
 
UPORABLJENE RASTLINE: drevesa: hrast, terebinta.  
 
Ob južni poti se ob osrednji trg naveže območje z neravnim terenom in geometriziranimi 
gmotami, vrh katerih uspeva hrastov gozd. Sprehajalna pot vodi mimo gmot samih in 
neravnega terena, tako da lahko obiskovalci predel poljubno obidejo. Sam teren deluje 
konfuzno, geometrizirani nasipi so ostrih oblik. Teren z različnimi nagibi obiskovalca 
deziorientira in ga tako skuša približati pripovedi o vzgajanju božjega ljudstva Izrael v 
puščavi. Teren je govorica o izgubljenosti ljudstva, geometrizirani nasipi so puščava, ki je 
štirideset let ostro kljubovala temu nomadskemu ljudstvu. Geometrijske oblike nasipov 
obenem predstavljajo deželo Morijo, v katero je odšel Abraham z namenom, da daruje 
svojega sina Izaka. Nasipi in neraven teren so nenazadnje gradniki pripovedi o Jezusu, 
njegovi stiski in zmedenosti, ko ga je v puščavi štirideset dni skušal hudič. Gaj hrastov, ki 
se dviga nad reliefom, je prostorska metafora Efraimskega gozda – kjer se je Absalom v 
bežanju pred svojim očetom Davidom ujel v hrastovo vejo. Ob samo pot so nanizane 
terebinte, ki z nasipom, ki zakriva servis, tvorijo učinek doline: terebintove doline, v kateri 
sta se bojevala Goljat in David.   
 



Slika 32: Peti tematski sklop gradita dve sestavini - oblikovani teren in rastline. Teren, ki je v prenesenem pomenu kamnita in pusta dežela Morija v kateri je Abraham želel darovati svojega 
sina Izaka, je svojo obliko dobil po kamenju. Te stilizirane oblike se poveča in ustvari različne gmote med katerimi se sprehajajo obiskovalci. Da je poudarjena zmedenost in konfuznost, 
stiska, ki so jo v puščavi čutili tako Izraelci kot Jezus, je teren še dodatno nagnjen v različne smeri. To obiskovalce dizorientira in zmede. Krošnje hrastov pa ustvarijo mračno, temnejše okolje, 
v katerega mestoma pronicajo sončni žarki  -   kot upanje na obljubljeno deželo in kot Stvarnik, ki izvoljenega ljudstva nikoli ne zapusti.
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6. SLAVJE V KANI GALILEJSKI, VSAK LEŽI POD SVOJO SMOKVO (TRAVNIK) 
 
UPORABLJENE RASTLINE: drevesa: smokva; ostale: pelin, hizop, sivka, kaprovec in 
trnje (slednja tvorita živo mejo, rob).  
 
Gosteje zasajenemu predelu (Efraimski gozd) sledi odprt travnik, ki iz prireditvenega 
prostora dovoljuje poglede na južno pobočje. Ob robove so zasajene smokve, pod katere so 
umeščene lesene ploščadi, ki so namenjene počitku. Iz ploščadi pod smokvami, te namreč 
združeno tvorijo pripoved o obljubljeni deželi, v kateri naj bi »vsak sedel pod svojo 
smokvo« (SP, Mih 4,4), se odpira pogled na južno pobočje vinogradov. V tem pogledu je 
na travnik umeščenih šest praznih kamnitih amfor, ki tako skupaj z okoliško krajino 
(pogled na vinograde) tvorijo pripoved o Kani Galilejski, v kateri je na svatbi Jezus 
spremenil vodo v vino.  
 

 
Slika 33: Šesti tematski sklop. Pripoved o Jezusu v Kani Galilejski, kjer je spremenil vodo v vino. Pripoved 
se tvori preko amfor, ki so postavljene pred kulturne terase vinogradov, ki krasijo južno pobočje.  



Slika 34: Šesti tematski sklop, smokve in oblikovanje ležalnikov. Pripoved o izobilju in polnosti v obljubljeni deželi, 
ki bo nastopilo, ko bo vsak sedel pod svojo smokvo, je predstavljena tudi preko oblikovanja ležalnikov. Te lesene 
ploščadi so namenjene ležanju, branju, sedenju, počitku - skratka uživanju. Oblikuje se jih v deloma valovite 
ploščadi, ki delujejo kot vzglavnik, naslonjalo ali podpora za noge. 
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7. MOJZESOVA POSVOJITEV, PREROK ELIJA OB POTOKU KERIT (POTOK, 
TEREN) 
 
UPORABLJENE RASTLINE: drevesa: vrba, topol; ostale: papirus, trst, kolmež, trstje. 
 
Vodotok Rikorvo je hudourniški potok, zato je njegova struga večino časa suha. Iz tega 
razloga se ga v določenem delu parka (pod parkiriščem, servisnim območjem, deloma v 
parku) uredi v podzemni tok, deloma pa se ga pusti odprtega. V sledečem tematskem 
sklopu je urejena sprehajalna pot z blagim dostopom do same struge, ob katero so 
umeščene različne vlaknaste rastline (papirus, trst, kolmež itd.), ki pripovedujejo o 
Izraelcih v Egiptu in zgodbo o Mojzesu, ki je bil v košari spuščen po reki Nil. Na nasprotni 
strani struge leži strm, utrjen teren, ki posnema ostre oblike mrtvomorskega jarka, ki ga je 
izoblikovala reka Jordan. Ker je nasip na nasprotni strani nizek, so kakovostni pogledi na 
južno pobočje še vedno omogočeni. Ob sam potok se zasadijo nižje rastline, v samo 
območje pa tudi drevesa, ki skupaj z rastlinami ob strugi preprečujejo preveliko 
izhlapevanje in zadržujejo vodo po deževju. Struga potoka v prenesenem pomenu govori o 
preroku Eliji, ki je pred hudobno kraljico Jezreelo zbežal na drugo stran Jordana k potoku 
Kerit, iz katerega je pil, hrano pa so mu prinašali krokarji.  
 



Slika 35: Sedmi tematski sklop. Rastline, ki uspevajo v Nilovi delti govorijo o 
Mojzesovi posvojitvi, ki ga je kot dete v košari opazila kraljica (1). Odprta 
struga potoka Rikorvo obenem postane metafora za potok Kerit ob katerem 
je prebival prerok Elija. Ker je park na Obali, se ob potok zasadijo nižje rastline 
in drevesa, ki mečejo senco in preprečujejo izhlapevanje vode (1). Brežina na 
nasprotni strani, ki posnema Mrtvomorski jarek (2) je lahko utrjena na 
številne načine (3), ki preprečujejo erozijo strmega bregu. Nasip je dovolj 
nizek, da še vedno omogoča kakovostne poglede na južno pobočje (4). 
Pristopi do potoka so različni (5 - voda - kamenje, 6 - voda - obvodne rastline, 
7 - voda - trata) kar učinkuje kot pester in privlačen prostor. 
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8. GRADNJA SALOMONOVEGA TEMPLJA, SALOMON IN LEPA BATŠEBA 
(OKREPČEVALNICA, BAZEN) 
 
UPORABLJENE RASTLINE: drevesa: libanonska cedra; v primeru vodnega vrta: različne 
vodne in obvodne rastline. 
 
Glavni elementi so lesena ploščad, bazen, objekt okrepčevalnice in libanonska cedra. Ti 
skupaj tvorijo okvir za različne zgodbe o kraljih Davidu in Salomonu. Bazen, ki z 
miniaturo predstavi tloris Salomonovega templja, prav ta tloris izkorišča za predelitev 
bazena v manjše enote, ki se jih lahko izkoristi za gojenje vodnih rastlin, za plavalni bazen, 
bazen s termalno vodo itd. Zasadi se eno samo cedro in se ji tako omogoči zadosten prostor 
za razrast v mogočno odraslo rastlino. Z lesene ploščadi se odpirajo kakovostni pogledi na 
južno pobočje Livad. Združitev teh elementov torej pripoveduje več zgodb: zgodbo o 
kralju Davidu in Urijajevi ženi Batšebi, ki jo je David opazoval med kopanjem in se vanjo 
naposled zaljubil; zgodbo o gradnji templja v času kralja Salomona, o slavi in veličastvu 
kraljestva, ko mu je le-ta vladal. Cedra je metafora za njegovo trgovanje s kraljem 
Hiramom, od katerega je odkupil les za gradnjo templja. Nenazadnje je kopel metafora tudi 
za številne druge kopeli in zdravilne potoke, ki so omenjeni v Svetem pismu (kopel Siloa – 
Jezus ozdravi slepca itd.). 
 



Slika 36: Osmi tematski sklop. Pripoved o kraljih Salomonu in Davidu ter veličini 
kraljestva v času njune vladavine (1). Bazen, ki posnema tloris Salomonovega templja je 
uporaben za različne namene - v njem se lahko uredi globlji plavalni bazen za odrasle ter 
nižjega, za otroke. V njem pa se lahko gojiju tudi vodne rastline, ki jih omenja Visoka 
pesem kot gojene rastline v vrtu. Lesena ploščad je nagnjena (3), da omogoča prijetno 
ležanje z dobrimi pogledi na kulturne terase na jugu (1), kar je sploh kvaliteta tega pros-
tora.  
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9. JEZUSOVO TRPLJENJE V VRTU GETSEMANI (KORTENSKE STENE, 
BLODNJAK) 
 
UPORABLJENE RASTLINE: drevesa: oljka, judeževo drevo. 
 
Ograjeni vrt, ki je v bistvu labirint, sestavljen iz navpičnih vijugastih sten iz kortena, je 
predstavitev zgodbe o Jezusovem trpljenju v vrtu Getsemani. Prek tavanja in blodenja med 
zavitimi kortenskimi stenami, prek izgubljenosti in iskanja poti iz blodnjaka se skuša 
obiskovalcu v prenesem pomenu predstaviti tisto stisko, ki jo je doživljal Jezus, ko je v 
vrtu čakal, da ga pridržijo. Kot rastlinsko vrsto vrt uporabi oljke, ki še danes uspevajo v 
originalnem vrtu v Jeruzalemu. Na delih, kjer se zdi pot brez izhoda in se zdi, da se je 
obiskovalec izgubil, se umesti judeževo drevo (Cercis siliquastrum) kot znamenje 
izgubljenosti apostola Jude. 
 



Slika 37: Deveti tematski sklop. Stiska in izgubljenost, ki jo je v vrtu Getsemani 
doživel Jezus, je predstavljena preko tavanja in iskanja v labirintu iz kortenskih 
sten. V tem vrtu so oljke kazalci prave poti, judeževo drevo pa je simbolno, kot je 
Juda izdal Jezusa, tu znak za zgrešeno pot (1). Kortenske stene, ki so nagnjene v 
različne smeri, zahtevajo več uporabnikove odzivnosti in orientacije (2). Stene so 
lahko različnih višin, vendar pa so za učinek labirinta primernejše višje (3). Več je 
tudi možnosti kateri material se izbere za podlago v vrtu (4).
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10. DREVO ŽIVLJENJA V RAJU, PRIHOD V OBLJUBLJENO DEŽELO (NASIP, 
VODNJAK) 
 
UPORABLJENE RASTLINE: drevesa: mirta, oljka, mandljevec, granatno jabolko, 
citrona, smokva, vinska trta.  
Na manjšo vzpetino (0,7 m), ki jo prekriva beli prodec, se umesti vodnjak (vodno zrcalo), 
sredi katerega stoji Drevo življenja (mirta). Obiskovalec se po prodnatem nasipu lahko 
vzpne do vodnjaka ali pa drevo zgolj opazuje in se sprehodi okrog samega nasipa. Ne samo 
da se drevo na postavi na nasip, drevesu se z lokom mandljevcev (beli cvetovi) in oljk v 
ozadju ustvari kuliso in tako poudari pomen, ki ga to drevo vsebuje. Ta izčiščeni motiv je 
abstrakcija rajskega vrta Eden, v katerem sta bivala Adam in Eva. Obenem pa se tu z 
uporabo rastlin (smokva, granatno jabolko, citrona, mandljevec itd.) tvori pripoved o 
Kaananu, obljubljeni deželi, v kateri Bog nudi izobilje svojemu izvoljenemu ljudstvu.  



Slika 38: Deseti tematski sklop. Drevo Življenja leži 
na sredi vodnjaka na prodnatem nasipu. Mandljevci 
in oljke drevesu Življenja tvorijo kuliso (1). Vodnjak 
je zasnovan tako, da voda teče od drevesa, od vira 
Življenja. Ker je nagnjen tudi nasip je tako še 
poudarjen prizor, ki ga krasijo stilirane luči vodnjaka 
preko katerih polzi voda (2). Gre za pripoved o Abra-
hamu, ki mu je Bog obljubil takšno potomstvo kot je 
zvezd na nebu (3). Obiskovalci se lahko do vodnjaka 
vzpnejo, obkrožijo nasip po utrjeni trati ali pa motiv 
preprosto opazujejo (1, 4). 
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11. MANA V PUŠČAVI, PRILIKA O SEMENU IN LJULKI, PLAŠČ IN LILIJE NA 
POLJU (TRAVNIK)   
 
UPORABLJENE RASTLINE: regrat, lilija, šaronska narcisa, mak, gladiola, vetrnica, 
ljulka, krizantema, žafran, kamilica.  
 
Vzdolžna travnata ploskev, ki jo z obeh strani obdajajo drugi tematski sklopi in nasipi, 
služi kot cezura oziroma večja odprta površina (brez dreves). Travnik, ki je namenjen 
različni rabi (ležanje, sedenje, igra), je izjemno gosto posejan z regratom. Ko ta junija 
cveti, regratove lučke tvorijo mehko belo površino, ki z vetrom postopoma izginja. Tako se 
tvori pripoved o Izraelcih v Sinajski puščavi, ki jim je Bog poslal mano z nebes. Travnik 
pa je posejan tudi z divjimi rožami in zelmi, ki jih Jezus omenja v svojih prilikah. Rože s 
številnimi barvami govorijo o različnih preprostih množicah, med katere se je podal Jezus 
in učil svoj nauk (In sicer je velikokrat govoril v prilikah, da so ga preprosti ljudje 
razumeli.).  

 
Slika 39: Enajsti tematski sklop gradi polje regratovih lučk in različne rastline, ki jih Jezus omenja v svojih 
prilikah. 
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12. PRILIKA O IZGUBLJENEM SINU, ELIJA NA GORI KARMEL, MOJZES IN 
OGNJENI GRM (NASIP, VZHODNI ROB PARKA) 

 
UPORABLJENE RASTLINE: drevesa: oljka, rožičevec; ostale: ognjeni trn, vinska trta, 
aloja, narda, hizop, trnje, rutica, robida, ricinus, kaprovec, osat. 
 
 V vzhodnem delu parka je urejena sekundarna sprehajalna pot na nasipu, ki loči park od 
ceste, obenem pa omogoči daljše poglede iz območja. Ob to pot se umesti počivališča – 
razgledišča, ki jih torej krasijo omenjeni kakovostni pogledi. Cikcakasta pot in rožičevec 
ob tej govorita o Jezusovi priliki O izgubljenem sinu. Ta je zapustil svoj dom in taval po 
svetu (cikcakasta pot), na koncu pa pristal ob svinjah, ki so se hranile z rožičevcem. Nasip, 
ki se v skrajnem severnem robu dvigne (2 m), ima urejeno leseno ploščad, s katere lahko 
obiskovalec opazuje model oltarja, ki ga je Bog naročil postaviti preroku Eliju na gori 
Karmel. Gre za pripoved, v kateri je z ognjenim stebrom pokazal svoje veličastvo nad 
poganskim bogom Baalom. Prostori ob tej sekundarni poti so predeljeni z vegetacijo in 
zasnovani kot mirni postori, namenjeni kontemplaciji. Rastlinski rob, ki skriva ograjo in 
obenem temu delu omogoča zasebnost, poleg drugih rastlin gradi tudi ognjeni trn 
(Pyracantha coccinea), ki je s svojo barvo v pomenskem prenosu goreči grm, v katerem je 
Bog spregovoril Mojzesu.  
 



Slika 40: Dvanajsti tematski sklop. Na cikcakasti poti, ki govori o priliki o izgubljenem sinu so urejena počivališča. Te intimne prostore 
krasijo pogledi na okoliško kulturno krajino, rastline pa tako z zunanje  kot notranje strani tvorijo bariero, ki omogoča zasebnost (1).V 
severnem delu je postavljen model oltarja iz zgodbe o preroku Eliji na gori Karmel (2), rob iz ognjenega trna pa tvori pripoved o 
Mojzesu, ki se mu je Bog pokazal v obliki gorečega grma (3).
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8 SKLEP 
 
Cilj diplomskega dela je bila izdelava zasnove za svetopisemski park na Livadah v Izoli. 
Ker se je park posvetil točno določeni, specifični temi – pripovedim Svetega pisma – je v 
tem kontekstu zelo soroden tematskemu parku. Naloga je zato najprej opredelila, kaj 
tematski park sploh je, kakšne so njegove lastnosti kot prostorska ureditev in na kakšen 
način je predstavljena tema, ki ji je posvečen. 
 
Ti prostori, ki so navadno namenjeni zabavi in razvedrilu ljudi, povečini vso svojo 
pozornost namenjajo obravnavi teme do takšne mere, da to postanejo povsem novi svetovi, 
izboljšane verzije originalov. Programsko so to zabavišča s številnimi mehanskimi 
atrakcijami, 3D kinematografi, različnimi simulacijami, predstavami in prireditvami. 
Prostorsko pripoved tvorijo na dobeseden način, prenos je direkten in brez abstrakcije, 
pripoved je poustvarjena točno tako, kot je opisana. 
 
Svetopisemski park, ki je tematskemu sicer zelo soroden, pa vendarle ni čisto takšen 
prostor. Zasnova za svetopisemski park namreč ni želela ustvariti zabavišča, lunaparka z 
določeno temo, ki bi bil namenjen razvedrilu in zabavi ljudi. Namesto tega je ustvarila 
park, ki prek oblikovanja prostora in uporabe specifičnih rastlin obravnava tematiko 
Svetega pisma in obenem postane kvaliteten doprinos k odprtemu javnemu prostoru Izole. 
Park zaključuje mesto na njegovem obrobju, na stiku kulturne krajine z mestom.  
 
Kljub omenjenemu, je naloga pri oblikovanju idejne zasnove za svetopisemski park 
povzela določene lastnosti tematskih parkov, ki so za oblikovanje takšnega prostora lahko 
koristne. Ni povzela samo lastnosti organizacije parka v tematske sklope, ki se navezujejo 
na glavne poti, povzela je tudi uporabo nasipov in vegetacije za predeljevanje posameznih 
sklopov. Organizacija parka je preprosta, vendar zasnovana kompleksno, z namenom da se 
obiskovalci tu zadržijo dlje časa. Velik je poudarek na higieni, čistoči parka (številni koši 
za smeti, servisni objekt, številne sanitarije), obenem pa je ves servis, ki skrbi za 
vzdrževanje parka prikrit. Ograja svojemu namenu služi zgolj ponoči, da preprečuje 
morebiti vandalizem nad posebnimi rastlinskimi vrstami.  
 
Končni izdelek je tako svetopisemski park, ki prek inventarizacije in analiz danega 
območja v prostoru ni tujek, temveč s prostorom komunicira in ga dopolnjuje. Park kot 
raba (zelena površina) ostaja del kulturne krajine, hkrati pa je to del mesta, ki ga kot javni 
prostor okrepi v programskem smislu. Park želi kar najbolje ohraniti naravni vtis, ki je do 
določene mere dosežen že z samo uporabo rastlin (določene uporabljene rastline uspevajo 
na Slovenski Obali). Park je s svojim pestrim programom namenjen različnim dejavnostim 
(otroška igra, razstave, prireditve in meditacija) in vsem starostnim skupinam. 
Svetopisemske pripovedi so v njem predstavljene prek kombinacije uporabe rastlin in 
oblikovanja prostora. Različni tematski sklopi v parku pa grejo ravno v kontekst s 
programom. Naloga je pokazala, da za zasnovo tematske krajine ni potreben pristop 
pripovedovanja kot ga uporabljajo tematski parki. Načrt zasnove svetopisemske pripovedi 
namreč odpira za različna branja in razumevanja in tako park namenja različnim 
uporabnikom in daje prosto pot njihovi domišljiji. Park obenem postane kvalitetna 
dopolnitev mesta in ga s svojo lego poveže s kulturnim zaledjem.  
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9 POVZETEK 
Diplomsko delo obravnava pojem tematskega parka kot specifične prostorske ureditve, ki 
se navezuje na določeno temo, zgodbo ali pripoved. Pokaže na različne pristope podajanja 
pripovedi v prostor oziroma uporabe teme in analizira način, kot to počne tematski park. 
Cilj naloge je izdelava idejne zasnove za svetopisemski park, ki je zaradi posvečanja 
specifični temi tematskemu parku zelo sorodna oblika.  
 
Tematski park se je kot tematizirana krajina, ki je namenjena zabavi in razvedrilu ljudi, 
razvil iz treh predhodnikov: vrtov ugodja, svetovnih razstav in zabaviščnih parkov.  
Medtem ko so javni vrtovi ugodja vsebovali le manjše število elementov za zabavo in 
razvedrilo ljudi, so se svetovne razstave, ki so hvalile izume moderne dobe, predvsem pa 
zabaviščni parki, razbohotili v raznovrstni ponudbi in atrakcijah, ki so ob plačilu vstopnine 
zabavale obiskovalce. Tekmovalnost zabaviščne industrije, veliki začetni finančni vložki in 
stroški vzdrževanja so vodili v propadanje zabaviščnih parkov. Svoje je dodala tudi druga 
svetovna vojna.  
 
Razvoj množičnih medijev po vojni je botroval temu, da je zabaviščna industrija morala 
poiskati nov jezik, s katerim bi ponovno pridobila obiskovalce. To je uspelo Waltu 
Disneyju, ki je s tem, ko je zabaviščni sferi dodal temo, ustvaril svetove, ki so nudili 
edinstveno in nepozabno izkustvo. Z uspešnim oblikovanjem je ustvaril prostorsko 
ureditev, ki je danes pod pojmom tematski park razširjena po vsem svetu. Ti parki kot 
prostorski fenomen, ki skrbi za zabavo in razvedrilo ljudi, privabljajo vse večje število 
obiskovalcev. Z uspešno prodajno in oglaševalsko politiko so prešli meje svojih fizičnih 
okvirov in postali del našega vsakdana. 
 
Naloga ta pojav kritično opredeli, predvsem pa z obravnavo pojasni temeljne značilnosti 
tematskih parkov kot urejanja prostora in načina predstavitve teme.  
V drugem, projektnem delu pa se naloga ukvarja z izdelavo zasnove za svetopisemski 
park. Njen bistven izziv je predstavitev svetopisemskih pripovedi. Ker naloga prepozna kar 
nekaj koristnih lastnosti tematskih parkov, jih uporabi kot smernice pri oblikovanju 
zasnove. Dani prostor na Livadah v Izoli se z analizami in programsko vsebino poveže z 
mestom Izola. Iz tega nastane javna zelena površina, namenjena vsem starostnim skupinam 
– tako meščanom kot tujim obiskovalcem. Obenem pa prek različnih pristopov to postane 
tematizirana krajina, kjer so predstavljene zgodbe Svetega pisma.  
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POLJA, RAZSTAVNI PROSTOR - “ŽIVLJENJE IZRAEL- SPREHAJALNA POT IN POČIVALIŠČE S 
KLOPJO TER PITNIKI

RASTLINSKA BARIERA Z OGRAJOJUŽNA CESTA SPREHAJALNA POTSPREHAJALNE POTI NASIP - ČLENITEV PRODNATI NASIP VODNJAK Z “DREVESOM ŽIVLJENJA” TRAVNIK “MANA V PUŠČAVI” 
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PRILOGA F

PERSPEKTIVNI PRIKAZ 1
POGLED IZ OTROŠKEGA IGRIŠČA proti razstaviščnemu prostoru (tretji tematski sklop) in                    
osrednjemu prireditvenemu prostoru (četrti tematski sklop)



PRILOGA G

PERSPEKTIVNI PRIKAZ 2
POGLED ČEZ GLAVNI TRG proti vstopnemu objektu (tematski sklop ena) in odseku 
“RIBIČI LJUDI” otroškega igrišča (tematski sklop dve)
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