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Trideset let mineva od dneva, ko so bile Škocjanske 

jame svetu predstavljene kot še eden v nizu svetovnih 

naravnih biserov. Začetki raziskovanja krasa, velikost 

podzemnega kanjona, specifična flora in favna ter 

arheološke najdbe na tem območju so bili štirje razlogi, 

ki so prepričali odločevalce v procesu kandidature, da 

je območje Škocjanskih jam vredno vpisa na Unescov 

seznam.

Tako so Škocjanske jame po tridesetih letih še vedno 

edini naravni spomenik v Sloveniji in na klasičnem 

Krasu, ki je vpisan na seznam svetovne dediščine, kar 

jih še vedno uvršča na posebno – častno – mesto med 

naravnimi spomeniki sveta.

Kmalu po vpisu na Unescov seznam so se v Sloveniji 

začele priprave za ustanovitev regijskega parka 

Škocjanske jame, s katerim bi bila krhka kraška narava 

zavarovana tudi na državni ravni. Zakon o parku je 

bil tako sprejet leta 1996, leto kasneje pa je kot 

upravljavec parka začel delovati javni zavod, ki ima 

danes 22 zaposlenih. V parku imamo nalogo, da redno 

sprejemamo programe varstva in razvoja ter jim nato v 

okviru sprejetih smernic tudi sledimo. Poleg tega smo 

zavezani k stalnemu spremljanju in analiziranju stanja 

naravne in kulturne dediščine.

Ob vsem seveda ne gre zanemariti, da so Škocjanske 

jame pomembna slovenska turistična znamenitost. 

Vsako leto si jih ogleda več kot sto tisoč obiskovalcev. K 

temu pripomore skrb za prepoznavnost parka, pri kateri 

dajemo velik poudarek na izobraževanju o varovanju 

narave. Strokovno podkovani zaposleni vsakodnevno 

predajajo svoje znanje obiskovalcem, ki uživajo v lepotah 

kraškega podzemlja. V parku upamo, da se poleg tega 

tudi naučijo česa o njihovem varovanju. 

Za prijeten in urejen obisk parka Škocjanske jame 

je treba zagotoviti ustrezno infrastrukturo, ki jo skozi 

leta redno vzdržujemo in posodabljamo v skladu s 

strokovnimi smernicami za večjo zaščito okolja. Pri 

vsem je seveda zelo pomembno sodelovanje z lokalnim 

prebivalstvom, predvsem s tistimi, ki znajo ustanovitev 

parka izkoristiti kot prednost.

Ob dveh pomembnih obletnicah, ki ju v Škocjanskih 

jamah zaznamujemo letos, torej 30-letnici vpisa na 

Unescov seznam svetovne naravne dediščine ter 

20-letnici ustanovitve regijskega parka, spomnimo še 

na dva pomembna vpisa, ki sta ime jam in celotnega 

območja približala širši strokovni javnosti. Leta 1999 

so bile Škocjanske jame vključene med Ramsarska 

mokrišča, štiri leta zatem pa še v Unescov program 

Človek in biosfera (MAB). 

Regijski park Škocjanske jame tako vključuje izredno 

značilno in v svetovnem merilu neponovljivo kraško 

pokrajino, v kateri lahko obiskovalci na enem mestu 

občudujejo največ strnjenih naravnih vrednot oziroma 

naravne dediščine v obliki kraških ali drugih pojavov 

in zanimivosti. Skupaj s spletom jam, udornih dolin in 

posameznih naravnih spomenikov regijski park ponuja 

tipično kraško »arhitekturo«. Enkratna zastopanost 

rastlinstva in živalstva, združenega v izjemnem sožitju 

na izredno majhnem območju, pomeni, da je ta prostor 

biotsko in abiotsko zelo pester, torej zanimiv in  

hkrati ranljiv. 

Zato zaposleni v parku skupaj z domačini namenjamo 

pozornost predvsem ohranjanju naravnih ekosistemov 

in življenju ljudi v pristnem naravnem okolju. Veseli smo, 

da so naše delo opazili tudi na svetovnem kongresu 

Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) v Sidneyju, 

kjer so pohvalili našo vzorno skrb za dediščino. Upamo, 

da bomo v prihodnjih letih lahko še tako uspešno sledili 

zastavljenim ciljem ter s tem naravo obdržali v dobri 

kondiciji, s čimer bomo zagotovili, da bodo lahko njene 

lepote občudovali tudi naši zanamci. 

U v o d n e  b e s e d e

Stojan Ščuka,
direktor PŠJ
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Pot do vpisa na Unescov seznam

Pot, ki je vodila od zavedanja o lokalni zanimivosti 

Škocjanskih jam do prestižnih mednarodnih priznanj, je 

bila dolga, a z jasnim ciljem varstva naravne dediščine in 

krepitve razvoja krajev ob jamah. 

S svojim delom sem se tem ciljem zavezal leta 1976, 

ko sem bil izvoljen za predsednika izvršnega sveta 

občine Sežana in se tako zavzel, da je pomen izjemnih 

lepot Škocjanskih jam dobil konkretnejše okvire. Pri 

pripravi tedanjega razvojnega programa občine Sežana 

izhodišča za Vremsko dolino niso bila obetavna, zlasti 

po dokončnem zaprtju rudnika črnega premoga. Edino 

razvojno možnost je ponujal sistem Škocjanskih jam, ki bi 

ga predhodno ustrezno zavarovali. V soglasju z domačini 

in sodelovanju z ministrstvom RS za okolje so bili tako 

vzpostavljeni temelji za ustrezno varstvo. Sprejet je bil 

namreč Odlok skupščine občine Sežana o zavarovanju 

Škocjanskih jam (Ur. l. SRS, št. 17/80 in št.11/81). To 

je bil dokument, na katerem je temeljil začetek priprav 

na kandidaturo za vpis Škocjanskih jam na seznam 

svetovne dediščine v skladu z določili Konvencije o 

varstvu svetovne naravne in kulturne dediščine, ki jo je 

sprejela organizacija UNESCO.

V gospodarstvu je takrat potekala reorganizacija podjetij, 

in Škocjanske jame so bile vključene v sistem Turistične 

organizacije Portorož (TOP). Njeno vodstvo je imelo 

veliko razumevanja za nominacijo. Zlasti predsednik 

poslovodstva Marino Antolovič se je zavedal, kako 

pomembno je vztrajati pri postopku, in je delil vizijo 

uspeha. Kot član vodstva organizacije TOP sem začel 

ustrezne postopke za nominacijo pri Zavodu RS za 

varstvo naravne in kulturne dediščine, ki ga je tedaj 

vodil direktor Marjan Kolarič. V veliko veselje mi je bilo 

sodelovati s skupino strokovnjakov, ki so delovali pod 

okriljem zavoda, in so jo sestavljali Matjaž Puc, Stane 

Peterlin, Peter Skoberne in Marina Zupančič. Skupaj 

smo izdelali zelo dober in strokovno dovršen osnutek 

dokumenta kandidature, ki ga je na predlog ministra 

za okolje Matjaža Vuge podprl izvršni svet Republike 

Slovenije, zatem pa še izvršni svet SFR Jugoslavije. Ta 

je bil tudi uradni predlagatelj na sedežu organizacije 

UNESCO v Parizu. 

Proces kandidature je, z manjšimi presledki, potekal 

skoraj deset let. Ključen dogodek je bil obisk skupine 

strokovnjakov Mednarodne zveze za ohranjanje narave 

IUCN (angl. International Union for the Conservation of 

Nature), ki ocenjuje skladnost z zahtevanimi merili ter 

spremlja stanje lokacij Unescove svetovne dediščine. 

Po ogledu sistema Škocjanskih jam in okolice je skupina 

podala pozitivno oceno za nominacijo. Pri tem sta bila 

med različni dejavniki zelo pomembna dva dogodka, ki 

sta preroško začrtala prihodnje naloge parka: varstvo 

voda in predstavljanje Slovenije v mednarodni javnosti. 

Reka Reka, ki ponikne v Škocjanskih jamah, je bila takrat 

zaradi večjih izlivov industrijskih odpadnih voda v Ilirski 

Bistrici in mestnih komunalnih odplak zelo onesnažena, 

neprijetnega vonja in občasno polna pene. V sušnih 

obdobjih je bila voda v Škocjanskih jamah temno 

rjava, od nje se je širil smrad, kar je sprožilo kritike 

domačinov ob reki ter naravovarstvenikov in speleologov. 

Med slednjimi je bil posebno vztrajen pri opozarjanju 

in postavljanju zahtev za izboljšanje kakovosti vode 

dr. France Habe, ki je predano podpiral nominacijo 

Škocjanskih jam za vpis na seznam svetovne dediščine 

in kasneje tudi ustanovitev parka.

Na povabilo Zveze vodnih skupnosti Slovenije (ZVS) 

sem leta 1978 sprejel mesto njenega predsednika, 

z jasno opredelitvijo, da se odpravi onesnaženje 

reke Reke ter tako uresniči velika podpora in pomoč 

izvršnega sveta Republike Slovenije ter ministrstva RS 

za okolje ter ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano. Stanje se je z izgradnjo akumulacij Mola 

in Klivnik, čistilne napravo v Tovarni organskih kislin v 

Ilirski Bistrici in uvedbo suhega postopka proizvodnje 

lesonitnih plošč v tovarni Lesonit v Ilirski Bistrici opazno 

izboljšalo. Hkrati z zagotovitvijo biološkega minimuma se 

je zmanjšala nevarnost poplav. Pred dokončanjem teh 

investicij smo sprejeli skupino strokovnjakov IUCN, ki so 

si temeljito ogledali podzemni svet Škocjanskih jam in 

U v o d n e  b e s e d e

76



stanje reke. Poudarili smo pomen zaščite Škocjanskih 

jam za zagotavljanje kakovosti vode v reki Reki, pri tem 

pa predstavili ustrezne samoupravne sporazume za 

financiranje načrtovanih ukrepov za izboljšanje kakovosti 

vode, ki sta jih vzpostavila vlada RS in ZVS. Pomemben 

nosilec teh dejavnosti je bil takratni direktor strokovnih 

služb ZVS Vlado Gorišek.

Pomemben prispevek k uspešnosti nominacije je bila 

tudi predstavitev programa razvoja in zavarovanja 

Škocjanskih jam, ki sem jo kot predstavnik organizacije 

TOP imel čast izvesti na 9. speleološkem kongresu v 

Barceloni julija 1986. Posebej za to predavanje sem se 

naučil španskega besedila in tako v enem od Unescovih 

uradnih jezikov predlagal udeležencem kongresa, da 

podprejo kandidaturo in Škocjanske jame uvrstijo na 

prestižni seznam organizacije UNESCO kot edinstven 

naravni spomenik, enkraten in neponovljiv fenomen 

geoloških pojavov na Krasu. Predlog je bil s pomočjo 

generalnega sekretarja Mednarodne speleološke zveze 

UIS dr. Huberta Trimmla soglasno sprejet in tako postal 

skupaj s slovenskimi dokumenti podlaga za odločitev o 

kandidaturi. 

Postopke kandidature je koordiniral Urad RS za 

UNESCO. Njegova tedanja direktorica Zofija Klemen 

Krek je sodelovala pri razvoju in upravljanju parka 

tudi po nominaciji, pri pripravi zakona o parku ter kot 

predsednica sveta Javnega zavoda Park Škocjanske 

jame tudi sooblikovala uspešno delo s svojim strokovnim 

znanjem.

Na zasedanju mednarodnega odbora za svetovno 

dediščino pri organizaciji UNESCO v Parizu dne 26. 

11. 1986 so bile Škocjanske jame vpisane na seznam 

svetovne dediščine UNESCO kot 220. lokacija na svetu. 

Ob tej priložnosti nas je na veleposlaništvu v Parizu s 

ponosom in navdušenjem sprejel veleposlanik SFRJ 

Šnuderl.

Vsi, ki so pripravljali kandidaturo, so vložili veliko 

strokovnega dela, truda in vztrajnosti, da je bila med 

več nominacijami vseh tedanjih jugoslovanskih republik 

potrjena prav kandidatura Škocjanskih jam iz Slovenije. 

Vlada RS je leta 1996 na podlagi zakona o Regijskem 

parku Škocjanske jame ustanovila javni zavod Park 

Škocjanske jame, Slovenija. Tedaj me je ministrstvo 

RS za okolje in prostor povabilo, da kot direktor 

novega zavoda izvedem vse postopke za ustanovitev, 

registracijo in izdelavo programa varstva in razvoja za 

petletno obdobje (do leta 2000). Nepogrešljivo in tvorno 

sodelovanje smo začrtali z Mladenom Bergincem, 

predstavnikom ministrstva RS za okolje, ki je kot prvi 

predsednik sveta javnega zavoda sooblikoval prihodnji 

razvoj ter varovanje sistema Škocjanskih jam in parka v 

celoti.

Kot direktor sem začel izvajati programe varstva in 

razvoja s štiričlanskim kolektivom. Od prejšnjega 

upravljavca jam, podjetja Hoteli, turizem in gostinstvo 

(HTG), smo leta 1999 prevzeli v ekipo še turistične 

vodnike, tako da je v različnih letih dela kolektiv štel 20 

zaposlenih. 

Za celotno obdobje po ustanovitvi javnega zavoda je bilo 

zelo pomembno, da se je ustavil negativni razvojni trend. 

Ekonomski položaj domačinov v treh vaseh na ožjem 

območju parka z okoliškimi kraji pa se je precej izboljšal 

in ima skupaj s parkom vse možnosti za nadaljnji pozitivni 

razvoj. 

Poseben pomen Škocjanskim jamam, kot lokaciji 

svetovne dediščine UNESCO, daje Javni zavod Park 

Škocjanske jame, Slovenija, saj s kakovostnimi programi 

in številnimi dejavnostmi skrbi za varstvo naravne in 

kulturne dediščine ter trajnostni razvoj območja parka.

Z leti so Škocjanske jame postale ena redkih lokacij 

v svetu, ki se ponašajo s tremi mednarodnimi 

razglasitvami. Vključitvi na seznam svetovne dediščine je 

v letu 1999 sledilo še mednarodno priznanje konvencije 

Ramsar, ko so Škocjanske jame postale mokrišče 

svetovnega pomena. Leta 2004 pa je park postal del 

program UNESCO MAB (angl. Man and Biosphere) kot 

biosferno območje Kras. 

Naloge in dela direktorja sem opravljal do upokojitve leta 

2009. Za svoje delo sem prejel priznanje občine Divača, 

ki mi je dodelila naziv častnega občana. 

Imel sem privilegij s svojim delom sooblikovati pot 

od ideje do uspešne realizacije načrtov za varstvo in 

razvoj Škocjanskih jam z okolico. Zahvaljujem se vsem 

strokovnjakom, sodelavcem in prijateljem, ki so se podali 

z mano na pot od nominacije, vpisa na seznam svetovne 

dediščine do ustanovitve in delovanja zavoda, svojim 

nekdanjim sodelavcem in sodelavkam ter vsem novim, ki 

sledijo poslanstvu parka, za predano delo pri ohranjanju 

naše svetovne dediščine.

Albin Debevec, 
nekdanji direktor PŠJ  
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Mednarodna prizadevanja

V prispevku je nanizan le manjši del najpomembnejših 

dejavnosti in razreševanja težav po osamosvojitvi 

Slovenije v zvezi s statusom, varovanjem in upravljanjem 

prvega slovenskega spomenika dediščine, vpisanega 

na UNESCO-v seznam svetovne naravne in kulturne 

dediščine. Vse te dejavnosti so se izvajale z izjemno 

majhnim številom nosilcev, ki so vložili vanje veliko časa 

in dela, saj je bilo treba najti povsem nove organizacijske 

in vsebinske oblike delovanja, navezovati stike doma in v 

tujini, organizirati vključevanje in neposredno sodelovanje 

z organizacijo UNESCO in drugimi partnerji, danes pa 

lahko rečemo, da je bilo opravljeno veliko in uspešno 

temeljno delo, ki omogoča današnjim deležnikom 

kakovostno nadaljevanje izvajanja obveznosti do 

varovanja in razvijanja Parka Škocjanske jame. 

Republika Slovenija je bila 27. maja 1992 sprejeta v 

polnopravno članstvo UNESCO kot 167. država članica. 

V juniju istega leta je skupščina Republike Slovenije po 

načelu nasledstva ratificirala vse konvencije organizacije 

UNESCO, med njimi Konvencijo o varstvu svetovne 

naravne in kulturne dediščine. Skupno z ratifikacijo je bila 

podana obvezna izjava, da se Republika Slovenija strinja 

z vpisom Škocjanskih jam na seznam svetovne dediščine 

ter da s tem prevzema vse obveznosti, ki jih nalagajo 

konvencija, izvedbeni akti in pogoji, postavljeni ob vpisu 

jam na seznam svetovne dediščine, predvsem: sprejetje 

zakona o varovanju Škocjanskih jam, rešitev onesnažene 

Reke, načrt upravljanja. 

Prvi uradni stik pred včlanitvijo v UNESCO je bil slaba 

popotnica za Slovenijo. Predstavnica Centra za svetovno 

dediščino ga. Hivert mi je v januarju 1992 posredovala 

informacijo o razpravi o stanju Škocjanskih jam na 

zasedanju skupščine konvencije in opozorila, da se je 

zaradi neizpolnjevanja osnovnih zahtev, postavljenih ob 

vpisu, Slovenija znašla na črnem seznamu. Od vpisa do 

včlanitve v UNESCO (šest let) je bila z nekaj posegi in 

izboljšavami v največjih krivcih za onesnaževanje Reke 

še kar zadovoljivo rešena ta težava, kmalu zatem so v 

tovarni ivernih plošč v Ilirski Bistrici uvedli suh proizvodni 

postopek, kar je še dodatno prispevalo k izboljšanju 

kakovosti vode v Reki, vse druge obveznosti pa so 

ostale skoraj nedotaknjene. Res je, da je sežanska 

občina sprejela obširen in dober odlok o varovanju 

Škocjanskih jam, vendar tak sklep ne more nadomestiti 

zakonskega akta o varovanju, ki ga zahteva konvencija. 

Do takrat ni nihče resneje razmišljal o načrtu upravljanja. 

Ob izjemnem sodelovanju Inštituta za raziskovanje 

krasa, ki je bilo vseskozi zelo plodno, in akademika dr. 

Kranjca ter ob sodelovanju še nekaterih ustanov je bil 

pripravljen pregled stanja, nanizane težave in nakazani 

predlogi za rešitve. Vendar je pregled naletel na gluha 

ušesa pri pristojnih organih. Preteklo je kar nekaj časa, 

preden so se začele iskati prve rešitve. Nenavadna je 

bila razprava o potrebnosti zakona in načrtu upravljanja 

ter o nosilcu in načinu upravljanja. Končno je bil predlog 

zakona o varstvu Škocjanskih jam le pripravljen in poslan 

v parlamentarni postopek. 

Zataknilo se je pri njegovem sprejemanju, saj ni bil 

uvrščen na seznam zakonov, ki naj bi jih državni zbor 

sprejel do konca svojega mandata v letu 1996. Po 

opozorilu g. Albina Debevca je bilo v Uradu za UNESCO 

(takrat samostojni urad) pripravljeno pismo s predlogom 

za vključitev zakonskega predloga na seznam, vendar 

so pristojni organi brez razlage zavrnili posredovanje pri 

predsedniku državnega zbora. Zavedajoč se resnosti 

težave in svoje odgovornosti, sem kot direktorica Urada 

odločila, da pošljem pismo z obrazložitvijo stanja in 

s tem predlogom zakona neposredno predsedniku 

DZ, čez kratek čas je bilo ugotovljeno, da mu pismo 

ni bilo izročeno. Znanci, ki so slišali za težavo, so 

bili prepričani, da mora navedeno pismo priti v roke 

naslovniku, in so ponudili pomoč. Pismo je po zasebnih 

poteh iz rok v roke prišlo do predsednika DZ g. Školjča, 

in ta se je na podlagi prikazane resnosti problema takoj 

odločil vključiti predlog zakona na seznam zakonov za 

sprejetje do konca mandata. Zakon je bil sprejet tik 

pred zasedanjem skupščine konvencije, ki je imela na 

dnevnem redu tudi obravnavo Škocjanskih jam zaradi 
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neizpolnjevanja sprejetih obveznosti. Na zasedanju sem 

predstavila temeljne točke sprejetega zakona, skupščina 

je bila zadovoljna s prestavitvijo zakona in Škocjanske 

jame so bile umaknjene s črnega seznama. Tako je 

prenehala nevarnost, da se izbrišejo s seznama svetovne 

dediščine. Zaradi odločitve, da se obrnem neposredno 

na predsednika DZ in celo po zasebni poti omogočim, 

da mu je prišlo pismo v roke, sem bila klicana na 

zagovor. 

V začetku devetdesetih let je v Parku Škocjanske jame 

obstajala še ena resna težava, pristojni organi namreč 

niso vzpostavili ustreznega sodelovanja s prebivalci in 

lokalno skupnostjo. Prebivalci so v glavnem vedeli za 

prepovedi, v katerih so videli vsestransko omejevanje 

razvojnih možnosti in dejavnosti, nihče se ni z njimi 

pogovarjal o poteh za reševanje težav, še manj pa o tem, 

da je varovano območje ob upoštevanju specifičnosti 

lahko izjemen potencial in izziv za nadaljnji razvoj 

ožjega in širšega območja parka. Urad je začel serijo 

pogovorov, posredovanja informacij in v sodelovanju s 

strokovnjaki oblikoval projekt o sodelovanju prebivalcev 

zavarovanega območja v varovanju in razvoju PŠJ. 

Projekt je bil med prebivalci sprejet z velikim interesom 

in negodovanje lokalnega prebivalstva se je začelo 

spreminjati v sodelovanje. 

Sprejeti zakon je omogočil ustanovitev zavoda za 

upravljanje parka z vsemi zahtevanimi strokovnimi 

službami, lokalna skupnost je začela dejavno sodelovati 

in je bila vključena v pripravo načrta razvoja, ki je 

bil oblikovan nekaj let po sprejetju zakona. Urad si 

je prizadeval, da se je Park Škocjanske jame (tudi 

Triglavski narodni park in Kozjanski park) vključil 

še v druge programe organizacije UNESCO, ki se 

nanašajo na varstvo naravne dediščine, kot sta Človek 

in biosfera (MAB) in program varovanja mokrišč po 

Ramsarski konvenciji. Urad je tudi podpiral park pri 

razvijanju mednarodnega sodelovanja ter raziskovalnih, 

izobraževalnih, turističnih in drugih projektov. Zavzemal 

se je za celosten pristop k varovanju naravne in 

kulturne dediščine, čeprav so nekateri organi vztrajali 

na strogi delitvi, so člani takratnega sveta zavoda z 

velikim razumevanjem podpirali tak pristop in omogočili 

vsestranski celosten razvoj Parka Škocjanske jame ter s 

tem navdušili tudi Center za varstvo svetovne dediščine 

pri organizaciji UNESCO.

Skrb za varovanje Škocjanskih jam je zahtevala 

stalno spremljanje dogajanja na veliko področjih, 

saj so včasih ravno subjekti, ki bi morali biti najbolj 

zainteresirani za varovanje, povzročali nerazumljive 

težave. Nekajkrat so bile šele na posredovanje urada 

preprečene kršitve temeljnih načel varovanja: tako 

je bilo na primer izdano pozitivno mnenje za poseg 

v Tominčevo jamo, v kateri naj bi nastala razstava o 

življenju predjamskega človeka; izdano je bilo dovoljenje 

za snemanje dokumentarnega filma o anakondi v jamah 

(!). V pomanjkanju medresorskega sodelovanja je urad 

velikokrat nastopal kot posrednik; z različnimi vsebinskimi 

razpravami smo poskušal prepričati organe in ustanove, 

odgovorne za turistični razvoj in propagando, kako so 

za današnji razvoj turizma in v propagandne namene 

pomembna varovana območja naravne in kulturne 

dediščine kot posebne vrste tržno blago, še posebej 

pa Park Škocjanske jame kot takrat edini slovenski 

spomenik na seznamu svetovne dediščine, ki so ga v 

razvojnih dokumentih in propagandi največkrat izpustili 

ali pa omenili le mimogrede. Zavzemali smo se za 

razumevanje, ki danes prevladuje v svetu in v organizaciji 

UNESCO, torej da naravne in kulturne dediščine ni 

mogoče obravnavati kot dveh ločenih področij, temveč 

ju je treba varovati kot medsebojno povezano celoto. 

Zofija Klemen Krek,
generalna sekretarka Slovenske nacionalne 
komisije za UNESCO (1992-2006) in 
nekdanja  direktorica Urada za UNESCO 

U v o d n e  b e s e d eU v o d n e  b e s e d e
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Naravni parki kot ključni instrument  
ohranjanja narave

Letos Park Škocjanske jame praznuje dve okrogli 

obletnici, in sicer 30. obletnico vpisa na Unescov 

seznam svetovne dediščine in 20. obletnico ustanovitve 

regijskega parka.

Pred tridesetimi leti je torej posameznikom in 

strokovnjakom iz lokalnega okolja uspelo prepričati 

organizacijo UNESCO, da so Škocjanske jame res 

nekaj izjemnega v svetovnem merilu. Njihova uvrstitev 

na seznam svetovne dediščine je bila veliko priznanje 

za lokalno okolje in Slovenijo, a je zahtevala tudi 

izpolnjevanje številnih obveznosti. 

Z namenom, da bi ohranili status svetovne dediščine, je 

bil deset let kasneje, kot prvi državni park v samostojni 

Sloveniji, ustanovljen regijski park Škocjanske jame. 

Parkovna ustanova je, v vseh letih svojega delovanja, 

izpolnjevala osnovne cilje varstva narave in skrbno 

izvajala naloge varstva svetovne dediščine. Zlasti je 

veliko prispevala k ozaveščanju ožje in širše javnosti o 

pomenu narave ter o vlogi in pomenu Škocjanskih jam 

kot svetovne dediščine. 

Naravni parki so ključni instrument za ohranjanje narave, 

tako biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot kot 

krajinske pestrosti. Za Slovenijo je značilna tudi velika 

živalska pestrost. Najbolj izstopajo podzemne živali, 

od proteusa do številnih endemičnih nevretenčarjev. 

Po številu podzemnih živalskih vrst spada Slovenija 

med najbogatejše na svetu in Škocjanske jame imajo 

pri njihovem ohranjanju pomembno vlogo. Ker parki 

zajemajo velik delež območij Natura 2000, na katerih 

želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, 

ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi, so tudi 

nosilci konkretnih ukrepov za njihovo upravljanje ter 

hkrati spodbujajo k izvedbi ukrepov preostale nosilce 

s področja kmetijstva, gozdarstva, upravljanja voda in 

druge. 

Parkovni javni zavodi poleg osnovne naloge ohranjanja 

narave opravljajo številne naloge, povezane z varstvom 

kulturne dediščine in razvojem podeželja. Na ministrstvu 

za okolje in prostor ugotavljamo, da je za doseganje 

učinkovitega upravljanja naravnih parkov nujna sinergija 

varstvenih in razvojnih ukrepov številnih ministrstev, 

zlasti ministrstva, pristojnega za kulturno dediščino, 

kmetijstvo in turizem. 

Naravni parki so tudi bistven del turistične ponudbe 

Slovenije. Obisk zavarovanih območij in njihovih 

prireditev ustvarja visoke prihodke. Ministrstvo, pristojno 

za gospodarstvo, ter ministrstvo za okolje in prostor sta 

z uspešnim sodelovanjem v preteklih letih že dosegla, 

da so s sredstvi evropske kohezijske politike in z 

nacionalnimi sredstvi na zavarovanih območjih zgradili 

kar nekaj informacijskih središč in druge parkovne 

infrastrukture za obiskovalce. V okviru tega je bil 

uspešno prenovljen tudi kongresno-promocijski center 

v Matavunu v parku Škocjanske jame. 

Organizacija združenih narodov je v eni izmed svojih 

študij ugotovila, da ekonomske koristi zavarovanih 

območij narave močno presegajo stroške njihovega 

upravljanja. To pomeni, da se denar, vložen v učinkovito 

upravljanje naravnih parkov, večkratno povrne tako 

prek ekosistemskih koristi (na primer z zagotavljanjem 

pitne vode, čistega zraka kot tudi ohranjenostjo ostalih 

naravnih virov) kot socio-gospodarskih učinkov (na 

primer z območji miru za sprostitev in rekreacijo, 

razvojem turizma, večjimi zaposlitvenimi možnostmi). 

Vse našteto z dobrim upravljanjem zagotavlja tudi Park 

Škocjanske jame.

Ob letošnjem svetovnem dnevu turizma je bila Slovenija 

prepoznana kot prva zelena destinacija na svetu. 

Ocenjena je bila po novih standardih trajnostnega 

turizma in pri tem dosegla 96 odstotkov vseh točk, 

kar je »izjemen rezultat«. Med merili, po katerih so 

ocenjevali Slovenijo, je tudi strategija razvoja turizma, ki 

se zavzema za skrb za zaščito narave, živali in kulturne 

krajine. Če se zopet navežemo na Park Škocjanske 

jame, je to tudi osnovna vizija njegovega delovanja, in 

sicer ohranjanje narave in trajnostno naravnan turističen 

obisk območja.

Danes smo ponosni na Škocjanske jame, kraški 

fenomen, po katerem je Slovenija svetovno prepoznana. 

Dejstvo, da sta Kras in njegov krhki podzemni svet 

zaradi svoje izjemnosti ponesla ime Slovenije v svet, 

zahteva tudi primerno skrb celotne družbe za njegov 

prihodnji obstoj, saj je od ohranjenosti in raznovrstnosti 

naravnega okolja, ki jo zagotavljajo naravni parki, 

nedvomno odvisna tudi prihodnost človeštva.

SKOZI DEL PODZEMNEGA KANJONA REKE REKE SE LAHKO 
SPREHODIJO TUDI OBISKOVALCI.

Foto: Arhiv PŠJ

U v o d n e  b e s e d eU v o d n e  b e s e d e

Mag. Suzana Zupanc Hrastar,
predstavnica sveta zavoda iz 
Ministrstva za okolje in prostor
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»Izmed več tisoč znanih jamskih sistemov v apnencu je obstoj škocjanske 
skupine gotovo najbolj edinstven. Tukajšnje naravne razmere in zbirka 
podzemnih pojavov so ustvarili eno najbolj preučevanih lokacij klasičnega 
krasa na vsem svetu. Tako ustreza kriterijem za naravne lokacije, saj zagotavlja 
izjemen prikaz sedanjih geoloških procesov. Udorne doline in podzemne jame 
ter slapovi si prav tako zaslužijo vključitev na podlagi kriterijev.«

Iz utemeljitve kriterijev IUCN za vpis Škocjanskih jam na Unescov seznam 
svetovne dediščine, 1985.

M O N I T O R I N G I 
I N  R A Z I S K AV E  V 
J A M I

Mag. Vanja Debevec, Borut Peric

Š kocjanske jame so bile leta 1986 
uvrščene na Unescov seznam svetovne 
dediščine. Odlikuje jih pomemben zapis 

geološke zgodovine Zemlje, ki se v obliki kraških 
procesov odraža v največjem podzemnem 
kanjonu s tekočo reko, razvejanem sistemu 
rovov, obsežnih podzemnih dvoranah in udornih 
dolinah. 
Vpis lokacije na Unescov seznam svetovne 
dediščine postavi pred državo in upravljavca 
dve odgovorni nalogi. Prva je zavarovanje 
izjemne univerzalne vrednosti in ohranjanje 
integritete lokacije, druga pa, da se širši javnosti 
omogoči dostop do znamenitosti in kakovosten 
ogled. Za kakovostno upravljanje Unescove 
lokacije je to nedvomno velik izziv, saj je treba 
imeti primerno znanje in orodja za iskanje ter 
vzpostavljanje ekološkega ravnotežja, ki ga 
sestavljata prostorska degradacija in ranljivost 
obravnavanega okolja. Presoja ali naravne 
danosti omogočajo, da je območje neokrnjene 
narave glavni predmet turistične ponudbe, je 
ključna pri načrtovanju in izvajanju tovrstne 
dejavnosti.
Z zagotavljanjem turističnih zmogljivosti močno 
posegamo v jamski prostor z urejanjem 
poti obiska, razsvetljavo, na površju pa z 
informacijskimi središči. Turizem že sam po 

sebi povečuje ekološki odtis človeštva in 
posameznika. Učinki so običajno razpršeni, 
a se vplivi zaradi hrupa, onesnaženja zraka, 
svetlobnega onesnaženja, porabe vode in 
obremenitve komunalne infrastrukture lahko, 
zlasti v poletni sezoni, kažejo kot ekološko 
negativen učinek, ki je v omejenem in ranljivem 
podzemnem ekosistemu lahko trajen. 
V skladu s 16. členom Zakona o regijskem 
parku Škocjanske jame (Ur. list RS, št. 56/96), 
ki opredeljuje obvezo javnega zavoda, da 
spremlja stanje v jamah in na površju parka, se 
v PŠJ izvaja program monitoringa, ki združuje 
strokovnjake z različnih področij, lokalno 
skupnost in prostovoljne naravovarstvene 
nadzornike. 

Jamska mikroklima
Monitoring jamske mikroklime vključuje 
spremljanje radona, vlage, temperature, 
ogljikovega dioksida, zračnega toka ter 
aerosolov in mikrobioloških pokazateljev 
kakovosti zraka. Spremljanje jamske mikroklime 
se v Škocjanskih jamah izvaja z dvema 
namenoma. Najprej želimo spremljati vpliv 
obiskovalcev na ranljivo jamsko okolje in 
zagotoviti morebitne ukrepe, da bi preprečili 

J a m a
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nepovratne spremembe zaradi prevelikega 
obiska. Drugi razlog pa je varstvo zaposlenih v 
PŠJ, ki se v delovnem času zadržujejo v jami, 
saj je ta zelo posebno delovno okolje. Zanj so 
značilni visoka vlaga, tema in sevanje naravnega 
ozadja, kar pomeni, da so delovne razmere 
zahtevne. 
Tiha jama, v kateri se obiskovalec na klasičnem 
ogledu Škocjanskih jam ustavi najprej, je 
relativno zaprt del Škocjanskih jam, kjer je 
kroženje zraka minimalno. Po drugi strani se 
Šumeča jama odpira s kanjonom in reko, 
tako da v njej zunanji zrak močno vpliva na 
jamsko mikroklimo. Zaradi velikih podzemnih 
prostorov in rečnega kanjona so Škocjanske 
jame opredeljene kot jame z visoko energijo, 
kar pomeni, da je vpliv zaradi obiskovalcev zelo 
majhen.
V Škocjanskih jamah od leta 2006 merimo 
temperaturo, vlago, ogljikov dioksid in zračni 
tok na treh merilnih mestih – Kalvarija, Šotor 
in Šumeča jama. V okviru projekta Climaparks 
(med letoma 2010 in 2013) so se izvajale 
meritve temperature in vlage tudi v Paradižu, 
Škavni, Veliki dvorani, pri Orglah, na Mostu in 
Ponvicah. Večina meritev je pokazala precej 
stalne vrednosti temperature v prvem delu jame 
(približno 12 oC) in dvig v poletnih mesecih 
v Šumeči jami (več kot 13 oC) ter zelo nizke 
temperature pozimi. Opazen je tudi dvig 
temperature in majhno povečanje koncentracije 
CO2 po obisku, vendar ni bilo opaziti trajne 
spremembe v parametrih. Relativna vlaga v 
zraku je v jami vselej zelo visoka, saj v Tihi jami 
presega 98 %, v Šumeči jami pa ima veliko 
večjo variabilnost.
Vpliv obiska je zelo dobro opaziti pri spremljanju 
koncentracij delcev PM10 in PM2,5, velikostne 
porazdelite delcev, ogljikovega monoksida in 
dušikovih oksidov, kar je potekalo v letih 2011, 
2013 in 2015. Najnižja povprečna koncentracija 
delcev PM10 je bila izmerjena decembra in 
je znašala približno 4 μg/m3, ko je bilo tudi 
obiskovalcev najmanj. Med meritvami junija 
2012 je povprečna koncentracija delcev PM10 
znašala približno 8 μg/m3, avgusta 2012 pa 
približno 13 μg/m3. Hkratne meritve delcev 
PM10 v jami in zunaj nje so pokazale, da je 
povečanje koncentracije delcev v jami povezano 
z vdorom zunanjega zraka ob odpiranju vrat 
in s številom obiskovalcev. Koncentracije 
delcev PM2,5 na merilnem mestu Šotor so bile 
bistveno nižje od vrednosti, izmerjenih poleti na 
merilnem mestu Kalvarija, a tudi tu potrjujejo 
vpliv obiska, saj je lepo vidno naraščanje 
koncentracije delcev s pričetkom ure obiskov in 

nato zmanjševanje po končanem obisku jame. 
Tovrstne meritve v jamskem prostoru so bile 
izvedene prvič. Za natančnejšo oceno vpliva 
obiskovalcev na jamsko mikroklimo bi bilo treba 
izvesti dodatne meritve tudi na drugih lokacijah 
globlje v jami.
Ohranjanje kakovosti jamskega zraka in 
reverzibilne spremembe parametrov zahtevajo 
časovno omejitev obiska, zlasti je treba 
upoštevati čas, ki je predviden za regeneracijo 
jamskega zraka ponoči in v urah pred začetkom 
obiska. 
Meritve radona v Škocjanskih jamah se 
izvajajo od leta 1999, z letom 2002 pa tudi za 
oblikovanje ocene o efektivni dozi, ki jo letno 
prejmejo zaposleni med delovnim časom v 
jami, ter zagotovitve varstva zaposlenih pred 
sevanjem naravnega ozadja. Nadzor in zgornje 
meje prejetih doz so v Sloveniji zakonsko 
določeni. Zaposleni opravljajo tudi redne 
zdravniške preglede na Zavodu za varstvo pri 
delu v Ljubljani, ki je pooblaščena ustanova za 
spremljanje stanja pri virih sevanja. Prav tako 
morajo vsi, ki opravljajo dela v jami, bodisi stalno 
ali honorarno zaposleni, opraviti tečaj in izpit iz 
varstva pred sevanji. 
Najvišje koncentracije radona so izmerjene poleti 
v Tihi jami – na Kalvariji, Šotoru, v Veliki dvorani, 
kjer lahko presežejo vrednost 6000 Bq/m3, 
zimske vrednosti pa se gibajo okoli 3000 By/
m3. Najnižje koncentracije radona so izmerjene 
v Šumeči jami pri Ponvicah, kjer so zimske in 
poletne vrednoti v velikosti nekaj 100 Bq/m3.

Varstvo jam
Varstvo jam je pomembna kulturna vrednota, ki 
jo Slovenci negujemo že od davnega zavedanja, 
da so jame občutljive, zato jih je treba varovati. 
Že v Spomenici Odseka za varstvo prirode 
in prirodnih spomenikov iz leta 1920 so 
zapisali, da je treba postaviti nadzorstvo nad 
podzemeljskimi jamami zaradi jamske favne in 
flore ter zaščititi jame pred nepooblaščenim 
obiskovanjem in ropanjem. Z Zakonom o varstvu 
podzemnih jam smo šele leta 2004 končno 
uzakonili načela varstva in ohranitve jam ter 
sankcije za neodgovorno početje v jamah. 
Škocjanske jame so bile zavarovane z Zakonom 
o regijskem parku Škocjanske jame že leta 
1996 in so od leta 1999 pod upravljanjem 
Parka Škocjanske jame. Tako se vse od takrat 
varstvo jam izvaja in situ. Obisk je mogoč, 
a zaradi varstva omejen ter pod skrbnim 
nadzorom jamskih vodnikov in naravovarstvenih 
nadzornikov. 

POGLED NA ZADNJI PONOR REKE V VELIKI DOLINI.
Foto: Borut Lozej

Varstvo seveda zajema odgovorno ravnanje 
tako upravljavca, obiskovalcev, znanstvenikov 
in drugih »uporabnikov« jam kot domačinov 
na površju in v širši okolici, kar velja tudi za 
porečje Reke, ki ponika v Škocjanske jame. 
Zato se morebitni dogodki v jami organizirajo 
z razlogom in po predhodni pridobitvi vseh 
dovoljenj naravovarstvenih organizacij ali 
ministrstev (ZRSVN, ARSO ali MOP), ki so 
dober regulator in usmerjevalec dejavnosti v 
parku. Ustrezno delovanje in ukrepanje v parku 
zagotavljajo Program varstva in razvoja ter letni 
načrti. Zaradi prepletenosti dejavnosti, ki jih 
izvajamo ljudje, potreb jame kot posebnega 
ekosistema, ki je odvisen od vnosa snovi in 
energije, ter lege v podzemlju in na površju 
se varstvo jam večkrat izkaže za izredno 
kompleksno dejavnost. Uspehi, ki so bili 
doseženi bodisi zaradi ekonomske krize bodisi 
zaradi zavedanja o zdravju in varstvu narave, se 
na primer kažejo kot veliko čistejša Reka, ki je 
bila v preteklosti tako rekoč mrtva, sedaj pa v 
njej živijo že postrvi, ponekod se pojavljajo celo 
raki.
Jame, ki niso namenjene turizmu, je veliko lažje 
varovati, saj v njih ni obiskovalcev, poleg tega 
so nekatere celo zaprte in ni mogoče vstopiti 
vanje brez nadzora. Varstvo tako zajema 
predvsem ohranjanje jamskega okrasja ali se 
izvaja v skladu z zakonskimi določili – glede 
jamskega inventarja, jamske klime in jamskih 
živali ter procesov (dotok hranil, mir na kotiščih 
in prezimovališčih, čista voda ter ohranjenost 
naravnega površja in vhoda), od katerih so 

slednje odvisne.
Tako lahko ugotovimo, da nam monitoring 
pomaga pri spoznavanju procesov in njihovem 
ohranjanju. Vsakršno nenormalno stanje, ki bi 
ga zaznali, pa pomeni alarm in zahteva takojšnje 
ukrepanje upravljavca v naravi ali s spremembo 
upravljavskega načrta. Samo tako je mogoče 
zagotoviti dolgoročno varstvo jam, ki zajema 
širok spekter njihovih »naravnih sestavin«.

Monitoringi podzemnega 
toka Reke
Škocjanske jame se kot večina vodnih jam v 
Sloveniji napajajo z nekraškega območja. Prav 
zaradi tega je pretok Reke v Škocjanskih jamah 
večinoma odvisen od količine padavin v porečju 
Reke, predvsem v njenem povirnem delu, nad 
katerim kot visoka orografska pregrada kraljuje 
1796 metrov visoki Snežnik. Tu letna količina 
padavin ponekod preseže 4000 milimetrov, 
kar je izjemno ne le na lokalni ravni, ampak v 
svetovnem merilu. Izjemni padavinski dogodki 
se hitro odrazijo kot povišanje pretoka Reke za 
nekaj deset, včasih tudi do nekaj sto kubičnih 
metrov na sekundo. Rekorden pretok v zadnjem 
obdobju je bil izmerjen leta 1975, ko je znašal 
367 m3/s, kar je v strugi povzročilo nenaden 
dvig vodne gladine, v jami pa visoke poplave. 
Te nastanejo predvsem zato, ker zoženi deli 
podzemnih rovih Reke ne morejo požreti tako 
ogromnih količin vode. 
Da bi si ustvarili natančnejšo sliko o dinamiki 
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RAZISKAVE V JAMI.
Foto: Borut Lozej

Škocjanske jame spadajo v skupino jam z izjemno bogato podzemno favno. 
Bivališče ponujajo zlasti nevretenčarjem, med katerimi so mnogi tako dobro 
prilagojeni na življenje brez svetlobe in na razmere, v katerih je hrana količinsko 
in kakovostno revna, da so postali prave podzemeljske živali. Vodne in 
terestične habitate naseljujejo mnoge vrste podzemeljskih organizmov – rakov 
ceponožcev in enakonožcev, polžev, dvojnonog, žuželk in človeških ribic. 

S P R E M L J A N J E 
S TA N J A  N A R AV E 
V  J A M I

Samo Šturm

V rstno najobsežnejša je favna, ki jo 
prinašajo curki prenikajoče vode iz 
epikrasa. Izvedene so bile raziskave 

podzemne favne epikrasa. Padavinska voda, ki 
pronica skozi prst, nadaljuje pot skozi špranje 
in razpoke v kamninski plasti tik pod plastjo 
prsti, kjer se krajši ali daljši čas lahko zadržuje, 
preden ponikne globlje v podzemlje. Ta plast, 
imenovana epikras, je ugodno bivališče za 
mnoge prave podzemeljske živali, del katerih 
gravitacija in vodni tok poneseta v jame, kjer jih 
lahko vzorčimo. 
Organizmi v prenikli vodi, najpogostejši med 
njimi so ceponožni raki, so pomemben indikator 
stanja okolja. Poleg padavinske vode se s 
površja izcejajo druge snovi, polutanti, ki 
vplivajo na populacije, živeče v podzemeljskih 
habitatih. S spremljanjem kemijskih parametrov 
običajno zaznamo le trenutno stanje, medtem 
ko s spremljanjem živih organizmov dobimo 
oceno o vitalnosti populacije, njeni stabilnosti 
ali ogroženosti. Tako dobimo tudi podatke o 
morebitnih vplivih na okolje. 
Na kraškem svetu se vsakršen poseg na 
površju odraža v spremenjenih razmerah v 
podzemlju, ki jih ugotavljamo z monitoringom 
okoljskih parametrov v podzemeljskih vodah. 
Najštevilčnejši osebki v epikraški vodi so 
ceponožni raki iz reda Harpacticoida, med 
vzorčevanji smo našli tudi samice z jajci. To 
nakazuje, da je populacija ceponožcev, kot 
najpomembnejših organizmov v epikrasu, 

vitalna in da se neprestano obnavlja. Dokazuje 
pa tudi, da so Škocjanske jame pester kraški 
podzemeljski ekosistem in da lahko še vedno 
pričakujemo zanimiva odkritja. Podatki o 
številu organizmov in pestrosti na podzemlje 
specializiranih živalskih vrst v Škocjanskih jamah 
potrjujejo in pričajo o zadovoljivem zdravju 
ekosistema. 
Ker je podzemlje, še zlasti epikras kot plast 
tik pod površjem, neposredno odvisno od 
površja, je favno prenikle vode primerno in 
smiselno spremljati vnaprej, saj nam omogoča 
globalno vrednotenje ekološkega stanja širšega 
zalednega območja nad jamskim sistemom. 
Posamezne vrste ceponožnih rakov iz prenikle 
vode lahko uporabimo kot bioindikatorje pri 
celostni presoji vplivov na okolje.
Obsežnejše raziskave podzemne terestrične 
troglobiontske favne v turističnem delu 
Škocjanskih jam smo izvedli leta 2012. V 
pregledu podzemeljske favne turističnega dela 
Škocjanskih jam je ugotovljenih 38 taksonov. Od 
tega je nedvomno troglobiontskih organizmov 
– pravih podzemne živali – osem, pri čemer 
moramo jamskega hrošča podzemljarja 
Bathysciotes khevenhuelleri začasno voditi kot 
lokalno izginulo vrsto iz turističnega dela jame. 
Razlog za tak obseg jamske favne morebiti leži 
v specifiki tega dela Škocjanskih jam, saj je v 
tukajšnjem zelo globokem podzemnem fosilnem 
rovu izjemno malo hranilnih snovi za živali. 
Vsekakor je prisoten tudi vpliv drugega dela 

pretakanja podzemne Reke med Škocjanskimi 
jamami in njenimi izviri na drugi strani kraške 
planote, pretežno v Timavi, smo v posameznih 
jamah vzdolž Krasa, kjer je podzemni tok Reke 
dostopen, namestili posebne instrumente, 
ki merijo višino, temperaturo in električno 
prevodnost vode. Navedene parametre 
zaznavajo in beležijo na notranji spomin, tako 
jih lahko tudi zvezno spremljamo v daljšem 
obdobju. Podatki kažejo na občasne poplave 
v kraškem vodonosniku, ki sežejo tudi več kot 
sto metrov visoko, predvsem pa različno hiter 
prenos poplavnega vala skozi kraški vodonosnik 
od Škocjanskih jam, prek Kačne jame, Jame 
v Kanjaducah, Brezna v Stršinkni dolini, 

Labodnice in Jame Lazarja Jerka vse do izvirov 
Timave. Ob visokih vodah potrebuje voda za to 
pot zgolj nekaj dni, v sušnih poletnih mesecih pa 
tudi več kot mesec.

Sklep
Želja po nadgradnji monitoringa v jami z 
integriranim monitoringom biosfernega 
območja zahteva sistematično delovanje. V 
PŠJ si prizadevamo za globlje razumevanje 
naravnih pojavov in iskanje odgovorov na nova 
raziskovalna vprašanja, med katerimi je uvedba 
prilagoditvenega upravljanja vsekakor največji 
izziv.
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prezimovanja;
- mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), 
referenčne vrednosti so: vrsta je prisotna (P); pri 
prezimovanju (x < 10 osebkov);
- navadni netopir (Myotis myotis), referenčne 
vrednosti so: vrsta je prisotna (P);
- dolgonogi netopir (Myotis capaciinii), 
referenčne vrednosti so: vrsta je prisotna (P); 
več kot 50 osebkov v obdobju razmnoževanja; v 
obdobju prezimovanja vrsta mora biti prisotna;
- navadni mračnik (Nyctalus noctula), referenčne 
vrednosti so: vrsta je prisotna (P); več kot 10 
osebkov;
- širokouhi netopir (Barbastella barbastellus), 
referenčne vrednosti so: vrsta je prisotna (P); 
več kot 10 osebkov.

(2) Kazalnik ‘lampenflora’ – spremljanje stanja ter 
morebitni ukrepi sanacije

Ocenjuje se velikost saniranih površin v jami 
(površina v m2), na katerih se zmanjšuje 
lampenflora.
(1) POHODNA TURISTIČNA POT: po protokolu 
čiščenja lampenflore od leta 2015 po potrebi 
saniramo osvetljevano površino na poti v 
turističnem delu jame, kjer se zelena obrast 
pojavlja ob pohodnih LED-lučeh.
(2) KAPNIŠKE (SIGASTE) TVORBE: skupaj z 
IZRK Postojna ZRC SAZU izvajamo poskus 
in vivo, s katerim spremljamo hitrost rasti 
zelene alge pod osvetlitvijo z LED-reflektorji 
v jamskih razmerah, pri čemer nas predvsem 
zanima kritični čas osvetlitve, pri katerem se 
bo na osvetljenih površinah začela pojavljati 
lampenflora. Poleg tega redno spremljamo 
stanje na novo osvetljenih kapniških površin 
ter površin, na katerih je bila že opažena 
lampenflora.

jamskega sistema, podzemnega kanjona Reke, 
ki vsaj v prvem kilometru v podzemlje še vedno 
prinaša precejšen ekološki vpliv zunanjosti, 
kar ne omogoča ustreznih razmer za prave 
terestričme troglobionte.
Redno spremljamo stanje podzemne 
(troglobiontske) favne v turističnem delu 
Škocjanskih jam ter drugih jamah po parku.  
Leta 2012 je bila za Škocjanske jame 
ugotovljena nova podzemna vrsta, in sicer 
Eukoenia sp., drobcena vrsta jamskih 
palpigradov. Še večje presenečenje pa smo 
doživeli ob odkritju za škocjansko podzemlje 
nove vrste, komaj 2 milimetra velikega 
paščipalca (Pseudoscorpiones) v Koščakovi jami 
spomladi 2016. Terestrična podzemna favna po 
dosedanjih podatkih potemtakem obsega trinajst 
vrst in poleg navedenih še rake enakonožce 
(velika in mala jamska mokrica), polžka 
jamničarja, dvojnonogo (g. Typhloiulus) ter med 
žuželkami skakače (Colembolla) in hrošče (g. 
Anophthalmus, g. Bathysciotes).
Pri upravljanju podzemnih habitatov in 
ekosistemov izkazujemo ustrezno stanje 
VAROVANJA in OHRANJANAJA NARAVE z 
ustreznimi kazalniki. Predstavljamo nekatere 
najpomembnejše: 
(1) Kazalnik se nanaša na populacije netopirjev 
v jamah
(a) Ohranjanje površine habitata netopirjev: 
• Ustrezna površina habitata netopirjev v PŠJ, 
ki mora ostati nespremenjena oziroma se mora 
povečati glede na predhodna leta. 
• Izdeluje se dokumentacija za ureditev celostne 

conacije Parka Škocjanske jame, kjer bodo 
natančneje opredeljeni možni posegi, nosilne 
kapacitete, določeni režimi uporabe ter ukrepi za 
varstvo in ohranjanje ključnih delov parka.
(b) Ohranjanje ustreznih ekoloških pogojev 
habitata: 
• V posameznih delih habitata (Rudolfova 
dvorana, Svetinova dvorana, Dvorana ponvic) 
je treba spremljati učinke (smer in intenziteto 
osvetlitve) jamskih stropov in sten (nova 
osvetlitev jame 2014). 
• Treba je zagotoviti/ohranjati povsem temen 
koridor od jamskih vhodov do vseh ugotovljenih 
kolonij netopirjev (hibernirajočih in kotitvenih).
Drugi spremljajoči parametri: treba je ugotoviti 
in spremljati morebitne specifične lastnosti, 
strukture oziroma ugotovljene procese v habitatu 
netopirjev. Kot »varstveni ukrep« je treba redno 
popisovati stanje habitata. Kot »referenčno 
vrednost« lahko upoštevamo: 1. ekološkim 
zahtevam vrste prilagojeno rabo jam ter 2. 
naravno stanje jam (kjer je to mogoče).
(c) Ohranjanje ustreznega števila osebkov vrst 
netopirjev v Škocjanskih jamah: 
1. cilj: ohraniti velikost populacije na referenčni 
vrednosti:
- dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii), 
referenčne vrednosti so: vrsta je prisotna (P); 
število osebkov pri prezimovanju znaša od 4000 
do 6000;
- veliki podkovnjak (Rhinolophus 
ferrumequinum), referenčne vrednosti so: 
vrsta je prisotna (P); 40 osebkov v obdobju 
razmnoževanja ter 60 osebkov v dobi 

TRAKASTE DVOJNONOGE SO LAHKO DOLGE 
TUDI VEČ KOT 30 MM, KAR JE ZA JAMSKO 

FAVNO VELIKO.
Foto: Samo Šturm

NAJPOGOSTEJŠA JAMSKA ŽIVAL V 
ŠKOCJANSKIH JAMAH JE POLŽ JAMNIČAR.

Foto: Samo Šturm

TURISTIČNI OBISK POTEKA NEPOSREDNO SKOZI HABITATE NETOPIRJEV. 
Grafika: Samo Šturm
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Vsekakor je za upravljanje najpomembneje,  
da kapaciteto izkoriščanja naravnega okolja – 
svetovne dediščine – ustrezno prilagodimo 
tako imenovani »nosilni« kapaciteti Škocjanskih 
jam, ne pa nasprotno. Če delujemo trajnostno,  
bomo vse človeške aktivnosti podredili naravi 

(jami), ne pa jamo (naravo) podredili našim 
aktivnostim. 
Cilj varovanja in ohranjanja tega izjemnega 
delčka narave naj v praksi še 
naprej ostane daleč pred kakršnimikoli 
utilitarističnimi ekonomskimi interesi.

JAMSKI PAŠČIPALEC V 
KOŠČAKOVI JAMI. 

Foto: Samo Šturm

VELIKOUHI NETOPIR JE LE ENA IZMED 
ENAINDVAJSETIH VRST NETOPIRJEV V 

PARKU. 
Foto: Samo Šturm
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Z namenom, da se ohranijo in raziskujejo izjemne geomorfološke, geološke 
in hidrološke znamenitosti, redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste, 
paleontološka in arheološka najdišča, etnološke in arhitekturne značilnosti 
in kulturna krajina ter zagotovijo možnosti za ustrezen razvoj, je Državni zbor 
Republike Slovenije na svoji seji dne 1. oktobra 1996 sprejel Zakon o regijskem 
parku Škocjanske jame.

(Uradni list RS, št. 57/96)

S P R E M L J A N J E 
S TA N J A  V 
N A R AV I  N A 
P OV R Š J U  PA R K A

Mag. Vanja Debevec, Tomaž Zorman

JUSTINOVA ZVONČICA JE DOMA V VELIKI 
DOLINI. 

Foto: Tomaž Zorman
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Z avarovana območja ponujajo veliko 
priložnosti, in to ne samo za ohranjanje 
dediščine in vzpostavljanje razvojnih 

dejavnosti, ampak prinašajo tudi znanstvene 
izzive za raziskave biološke in kulturne pestrosti. 
Park Škocjanske jame združuje kompleksne 
ekosisteme. Spremljanje biotskih in abiotskih 
parametrov je sicer strokovno in tehnično 
izvedljivo, za interpretacijo podatkov, zagotovitev 
stalnega spremljanja stanja, rezultatov analiz in 
napovedi dogodkov pa je treba oblikovati izviren 
pristop. Ta zajema tudi odnos človek – narava, s 
katerim se dodatno opredeli pomen razumevanja 
in vrednotenja koristi, ki jih imamo ljudje od 
narave, ter smotrnega in celovitega razvoja 
družbe, ki to tudi omogoča. 
V okviru Unescovega programa MAB je bil pred 
leti objavljen koncept BRIM (angl. Biosphere 
Reserve Integrated Monitoring), ki omogoča 
biosfernim območjem, da izvajajo integrirani 
monitoring, vključno z družbeno komponento 
vrednotenja sprememb v okolju. Predlog 
osnutka takega monitoringa je bil leta 2006 
podan v okviru projekta Small Grant Funds 
Ramsar z naslovom: Mladi za smotrno rabo 
mokrišč. Predlog za program monitoringa v 
povezavi z izjemno univerzalno vrednostjo pa 
je bil izdelan leta 2013 v okviru Unescovega 
projekta iz programa participacije. Integriranemu 
monitoringu biosfernega območja se 
poskušamo približati s posameznimi analizami 
in spremljanjem stanja na ožjem zavarovanem 
območju parka. V prihodnje bomo spremljanje 
stanja obogatili z vrednotenjem ekosistemskih 
storitev in tako nadgradili njihovo ekonomsko 
ovrednotenje iz leta 2011.
V želji, da bi dobili celovit pregled stanja v 
parku, smo leta 2004 izvedli prvi monitoring 
habitatov. Rezultati kartiranja habitatnih tipov 
so pokazali relativno zelo dobro ohranjeno 
okolje v parku Škocjanske jame, kjer na površju 
močno prevladujejo gozdovi. Od travniških 
površin so najvišje ovrednoteni različni tipi 
submediteransko-ilirskih suhih in polsuhih 
travišč, ki se močno zaraščajo z lesnimi vrstami. 
Pregled stanja habitatnih tipov v letu 2014 
je večinoma potrdil predhodne ugotovitve. 
Opaziti je bilo spremembe v stanju 
ohranjenosti vzhodno submediteranskih travišč 
(Scorzoneretalia villosae). Površina teh 
travnikov se je zmanjšala le za 1 %. Pri prvem 
pregledu jih je bilo 70 % v stanju ugodne 
ohranjenosti, pred leti pa se je delež zaradi 
zaraščanja, paše in intenzivnejše rabe znižal na 
50 %.
V PŠJ se ob reki Reki, na bregovih in prodiščih 

pojavljajo tujerodne vrste, kot so žlezava 
nedotika (Impatiens glandulifera), deljenolistna 
rudbekija (Rudbeckia laciniata), topinambur 
(Helianthus tuberosus) in tujerodne vrste 
rozge (Solidago spp.). Na nekaterih površinah 
uspeva robinija (Robinia pseudacacia), ki je 
zelo invazivna ameriška vrsta. Zunaj območja 
kartiranja, ob cesti m  ed Divačo in Kozino, je bil 
opažen še ameriški pajesen (Ailanthus altissima), 
ki je tudi invazivna vrsta.
Poleg hidroloških študij nas zanima biološki 
vidik kakovosti vode in biotske pestrosti. Tako 
smo v letu 2013 izvedli monitoring rakov in 
na lokaciji Malni našli tri samce koščenca 
(Austropotamobius pallipes), kar je bilo zelo 
razveseljivo, saj jih v spodnjem delu reke Reke 
zadnjih dvajset let ni bilo opaziti. Ali je primer 
osamljen, ali pa bomo lahko spet doživeli 
zgodbe iz preteklosti o rakih v reki, bo mogoče 
napovedati šele po nadaljnjih rednih vzorčenjih. 
V letu 2015 smo začeli izvajati monitoring 
metuljev. Tedaj je bilo zabeleženih 84 vrst 
in kar 2337 osebkov dnevnih metuljev. V 
parku Škocjanske jame so bile prvič opažene 
štiri vrste: mali belin (Pierisergane), slivov 
repkar (Satyriumpruni), močvirski pisanček 
(Melitaeadiamina) in razkošni bisernik (Argynnis 
pandora). Prve tri so za to območje zelo redke, 
predstavnik slednje pa je najbrž ta del Krasa le 
preletal, ker je selivec. 
Na ožjem zavarovanem območju je bilo letos 
največ navadnih lešnikarjev (Maiolajurtina), 
navadnih modrinov (Polyommatusicarus) in 
malih okarčkov (Coenonymphapamphilus). 
Zabeležena je bila prisotnost črtastega 
medvedka (Callimorphaquadripunctaria), ki ga 
je najlažje opaziti ob gozdnih poteh, kjer mu 
darežljivo ponuja svoje cvetove konjska griva 
(Eupatoriumcannabinum).
Poleti 2016 je bil izveden demonstracijski prikaz 
opazovanja nočnih metuljev, pri čemer je bilo 
v enkratnem vzorčenju najdenih sto vrst, med 
njimi tudi zavarovana lokvanjeva vešča (Leucania 
comma).
Metulji še dodatno obarvajo naše travnike. Da bi 
ohranili njihovo živo pestrost in barvitost, se je 
treba izogibati intenzivni košnji v času cvetenja 
hranilih rastlin in gnojenju ter preprečevati 
zaraščanje travnikov.
V parku Škocjanske jame imamo od leta 2006 
samodejno meteorološko postajo, ki meri 
dnevna povprečja temperature, vlage, tlaka in 
vetra. Podatke o teh kazalnikih lahko prebivalci 
in obiskovalci parka poslušajo po poročilih na 
Radiu Koper in med vremenskim obvestilom tudi 
na nacionalnem radiu. 

Lokacija postaje Škocjan je zelo zanimiva, zato 
je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) 
postavila tudi padavinsko postajo. Dnevno 
izmerimo količino padavin in vsak teden zbrane 
vzorce vode pošiljamo v Arsov laboratorij, 
kjer spremljajo kakovost vode in ugotavljajo 
morebitna onesnaženja, ki s padavinami pridejo 
v naše kraje. Merjenje količine padavin se v 
parku izvaja že od leta 1961. Tedaj je Francka 
Cerkvenik - Miklova vsak dan vestno beležila 
podatke iz postaje, nameščene na vrtu Slavka 
Žnidarčiča, in jih vsak teden posredovala na 
sedež Hidrometeorološkega zavoda v Ljubljano. 
V pogovorih o vremenu, ki jih je leta 2011 v 
okviru projekta Climaparks z domačini opravila 
mag. Tina Počkar, smo izvedeli veliko zanimivih 
rekov. Vilma Žnidarčič je povedala, da so ljudje 
v teh krajih nekoč govorili: »Svjәt Antuәn je zime 
ankәntuәn!« To so razlagali s tem, da ob svetem 
Antonu tretjina zime že jemlje slovo. Ko namreč 
sveti Anton Puščavnik, zaščitnik živinorejcev, 
pastirjev, mesarjev, gasilcev, 17. januarja 
goduje, je že mimo eden od treh zimskih 
mesecev. 
V letu 2015 je Uprava RS za jedrsko varnost 
v ekološko-meteorološko postajo namestila 
senzorje za zaznavanje povišanih vrednosti 
sevanja v zraku, s čimer smo se vključili v 
nacionalno mrežo centrov za opazovanje in 
obveščanje o izrednih dogodkih.
Spremljanje števila obiskovalcev na površju 
parka ni enostavno, saj se ti lahko odločajo 
med številnimi potmi. Da bi lahko ocenili število 

ljudi, ki se podajo po učni poti, smo konec leta 
2010 namestili števce pohodnikov na lokaciji 
blizu Lisične in vasi Škocjan. Po poti mimo 
razgledišča in Lisične je od oktobra 2010 do 
julija leta 2016 šlo nekaj več kot 56.100 oseb, 
po poti mimo kala v Matavunu do Škocjana pa 
kar 121.790 oseb. V povprečju se največ ljudi 
po poteh sprehaja ob nedeljah, najmanj pa od 
torka do četrtka. Po drugi strani pa se je po poti 
mimo Lisične največ oseb sprehodilo v sredo, 
1. maja 2014, in sicer 291, na poti do Škocjana 
pa jih je bilo največ v nedeljo, 19. maja 2015, in 
sicer skoraj 1500. 
Poleg spremljanja stanja nekaterih parametrov 
na površju si v parku na svojevrsten način 
prizadevamo za ohranjanje biotske pestrosti. 
PŠJ je v svojem programu varstva in razvoja – v 
poglavju pri ukrepih za ohranjanje ugodnega 
stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih 
vrst – v zadnjih petih letih predvidel spodbudo v 
obliki sadik tradicionalnih sadnih vrst.
Na pobudo nekaterih domačinov smo vsako leto 
namenili sredstva za nabavo sadik »domačih« 
odpornih sort jabolk, hrušk, češenj in sliv. 
Tovrstno drevje, ki ne potrebuje intenzivne nege 
in škropljenja, je naravi in njenim prebivalcem 
prijazno in dobrodošlo. Tako tudi spodbujamo 
tradicionalno gospodarjenje, samooskrbo 
in bogatimo prehrano prostoživečih živali. 
Dejavnost izhaja iz klasičnega pojmovanja ljudi, 
ki neškodljivo živijo skupaj z naravo in si do neke 
sprejemljive meje tudi delijo dobrine z njo (ptiči, 
čebele, metulji, hrošči, polhi, srnjad …). Dokler 

GLOGOV BELIN. 
Foto: Tomaž Zorman
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stvar ne preseže te meje, si usluge delimo, ko 
pa jo, živali začnemo obravnavati kot škodljivce. 
Seveda se merila posameznikov glede tega 
razlikujejo, in ljudje bi večinoma radi vzeli čim 
več zase. Vseeno pa je najbrž še razumno 
razmerje narava ¼ – človek ¾ . Unescov 
program MAB – Človek in biosfera podpira 
tovrstno delovanje z roko v roki in v parku ga 
dosledno izvajamo, saj se zavedamo, da ljudje 
brez narave ne moremo preživeti. 
Sadike so domačini parka in okoliških vasi zelo 
dobro sprejeli ter svoje sadovnjake, okolico 
hiš in dole pomladili z novim življenjem, ki 
ga prinašajo. Ob prevzemu je vsak, ki je bil 
zainteresiran, dobil načrt sadnje in zaščite 
proti voluharju ter seznam sort oziroma opis 
značilnosti posamezne sorte sadja. Opise so 
prispevali dobavitelji, večinoma naši kolegi 
iz Kozjanskega regijskega parka, kjer sadike 
vzgajajo na podlagi ekološke pridelave in iz 
certificiranih matičnih sadovnjakov. Nekatere 
njihove sorte so primerne tudi za naše območje. 
Seveda se kljub trdoživosti sadik noben čevelj 
brez muje ne obuje in je zato treba seveda zanje 

tudi poskrbeti. PŠJ je že večkrat organiziral 
prikaz obrezovanja visokodebelnih dreves, 
pomlajevanja jabolk in češpelj ter podal splošne 
napotke za nego dreves in gnojenje. V PŠJ 
bomo tradicijo nadaljevali in krog prejemnikov 
sadik širili, saj verjamemo, da bomo tako naredili 
veliko več kot z besedami in prospekti. Vsem 
prejemnikom želimo, da bi kot dobri gospodarji 
vestno skrbeli in vzgajali novo življenje zase, za 
naravo in za svoje potomce.
K sodelovanju pri nadzoru in monitoringu 
smo povabili prostovoljne nadzornike parka in 
člane odbora za varstvo narave biosfernega 
območja Kras in porečje Reke. V minulih dveh 
letih so izvajali popis orhidej in zahtevno nočno 
opazovanje z določevanjem netopirjev.
Spremljanje stanja v naravi na površju 
parka nam omogoča, da odkrivamo nove 
zanimivosti ter jih delimo z lokalno skupnostjo 
in drugo javnostjo. Z obeti po vzpostavitvi 
participatornega in integrativnega monitoringa v 
prihodnje načrtujemo izdajo posebnih publikacij 
in spletnih predstavitev o posameznih vrstah in 
njihovih habitatih.

Varovanje in ohranjanje narave je absolutna prednostna naloga upravljavca 
zavarovanega območja narave v Parku Škocjanske jame. Zato je skrbno 
strokovno načrtovanje na podlagi prioritetnih varstvenih ciljev bistvenega 
pomena za upravljanje tega občutljivega koščka svetovne dediščine. 
Kakršni koli človekovi posegi na zavarovanem območju narave (še posebej 
v podzemlju Škocjanskih jam) so tako plod skrbno načrtovanega dela ter 
upoštevanja interdisciplinarnih študij in znanja. Tega pa lahko pridobivamo zgolj 
z raziskavami in sprotnim monitoringom stanja narave, kar javni zavod Park 
Škocjanske jame tudi počne. Za opravljanje poslanstva varovanja in ohranjanja 
svetovne dediščine, kot so Škocjanske jame z okolico, je torej nujno izvajanje 
rednega monitoringa narave in situ.

V A R O V A N J E  I N  O H R A N J A N J E 
S V E TOV N E 	 D E D I Š Č I N E :

VA ROVA N J E  I N 
O H R A N J A N J E 
N A R AV E  V  PA R K U

Samo Šturm

METEOROLOŠKA POSTAJA V ŠKOCJANU. 
Foto: Arhiv PŠJ
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O bmočje parka je mednarodnega 
pomena. V skladu z dolgoročno 
vizĳo zavarovanega območja naj 

bi bil park v prihodnosti vzorčni primer 
varovanja in upravljanja območja kot svetovne 
naravne dediščine, podzemnega mokrišča 
po mednarodnih konvencijah in naravnega 
spomenika po državni zakonodaji. Narava v 
parku naj bi bila dobro ohranjena, ponekod 
prepuščena izključno naravnim procesom (brez 
človeških posegov!), biotska raznovrstnost 
naj bi ostala na visoki ravni. Reka, ki ponika 
v Škocjanske jame, naj bi bila v prvem ali 
drugem kakovostnem razredu, da bo čista voda 
zagotavljala življenjski prostor številnim živalskim 
vrstam v površinskem in podzemnem toku. 
Strateške usmeritve zavarovanega območja 
se bodo osredotočale na varstvene ukrepe 
za ohranjanje naravnih vrednot in kulturne 
dediščine v parku.

Park kot del območja 
NATURA 2000 (KRAS)
Za zagotavljanje tega so nujne raziskave 

ter spremljanje stanja žive in nežive narave 
na območju parka, kar je v skladu z načrti 
upravljanja zavarovanih območji in s številnimi 
mednarodnimi konvencijami ter predpisi, ki 
smo jih dolžni izvajati (Konvencĳa o biološki 
raznovrstnosti, direktiva o habitatih, direktiva 
o pticah itn). Regijski park Škocjanske jame 
(RPŠJ) v celoti prekrivata dve območji Natura 
2000, in sicer: posebno območje varstva (SPA) 
Kras, ki je določeno v skladu z Direktivo o 
pticah, in posebno ohranitveno območje. Kras 
je tretje največje posebno območje varstva za 
varovanje ogroženih vrst ptic v Sloveniji.
V Parku Škocjanske jame so bile po zadnjih 
podatkih evidentirane naslednje ornitološko 
pomembne vrste ptic: velika uharica, vrtni 
strnad, podhujka, hribski škrjanec, sokol selec, 
pisana penica, smrdokavra, veliki skovik in 
slavec. Posebej pomembne med njimi so vrste, 
ki so bile ugotovljene kot gnezdilke, in sicer: 
velika uharica, podhujka, sokol selec, veliki 
skovik in slavec. Vrste so vezane na habitatne 
tipe skalnih sten, pobočij, jamskih vhodov, 
gozdov in kulturne krajine.

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah 
Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti 
biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. 
Posebna varstvena območja so torej namenjena 
ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter 
habitatov, ki so redki ali na evropski ravni 
ogroženi zaradi dejavnosti človeka.
Habitatni tipi na zavarovanem območju PŠJ 
iz habitatne direktive (Direktiva 92/43/EGS o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst), za območje SCI 
Kras SI5000023, obsegajo več kot 55 hektarov 
površin in so:
1. jame, ki niso odprte za javnost (stopnja 
reprezentativnosti: dobra);
2. karbonatna skalna pobočja z vegetacijo 
skalnih razpok (stopnja reprezentativnosti: 
odlična);
3. srednjeevropska karbonatna melišča v 
submontanskem in montanskem pasu (stopnja 
reprezentativnosti: odlična);
4. vzhodna submediteranska suha travišča 
(stopnja reprezentativnosti: značilna);
5. sestoji navadnega brina (stopnja 
reprezentativnosti: značilna).

Območju dajejo pečat prav jame, večina jih ni 
urejena za obiskovalce, le del Škocjanskih jam 
je urejen za turistične oglede. V podnebju z 
zmernim submediteranskim vplivom z značilnim 
toplim in razmeroma suhim poletnim obdobjem, 

prevladujočo apnenčasto geološko podlago 
imamo nekaj oblik kraških suhih travišč z 
značilno floristično sestavo. Največje površine 
zavzemajo pašniki združbe nizkega šaša in 
skalnega glavinca (Carici humilis-Centaureetum 
rupestris), ki uspevajo na plitvih rendzinah od 
nižin do gorskega pasu. Floristično je to izredno 
bogata združba od splošno razširjenih do 
prevladujočih mediteranskih in ilirskih vrst. Tako 
skupno najdemo približno 150 travniških vrst. Na 
površini, veliki kakih 50 m2 (7 x 7 metrov), lahko 
raste več kot 80 rastlinskih vrst! Tako velika 
pestrost skoraj nima primerjave s sorodnimi 
suhimi travišči v Evropi. 
Še posebej pomembni kazalniki ohranjenosti 
narave so kvalifikacijske vrste. Navedene so v 
prilogi II k direktivi o habitatih. Vrste na območju 
Krasa (SCI Kras SI5000023), ki se pojavljajo 
v parku, so: netopirji (mali podkovnjak, veliki 
podkovnjak, ostrouhi netopir, dolgokrili netopir, 
dolgonogi netopir, navadni netopir), hrošča 
rogač in bukov kozliček, človeška ribica, 
metulji travniški postavnež, črtasti medvedek 
in petelinček ter veliki pupek in hribski urh ter 
jadranska smrdljiva kukavica. 
Kvalifikacijske vrste iz ptičje direktive (Direktiva 
2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic), 
ki se pojavljajo v parku, so: velika uharica, 
podhujka, hribski škrjanec, sokol selec, pisana 
penica, smrdokavra in veliki skovik. Slovenski 
kras se v svetovnem merilu ponaša s pestrostjo 

HROŠČ ROGAČ.
Foto: Samo Šturm

DIVJA ORHIDEJA – JADRANSKA SMRDLJIVA 
KUKAVICA. 
Foto: Samo Šturm

KRALJICA TIHIH NOČI - VELIKA UHARICA. 
Foto: Samo Šturm
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podzemskega živalstva, med katerim izstopajo 
številne endemične vrste. V omrežju Natura 
2000 v okviru habitatnega tipa (HT) 8310 – jame 
smo dolžni ohranjati pestro jamsko živalstvo, še 
posebej pa vrste iz habitatne direktive Natura 
2000.
Lahko poudarimo, da je ohranjanje in varovanje 
življenjskih prostorov (habitatov) in celotnih 
ekosistemov najpomembnejše pri varstvu 
posameznih vrst.
Za vrste, ki so navedene kot prioritetne v okviru 
evropskih direktiv, je treba pridobivati podatke 
o stanju populacij ter spremljati trende, kot so 
velikost in gostota populacije, spremljati stanje 
habitata, ki ga zasedajo, in ohranitveno stanje 
vrst. 

Spremljanje stanja 
narave v parku
V skladu z upravljavskimi cilji Parka Škocjanske 
jame je bil za ohranjanje ugodnega stanja 
naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst in 
habitatnih tipov ter v skladu s cilji upravljanja 
območij Natura 2000 izveden celovit popis 
ptic v parku (2010–2013). Cilji naloge so 
bili inventarizacĳa stanja ptic na projektnem 
območju, popis kvalifikacĳskih vrst ptic, popisi 

ptic po različnih popisnih metodologijah – 
odvisno od biologije vrste. Za kvalifikacĳske 
vrste iz ptičje direktive so se ugotavljala še 
območja nahajanja vrst, gostota, trendi in 
ohranitveno stanje populacĳ, stanje habitata, 
kjer se vrsta pojavlja, ter seveda varstveni in 
ohranitveni ukrepi za obravnavane vrste, vse 
skupaj vezano na specifiko parka. Ugotovljeno 
je bilo dejansko stanje kvalifikacijskih vrst v 
parku, njihovo število in status. Zabeležili smo 
pet gnezdilk, eno izginulo gnezdilko, tri verjetne 
gnezdilke, štiri izbrane gnezdilke pa ne gnezdijo 
na ožjem območju Parka Škocjanske jame. 
Najštevilčnejša izbrana kvalifikacijska vrsta v 
mejah parka je podhujka, našteli so šest pojočih 
samcev. Druge naravovarstveno pomembnejše 
vrste so: hribski škrjanec, pisana penica, slavec, 
veliki skovik, sršenar, rjavi srakoper, smrdokavra, 
rjava penica.
V letih od 2014 do 2015 smo izvedli pregled 
kalov na ožjem zavarovanem območju ter v 
neposredni okolici. Pregledanih je bilo petnajst 
kalov, poseben poudarek je bil seveda na 
zastopanosti in pojavljanju razvojnih stadijev 
velikega pupka in hribskega urha. Zelo 
pozitivno oceno je dobil kal na zavarovanem 
območju parka, in sicer kal v Matavunu z 
veliko abundanco pupkov ter njihovih razvojnih 
stadijev. Poudariti moramo, da je bil taisti kal 

še pred nekaj leti popolnoma prežet z zlatimi 
ribicami, tujerodno invazivno vrsto za ta habitat, 
in torej brez enega samega pupka. Z uspešno 
odstranitvijo tujerodne vrste in »sanacijo« smo 
kalu povrnili naravovarstveno pomembnost.
Vsekakor je prednostna naloga tudi redno 
kartiranje habitatnih tipov, ki se pojavljajo v 
parku, in njihovo naravovarstveno vrednotenje. 
Kartiranja so bila opravljena v letih 2004 in 
2015, tako da lahko ugotovimo morebitne 
spremembe v kakovosti ključnih habitatnih tipov, 
na podlagi česar bi morebiti sprejeli ustrezne 
ukrepe za izboljševanje stanja. Ugotovljeno 
je, da so vsi zavarovani habitatni tipi, ki se 
pojavljajo v parku, v precej ugodnem stanju. 
Na zavarovanem območju opažamo točkasto 
pojavljanje tujerodne invazivne vrste ameriški 
pajesen. Najpogosteje se pojavlja na 
gradbenih površinah (večinoma okoli parkirišč 
na informacijskem centru) in na precej težko 
dostopnih lokacijah po ostenju udornih dolin. 
Vrsto smo uspešno lokalizirali ter izvedli ukrepe 
in aktivnosti za njeno odstranjevanje. Zaradi 
trdovratne biologije vrste je treba še nekaj let 
skrbeti za ustrezno zatiranje mladih poganjkov, 
kar redno izvajamo. Vrsta je v parku uspešno 
omejena. 
Redno se spremlja stanje redkih in ogroženih 

rastlinskih vrst na območju parka, kjer je 
ugotovljeno več kot dvajset (20!) zavarovanih 
rastlinskih vrst po uredbi o zavarovanih prosto 
živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 
46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14). 
Med letošnjim monitoringom smo naleteli 
na najzanimivejšo najdbo, in sicer smo na 
zavarovanem območju odkrili doslej neznana 
rastišča vrste divje orhideje, ki je med drugim 
na seznamu Natura 2000 (habitatne direktive). 
Jadranska smrdljiva kukavica Himantoglossum 
adriaticum je edina rastlinska vrsta s seznama 
Natura 2000, ki se pojavlja v parku Škocjanske 
jame.
Preplet zelo različnih habitatnih tipov na tako 
majhni površini, kot je park Škocjanske jame, 
daje območju svojstven pečat ter zagotavlja 
izredno zanimivo favnistično in floristično 
pestrost lokacije. Tukaj se na primer prepletata 
vpliva submediteranske in subalpinske favne. 
Med živalskimi vrstami prav tako najdemo relikte, 
tako imenovane alpske in montanske vrste, 
med hrošči, polži in tudi med sesalci (snežna 
voluharica). 
V parku je najdenih tudi devetdeset vrst 
dnevnih metuljev, ki predstavljajo 50 % v 
Sloveniji živečih dnevnih vrst. Med njimi je kar 
osemnajst evropsko in nacionalno ogroženih. 

METULJ PETELINČEK. 
Foto: Samo Šturm

HRIBSKI  
URH. 

Foto: Samo Šturm

GLOGOV BELIN NA 
SUHEM KRAŠKEM 
TRAVNIKU POLETI. 

Foto: Samo Šturm
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Naravovarstveno pomembnejše vrste s seznama 
Natura 2000 so petelinček, travniški postavnež 
ter nočni metulj črtasti medvedek. Tukaj bi lahko 
našli številne druge zanimive nočne metulje, 
med drugim endemita kraškega pavlinčka, 
velikega nočnega pavlinčka – največjega 
evropskega metulja in njegovega manjšega 
»bratca«, malega nočnega pavlinčka. V jamskem 
sistemu živi troglofilna vrsta Triphosa dubitata, 
nočni metulj iz družine pedicev. 
Med pticami v prepadih stenah Velike in Male 
doline najprej opazimo skalne golobe, ki 
gnezdijo po prepadnih stenah in pod stropom 
vhodnih jamskih dvoran. Prav tam gnezdi tudi 
kolonĳa planinskih hudournikov. Škocjanske 
udornice zagotavljajo občasen dom in gnezdišče 
še drugi alpski vrsti ptic, krokarju. Prepadne 
stene ponujajo zimsko zatočišče pisanemu, 
sicer tudi alpskemu skalnemu plezalčku. 
Ena od glavnih nalog upravljavca tako ostaja 
zagotovitev ugodnih življenjskih razmer in 
ugodnih stanj habitatov za navedene gnezdilke 
na območju parka. V ta namen se pripravlja 
obsežnejši projekt, pri katerem bo večji 
poudarek na izvajanju varstvenih ukrepov za 
zagotavljanje ugodnega stanja navedenih vrst iz 

ptičje in habitatne direktive ter ugodnega stanja 
njihovega življenjskega okolja, to je habitatov 
vrst na območju Natura 2000 Kras, torej tudi 
parka Škocjanske jame. 
Glavni poudarek bo na zagotavljanju varstva 
habitatov kvalifikacijskih vrst ptic iz ptičje 
direktive, in sicer sove uharice, sokola 
selca, hribskega škrjanca, ter na varstvu in 
zagotavljanju ugodnega življenjskega okolja 
za vrste iz priloge II. k habitatni direktivi, ki 
veljajo na območju SCI Kras SI3000276 in 
so v PŠJ. To zajema vrste netopirjev, ki imajo 
hibernirajoče zimske kolonije in kotitvene 
poletne kolonije v sistemu Škocjanskih jam, ter 
dvoživki veliki pupek in hribski urh, pri katerih 
se bo z obnovami njihovih osnovnih habitatov 
– kalov ohranjalo in izboljšalo stanje več kalov 
v okolici, obenem se bo ohranjala populacija 
dvoživk, ki spadajo med najbolj ogrožene vrste 
v Evropi. Dvoživke se na Krasu ohranjajo samo 
zaradi mreže vodnih biotopov (kalov).  
Najbolj ogroženi živalski vrsti sta prav veliki 
pupek in hribski urh. Velik poudarek bo 
namenjen tudi preprečevanju zaraščanja kraških 
površin in torej izboljšanju stanja habitatnega 
tipa kraških travišč.

KAMNITI GOZD. 
Foto: Borut Lozej
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Dediščina ne sestoji iz denarja ali imetja, ampak kulture, izročila in vrednot. 
Kulturna dediščina nakazuje na neko skupno vez oziroma našo pripadnost 
skupnosti. Predstavlja našo zgodovino in identiteto; našo vez z lastno 
preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo (Elena Franchi, What is ultural 
Heritage? Khan Academy, www.khanacademy.org, 1. 8. 2016).
The heritage doesn’t consist of money or property, but of culture, values 
and traditions. Cultural heritage implies a shared bond, our belonging to a 
community. It represents our history and our identity; our bond to the past, to 
our present, and the future (Elena Franchi, What is Cultural Heritage? Khan 
Academy, www.khanacademy.org, 1. 8. 2016).

» S K R I TA « 
K U L T U R N A 
D E D I Š Č I N A 
PA R K A

Darja Kranjc, dr. Tomaž Fabec, Manca Vinazza, 
Borut Peric in Borut Lozej

STEKLENA JAGODA IN ODLOMEK 
KERAMIČNE POSODE, 2016. 

Foto: Manca Vinazza
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K ot se nam je ob takih in drugačnih 
jubilejnih priložnostih že mnogokrat 
zapisalo, je bil Park Škocjanske jame (v 

nadaljevanju: PŠJ) med drugim ustanovljen 
z namenom, da se ohranijo in raziskujejo 
arheološka najdišča, etnološke, arhitekturne 
značilnosti in kulturna krajina ter zagotavljajo 
možnosti za ustrezen razvoj območja (1. 
člen ZRPŠJ), pri čemer je njegov upravljavec 
dolžan stalno spremljati in analizirati stanje v 
navedenem členu določene kulturne dediščine, 
pripravljati dodatne strokovne predloge za 
varstvo, skrbeti za vzdrževanje, obnavljanje in 
zavarovanje spomenikov, sodelovati z lastniki 
posameznih spomenikov, jim strokovno svetovati 
in pomagati (16. člen ZRPŠJ), obenem pa 
tudi zbirati in voditi dokumentacijo ter urejati 
muzejske zbirke (17. člen ZRPŠJ).
Na ožjem zavarovanem območju Parka 
Škocjanske jame je 49 enot nepremične 
kulturne dediščine, pri čemer jih ima 38 status 
kulturnega spomenika državnega pomena.  
Osemindvajset enot je v javni ali delno javni 
lasti, dve sta v cerkveni, preostale pa v zasebni 
lasti. Pri javni lasti imamo v mislih RS s PŠJ (19 
enot), občino Divača (12) in občino Sežana (2). 
Največji delež enot v javni ali delno javni lasti 
odpade na arheološko (12) in memorialno (8) 
dediščino, sledita naselbinska (3) in profana 
stavbna (5) dediščina. 16 enot je nerabljenih, 19 
jih je namenjenih sekundarni rabi, 13 pa prvotni 
rabi. 28 enot je vključenih v prioritetno območje 
dejavnosti parka, 16 jih je opremljenih s 
turistično infrastrukturo in vključenih v turistično 
ponudbo. 
V zvezi s premično kulturno dediščino imamo v 
parku na ogled štiri zbirke, ki obsegajo muzejske 
eksponate v lasti PŠJ, Pokrajinskega muzeja 
Koper, Srečka Rožeta oziroma posameznih 
domačinov. To so geološka, etnološka, 
arheološka in zgodovinska zbirka. Posamezne 
eksponate premore tudi zbirka dr. Franceta 
Habeta, ki jo je PŠJ z željo, da se popiše in 
postavi na ogled, prijazno poklonila dedinja 
Kajetana Simčič, ter zbirki Delezove in Nanetove 
domačije, ki sta bili pridobljeni ob odkupu 
nepremičnin. Ne nazadnje PŠJ hrani bogato 
arhivsko gradivo s poudarkom na starih kartah, 
razglednicah, vodičih ipd. o Škocjanskih jamah.
Ob častitljivih obletnicah želimo v kratkem 
zapisu o minulem delu na področju kulturne 
dediščine predstaviti nekaj bralcu zanimivejših 
in še neobjavljenih podvigov našega zavoda, 
sodelujočih institucij (še posebej Centra za 
preventivno arheologijo Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije; v nadaljevanju: 

CPA ZVKDS) in drugih izvajalcev na tem 
področju, ki stremijo k prihodnosti. 

Nepremična kulturna 
dediščina
NOVE ENOTE DEDIŠČINE
V minulih letih so strokovne službe parka 
podale posamezne pobude za vpis novih enot 
v Register nepremične kulturne dediščine 
Slovenije, saj so jih želele formalno zaščititi ter 
s tem omogočiti njihovo strokovno obravnavo 
in morebitno prezentacijo, ki naj v prihodnje 
prispevata k dodatni kakovosti doživljanja in 
življenja v teh krajih. 
Karmen Peternelj in Borut Peric sta v letu 2011 
poskrbela za popis, na podlagi katerega so bile 
v register vpisane stare jamske poti, ki so danes 
z novo osvetlitvijo jame veliko bolj prepoznavne 
za obiskovalce in jami dajejo novo razsežnost, 
saj zelo neposredno pričajo o pomenu 
tukajšnjega zgodovinskega dogajanja med 
porodnimi krči svetovne speleologije. Sabina 
Pugelj je leta 2013 na odgovorno konservatorko 
ZVKDS Patricijo Bratina naslovila pobudo za vpis 
arheološkega območja Kovačica. Lokacija je 
sedaj zaščitena kot potencialno najdišče.
Vzporedno s posameznimi obnovitvenimi deli je 
odgovorna konservatorka ZVKDS Eda Belingar 
v letu 2015 v register ob bok kažipotu proti 
Ležečam dodala vpis mejnega kamna, ki je 
označeval mejo med nekdanjima avstrijskima 
občinama Naklo in Ležeče, ter ruševine mlina 
Ukno, s katerimi se je v minulih letih začel 
ukvarjati PŠJ, o čemer pišemo v nadaljevanju 
prispevka. 

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE
V zadnjih letih je zaradi gradbenih posegov na 
območju PŠJ potekalo več arheoloških raziskav 
v različnem obsegu. Ob dani priložnosti smo 
prosili arheologa Tomaža Fabca iz Centra za 
preventivno arheologijo ZVKDS (v nadaljevanju: 
CPA ZVKDS) in Manco Vinazza iz Oddelka 
za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, da nam na podlagi dveh predstavita 
svoje strokovne ugotovitve.

Bronastodobni  
grob v Matavunu
Zaradi predvidene novogradnje v Matavunu na 
parcelah 698/3 in 698/4, k. o. Naklo, je CPA 
ZVKDS opravil raziskave, ki so prispevale nov 

1V nadaljnji obravnavi kvantitativnega monitoringa nepremične kulturne dediščine opredeljenega območja ni upoštevana enota kulturne 
krajine (EŠD 5177), saj njen obseg v Registru nepremične kulturne dediščine Slovenije ni natančneje opredeljen, zato določitev 
kazalnikov ni mogoča.

kamenček v mozaik škocjanske arheologije. Pod 
kamnitimi škrlami, ki so prekrivale zapolnitev 
večje škrapljaste kotanje v kamniti podlagi, so 
odkrili zelo slabo ohranjene človeške kosti, ki so 
ležale na štirih skrbno zloženih kamnitih ploščah 
(slika 1). 
Antropološke analize, ki jih je opravila dr. Petra 
Leben-Seljak, univ. dipl. biologinja, so pokazale, 
da so kosti pripadale dvema odraslima 
ženskama, starima od 20 do 30 let, ki sta ležali 
druga nad drugo. Ena je bila visoka med 140 in 
150 centimetri, z glavo proti severu in nogami 
proti jugu, druga pa je najbrž ležala v nasprotni 
smeri, z glavo proti jugu. Prisotnost močno 
obrabljenega človeškega zoba namiguje na 
možnost, da so kosti pripadale še tretji, starejši 
osebi, vendar se njene druge kosti niso ohranile. 
Ali je imel kateri od predmetov, ki so bili odkriti 
v zapolnitvi kotanje (odlomki prazgodovinskih 
posod, obrabljeni prodniki, živalske kosti, kosa 
železnih predmetov), kakršnokoli povezavo 
z grobom, je težko reči, saj so najdbe 
mogoče zašle tja zaradi poznejše kmetijske 
obdelave parcele ali pa celo po naravni poti. 
Radiokarbonska analiza vzorca človeške kosti 
je vsekakor pokazala, da je bil grob vkopan 
v prvi polovici 2. tisočletja pr. n. št., tj. na 
prehodu zgodnje v srednjo bronasto dobo. Na 
ta čas nakazuje tudi v grobu najdeni odlomek 
posode, okrašen z nalepljeno plitvo bradavico 

zaobljenega preseka, ki je pripadala posodi 
večjega premera, najbrž skledi ali loncu. Tak 
okras je značilen za srednjo bronasto dobo, kar 
bi lahko potrjevale tudi tehnološke značilnosti 
keramike. Odlomek je žal premajhen, da bi 
ga bilo mogoče z gotovostjo točneje časovno 
opredeliti.
V zgodnji in srednji bronasti dobi je bilo v 
navadi skeletno pokopavanje v gomilah, trupla 
so pogosto v skrčeni legi polagali v skrinje iz 
kamnitih plošč. Gomile naj bi stale na višje 
ležečih točkah, kar bi poudarjalo družbeni 
pomen pokojnika, obenem pa naj bi imele 
funkcijo pri označevanju prostora in identitete 
takratnih skupnosti. Iz tega obdobja so znane 
tudi najdbe človeških kosti v jamah, v jami 
pri Sv. Križu pri Trstu pa je bilo truplo otroka 
položeno v večjo hrambno posodo, kar naj bi bil 
običaj bronastodobnih vzhodnosredozemskih 
kultur. Grob iz Matavuna je torej do danes še 
nepoznana oblika pokopa na Krasu. Njegova 
lega na pomolu na južnem robu Velike in Male 
doline, kjer Reka ponikne v podzemlje, bi morda 
lahko skrivala podobne vzgibe, po katerih naj bi 
grobne gomile postavljali na »vidna« mesta.
Lega groba nedaleč od obzidja škocjanskega 
gradišča, na prostoru, kjer je dostop v Malo 
in Veliko dolino sploh mogoč, morda ponuja 
še eno izhodišče za razmislek. Videti je, da je 
imel pri identiteti bronastodobnih skupnosti, ki 

MATAVUNSKI GROB, 2013. 
Foto:Tomaž Fabec
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so živele na gradiščih, pomembno vlogo kult 
prednikov, pri čemer so nekatere ljudi že ob 
ustanovitvi naselbine pokopa(va)li na kraje ali v 
strukture, ki so imeli osrednjo vlogo v topografiji, 
na primer v obzidja ali njihovo bližino. Njihov 
status ni bil izražen s posebnimi grobnimi 
pridatki, ki jih v grobovih tako rekoč ni, temveč 
prav s krajem pokopa. Pogosto je v teh grobovih 
pokopanih več ljudi različnih starosti in spolov. 
Tako bi v matavunskem grobu lahko prepoznali 
vsebine, ki jih doslej na Krasu sicer še nismo, 
a so za prvo polovico 2. tisočletja znane tako v 
Istri kot Furlaniji. 

Najdbe v Okroglici
Med spremljanjem izkopov za temelje začasnega 
delovnega platoja in začasne dostopne poti 
na dnu brezna Okroglica, parcela 738/2, k. o. 
Naklo, je ekipa CPA ZVKDS pridobila zanimive 
podatke. Brezno se odpira na območju 
prazgodovinskega gradišča na osrednjem delu 
vzpetine z vasjo Škocjan. Po približno 90 metrov 
globokem padcu doseže vrhnji del njenega dna, 
ki se po strmem melišču spušča v Mahorčičevo 
dvorano, vhodno dvorano Škocjanskih jam. 
Na tem delu, a onkraj Reke, so v preteklosti 
v Czoernigovi dvorani našli več bronastih 
predmetov iz zgodnje železne dobe, človeške 
kosti in rimskodobne ostanke. Zanje velja, da jih 
je naplavila Reka.
Skoraj en meter pod površjem so v treh plasteh, 
ki so se med seboj nekoliko razlikovale po 
teksturi in barvi, odkrili prazgodovinske ostaline, 
predvsem odlomke lončenine, redke živalske 
kosti in drobce oglja, ki so ležali razpršeno, brez 
očitnih zgostitev. Drobnega gradiva je bilo največ 
v osrednjem delu sedimenta. Večji lonci so 
primerljivi z najdbami srednje in pozne bronaste 
dobe iz gradišč Njivice pri Repnu, Gradina 
pri Doberdobu in Braida Roggia pri Pozzuolu. 
Nekateri odlomki so bili okrašeni z barbotinom, 
ki ga sicer poznajo že v neolitiku, vendar se na 
širšem prostoru zahodne Slovenije, na primer 
v Vipavski dolini, očitneje pojavlja v zgodnji in 
srednji bronasti dobi, na Kaštelirju pri Jelarjih 
pa med srednjo in pozno bronasto dobo. Za 
isti čas je značilno tudi plitvo aplicirano rebro, 
okrašeno z odtisi prstov. Nekoliko mlajši je 
okras plitve polkrožne kanelure, ki bi glede na 
primerljive najdbe s Sermina lahko spadal že 
v srednjo in mlajšo bronasto dobo, glede na 
podobno lončenino z grobišča na Limski gradini 
v Istri in analizo tehnologije izdelave keramike pa 
v pozno bronasto dobo. Uporabo Okroglice tudi 
v starejši železni dobi dokazuje odlomek lonca, 

ki je primerljiv keramični posodi iz Štanjela. 
Poleg keramike so arheologi odkrili zelenomodro 
jagodo (slika 2). Keramične najdbe torej 
odražajo pestro dogajanje v jami skozi daljše 
obdobje, od zgodnje bronaste dobe do starejše 
železne dobe. 
Le na podlagi dokumentiranega profila in 
drobnih najdb je težko doumeti izpovednost 
odkritega arheološkega zapisa. Da odlomki 
lončenine in kosti najbrž niso le smeti, ki bi 
jih v brezno odvrgli bronasto- in železnodobni 
Škocjanci – kar pa glede na veliko količino 
smeti na dnu brezna velja za zadnja stoletja 
–, govorijo predvsem okoliščine najdišča: v 
pozni prazgodovini, a verjetno tudi že prej in še 
potem, je človek imel posebno »spoštljiv« odnos 
do škocjanskega podzemlja, kar lahko najbolj 
povežemo s kultno sfero, ki je bila najverjetneje 
tudi osnovno gibalo prosperitete prebivalstva 
škocjanskega prostora. Prisotnost drobcev 
oglja v prazgodovinskem sedimentu na dnu 
Okroglice razmišljanja v to smer še dodatno 
krepijo, saj je bila obredna uporaba ognja na 
primer ugotovljena za Mušjo jamo. Mogoče je 
torej, da so v Okroglici odkrite prazgodovinske 
ostaline sled aktivnosti, ki so bile vezane na 
kultno dojemanje kraškega podzemlja. Ostankov 
vsekakor ni naplavila narasla Reka, kakor se 
običajno razlaga odkritje posameznih najdb v 
sistemu Škocjanskih jam.

PROFANA STAVBNA, MEMORIALNA, TEHNIČNA 
DEDIŠČINA IN KULTURNA KRAJINA
Poleg že večkrat omenjene prenove Gombočeve 
domačije (1996), rekonstrukcije Jurjeve 
štale (2001), prenove Nanetove domačije in 
posameznih segmentov tehnične dediščine 
v jamskem sistemu (zaposleni PŠJ so v 
sodelovanju z nemškim nacionalnim parkom 
Berchtesgaden obnovili 600 metrov starih poti 
v Hankejevem kanalu, posamezni elementi 
so bili obnovljeni v okviru obnove turističnega 
dela jame v letu 2011) ter s tem mnogokrat 
povezanih arheoloških izkopavanj na območjih 
v državni ali občinski lasti je PŠJ v letu 2016 
financiral restavriranje dveh enot memorialne 
dediščine, tj. spomenika padlim borcem in 
žrtvam fašizma ter kamnitega kažipota za Dolnje 
Ležeče in Lokev. 
Na področju kulturne krajine je s prostovoljnim 
in plačanim delom posameznih domačinov 
in svojih uslužbencev od leta 2003 v letnih 
delovnih akcijah poskrbel za obnovo štiristo 
in več metrov porušenih suhih zidov, s čimer 
udejanja enega od treh ukrepov varstva tega 
segmenta dediščine na ožjem zavarovanem 

območju. V prihajajočih letih se obeta ureditev, 
s katero zavod prebija dosedanje meje med 
varstvom narave in kulturne dediščine, pri čemer 
slednjo zelo neposredno in načrtno plemeniti z 
drugo. V mislih imamo ureditev območja mlina 
Ukno.

Ureditev območja  
mlina Ukno
Mlin Ukno, katerega ruševine so v lasti PŠJ, 
naj bi po navedbah Jožka Žiberne deloval do 
prve svetovne vojne. France Habe v svojem 
prispevku za zbornik Reka-Timav: podobe, 
zgodovina in ekologija kraške reke piše, da je: 
»/b/il /…/ last rodbine Mahorčič, po domače 
Bzkvih iz Nakla št. 14, kjer je bil doma Jože 
Mahorčič, ki je kot vaški župan dal 1884 
Škocjanske jame v zakup sekciji Kustenland 
Nemško-avstrijskega planinskega društva v 
Trstu. Mlin so prodali tržaškemu magistratu v 
zvezi z načrti za napeljavo vodovoda v Trstu.«
Ostanki mlina so vsako leto v slabšem stanju, 
zato so strokovne službe PŠJ v letu 2014 
pripravile projektno nalogo, ki predvideva 
utrditev in prezentacijo še ohranjenih ostankov 
mlina na poplavni brežini, v okviru katerih je 
predvidena tudi nadgradnja v opazovalnico 

narave s počivališčem. Ker je lokacija na 
območju naravnega spomenika, bo namenjena 
posameznim mimoidočim obiskovalcem 
Mohorčičeve jame, ki se tako lahko seznanijo 
z zgodovino mlina in mlinarstva v tem delu 
toka reke Reke, poplavami in živalmi ob/v reki. 
Množičnejši obisk ni predviden. Ostanke mlina 
želimo tenkočutno iztrgati naravnim silam in jih 
spremeniti v kulturno zatočišče ljudem, ki znajo 
uživati v tišini in pristnem stiku z naravo. Kot 
taki naj se uporabljajo za skrbno zasnovano in 
večplastno predstavitev naravnih in kulturnih 
segmentov ožjega zavarovanega območja, kar 
bo v parku novost. 
Na podlagi te zamisli je bilo v letu 2015 
pridobljenih pet idejnih zasnov za ureditev 
mlina z okolico – futuristična ideja arhitekta 
Danila Antonija iz Devina, minimalistična ideja 
Juana P. Maschia iz Postojne, interpretacijsko 
močna ideja arhitektke Nataše Kolenc iz Lipe 
na Krasu, z geniusom loci uglašena tenkočutna 
kontemplativna rešitev ljubljanskega dvojca 
arhitektov Ateljeja Ostan Pavlin ter protipoplavno 
in ornitološko domišljena ideja postojnskega 
arhitekta Tomaža Biščaka, ki je bila v začetku 
leta 2016 izbrana kot podlaga za pripravo 
projektne dokumentacije (slika 3). Tako bodo v 
letu 2016 utrjeni še stoječi zidovi, s čimer se bo 
zaustavilo nadaljnje propadanje. V nadaljevanju 

VIZUALIZACIJA IZBRANE IDEJNE ZASNOVE 
UREDITVE MLINA UKNO, 2015. 
Foto: Tomaž Biščak
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bo projekt počakal na ustrezen razpis, ki bo 
finančno omogočil njegovo celovito realizacijo.

Rekonstrukcija 
Novakovega mostu 
čez Hankejev kanal v 
Škocjanskih jamah
Leta 2013 sta Borut Lozej in Iztok Cencič iz 
Jamarskega društva Divača v 380 urah obnovila 
sedemdeset metrov poti, zavarovane z železno 
ograjo (»ferato«), ter rekonstruirala sedemmetrski 
Novakov most (slika 4), izvorno edini prehod 
v Tiho jamo ob visoki vodi. Postavili so ga leta 
1909, in to kar na višini več kot 70 metrov nad 
Reko.
Nekdanja žična brv nad Hankejevim kanalom 
nosi ime po Jožefu Novaku (Novak Brücke), 
o katerem Matjaž Puc piše, da je bil član in 
raziskovalec tržaške jamarske sekcije Nemško-
avstrijskega planinskega društva. Je pa to brv 
z več imeni. Tako je na Meerausovi karti iz leta 
1913 vrisana kot Skalni most (Felsen Brücke), ki 

stoji v istega leta odkritem Skalnem rovu (Felsen 
Grotte). Da bi bila zmešnjava še popolnejša, se 
zanjo napačno pogosto uporablja ime Mačja 
brv, ki so ga neuki obiskovalci verjetno izpeljali iz 
imena Mačja steza (Katzensteig). To so dejansko 
šest let prej uredili v Rudolfovi dvorani, ki so 
jo 1884. poimenovali po raziskovalcu Ivanu 
Rudolfu iz Idrije, čeprav jo je že davnega leta 
1839 odkril Tržačan Ivan Svetina. 
Brvi, zgrajene iz dveh stranskih in ene 
sredinske žice, debeline 10 ali 12 milimetrov, 
na kateri so – na sredi obešene na železno 
konzolo pri straneh pa naslonjene na steno 
– slonele lesene deske, že dolgo ni bilo 
mogoče videti, saj je bila potrgana. Njeni že 
prav kičasta lokacija s centralnim pogledom 
s Cerkvenikovega mosta ter ekskluzivna 
adrenalinska steza za ljudi hrabrega srca in 
trezne glave pa jamarjem dolgo nista dali miru. 
Lozej in Cencič sta med svojim podvigom 
odstranila staro ferato in jo nadomestila z novo 
v starem slogu. Sedemmetrske grede sta, 
posnemajoč izvorno rešitev, opremila z žicami, 
obesila na sredini na visečo železno konzolo, 
pri straneh pa naslonila na steno. Uporabila 
sta hrastove grede, čeprav naj bi prvotno, 

zaradi manjše teže in boljše obstojnosti v vlagi, 
uporabili borove. Na drugi strani sta obnovila 
še pet metrov stare steze za varen dostop z 
mostu.

DELO Z DOMAČINI IN DRUGIMI LASTNIKI 
NEPREMIČNIN V PARKU
Škocjan in Betanja imata status naselbinskih 
spomenikov, Matavun pa naselbinske dediščine 
državnega pomena, zato morajo domačini za 
vsak, še tako majhen poseg na območju teh 
treh vasi pridobiti kulturno-varstvene pogoje in 
soglasja. Obenem zavod domačinom v skladu 
z veljavno odredbo od leta 1999 na podlagi 
javnega razpisa podeljuje subvencije oziroma 
nepovratna sredstva, namenjena manjšim 
nadstandardnim posegom za ohranjanje 
stavbne dediščine. 
Za poenostavitev postopka pridobivanja 
dovoljenj in nadzor nad izpolnjevanjem 
pogojev iz opisanega razpisa zavoda sta bili v 
letu 2012 na pobudo arhitektke Barbare Žižič 
z ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: MK), 
članice komisije za podeljevanje nepovratnih 
sredstev, izdelani dve ključni strokovni podlagi, 
tj. študija obarvanja fasad in katalog vnaprej 
pripravljenih kulturno-varstvenih pogojev 
za sofinanciranje arhitekturnih detajlov v 
okviru razpisa PŠJ. Prvo študijo je pripravil 
Restavratorski center ZVKDS, katalog 
pa je nastal v sodelovanju z odgovorno 
konservatorko ZVKDS Edo Belingar in prej 
navedeno arhitektko MK.
Kljub vsem prizadevanjem v okviru letnih 
javnih razpisov PŠJ pa se na območju treh 
zaščitenih vasi pri manjših posegih, za 
katere niso potrebni projektanti, gradbena 
dovoljenja, izpolnjevanje razpisnih zahtev 
ipd., še vedno pojavljajo nepravilnosti, ki 
razkrajajo videz celotne ureditve vasi kot 
območij kulturne dediščine. Zato je bilo v letu 
2013 na pobudo Barbare Žižič sklenjeno, da 
se pripravi večletna razvojna vizi ja celostne 
ureditve vasi na območju parka, ki naj bo 
skladna z veljavnimi kulturno-varstvenimi 
usmeritvami ter usklajena z domačini in 
drugimi lastniki. Cil j zastavljene naloge je 
na eni strani valorizacija, popularizacija 
dediščine in njenega ohranjanja, sanacija, 
obnova ter prezentacija za domačine in 
druge lastnike, ki naj postanejo zavestni, 
izobraženi, prepričani in aktivni nosilci varstva 
in oživl janja dediščine v prostoru, na drugi 
pa priprava strokovnih podlag, ki jih bo 
mogoče vključiti v enega izmed izvedbenih 
prostorskih aktov.

Študija stavbne dediščine 
naselij Betanja, Matavun 
in Škocjan (1. faza)
V letu 2014 sta arhitekt urbanist Mitja Skubin 
in arhitektka konservatorka Katja Kosič, v 
sodelovanju z ZVKDS OE NG, izdelala prvo fazo 
naloge, ki med drugim obsega katalog bistvenih 
elementov stavbne dediščine navedenih vasi 
z vzorčnimi pozitivnimi in negativnimi primeri 
posegov v dediščino ter smernicami za njihovo 
izvedbo in predstavitvijo nekaterih simulacij 
izboljšav. Obenem sta se poglobila v načine 
sanacije tukajšnjih objektov s podrobnejšim 
prikazom možnosti za zaščito pred vlago in 
energetske sanacije. Med domačini in drugimi 
lastniki sta izvedla anketo o njihovih načrtih in 
razmišljanju o grajenih strukturah na območju 
vasi ter v nadaljevanju z njimi in s pomočjo 
arhitektke Nataše Kolenc organizirala delavnico, 
na kateri sta jim predstavila obravnavane 
vsebine, jih pozvala k morebitnim popravkom 
in dopolnitvam, organizirala predstavitev 
primera dobre prakse obnove hiše Pierpaola 
Sonnolija iz Škocjana, jih dodatno animirala na 
temo arheologije ter jim predstavila simulacijo 
obnove ene od domačij s statusom kulturnega 
spomenika, vključno s pridobivanjem vseh 
ustreznih dokumentov. 
V nadaljevanju so vsa gospodinjstva v parku 
in drugi lastniki prejeli izvod kataloga s 
priporočili za ravnanje ob prihodnjih popravilih, 
pregledno zloženko problematičnih posegov 
po posameznih tradicionalnih elementih s 
pomembnejšimi izvedbenimi smernicami in 
vnovičnim opozorilom, da je za vse, ne le za 
posege, ki jih sofinancira PŠJ, treba predhodno 
pridobiti kulturno-varstveno soglasje  
ZVKDS OE NG. 
Ustrezno ohranjanje na državni ravni 
prepoznane dodane vrednosti prostora, 
kjer tukajšnji prebivalci živijo ali imajo v lasti 
nepremičnine in je v veliki večini sestavljen 
iz njihovih objektov, je namreč mogoče le, 
če se za to odločijo oni, seveda pa tudi vsi 
upravljavci območja. Dolgoročno smotrne 
odločitve se lahko sprejemajo, če so pred tem 
vsakemu posameznemu odločevalcu jasni 
vsi vidiki problematike. Eden izmed vidikov 
tega prostora, ki se mu ne moremo ogniti, 
je prepoznavanje in razumevanje kulturno-
dediščinskih prednosti, z njimi povezanih 
težav ter načinov njihovega reševanja. V okviru 
študije je bila tako ne nazadnje izdelana ocena 

REKONSTRUIRAN 
NOVAKOV MOST 
VEČ KOT 70 M NAD 
REKO, 2013. 
Foto: Borut Lozej
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stanja zasebnih in javnih grajenih struktur v 
Betanji, Matavunu in Škocjanu z vidika kulturno-
varstvene zakonodaje. Vsem lastnikom je bila 
v zvezi z njihovimi posameznimi zgradbami tudi 
poslana, da bi jih tako opozorili na težave ter 
jim omogočili, da bi v prihodnje lahko skladno 
z usmeritvami v katalogu in pristojne enote 
ZVKDS ter svojo odločitvijo, iskali rešitve, ki bi 
omogočile ohranjanje podedovane vrednosti za 
prihodnje rodove. 

Strokovne podlage za 
urejanje vasi Škocjan, 
Betanja in Matavun  
(2. faza in načrti)
V letu 2015 je Ljubljanski urbanistični zavod v 
koordinaciji krajinske arhitektke Urške Kranjc z 
njeno ekipo in v sodelovanju z ZVKDS OE NG 
izpeljal drugo fazo študije, ki se je osredotočila 
na preučitev javnih odprtih prostorov znotraj 
in na robovih treh vasi ter njihovih ureditev. 
Študija obsega: (1) analizo splošnih prostorskih 
značilnosti, (2) preučitev morfologije naselij 
in njihove umeščenosti v krajino, (3) analizo 
razvoja silhuet, vedut in dominant treh vasi skozi 
čas, (4) preučitev vizualne izpostavljenosti in 
ogroženosti prostora, (5) oceno stanja glede na 
varstveni režim, pomen in razmere v prostoru, 
(6) evidenco in analizo groženj vizualnega 
onesnaževanja in integritete lokacije svetovne 
dediščine ter kulturnih spomenikov državnega 
pomena, vpetih v širšo krajino, (7) poročilo 
o delavnici z domačini in drugimi lastniki z 
oblikovano skupno vizijo urejanja prostora (slika 

5), (8) koncept urejanja območja treh vasi v 
kontekstu zasnove javnih površin, krajinskih 
ureditev in prometa ter usmeritve za urejanje 
urbane opreme.
Strokovne podlage vključujejo programsko 
opredelitev treh vasi in predlog prostorske 
ureditve vasi, s poudarkom na javno dostopnih 
območjih. Tako bi vzpostavili celovito ureditev, 
ki bo s podobo javnega prostora povezala 
vsa tri naselja v smiselno celoto, v kateri se 
bodo lahko nadaljnji posegi izvajali usklajeno 
in celovito. V nadaljevanju študije je podana 
analiza vidne izpostavljenosti območij v širšem 
merilu in v merilu posamezne vasi, na podlagi 
česar bi določili prioritete pri sanaciji neustreznih 
posegov. V okviru širšega območja se preverijo 
prioritete ohranjanja nezaraščenih površin. V 
viziji ureditve je pozornost posvečena urejenim 
pešpotem, umestitvi in ureditvi počivališč ter 
drugih javnih odprtih prostorov v vasi, vključno 
s prometnimi površinami, umestitvijo urbane 
opreme in druge turistične infrastrukture. 
Na podlagi te študije se v letu 2016 načrtuje 
izdelava idejne zasnove celostne ureditve treh 
vasi, v skladu s katero naj se nato fazno urejajo 
posamezna območja.

Premična kulturna 
dediščina in arhivsko 
gradivo

NOVE MUZEJSKE POSTAVITVE 
Muzejske zbirke že od samega začetka 
dopolnjujejo osnovno ponudbo PŠJ, to je 
organizacijo obiska po Škocjanskih jamah. 

Tako je bil že leta 1998 zgrajen nadomesten 
objekt J’kopinov skedenj ob vstopu v vasico 
Škocjan, v katerem je bila leto kasneje 
urejena etnološka zbirka Od zrna do kruha. 
Malo pozneje je v sosednjem Jurjevem 
skednju (prvotno sicer hlev s senikom) našla 
svoj prostor zbirka Zgodovina raziskovanja 
Škocjanskih jam, kar nas je še spodbudilo, da 
smo začeli aktivneje zbirati arhivsko gradivo, 
vezano na to tematiko. Zbirkama so se v 
nadomestnem objektu Delezove domačije, 
ki je bil zgrajen leta 2005 in v katerem je 
nastal naravoslovni center PŠJ, pridružile 
še biološka, geološka in arheološka zbirka. 
Njihova postavitev si je naslednjega leta 
prislužila celo laskavo Valvasorjevo priznanje, 
ki ga vsako leto podeljuje Slovensko muzejsko 
društvo, oblikovalec zbirke, pokojni Dušan 
Podgornik, pa je dobil še Valvasorjevo 
nagrado.

Arheološka  
postavitev in situ
Prav pri obnovi Delezove domačije je nemajhno 
presenečenje prineslo nepričakovano odkritje 
temeljev približno dva tisoč let stare hiše, z 
ohranjenimi ostanki zoglenele brune, prežgano 
rdečo ilovico, nekaj črepinj lončenih posod 
in, kot najzanimivejšo najdbo, koščeno iglo, 
s katero so morda pletli. Odkritje in bogate 
najdbe so kar klicali po atraktivni predstavitvi 
objekta in arheoloških najdb. S tem namenom 
je v letu 2014 pod avtorstvom Sabine Pugelj 
stekel projekt dopolnitve arheološke zbirke s 
privlačnejšo in bolj vsebinsko dodelano ureditvijo 
prostora. Rezultat je rekonstrukcija dela stene 

nekdanje hiše, krajši tematski film o tehniki 
pletenja s koščeno iglo, ki naj bi jo uporabljali 
takratni prebivalci Škocjana, panoramska vrata 
in vitrina z originalnimi najdbami, predstavljenimi 
in situ (slika 6).

Zgodovina odkrivanja jam
Že ob postavitvi prvotne zbirke Zgodovine 
raziskovanja Škocjanskih jam v Jurjevem skednju 
smo se v PŠJ zavedali, da si tako pomembna 
tema, kot so raziskave Škocjanskih jam in 
njihovo urejanje za turizem v preteklosti, zaslužijo 
primerno mesto in dovolj prostora. Ne nazadnje 
so bile ravno raziskave eden od razlogov za vpis 
jam na prestižen seznam svetovne dediščine. 
Zaradi pomanjkanja prostora se je zbirka selila 
v informacijsko točko sprejemnega centra, ki je 
bila odprta v letu 2015. 
Od postavitve prve zbirke se je nabralo precej 
eksponatov, v slovenščino so bila prevedena 
nekatera temeljna dela tujih avtorjev s tega 
področja, tako da so bili vzpostavljeni temelji 
za nadgradnjo in postavitev povsem nove 
interaktivne zbirke s širokim naborom različnih 
eksponatov, dokumentarnih filmov, instalacij in 
drugega gradiva. Pri tem je imel pomembno 
vlogo Srečko Rože, avtor in lastnik Vojaškega 
muzeja v Lokvi, ki je prispeval nekaj zanimivih 
starih predmetov iz teh krajev. Zbirka skozi štiri 
teme – pisni viri, osvetljevanje v jami, raziskave 
in jamarska oprema – ter na podlagi originalnih 
zapisov Friedricha Müllerja, možakarja, ki je 
skupaj z drugimi raziskovalci z lesenim čolnom 
in baklo v rokah prodiral v skrivnostne globine 
Škocjanskih jam, obiskovalcu razkriva vztrajnost, 
pogum, iznajdljivost in prevzetost pogumnih 
domačinov in tujih raziskovalcev pri drznih 

NOVA POSTAVITEV 
PIONIRSKIH RAZISKOVANJ 
ŠKOCJANSKIH JAM 
AVTORJA BORUTA PERICA, 
2015. 
Foto: Borut Lozej

NOVA POSTAVITEV V IN 
SITU HIŠI ŠKOCJANSKEGA 
GRADIŠČA, KI PRIKAZUJE 
ŽIVLJENJE STAROSELCEV 

V ČASU ZGODNJE 
ROMANIZACIJE AVTORICE 

SABINE PUGELJ, 2015. 
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raziskavah škocjanskega podzemlja (slika 7).
ARHIVSKO GRADIVO 
Škocjanske jame so nedvomno v samem vrhu 
med svetovnimi jamami po arhivskem gradivu, ki 
so ga v različnih oblikah, na različnih materialih 
in v različnem stanju ohranjenosti zapustili 
naši predniki. Prvi pisni viri sežejo v antiko, ko 
tik pred začetkom našega štetja Pozidonij iz 
Apameje omenja povezavo med reko, ki ponira 
v Škocjanske jame in se na površju zopet pojavi 
v izvirih Timave, žal pa originalnega zapisa 
ne hranimo. Se je pa v letih, od kadar je bil 
ustanovljen Park Škocjanske jame, kljub temu 
nabralo kar nekaj gradiva, ki vse bolj bogati 
zbirke v parku. Predvsem je tu zavidljiva zbirka 
originalnih razglednic s konca 19. in začetka 20. 
stoletja, pa tudi takšnih iz nedavne preteklosti. 
Tako hranimo že približno 150 različnih razglednic 
Škocjanskih jam ter okoliških vasi in pokrajine. 
Številne nazorno pričajo o življenju in razmerah v 
času, ko so nastale. Najstarejša je iz leta 1890. 
Še veliko starejši, še zdaleč pa ne tako številčni, 
so stari zemljevidi z vrisanimi Škocjanskimi 
jamami. Med njimi najdemo ene prvih tiskanih 
zemljevidov sploh, kot je na primer tisti Wolfganga 
Laziusa iz leta 1580, objavljen v Orteliusovem 

atlasu Theatrum oder Schawbüch des Erdtkreis, 
ali Gerardusa Mercatorja iz leta 1662, objavljen 
v Blaeujevem Atlasu Maiorju. Nekoliko mlajše so 
grafike ponora Reke in gradu Školj slovenskega 
polihistora Janeza Vajkarda Valvasorja iz Slave 
Vojvodine Kranjske iz leta 1689 in motivov 
francoskega slikarja Cassasa iz leta 1782. Zelo 
cenjeni so tudi prvi načrti Škocjanskih jam, 
predvsem tisti Antona Hankeja iz let 1885, 1887 
in 1888, pri čemer je vsak naslednji načrt jame 
nekoliko dopolnjen in podaljšan, predvsem vzdolž 
podzemnega toka Reke, kakor so pač jamo 
takrat odkrivali s čolni. 
Hranimo tudi nekatere originalne publikacije 
s konca 19. stoletja, kot so Müllerjev vodnik 
Führer in die Grotten und Höhlen von Sanct 
Canzian iz leta 1887 in Ivianijeva Guida delle 
grotte del Timavo a San Canziano e della Grotta 
Gigante presso Villa Opicina, ki datira v leto 
1934. Doktorsko disertacijo Roberta Oedla 
iz leta 1924 dopolnjuje neprecenljiv album 
fotografij o takratnih raziskavah in terenskem 
delu. Zanimiv je tudi vodniček Alfreda Šerka 
in Ivana Michlerja iz leta 1952 ter nekaj starih 
plakatov in zgibank o Škocjanskih jamah iz 
druge polovice 20. stoletja.

DELAVNICA SNOVANJA VIZIJE TREH VASI V 
ORGANIZACIJI LUZ D.O.O., 2015. 

Foto: Darja Kranjc
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»Na Doppsu razumemo izobraževanje kot najpomembnejše orodje 
naravovarstva, zato Parku Škocjanske jame izrekamo veliko priznanje za 
njihova izjemna prizadevanja in mednarodno priznane dosežke na tem 
področju. S svojim delom, posebej pa z ustanovitvijo mednarodne mreže šol, 
dajejo pomemben zgled drugim organizacijam, tako državnim kot nevladnim.«
Damijan Denac, direktor DOPPS, maj 2016

I Z O B R A Ž E VA N J E 
V  PA R K U

Mag. Vanja Debevec, Darja Kranjc

I z o b r a ž e v a n j e 	 i n 	 o z a v e š č a n j e

M ednarodni nazivi, ki jih je Park 
Škocjanske jame pridobil s svojim 
delovanjem, prinašajo veliko 

odgovornost za državo in ljudi, ki živijo in delajo 
na območju parka in biosfernega območja. 
Ohraniti univerzalno vrednost in s tem pomen, 
ki ga imajo Škocjanske jame v svetu, je častno 
delo, ki ne pozna časovne omejitve. Postavljeni 
smo pred nalogo, ki je pogoj za obetavno 
prihodnost naše družbe, za razvoj skupnosti 
in posameznika. Naloga, ki kot proces prinaša 
največ zadovoljstva, je učenje. V skladu 
z določili konvencije o Unescovi svetovni 
dediščini, s programom MAB in s konvencijo 
Ramsar smo v svoje delo vključili izobraževanje, 
ki poteka v dveh smereh. S poučevanjem 
šolske mladine, obiskovalcev in znanja željnih 
posameznikov želimo spodbuditi spoznavanje 
naravnih vrednot in kulturne dediščine, s 
pridobivanjem lokalnega znanja, ki že obstaja na 
tem delu Krasa in Brkinov, pa želimo ohranjati in 
uveljavljati pričevanje védenja naših prednikov. 
Leta 2000 smo v javnem zavodu Park 
Škocjanske jame dokončali projekt Phare Reka 
Reka – od Snežnika do morja, ki je s skupnimi 
dejavnostmi povezal šole v Sloveniji – OŠ 
Podgora, Kuteževo; OŠ Antona Žnideršiča, 
Ilirska Bistrica; OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska 
Bistrica; OŠ dr. Bogomirja Magajne, Divača, 
in podružnično šolo Vreme – in Italiji – COŠ 
Pinka Tomažiča, Trebče, in Istituto Comprensivo 
Reiner Maria Rilke, Sesljan, ki združuje šest 
šol. S projektom smo prvič v slovenskem 
prostoru preizkusili svojevrsten model dela, pri 
katerem sta poleg vključevanja strokovnjakov 

s področja hidrologije, biologije, speleologije 
ter pedagoškega dela mentoric poudarjena 
praktično delo učencev ter vzgoja za odgovorno 
ravnanje. S predanimi željami po nadaljevanju 
sodelovanja smo leta 2003 ustanovili mrežo 
šol Parka Škocjanske jame, ki je nova oblika 
sodelovanja ter prispeva k večji kakovosti in 
bogatejši vsebini izobraževalnih programov v 
šolah in parku, kjer si v skladu z Unescovo 
Konvencijo o varovanju in ohranjanju svetovne 
dediščine, prizadevamo za strokovno 
predstavitev izjemne dediščine.
Javni zavod Park Škocjanske jame usklajuje 
povezovanje učencev in njihovo delo v različnih 
raziskovalnih nalogah, zastavljenih v parku 
ter mednarodnih projektih z naravoslovno 
in družboslovno vsebino, omogoča 
opravljanje šolskih dejavnosti na širšem 
družbenem prostoru ter krepitev socialnih in 
medgeneracijskih povezav. 
Že od leta 2001 izvajamo projektno učno delo 
ob mednarodnem dnevu žena. V začetku 
šolskega leta v dogovoru z mentoricami mreže 
šol razpišemo vodilno temo in dejavnosti, s 
katerimi učenci primerjajo vlogo ženske v družbi, 
gospodinjstvu ter smotrno rabo naravnih virov 
nekoč in danes. Pri tem jih spodbujamo, da 
pridobijo ustrezne informacije od starih staršev, 
saj jim ti lahko pojasnijo marsikatero pozabljeno 
besedo in spomnijo na marsikatero opravilo, ki 
v dobi sodobne tehnologije in supermarketov 
izginja, včasih pa je izhajalo iz narave in 
neizmernega spoštovanja do nje. Tovrstni 
projekti krepijo medgeneracijske vezi in zavest o 
povezanosti ljudi v skupnost.
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V okviru projekta Biodiverziteta med naravo in 
kulturo, ki ga je finančno podprla tudi Slovenska 
nacionalna komisija za UNESCO, smo v letih 
2011 in 2012 skupaj oblikovali raziskovalno 
nalogo z naslovom Raziskuj tudi ti. Da bi čim 
kakovostneje predstavili širši javnosti različne 
drevesne vrste iz okolice šol – obravnavane 
z vidika botanike, ekologije okolja, domače 
rabe nekoč in danes ter prisotnosti v kulturi –, 
smo izdelali spletno stran www.biodiverziteta-
bok.si. Na njej bodo v prihodnje lahko 
pozorni opazovalci, šolarji ali njihovi starši ter 
naravovarstveni nadzorniki beležili opažanja 
iz svoje okolice v povezavi z rastlinskimi in 
živalskimi vrstami ter tako dejavno sodelovali pri 
spremljanju stanja v parku.
Že sedem let posebej zaznamujemo svetovni 
dan okolja, na katerem učenci predstavijo 
svoje raziskovalne naloge. Tako v parku na 
začetku junija odpremo vrata kongresu mladih 
raziskovalcev biosfernega območja Kras. Učenci 
kritično raziskujejo pojave in dogajanje v svoji 
okolici ter jih predstavijo vrstnikom na kongresu 
v PŠJ. Priznani strokovnjaki, ki spremljajo 
predstavitve, učence še dodatno navdušijo 
za raziskovalno delo z zanimivim podajanjem 
strokovnega znanja s področja naravoslovja 
in humanistike. Lani je bil na kongresu tako 
predstavljen raziskovalni projekt mreže šol Raba 
naravnih virov in sonaravnih praks na BOK, sicer 
pa so učenci raziskovali orhideje, rastlinske vrste 
in njihovo rabo, inovativne načine pridobivanja 

energije, svoj odnos do žab, medvedov, zdravo 
prehrano, kakovost vode v potokih in izvirih, 
promet v Ilirski Bistrici in drugo. 
V dvoletnem projektu Comenius-Cmepius 
(2012–2014) smo partnerji iz Slovenije – OŠ 
dr. Bogomirja Magajne Divača, občina Divača, 
Park Škocjanske jame – in Švedske – osnovna 
šola Vinninga-Filsbäckenheten, občina 
Lidköping in Muzej jezera Vänner – izvajali 
dejavnosti, namenjene odkrivanju koncepta in 
seznanjanju s praksami trajnostnega življenja ter 
njegovemu razvoju in uvajanju v osnovnošolske 
izobraževalne in vzgojne vsebine, posredno pa 
tudi v vsakdanje življenje naših občanov.
Projekt ToDoIt je pedagoškim delavcem iz obeh 
držav omogočil podrobno seznanitev s šolskima 
sistemoma in izmenjavo najrazličnejših izkušenj 
s področja dela. Učenci so prek novih prijateljev 
spoznavali druge kulture in se urili v angleškem 
jeziku, strokovne ustanove pa so si izmenjale 
izkušnje na področju mreženja in metod dela 
s šoloobvezno mladino. Projekt je sicer že 
končan, a že povezuje partnerje v nove naloge. 
Prva je izdelava filma za otroke in starše o 
desetih zapovedih za trajnostni razvoj, ki so bile 
napisane v okviru projekta ToDoIt. V šolskem 
letu 2015/2016 so osnovne šole mreže šol PŠJ 
in mreže šol BO Vänerskärgården Kinnekulle 
posnele igrane prizore, ki prikazujejo zapovedi v 
vsakdanjem življenju na Švedskem in v Sloveniji. 
V prihodnjem šolskem letu bodo iz gradiva 
izdelali posnetek, ki bo javnosti na ogled na 

portalu YouTube, namenjen pa je ozaveščanju o 
načelih trajnostnega življenja.
V drugi nalogi so prispevke pripravile OŠ 
Dragotina Ketteja in OŠ Antona Žnideršiča iz 
Ilirske Bistrice ter OŠ dr. Bogomirja Magajne 
iz Divače, ki so v letu 2016 na povabilo 
biosfernega območja Vänerskärgården 
Kinnekulle iz Švedske sodelovale v 
biosfernem izzivu. Izziv sestoji iz predstavitve 
demokratičnega razvoja igre na prostem, 
namenjene povečanju mobilnosti otrok, in 
vključuje prispevke iz biosfernih območij vsega 
sveta.
Strokovni delavci PŠJ mrežo šol vključijo še 
v številne dejavnosti, ki jih izvajajo v okviru 
drugih projektov, pri katerih so primarne naloge 
ohranjanje biotske pestrosti, spremljanje 
podnebnih sprememb in kakovosti voda. Tako je 
mreža šol v okviru projekta Climaparks leta 2012 
začela izvajati meritve in spremljati vremenske 
podatke iz svoje okolice. Kakovost vode v 
reki Reki ter potokih Hrvatica, Vrbovski potok, 
Bistrica in Podstenjšek so učenci spremljali v 
okviru projekta Škocjan – Risnjak v letih 2014 in 
2015.
Izobraževalne programe širimo tudi zunaj meja 
biosfernega območja Kras. Poleg številnih 
delavnic in predavanj za učence v sodelovanju 
z Zavodom RS za šolstvo izvajamo strokovna 
izobraževanja za mentorice mreže šol in tistih 
šol, ki zaznamujejo svetovni dan mokrič. 
Na celodnevnih strokovnih seminarjih vselej 
predstavijo aktualne strokovne teme ter 
udeležence seznanijo s pedagoškim pristopom 
na eni od naravnih lokacij v tujini ali doma. 
Leta 2006 je Ramsar podprl projekt Mladi za 
smotrno rabo mokrišč, v katerem smo z mrežo 
šol ter osnovnima šolama iz Rakeka in Cerknice 
izdelali učne liste na temo biodiverzitete in 
trajnostnega razvoja. Vaje so vezane na zanimive 
lokacije v bližini šol.
Leta 2011, ob 40. obletnici Unescovega 
programa MAB, smo povezali v sodelovanje šole 
iz biosfernih območij Julijske Alpe, Kozjansko 
in Obsotelje. Organizirali smo posebno 
predstavitev, na kateri so učenci izdelali karte 
vseh treh slovenskih biosfernih območij ter 
jih opremili z ilustracijami znamenitosti, krajev 
in dejavnosti, ki imajo velik pomen zanje in 
njihove družine. Sestavljanke območij so bile 
predstavljene na slovesnosti v Narodnem 
muzeju Slovenije, razstava je nato obiskala še 
rektorat Univerze v Ljubljani, informacijski center 
Triglavska roža, grad Podsreda in Promocijsko-
kongresni center Pr Nanetovh. 
V okviru projekta Living Landscape, ki je 

potekal med letoma 2012 in 2015, smo izdelali 
didaktično gradivo za otroke in izvedli večdelne 
delavnice na temo spoznavanja osnov gradnje 
kraškega zidu za osnovnošolske otroke ter 
delavnice celostnega doživljanja pokrajine. Z 
dejavnostjo smo želeli vrtčevskim otrokom na 
Krasu predstaviti kraški suhi zid kot vrednoto.
V mreži šol redno sodeluje 24 mentoric z 
dvanajstih šol, šest ravnateljic, predstavnica 
Zavoda RS za šolstvo, predstavniki PŠJ kot 
upravljavec BOK in vabljeni zunanji strokovnjaki. 
Mreža šol se odlikuje po posebni obliki 
dela, ki združuje izmenjavo zamisli in 
predlogov, medsebojno zaupanje ter tvorno 
sodelovanje mentoric in predstavnikov PŠJ. Z 
interdisciplinarnimi vsebinami si prizadevamo za 
vzgojo vrednot. S srčno vztrajnostjo in pogumno 
predanostjo tem krajem ter izročilu prednikov 
pa skupaj odgovorno ustvarjamo priložnosti za 
razvoj družbe, v kateri bodo naši učenci aktivno 
delovali.
Mednarodna mreža šol Parka Škocjanske jame 
je bila zgled za vzpostavitev podobnih mrež 
v Kozjanskem regijskem parku, Notranjskem 
regijskem parku, Parku prirode Učka na 
Hrvaškem in v občini Lidköping na Švedskem.
Za kakovostno izvajanje in povezovanje 
dejavnosti na področju ohranjanja biološke 
pestrosti, za zagotavljanje trajnostnega razvoja 
in spodbujanje ter omogočanje raziskovalne 
dejavnosti, ki lahko prispeva k razvoju tudi 
drugih lokacij, je pomembno zagotoviti 
povezavo med znanstveno-raziskovalno sfero 
in delovanjem lokalne skupnosti. V želji po 
kakovostnem sodelovanju med fakultetami in 
parkom je bila decembra 2014 ustanovljena 
mreža univerz. Ustanovno listino, s katero se 
PŠJ obvezuje, da bo raziskovalcem omogočil 
delo na območju izjemne dediščine, pri čemer 
se združujejo narava, kultura, delo in življenje 
ljudi, potrebe po znanju ter želja po povezavi 
znanosti in družbe, so podpisali rektor Univerze 
v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze 
v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor 
Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan 
Marušič ter direktor Parka Škocjanske jame 
Stojan Ščuka.
Oddelek za biologijo na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani že več let zapored izvaja v 
PŠJ terensko delo za študente ekologije. Z istim 
oddelkom PŠJ že peto leto sodeluje pri izvedbi 
mednarodne raziskovalne šole ekofiziologije, 
ki jo organizirajo skupaj s Tehniško univerzo 
München in Univerzo iz Tübingena. Študentje 
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo se na 
zavarovanem območju PŠJ udeležujejo rednih 

USTANOVITEV MREŽE UNIVERZ, 
MATAVUN, DECEMBER 2014. 
Foto: Borut Lozej
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ekskurzij na temo hidrologije.
Leta 2013 je bilo izvedeno raziskovalno delo 
študentov 3. letnika dediščine Fakultete za 
humanistične študije Univerze na Primorskem. V 
okviru vaj pri predmetu etnološka dediščina so 
obiskali naše kraje in popisali oziroma evidentirali 
enote nepremične, premične in arhivske 
dediščine premogovništva na Vremskem in 
pričevanja še živečih rudarjev.
V letu 2015 je skupina študentk drugega in 
tretjega letnika prve stopnje ter drugega letnika 
druge stopnje etnologije in kulturne antropologije 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
nadaljevala zbiranje gradiva za muzej vremskega 
premogovništva in začela valorizacijo vodarne 
Draga. 
Študentje Fakultete za humanistične študije 
Univerze na Primorskem so leta 2015 v okviru 
projekta državnega sklada RS za štipendije Po 
kreativni poti do znanja raziskovali zdravilne 
rastline biosfernega območja Kras (UNESCO 
MAB). Spoznavali so pomen tradicionalnega 
znanja pri rabi naravnih virov, pomen ohranjanja 
narave ter inovativne priložnosti, ki jih krajina, 
vključena na svetovni seznam dediščine, lahko 
ponudi prek tržnih produktov v skladu z vzdržnim 

sonaravnim razvojem.
Študentje Fakultete za turistične študije Univerze 
na Primorskem so junija 2016 predstavili 
raziskovalno nalogo in brošuro z naslovom 
Praznovanje 15. aprila – dneva železničarjev 
Jugoslavije na Divaškem in tako prispevali k 
občinskem praznovanju.
Raziskovanju lišajev na biosfernem območju 
Kras in v porečju Reke so se s finančno 
pomočjo projekta Po kreativni poti do znanja leta 
2015 posvetili študentje Fakultete za znanosti 
o okolju Univerze v Novi Gorici. V prihodnjem 
študijskem letu bodo končali projekt, ki traja tri 
leta in obravnava pojavnost novih ekosistemov 
na ožjem zavarovanem območju PŠJ. 
Tudi zunaj okvirov predpisanih projektov v 
PŠJ spodbujamo delo študentov v zvezi 
z raziskavami za seminarske, diplomske 
in magistrske naloge, ki se nanašajo na 
predlagane vsebine ohranjanja in razvoja 
naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega 
razvoja na BOK. Veselimo se dobrih obetov 
glede sodelovanja z univerzami iz tujine in 
raziskovalnih projektov tujih biosfernih območij. 
Poleg strokovnega dela, ki ga želimo razviti 
v povezavi z raziskovalci in drugimi deležniki 

UČENCI MREŽE ŠOL PRI POPISU ORHIDEJ, DIVAČA. 
Foto: Mirjam Trampuž

PROJEKTNO DELO 8. MAREC NA TEMO »ŽETEV«. 
Foto: Darja Kranjc

PREDSTAVITEV IGER V PRETEKLOSTI, 
MATAVUN. 
Foto: Darja Kranjc

TERENSKO DELO ŠTUDENTOV 
UNIVERZE V LJUBLJANI, ZAVRHEK. 
Foto: Darja Kranjc
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Interpretacija naravne in kulturne dediščine je eno od pomembnejših 
upravljavskih orodij na zavarovanih območjih. Je razkrivanje neštetih pomenov 
posameznega predmeta, živega bitja, spomenika ali območja. Interpretacijo so 
kot komunikacijsko orodje začeli uporabljati v nacionalnih parkih ZDA. Dejali bi 
lahko, da je »komunikacijski proces, ki ustvarja miselne in čustvene povezave 
med zainteresirano javnostjo in pomeni, ki jih vsebuje naravna in kulturna 
dediščina« (opredelitev ameriškega državnega združenja za interpretacijo 
– National Association for Interpretation). Torej je njeno bistvo v ustvarjanju 
medčloveških odnosov, ne pa zgolj v podajanju informacij. Na zavarovanih 
območjih je bistvenega pomena, saj z dobro interpretacijo obiskovalcem 
omogočimo višjo kakovost doživljanja prostora, hkrati lahko upravljavec prek 
odnosov »vpliva« na vedenje in ravnanje gostov v parku.

I N T E R P R E T A C I J A 
S V E TOV N E 	 D E D I Š Č I N E :	

R A Z K R I VA N J E 
S K R I T I H 
P O S E B N O S T I 
PA R K A 
O B I S K OVA L C E M 

Samo Šturm, Tomaž Zorman, Darja Kranjc 

BOK, si prizadevamo za krepitev solidarnosti 
in sodelovanja, ki sta ključna pogoja za nove 
izzive v sodobni družbi.
Dober glas o izobraževalnih programih 
so v svet ponesle številne predstavitve v 
PŠJ, odmevne publikacije in predavanja 
na strokovnih posvetih doma in v tujini ter 
sodelovanje predstavnikov PŠJ v delovnih 
skupinah EuroMAB.
Ob nominaciji leta 2012 so na biosfernem 
območju basin de la Dordogne v Franciji 
izdali plakat, s katerim so predstavili 17 
najčudovitejših biosfernih območij na svetu, 
pri tem so iskali navdih za oblikovanje in delo 
v svojem biosfernem območju. Biosferno 
območje Kras je predstavljeno kot zgled za 
izobraževalne programe. 
Ti so posebej pohvaljeni v odlični oceni iz 
periodičnega poročila o izvajanju programa 
MAB – Človek in biosfera iz leta 2015, kjer 
je mednarodni koordinacijski svet programa 
UNESCO MAB izpostavil naš program 
izobraževanja za trajnostni razvoj kot model za 
druga biosferna območja po svetu.

Izredno smo ponosni, da je kakovost in pomen 
našega dela prepoznala tudi naša država. 
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in 
šport je 4. oktobra 2016 Parku Škocjanske 
jame za ustanovitev mreže šol, dolgoletno 
kakovostno delo in izvajanje inovativnih 
izobraževalnih programov podelilo nagrado RS 
na področju šolstva za leto 2016. 
Izobraževanje, ki ne obsega le udejstvovanja 
šolske mladine, je poslanstvo vseh zavarovanih 
območij in lokacij svetovne dediščine, 
mokrišč svetovnega pomena ter biosfernih 
območij. V dobi intenzivnih in hitrih sprememb 
v ekonomskem in tehnološkem razvoju ter 
delovanju družbe je zavedanje o stalnosti 
univerzalne vrednosti ter kriterijih zavarovanih 
območij velikega pomena. Njihovo ohranjanje 
je namreč priložnost za ustvarjanje lastne 
dediščine za prihodnost. Znanje, ki je za to 
potrebno, nam omogoča, da pridobimo moč 
za ustvarjanje odgovorne dobrobiti, zdravega 
bivanja in ekološke svobode, da sonaravno 
živimo na svojem domu in v svetu, ki mu 
pripadamo in ga oblikujemo.

PREDSTAVITEV LIPICANSKEGA KONJA V PARKU S 
STRANI ŠTUDENTOV UNIVERZE V LJUBLJANI. 
Foto: Darja Kranjc

ŽLEBIČI. 
Foto: Borut Lozej
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Interpretacija narave in 
kulture v parku 
Škocjanske jame so močan »magnet« in 
nekakšno romarsko središče že več tisoč 
let. Že v starejši kameni dobi so tod prebivali 
ljudje, v bronasti dobi in kasneje pa so v okolici 
potekale kultne dejavnosti. V današnjem času 
so jame namenjene predvsem občudovanju, 
saj jih vsako leto obišče več kot 100.000 
zvedavih obiskovalcev. Eden od glavnih izzivov 
javnega zavoda je najti primerne načine, kako še 
dodatno izboljšati turistično oziroma doživljajsko 
izkušnjo med obiskom svetovne dediščine. 
Pri načrtovanju interpretacije si moramo 
zastaviti zelo jasne cilje. Nekateri so lahko 
zelo izraženi, drugi malo manj. V parku bi po 
pomembnosti za upravljavca lahko opredelili 
naslednje cilje interpretacije: najpomembnejši 
so vsekakor naravovarstveni in konservatorski 
cilji (prioriteta pri upravljanju je ohranjanje), 
sledijo izobraževalni cilji, ki so nedvomno zelo 
pomembni, saj z njimi lahko prispevamo k dvigu 
zavedanja in pomagamo osmisliti svoje vrednote 
varovanja narave. Torej imamo z ustrezno 
interpretacijo parka možnost vsaj deloma vplivati 
na vedenje obiskovalcev (vedenjski cilji). Pri tem 
pa sledimo jasnemu cilju – obiskovalci morajo 
začutiti, zakaj je potrebno in smiselno varovati in 
ohranjati nekatere dele narave. Šele nato lahko 
izpostavimo druge interpretacijske cilje, kot so 
doživljajski, čustveni, finančni in promocijski, ki 
jih skušamo uporabiti tako, da približamo park 
obiskovalcem, in s katerimi promoviramo glavne 
cilje zavarovanega območja.
V Parku Škocjanske jame uporabljamo različne 

pristope k interpretaciji dediščine. Eden 
najbolj bistvenih je nedvomno osebni pristop 
do obiskovalca. Sem uvrščamo vodenje po 
podzemlju Škocjanskih jam, najrazličnejše 
delavnice, demonstracije, dogodke, na katerih 
predstavljamo številne utrinke lokalne dediščine. 
Naši vodniki vodijo oglede podzemlja svetovne 
dediščine v štirih jezikih. Vsi so certificirani 
jamski vodniki in pooblaščeni naravovarstveniki-
nadzorniki. Osebni stik obiskovalcev z osebjem 
parka naj bi bil tak, da zaposleni ustrezno 
predstavljamo cilje, ideje, namen zavarovanih 
območij in tudi lastne izkušnje pri upravljanju. 
Seveda je sestavni del in »obvezna« ponudba 
vsakega interpretacijskega načrta tudi tako 
imenovana neosebna interpretacija. V Parku 
Škocjanske jame imamo v ta namen izdatno 
ponudbo, v katero uvrščamo najrazličnejše 
informativne table, učne liste, delovne liste, 
zloženke, vse vrste prospektov, interaktivne 
medije, najrazličnejše tematske poti, bogato 
paleto spominkov, videopredstavitve parka ali 
zavarovanih območij narave, filmske predstavitve 
in več muzejskih zbirk. V parku je obiskovalcem 
na ogled več stalnih zbirk, ena je posvečena 
zgodovini raziskovanja jam, druga je etnološka, 
zadnja pa obsega geološko zbirko kamnin, 
biološko in arheološko zbirko. Ponujamo tudi 
vodene oglede z interpretatorjem parka. 
Še posebej v turistični sezoni izvajamo 
različne delavnice za obiskovalce: arheološke, 
etnološke, poletno muzejsko noč, izdelovanje 
ptičjih hišic in netopirnic. Izobraževanje mladih 
in turistov med obiskom na zavarovanem 
območju je izredno pomembno in eden od 
ciljev upravljanja parka. Programe naravoslovnih 
izletov v parku, kjer delamo z mladimi od 8. do 

20. leta, izvajamo že od leta 2003. Eden od 
glavnih ciljev tega programa je seveda ustrezna 
interpretacija naravne in kulturne dediščine. 
V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov 
in pristopov na področju interpretacijskih 
dejavnosti v parku Škocjanske jame, na katere 
smo še posebej ponosni.

Moja dežela – lepa 
in gostoljubna: 
interpretacija po učni 
poti v regijskem parku 
Škocjanske jame 
Narava je potrpežljiva učiteljica, ki nesebično 
razkriva svoje zaklade. Občuduje jo lahko vsak, 
ki zna ceniti njihovo edinstvenost in jih spoštljivo 
prepusti v dar drugim učencem.
Turistična zveza Slovenije – v sodelovanju 
z Zavodom za gozdove Slovenije ter GIZ za 
pohodništvo in kolesarjenje, pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika RS in v 
sodelovanju z direktoratom za turizem, ki deluje 
v sestavu ministrstva za gospodarstvo – objavlja 
tekmovanje za najboljšo tematsko pot v okviru 

projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna. Poti 
so tekmovale po vtisu, vzdrževanju, vodenju, 
privlačnosti in sporočilnosti. Učna pot Škocjan 
je v letu 2011 zasedla prvo mesto, leta 2012 
pa drugo mesto v kategoriji tematskih poti 
Slovenije. Tako smo predstavniki majhne občine 
prekosili marsikatero veliko in se znašli v družbi 
najboljših. Lahko smo ponosni, da smo Primorci 
prejeli pomembni priznanji s področja turistične 
dejavnosti, ki je ena od vodilnih v Sloveniji.
Narava je neizčrpen in nenadomestljiv vir 
življenja, izumov, ki smo jih in jih še moramo 
spoznati, umetniškega navdiha, zdravja, radosti 
in duhovne energije ter izjemno potrpežljivo nosi 
bremena, ki ji jih nalagamo, če le niso pretežka.
Učna pot Škocjan je dolga dva kilometra in zanjo 
potrebujete od ene do dveh ur. Obiskovalci se 
na njej spoznajo z naravno in kulturno dediščino 
ter zanimivostmi Krasa. Poteka okrog Velike 
in Male doline ter skozi vasi Betanja, Škocjan 
in Matavun, obravnava varstvo narave, se 
sprašuje, zakaj potrebujemo naravne parke, in 
podpira osnove tradicionalnega trajnostnega 
razvoja. Del učne poti so tudi muzejske 
zbirke (etnološka, arheološka, geološka, 
naravoslovna in o zgodovini raziskovanja 
Škocjanskih jam) na treh lokacijah v Škocjanu. 
Poleg vzorno opremljene in vzdrževane poti 
v čudovitem naravnem okolju obiskovalca 

NAMIZNA IGRA ŠKOCJANSKI POTEPUH AVTORIC SABINE PUGELJ IN MARJETE MALEŠIČ 
TER ILUSTRATORKE MARIJE PRELOG, 2015. 
Foto: Darja Kranjc

POSTAVLJANJE MLAJEV DAN PRED 
BELAJTNGO 2012, MATAVUN. 
Foto: Darja Kranjc
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prepriča občutenje, da je pot namenjena vsem 
generacijam, različnim ciljnim skupinam in 
posameznikom, da spretno predstavi značilnosti 
širšega območja Škocjanskih jam, prav tako 
obiskovalca popelje v čudoviti svet Krasa. Ko 
se sprehodite po učni poti Škocjan, spoznavate 
značilne kraške pojave, svet živalstva in 
rastlinstva ter naravno in kulturno dediščino 
območja. Na voljo so tudi delovni listi, ki 
obiskovalca »potegnejo« v zgodbo, da postane 
aktiven udeleženec dogajanja. 
Še posebej lahko izpostavimo program 
»naravoslovnih ekskurzij« po parku, ki ga 
izvajamo že celih 12 let! Interpretacijo tega 
posebnega koščka narave izvajamo prav po 
trasi učne poti, s posebnimi delovnimi listi 
za učence, glavni poudarek je seveda na 
predstavitvi biodiverzitete in geodiverzitete ter 
pomena njunega ohranjanja. Ekskurzij se je v 
vseh teh letih udeležilo prek 10.000 otrok.
Učna pot Škocjan je dober primer tematske 
poti in je lahko zgled vsem, kako s 
sodelovanjem institucij, javnih in zasebnih 
deležnikov ter prostovoljcev in vodnikov 
kakovostno interpretirati naravno in kulturno 
bogastvo naše čudovite kraške krajine. Za 
individualen obisk je izdelana knjižica Vodnik 
po učni poti Škocjan (prenovljena leta 2012, 
158 strani), ki je na voljo v slovenskem, 
italijanskem, angleškem in nemškem jeziku. 
Informativne table ob poti so v celoti vsebinsko 
»osvežene« (projekt končan leta 2014) in 
interpretacijo dediščine deloma ponujajo tudi 
tujim obiskovalcem (vsebine so predstavljene v 
slovenščini in angleščini). 
Letos je prenovljena in na novo postavljena 
začetna točka učne poti v informacijskem 
centru parka. Na njej je predstavljenih šest 
glavnih tem. Kot osrednja tema je izpostavljeno 
nekaj, kar je bistvenega pomena za park, in 
sicer tukajšnja biotska pestrost od podzemlja, 
ostenij, kraškega gozda do kraških travišč. 
Izpostavljen je Kras kot območje varovanja 
in ohranjanja narave v okviru območij Natura 
2000. Obiskovalcem skušamo med drugim 
pojasniti, zakaj sploh potrebujemo zavarovana 
območja. Predstavljena so vsa zavarovana 
območja v Sloveniji, ki imajo upravljavca. 
Obiskovalci izvejo nekaj o matičnem Krasu 
in krasoslovju, vedi, ki ima prav tukaj svoje 
začetke. Začetna točka je vsebinsko precej 
bogata, saj vsebuje kar 37 ilustracij rastlin, 
25 ilustracij živali, več kot 40 fotografij živali, 
narave, dediščine. Za simbol učne poti smo 
izbrali kapljico. Spremljajte jo, in popeljala vas 
bo po čudovitem svetu parka! 

 Naravovarstveniki v 
parku – interpretacijske 
aktivnosti pri varovanju 
dediščine 
Eno najpomembnejših orodij za uresničevanje 
glavnega cilja parka Škocjanske jame – 
varovanja narave in kulturne dediščine – je 
neposreden nadzor v naravi. Uresničujemo 
ga v naravovarstveno-nadzorni službi, ki jo 
sestavljajo poklicni naravovarstveni nadzorniki, 
pomemben del pa prispevajo tudi prostovoljni 
naravovarstveni nadzorniki. To so domačini, 
jamarji, lovci, ribiči ter drugi ljubitelji in varuhi 
narave, ki bodisi živijo v parku bodisi so v 
prostem času pogosto prisotni v njem. S svojim 
znanjem, izkušnjami in odgovornostjo do narave 
ozaveščajo in informirajo obiskovalce, spremljajo 
stanje in opozarjajo na morebitne kršitve v 
parku, pa tudi v njegovi okolici. 
V parku jim zagotavljamo strokovno pomoč, 
organiziramo tematska predavanja, strokovne 
ekskurzije in podobno. Poklicni in prostovoljni 
naravovarstveni nadzorniki smo v letih 2015 
in 2016 spet okrepili svoje vrste, saj je bil 
izobraževalni program ministrstva za okolje 
in prostor osvežen in izboljšan ter se izvaja 
profesionalno. Ministrstvo je tako podelilo naziv 
naravovarstveni nadzornik petnajstim novim 
somišljenikom, starejši pa so si nabrali novih 
koristnih znanj in izkušenj. 
V PŠJ se je v vseh letih obstoja povezalo že 
prek 85 naravovarstvenikov, ki so bolj ali manj 
še vedno aktivni in s svojo prisotnostjo na terenu 
ter predvsem odgovornim ravnanjem v svojem 
kraju pomagajo ohranjati naravo in vzgajati 
mlade rodove. Med prostovoljci so predvsem 
domačini. Med njimi izstopajo gozdarji, lovci, 
jamarji, ribiči. Cilji se uresničujejo na ožjem in 
vplivnem območju parka.
Poleg poklicnih in prostovoljnih 
naravovarstvenikov obstajajo varuhi narave, 
ki so ravno tako navdušeni ambasadorji 
varstva narave, saj delujejo popolnoma 
prostovoljno. Med njimi najdemo v glavnem 
mlade, vključene v mrežo šol parka, jamarski 
krožek na OŠ Divača, pa tudi starejše varuhe iz 
parka ali okolice, ki nam pomagajo popisovati 
posebnosti, promovirati vrednote in reševati 
naravo pred grožnjami zaradi neznanja in 
arogance.
Glavne aktivnosti so prisotnost na terenu in 
spremljanje stanja, zelo pomembno je tudi 
ozaveščanje javnosti. Samo tisto, kar poznamo 

in je zanimivo, bomo lahko tudi ohranili in 
varovali. Predvsem moramo vedeti, kaj, zakaj in 
kako varujemo posamezne dele narave, da ne 
naredimo še večje škode, četudi v dobri veri, da 
počnemo dobro. Vključujemo se v odločanje pri 
načrtovanih posegih v naravo. Zaradi ugodne 
geografske lege med vzhodno in zahodno 
Evropo, med celino in morjem je Kras na 
»udaru« vseh mogočih infrastrukturnih načrtovanj 
in posegov. Zavedanje o pravi »koristnosti« 
nekega posega pa je prevečkrat prikrito zaradi 
hlastanja po dobičku, ki uničuje našo kakovost 
življenja v kulturni krajini z večtisočletno 
zgodovino. Sonaravno spreminjanje matičnega 
krasa z vsemi njegovimi odkritimi in prikritimi 
posebnostmi, ki jim drugod po svetu ni para, se 
je vedno dogajalo skupaj z naravo. Danes na to 
prevečkrat pozabimo. 
Če konkretiziramo, so glavni dosežki 
naravovarstveno-nadzorne službe, da 
smo prisotni na terenu in opozarjamo na 
nepravilnosti. Veliko energije usmerjamo v 
ozaveščanje o čisti, zdravi vodi in zraku, sanirali 
smo vrsto divjih odlagališč – tudi v jamah, ne 
le na površju, vključujemo se v prostorsko 
planiranje na ravni občine in države, kjer 
zagovarjamo vrednote varstva narave, kulturne 
krajine in trajnostnega sonaravnega razvoja. 
Pomagamo pri ohranjanju redkih, zavarovanih 
in ogroženih živalskih vrst (reševanje žabic, 

pomoč netopirjem z netopirnicami, hranjenje ptic 
pevk pozimi, postavitev valilnic, zagotavljanje 
starih sadnih sort, ki ne potrebujejo kemičnega 
varstva …) ter omejujemo tujerodne in invazivne 
rastlinske in živalske vrste, ki vdirajo na območja 
domorodnih ter jih lahko tudi izrinejo. Na koncu 
pa še to. Glavni dosežki naravovarstva so 
nevidni. Nihče jih ne more prijeti ali se z njimi 
pohvaliti, tako kot se lahko z novim industrijskim 
obratom. To, da narava ostane taka, kot je, je 
seveda lahko za nekatere premalo, za druge 
preveč, za naravo in ljudi pa edino dobro.
V želji, da bi tudi vi sodelovali pri ohranjanju 
naravnih vrednot in kulturne dediščine 
zavarovanega območja regijskega parka 
Škocjanske jame, vas vljudno vabimo, da jih 
spoznate ter nam jih pomagate varovati in 
ohraniti tudi za prihodnje rodove.

Jamski vodniki 
– izobraževanja 
interpretatorjev parka 
Vse jame v Sloveniji so naravne vrednote 
državnega pomena in naravno javno dobro ter 
so v lasti države. Zato v jamah kot naravnih 
vrednotah veljajo predpisi, ki urejajo varstvo 
naravnih vrednot oziroma ohranjanja narave 

TOMAŽ ZORMAN KLEPA KOSO NA 
POLETNI MUZEJSKI NOČI 2013. 
Foto: Darja Kranjc
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in kulturne dediščine, pa naj gre za ekološko 
pomembna ali posebna varstvena območja, 
habitatne tipe ali arheološko dediščino. 
Raba tako imenovane odprte jame je 
dovoljena za opravljanje dejavnosti jamskega 
turizma, kulturne, znanstveno-raziskovalne, 
izobraževalne in zdravstvene dejavnosti ter 
za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Izvajanje 
teh dejavnosti mora potekati ob upoštevanju 
predpisanih varstvenih režimov na podlagi 
zakonov in predpisov, ki urejajo področje 
ohranjanja narave, in tako, da se ne prizadenejo 
in uničijo naravne lastnosti odprtih jam.
Oglede odprte jame izvajajo jamski vodniki, ki so 
posebej usposobljeni za vodenje po turističnih 
jamah. Seveda je pri tem izjemno pomemben 
način podajanja informacij ali interpretacija. 
Znanje in interpretacija, ki sta najmočnejše 
orodje jamskega vodnika, sta zato ključna tema 
vseh izobraževanj. 
Glede na drugi odstavek 42. člena Zakona 
o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 
2/04 in 61/06) in Pravilnik o usposobljenosti za 
jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki 
so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 
77/08), je javni zavod Park Škocjanske jame, 
Slovenija, po pooblastilu pristojnega ministrstva 

tudi pooblaščena organizacija za usposabljanje 
in preverjanje usposobljenosti jamskih vodnikov 
za vodenje po odprtih jamah. Zaradi varstva jam 
ter nadzora nad obiskovanjem jam in stanjem v 
jamah je vzpostavljen register jamskih vodnikov, 
ki ga vodi pristojno ministrstvo. Izpitno komisijo 
sestavljajo člani Parka Škocjanske jame ter 
član ministrstva za okolje in prostor. Teoretični 
del izobraževanj in izpiti potekajo v kongresno-
promocijskem centru Pr Nanetovh, terenski del 
pa na površju in v podzemlju parka Škocjanske 
jame. Kandidati za opravljanje izpita so po 
navadi študentje in honorarni sodelavci, ki že 
vrsto let sodelujejo pri poletnem delu v PŠJ, ter 
jamarji iz okoliških jamarskih društev, ki upravljajo 
druge turistične jame na Krasu. Opravljen izpit 
velja za vse turistične jame v Sloveniji. K izpitu 
lahko pristopi kandidat, ki je polnoleten.
Glavne teme, ki jih obravnavamo na 
usposabljanju in preverjanju znanja, so: 
simuliranje vodenja po jamah, varstvo pri delu, 
varnost obiskovalcev in ustrezno ukrepanje 
v primeru nesreče. Zelo pomembno je tudi 
poznavanje didaktike, pedagogike in psihologije. 
Za jamsko okolje, v katerem delujejo vodniki, 
pa je nepogrešljiva speleobiologija ter vsebine 
za pridobitev znanja in veščin za zagotovitev 

jamam neškodljivega obiskovanja, potem so 
tu še krasoslovje, zgodovina in organiziranost 
jamarstva ter poznavanje jam v Sloveniji in 
svetu. Na usposabljanju obvezno organiziramo 
terenske ekskurzije po površju in podzemlju, 
na katerih obravnavamo tako geologijo Krasa in 
kraške pojave kot varstvo jam in interpretacijo, 
retoriko in vse, kar potrebujemo za svoje 
delo, ki je seveda izrazito terensko in poteka 
v omejenih svetlobnih razmerah. Ker delujemo 
na zavarovanem območju in so vse jame tudi 
naravne vrednote, obravnavamo še teme, kot so 
predstavitev parkov v Sloveniji in svetu, varstvo 
naravnih vrednot in kulturne dediščine.
V Parku Škocjanske jame smo izobrazili in 
akreditirali že 78 jamskih vodnikov, samo v letu 
2016 je izpit opravilo 32 kandidatov. Velika 
večina jih je zaposlena kot stalni ali honorarni 
vodniki po regijskem parku Škocjanske jame in 
njegovem podzemlju. Nekateri vodijo tudi po 
drugih jamah, kot so Vilenica, Divaška jama, 
Dimnice …

Igrano-dokumentarni 
film v produkciji Parka 
Škocjanske jame 
Škocjanska Okapn’ca 
– prikaz interpretacije 
Škocjanskih jam s 
filmom 
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, 
in partner jamarsko društvo Gregor Žiberna 
Divača sta v okviru projekta Leader s sredstvi 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja ter ob koordinaciji LAS Krasa in 
Brkinov izdelala igrano-dokumentarni film z 
naslovom Škocjanska okapn’ca – jama in poti 
njenih raziskovalcev.
Cilji projekta je predstavljanje naravne in kulturne 
dediščine parka, vse v povezavi s primerno 
rabo in odnosom do dediščine. Prioritete 
so predstavitev življenja v jamskem okolju z 
namenom ohranitve in varovanja ter predstavitev 
raziskovanja jam skozi zgodovino. Prikazati 
želimo vlogo domačinov – kmetov, ki so bili 
hkrati jamski delavci, jamarji raziskovalci in 
vodniki – ter tradicijo jamarstva, ki se vleče vse 
do današnjih dni. Z oblikovanjem primernega 
odnosa do dediščine želimo tudi zagotoviti 

primerno rabo jam v povezavi s turizmom.
Film je svojevrstna interpretacija naravne in 
kulturne dediščine, namenjena izobraževanju 
mladih in ljudi na podeželju – predvsem 
domačinom kraških občin, ki stoletja živijo 
z jamami in krasom – o pomenu naravne in 
kulturne dediščine ter njenem ohranjanju. 
Namenjen bo tudi obiskovalcem PŠJ, ki imajo 
težave pri gibanju (invalidi) in ne morejo sami na 
ogled parka. Film bo predvajan na informacijskih 
točkah mednarodni javnosti, ki obišče svetovno 
dediščino, na televiziji in drugod, s čimer bo 
prispeval k ozaveščenosti o kulturni dediščini in 
ohranjanju narave.

DRUŠTVO KMETIC SEŽANSKE REGIJE MED DEMONSTRACIJO PRANJA PO STAREM NA 
BELAJTNGI 2010. 
Foto: Matej Skubic

DRAMATIZACIJA ZAPOSLENIH V PARKU. 
MÜLLERJEVEGA BESEDILA RAZISKOVANJA 
ŠKOCJANSKIH JAM V OKVIRU POLETNE 
MUZEJSKE NOČI 2012. 
Foto: Matej Skubic
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Širši pomen za skupnost je, da predstavitev 
pripomore k ozaveščanju domačinov in 
druge javnosti o pomenu, naporih, vztrajnosti 
domačinov, ki so živeli v teh krajih. Poziva k 
trajni rabi virov, potrebi po varovanju, novih 
produktih, predvsem pa promovira območje 
Krasa. Film pripomore k razpoznavnosti kvalitet 
prostora, kar je dodana vrednost območja. 
Podzemno izginjanje reke v podzemlje s svojo 
skrivnostnostjo buri duhove že od pradavnine. 
Raziskovanje pa še ni končano. Domačini jamarji 
se še vedno podajajo v podzemlje in z novimi 
tehničnimi pripomočki raziskujejo podzemlje 
s potapljanjem v včasih nedostopne predele 
– sifone. Sedaj, ko so volja, tehnika in razum 
sposobni premagati še zadnje ovire, smo tik 
pred velikim odkritjem, o katerem so sanjali že 
pred stoletji, in sicer povezavi Škocjanskih jam 
s Kačno jamo, ki ju ločuje samo še približno 
500 metrov neraziskanih rovov. S povezovanjem 
obeh jamskih sistemov bomo dobili največji 
jamski sistem v Sloveniji. 
Prakso varovanja jam in okolja lahko prenesemo 
na tranzicijsko območje parka oziroma na 
širše območje lokalne skupnosti – občine 
Divača. Film s svojo izpovednostjo in načinom 
interpretacije pokaže, da je podzemlje eno in 
med seboj povezano, pravzaprav enako in zelo 
odvisno od naših dejavnosti, ki morajo biti take, 
da zagotavljajo trajno rabo virov … Cilj je tudi 
ozaveščanje o pomenu in ranljivosti jamskega 
sistema ter neločljivi povezanosti površja 
in podzemlja. Film, ki je kot medij izjemen, 
omogoča prepoznavnost in poistovetenje s sicer 
nedostopnim in skritim podzemljem, kar je cilj 
tovrstne interpretacije.

Film je bil že prikazan na festivalu 
naravoslovnega, jamarskega in kulturnega 
filma v PŠJ Jamnarkult. Razdelili smo ga 
zainteresiranim domačinom, jamarjem ter vsem 
šolam in univerzam v mreži šol in univerz PŠJ. 
Predvajale so ga televizijske hiše, kot so TV 
Koper, TV Novo mesto, Gorenjska TV, pogovori 
tečejo tudi na produkciji slovenskega programa 
RAI v Trstu in na TV Slovenija.

Interpretacija na področju 
kulturne dediščine 

Unesco je že leta 2001 kot dediščinski segment 
temeljnega pomena za obstoj človeštva 
postavil kulturno pestrost, ki zaradi procesov 
globalizacije izginja, morda celo hitreje kot 
biotska, njeno mesto pa prevzema »globalna 
monokultura«. Prav zaradi izginjanja z dediščino 
neizogibno povezane prepoznavne in edinstvene 
lokalne identitete, segmentov lokalne (največkrat 
na naravo vezane) kulture in načinov življenja 
je v zavodu vseskozi prisotna želja po njenem 
dokumentiranju ter snovanju najrazličnejših akcij 
za njeno popularizacijo in prenos na mlajše 
rodove s ciljem ohranitve. Zdi se, kot da so 
tovrstni projekti namenjeni predvsem našim 
obiskovalcem, čeprav jih vselej snujemo tudi 
z domačini v mislih. Zavedamo se namreč, 
da gredo domačini in obiskovalci z roko v 
roki, ko govorimo o ustvarjanju odnosov do 
dediščine in posledično o njenem ohranjanju. 
Eni spodbujajo druge. Kakovostna interpretacija, 
ki vestno črpa iz lokalne dediščine, dostojno 
predstavlja lokalno skupnost, na njej temelji, 

ne nazadnje sporoča tudi zdrav odnos do 
njene identitete, njeno dostojanstvo, ponos, 
samozavest, ukoreninjenost, razgledanost, 
skrb za svojo zdravo družbeno naravnanost, bo 
za obiskovalce vselej privlačnejša. In nadalje. 
Dediščino je treba v interpretacijske aktivnosti 
vpletati ali uporabljati v njeni pomenski polnosti 
in razumevanju. Torej jo oblikujemo tako, da 
elementov dediščine, na katere se sklicujemo, 
ne estetiziramo zgolj površinsko, ampak jih 
v interpretacijo vpletamo z razumevanjem 
njihovega lokalnega in širšega pomena ali rabe v 
preteklosti in/ali danes.
Čeprav na ožjem zavarovanem in biosfernem 
območju še ni bila izvedena resnejša evalvacija 
interpretacije kulturne dediščine, in torej 
ne vemo, kako smo pri tovrstnih pobudah 
uspešni, je za nami kar nekaj podvigov s 
tega področja. Lotevamo se akcij, vezanih 
na osebno in neosebno interpretacijo. Od 
sredstev, oblik in metod interpretacije smo 
na področju kulturne dediščine sami in s 
pomočjo zunanjih sodelavcev že preizkusili 
igrano zgodovino, demonstracije, interpretativna 
vodenja, interpretacijske delavnice, 
pripovedovanje zgodb, kulinarična doživetja, 
spominke, koledarje, avdio-vizualna sredstva, 
interpretacijske table in umetniške pristope. 
Na delavnicah za šole v mreži šol Parka 
Škocjanske jame ter v bližnji okolici, naših tako 
imenovanih poletnih muzejskih delavnicah in v 
programih, s katerimi od leta 2009 ob kresni 
noči sodelujemo v akciji Poletna muzejska noč, 
smo šolarjem in obiskovalcem skušali približati 
že nešteto vsebin s področja lokalne snovne in 
nesnovne kulturne dediščine. 
Tako je honorarna sodelavka Marjeta Malešič 
obiskovalcem večkrat demonstrirala izdelovanje 
košev, jih učila izdelovanja punčk iz cunj ter 
rož iz krep papirja. S sodelavcem Tomažem 
Zormanom so se učili ročne košnje s koso. 
S honorarno sodelavko Sabino Pugelj so se 
obiskovalci še nedolgo nazaj preizkušali v 
izdelovanju replik lokalnega prazgodovinskega 
nakita in iskanju skritega zaklada iz rimskih 
časov. Lokalni šolarji so s honorarno sodelavko 
Katarino Kogoj pred leti odpirali skrinjo zakladov 
in tako spoznavali kulturno dediščino naših 
krajev, z avtorico tega poglavja pa so raziskovali 
kraško vas in spoznavali njene značilnosti. 
Sodelavka Urška Čehovin naše otroke in tiste 
iz drugih držav vsako leto uči izdelovanja za te 
kraje značilnih otroških igrač, kot so piščalke, 
rogovi in pokalce, s katerimi se slednji nato 
med seboj pomerijo. Obiskovalke se vselej 
rade pridružijo sodelavki Mariji Fajdiga pri 

pripravi, peki in degustaciji za te kraje značilnih 
velikonočnih vrst kruha ter izdelovanju šopkov 
iz rož svetega Ivana. Letos so se obiskovalci s 
honorarnim sodelavcem Borutom Kokaljem spet 
lahko učili pastirskih iger in se pomerili v njih. 
V navezavi z interpretacijo učne poti Škocjan 
sta si honorarni sodelavki Marjeta Malešič in 
Sabina Pugelj za interpretacijo narave in kulturne 
dediščine ožjega zavarovanega območja 
ter primernega vedenja v parku zamislili igro 
Škocjanski potepuh, ki je kot igra in spominek 
na voljo v trgovini s spominki. 
Z igrano zgodovino so v okviru dneva parka 
Škocjanske jame, jamskega praznika Belajtnga, 
ki je že sam po sebi nekakšna interpretacija 
izročila lokalnega praznika s konca 19. stoletja, 
sodelavci v jami že večkrat inscenirali star način 
osvetlitve, jamske raziskovalce in poti, članice 
Društva podeželskih žena sežanske regije 
pa obiskovalcem odigrale karikirane vloge iz 
nekdanjega vsakdanjega življenja žensk v naših 
krajih v prvi polovici 20. stoletja. Sabina Pugelj 
je z učenci bistriške osnovne šole nad Mušjo 
jamo prek igrane zgodovine predstavila obredno 
darovanje iz bronaste dobe. Prav tako smo se v 
okviru Poletne muzejske noči leta 2012 v igrani 
zgodovini preizkusili sodelavci Vanja Debevec, 
Borut Lozej, Tomaž Zorman, Borut Peric in 
Darja Kranjc z dramatizacijo poročila Friedericha 
Müllerja o raziskovanju v Škocjanskih jamah leta 
1890 z naslovom Brž naprej in hitro ven iz jame!. 
Igrana zgodovina je prisotna tudi v J’kopinovem 
skednju, kjer obiskovalcem demonstrira rabo 
posameznih eksponatov in obnovo suhih zidov.
Pravljica iz zakladnice lokalnega duhovnega 
izročila na Vnckovem ognjišču, s katero si otroci 
oblikujejo intimen odnos do teh krajev in ljudi, je 
po zaslugi domačink Vilme Žnidarčič in Štefke 
Žnidarčič stalnica na vsakoletnem programu 
Belajtnge. Tovrstne vsebine z vodenjem 
prepletajo tudi bolj dovzetni honorarni jamski 
vodniki, ki so se v okviru letnih izobraževanj 
udeležili delavnice Anje Štefan in Jasne Majde 
Peršolja o ljudskem pripovedništvu ter lokalnem 
duhovnem izročilu, vezanem na kraje v parku, in 
tukajšnje naravne pojave. Promocijske zgodbe, 
temelječe na lokalni naravi, kulturni dediščini, 
hišnem izročilu, osebnih zgodbah in ponudbi, 
kot temeljne zahteve za pridobitev znamke PŠJ 
v prihodnje, smo z zainteresiranimi ponudniki in 
dr. Nino Krajnc pisali v letu 2015. Na zgodbah 
o izvorni pripravi in prehranjevalni kulturi v naših 
krajih še v prvi polovici 20. stoletja temelji 
promocijska akcija Žlahtni okusi naših starih 
lokalnih jedi s pripadajočimi zapisi v brošuri. 
Zanimanje za ogled in raziskovanje oziroma 

POSKUS UMETNIŠKE INTERPRETACIJE KULTURNE DEDIŠČINE, KOLEDAR 2013. 
Foto: Autphoto, Tiskarna Mljač
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iskanje informacij o posameznih lokacijah 
skušajo vzbujati table, namenjene interpretaciji 
posameznih, doslej neoznačenih enot narave 
in kulturne dediščine na širšem biosfernem 
območju, ki ga upravlja naš zavod.
Med nekoliko bolj umetniške interpretacije s 
področja kulturne dediščine spada koledar za 
leto 2013, kjer sem se poigrala s podnapisi k 
fotografijam detajlov posameznih elementov 
lokalne nepremične in premične kulturne 
dediščine, s čimer sem želela predramiti 
radovednost, a tudi podati neko zgodovinsko 
izpričano realnost, vezano na element na 
fotografiji. V ta kontekst sodijo tudi predlogi 
arhitektov za ureditev ruševin mlina Ukno, med 
katerimi z dediščinskega vidika izstopa rešitev 
Ateljeja Ostan Pavlin, v skladu s katero bi v 
ruševinah postavili leseno konstrukcijo, ki naj 
poda privid zgradbe, ko je ta še stala.
Ne nazadnje nam je v veselje in ponos, da se 
lahko za konec pohvalimo s prvim diplomskim 
delom na temo interpretacije tukajšnje 
arheološke dediščine, ki je nastala na našo 

pobudo in z našo pomočjo, napisala pa jo je 
Marija Škrinjar.

Delavnice za obiskovalce 
na področju narave 

Na muzejskih delavnicah s področja narave se 
obiskovalci vrsto let pod vodstvom honorarne 
sodelavke Martine Čermelj z odtisi v das maso 
seznanjajo s fosili. S sodelavko Vanjo Debevec 
se šolarji že vrsto let z najrazličnejšimi vajami 
igranja vlog seznanjajo z biologijo in ekologijo 
netopirjev, med drugim z vživljanjem v »gledanje« 
teh živali. V bližnji prihodnosti si na tem področju 
obetamo didaktični model za demonstracijo 
eholokacije (netopirske orientacije v prostoru) s 
3D-čelado. Sodelavec Borut Lozej pa praviloma 
vselej priskoči, ko ga pobaramo, da šolarjem 
predstavi jamarsko opremo in demonstrira 
jamarske tehnike.
Med bolj umetniške interpretacije gotovo spada 
performans Andreja Fona ob koncu 

OBISKOVALCI SE POD VODSTVOM BORUTA KOKLJA UČIJO PASTIRSKE IGRE VOUKALCA. 
Foto: Jelena Uršič

PRIPRAVA METKOV ZA POKALCE PO ZAKLJUČKU DELAVNICE NJIHOVE IZDELAVE S STRANI 
URŠKE ČEHOVIN, 2011. 
Foto: Darja Kranjc

4. kongresa mladih raziskovalcev biosfernega 
območja Kras in porečja Reke. Ker je bilo leto 
2013 mednarodno leto voda, smo si zamislili 

glasbeno-zvočni eksperiment z vodo, ki naj 
udeležencem kongresa dodatno prebudi 
raziskovalno žilico.

ŠKRAPLJE. 
Foto: Borut Lozej
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I Z O B R A Ž E VA N J A 
V  Š I R Š I  O K O L I C I

Borut Lozej 

Ciklus predavanj v knjižnici 
Makse Samse v Ilirski 
Bistrici
V letu 2014 smo v okviru čezmejnega projekta 
Škocjan-Risnjak izvedli prvo predavanje v 
Knjižnici Makse Samse v Ilirski Bistrici, s katerim 
smo lokalno prebivalstvo hoteli informirati najprej 
o ciljih in aktivnostih, ki naj bi jih partnerji iz 
Slovenije in Hrvaške v tem projektu izvedli, 
na koncu pa še o rezultatih. Med drugim smo 
poročali o obsežnem sledilnem poskusu, ki so 
ga na snežniškem območju opravili predstavniki 
Inštituta za raziskovanje krasa iz Postojne. Obisk 
na obeh predstavitvah je bil zelo dober, kar 
nas je spodbudilo k razmišljanju o nadaljevanju 
tovrstnih predavanj. 

Na pobudo lokalne novinarke Dragice Jaksetič 
smo povabili številne strokovnjake, ki so doma iz 
Ilirske Bistrice in njene okolice ali pa so na tem 
območju v preteklosti ustvarjali in raziskovali. Tako 
smo v istem letu izvedli še tri predavanja, in sicer 
na temo raziskav v globokih snežniških breznih, 
bogate podzemne favne ter sobivanja človeka 
in medveda. Ciklus predavanj se je uspešno 
nadaljeval tudi v letih 2015 in 2016, obisk je 
vselej zelo dober, zato nameravamo predavanja 
organizirati še v prihodnje. Lokalno prebivalstvo 
z navdušenjem obiskuje dogodke in se seznanja 
z različnimi temami, kot so polet z ultra lahkim 
letalom okoli sveta, ptice ilirskobistriške kotline, 
lokalna arheologija, svet skozi oči obadov, vpliv 
avtoceste na prostor, stavbna dediščina Ilirske 
Bistrice, petroglifi iz Japodske jame, sledovi 
preteklih poledenitev na Snežniku …

Borut Peric 

V KNJIŽNICI MAKSE SAMSE V ILIRSKI BISTRICI SMO CIKLUS PREDAVANJ ZAČELI S 
PREDSTAVITVIJO PROJEKTA ŠKOCJAN-RISNJAK. 
Foto: Matej Vranješ

Jamarski krožek
Na osnovni šoli dr. Bogomirja Magajne v Divači 
že četrto šolsko leto poteka jamarski krožek. 
Prvi dve leti ga je organiziralo jamarsko društvo 
Gregorja Žiberne iz Divače in je potekal pod 
mentorstvom Mitja Maružina, zadnji dve leti pa 
v organizaciji Parka Škocjanske jame in pod 
mentorstvom naravovarstvenega nadzornika 
Boruta Lozeja. Krožek obiskuje devet učencev.
Vsebine, ki jih izvajamo, so zelo pestre in so 
tako teoretične kot praktične. Navezujejo se 
na teme v zvezi z varovanjem okolja in jam 
ter varnim obiskovanjem in raziskovanjem 
jam. Krožek poteka na plezalni steni v šolski 
telovadnici, lepo vreme pa izkoristimo za teren. 
Ko smo v telovadnici, izvajamo telesne vaje 
za razgibavanje in moč, skačemo čez kozo in 
kolebnico … ter seveda plezamo. 
Kar zadeva plezalne tehnike, se učimo jamarske 
vrvne tehnike in tudi tehnike prostega plezanja, 
saj se pri raziskovanju jam prepletata. Ko smo 
na terenu, pa se posvečamo okoliškim kraškim 
pojavom in jamam. Lani smo tako večkrat 
obiskali udornico Risnik, Bukovnik, spodmola 
Triglavce, Divaško jamo in Škocjanske jame. 

Za obisk slednjih smo izkoristili povezavo z 
železničarskim avtobusom, ki vozi iz Divače v 
Matavun. 
Včasih plezamo v udornicah, tako smo si v 
udornici Bukovnik uredili plezalni vrtec. V jamah 
izvajamo tudi raziskovalne naloge. Tako smo 
lani v Divaški jami nastavili vabe, da bi ugotovili, 
kakšne oblike življenja so prisotne v njej. 
Ugotovitev raziskave je bila zelo zanimiva. Vabe 
je pojedla kuna, in to na celotni trasi turističnega 
dela jame, kjer so bile postavljene, tudi na skritih 
kotičkih, ker smo to tudi pričakovali, kar je bila 
zanimiva ugotovitev ... Na vabah, ki jih kuna 
ni dobila, pa smo opazovali jamske hrošče, 
dvorepce in še nekaj vrst jamskih živalic … 
Izdelali smo tudi ptičje gnezdilnice in jih postavili 
na učni poti Divaški kras.
Na terenu nas zelo motijo smeti, zato se tja 
večkrat podamo z vrečami. Med drugim smo 
očistili smeti v dolini Risnik, ki jih sicer ni bilo 
veliko, ker smo divaški jamarji Risnik temeljito 
očistili v vseslovenski čistilni akciji leta 2011. 
Žal pa smo ugotovili, da ljudje kljub opozorilnim 
tablam na dostopnih poteh še vedno mečejo 
odpadke v dolino.

NEBO NAD ŠKOCJANOM.
Foto: Arhiv PŠJ
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V letu 2011, ob proslavi 25-letnice vpisa Škocjanskih jam na Unescov seznam 
svetovne naravne in kulturne dediščine, je bila izdana jubilejna številka revije 
Kras, v kateri sta predstavljena raznovrstnost del in upravljanje parka vse od 
začetka njegovega delovanja v letu 1997. Med drugimi nalogami je bilo v tem 
obdobju izvedenih veliko investicij in investicijskega vzdrževanja v skupni 
vrednosti 5.300.000 evrov. V javno »občinsko« infrastrukturo je park vložil 
111.000 evrov, iz lastnih prihodkov pa je domačinom v parku namenil 313.000 
evrov za ureditev prenočišč in sanacijo oziroma prenovo domačij.

I N V E S T I C I J E  I N 
V Z D R Ž E VA N J E 
V  PA R K U  M E D 
L E T O M A  2 0 1 1  I N 
2 0 1 6

Črtomir Pečar

V letu 2012 je bil poudarek na pripravi 
zahtevnega investicijskega programa, 
različnih študij in projektne dokumentacije 

za nadaljevanje operacije Obnova turističnih poti 
in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza 
prenove sprejemnega centra parka Škocjanske 
jame v Matavunu. Operacija je bila na podlagi 
pogodbe v vrednosti 1.650.000 evrov med 
ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter Parkom Škocjanske jame sofinancirana 
v višini 85 % iz sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR) in 15 % sredstev 
iz proračuna Republike Slovenije. Izvajala se 
je v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007–2013 (razvojna prioriteta: povezovanje 
naravnih in kulturnih potencialov; prednostna 
umeritev: dvig konkurenčnosti turističnega 
gospodarstva). Dela, ki so bila opravljena 
kakovostno, so se začela izvajati marca 2013 in 
končala v pogodbenem roku oktobra 2015. 
V letu 2012 so bile nato iz lastnih prihodkov 

parka izvedene še naslednje večje investicije: 
sanacija kamnitega opornega zidu in ureditev 
sanitarij pred vhodom v jamo v dolini 
Globočak, sofinanciranje obnove daljnovoda 
Matavun–Kozina od Matavuna do Prevale, 
z obnovo dela makadamske poljske ceste 
proti Danam in postavitvijo kamnitega zidu ob 
novi transformatorski postaji v Matavunu. Ob 
tem so potekala redna vzdrževalna dela na 
infrastrukturi v jami in parku. Skupna vrednost 
vseh investicijsko-vzdrževalnih del v letu 2012 je 
znašala dobrih 250.000 evrov.
V naslednjem letu smo zamenjali strešno 
kritino na upravi parka, ki jo je že načenjal zob 
časa. Ta se je zagrizel tudi v slamnato streho 
J’kopinovega skednja, kar je tudi zahtevalo 
nekaj popravkov. Za večjo varnost na naravnem 
mostu je bilo zamenjanih 70 metrov stare, 
tako imenovane »Škocjanske ograje«, da bi 
se obiskovalci pri nas bolje počutili, pa smo 
postavili tudi dvanajst sestavov lesenih masivnih 
hrastovih miz in klopi s kamnitimi postavki. Za 
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OBNOVLJEN SPREJEMNI CENTER ZA OBISKOVALCE. 
Foto: Borut Lozej

boljšo dostopnost in večjo varnost je bil v letu 
2013 obnovljen strm del planinske poti pod 
ruševinami grada Školj, zamenjani so bili deli 
ograje pri Škofeljskem mostu. Za dela v letu 
2013 je PŠJ namenil slabih 70.000 evrov.
Leto 2014 smo začeli z zamenjavo dotrajane 
opečne kritine na strehi sprejemnega centra, 
obenem se je začela gradnja gospodarskega 
objekta za sprejemnim centrom, ki je bila 
dokončana naslednjem letu. V prenovljenem 
informacijskem centru je bila odprta muzejska 
krasoslovna zbirka.
Dela so potekala tudi v jami. V Hankejevem 
kanalu so bili obnovljeni deli prvih pristopnih 
poti in železnih ograj. Za vzdrževanje je bilo tako 
namenjenih dobrih 100.000 evrov.
Oktobra lani se je začela gradnja nove 
sekvenčne biološke čistilne naprave, ki ima 
zmogljivost 150 populacijskih enot, poskusno 
pa je začela delovati februarja letos. 
Da bi obiskovalci dobili še boljši vtis o parku 
Škocjanske jame, še preden nas obiščejo, so 

bile zamenjane vse informativne usmerjevalne 
table ob državnih cestah in avtocesti.
Za varnost obiskovalcev in njihovo dobro 
počutje v parku je bil obnovljen del turistične 
poti od Tomassinjevega mosta do slapa v 
Veliki dolini, izdelana je bila tudi projektna 
dokumentacija za ureditev parkirišč v parku. Za 
vse našteto je bilo porabljenih slabih 450.000 
evrov. 
Park Škocjanske jame vsako leto obišče več 
ljudi, kar povzroča težave s parkiranjem. V 
začetku letošnjega leta je tako park kupil dve 
večji parceli v industrijski coni Risnik, ki sta 
se že v letošnji turistični sezoni uporabljali 
za dodatna parkirna mesta. Za nakup parcel 
in vzdrževalna dela je bilo porabljenih dobrih 
220.000 evrov.
Če povzamemo: v petletnem obdobju 2011–
2016 je park Škocjanske jame s pridobljenimi 
sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj 
in iz lastnih prihodkov v turistično infrastrukturo v 
parku skupaj vložil 2.655.700 evrov brez DDV.

KRASOSLOVNA ZBIRKA JE SVOJE MESTO DOBILA V KLETI SPREJEMNEGA CENTRA. 
Foto: Borut Lozej

Javni zavod in  
vasi v parku
V sodelovanju z občino Divača je park v letu 
2012 z 8000 evri financiral izdelavo projektne 
dokumentacije za obnovo trga v Škocjanu, 
14.000 evrov pa je bilo namenjenih za nov mejni 
kamniti zid ob poljski poti pod spomenikom NOB 
proti Kozari v dolžini 135 metrov in za obnovo 
kamnitega zidu ob pokopališču. 
Leta 2014 je park sofinanciral tlakovanje trga v 
Škocjanu v vrednosti 30.000 evrov. Naslednje 
leto pa je 18.500 evrov namenil za izdelavo 
projektne dokumentacije za ureditev zbiranja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda v Betanji in 
izvedbo del ter izdelavo projektne dokumentacije 
za zbiranje in črpanje fekalnih vod v Škocjanu in 
Matavunu. Skupno je v petih letih park namenil 
skoraj 71.000 evrov za javno infrastrukturo v 
naseljih na zavarovanem območju.
Poleg tega je park od leta 2012 do vključno 
leta 2016 namenil skupno 116.127 evrov 
nepovratnih sredstev za sofinanciranje prenove 
domačij v parku in 19.000 evrov za realizacijo 
poslovnega načrta ureditve apartmajev v 
Matavunu. 
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Evropska unija finančno podpira projekte in programe na različnih tematskih 
področjih – od regionalnega razvoja, zaposlovanja, kmetijstva in podeželja 
pa vse do raziskav in inovacij. Finančne vire iz Evropske unije lahko v grobem 
razdelimo v tri osnovne kategorije: evropsko kohezijsko politiko, evropsko 
teritorialno sodelovanje in mednarodne finančne mehanizme. Seveda pa 
je virov in možnosti za sofinanciranje različnih dejavnosti za posameznike, 
podjetja in javne ustanove še veliko več. 

P RO J E K T N E 
A K T I V N O S T I 
K O T  P O D P O R A 
O S N OV N I M 
D E J AV N O S T I M 
PA R K A

Karmen Peternelj

E na od pomembnejših dejavnosti Parka 
Škocjanske jame je vključevanje v 
raziskovalne, investicijske ter ostale 

domače in mednarodne projekte. V zadnjem 
desetletju je park pridobil finančna sredstva 
iz evropske kohezijske politike, natančneje iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, ter iz 
različnih programov evropskega teritorialnega 
sodelovanja: Interreg Slovenija-Italija, Interreg 
Slovenija-Hrvaška, Interreg Alpski prostor ter 
jadranskega čezmejnega programa IPA. Pridobil 
je tudi sredstva iz nekaterih drugih finančnih 
mehanizmov.
Park Škocjanske jame je za obnovo turistične 
infrastrukture v jami pridobil sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Leta 
2009 je potekala obnova turistične infrastrukture 
v Mahorčičevi in Mariničevi jami ter Mali dolini. 
V jami so bile obnovljene poti, tlaki, ograje, 
elektrifikacija, zamenjan je bil most v Mali dolini. 

Med letoma 2013 in 2015 je potekala obnova 
jamske infrastrukture v Tihi in Šumeči jami. 
V tem delu se je zamenjala oziroma obnovila 
pot, kamniti zidovi in ograje, elektrifikacija in 
osvetlitev, vzpostavilo se je optično omrežje. 
Posebna pozornost pri urejanju turistične 
infrastrukture je vedno usmerjena v to, da 
ustreza vsem standardom, da se čim manj 
poškoduje jamsko okolje ter da je čim manj 
moteča za obiskovalce.
Iz istega vira financiranja je bil obnovljen 
kulturni spomenik – objekt Matavun št. 8. V 
preteklosti je bila v hiši točilnica in gostilna, 
ponujala je prenočišča za turiste. Danes je 
v njej urejen kongresno-promocijski center, 
ki združuje elemente kulturne dediščine in 
kakovosti bivanjskega prostora, značilne za 
Kras. Omogoča tudi izvajanje kongresne, 
izobraževalne in promocijske dejavnosti. Skupna 
vrednost navedenih investicij in pridobljenih 
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GRADNJA SUHEGA ZIDU V OKVIRU 
PROJEKTA LIVING LANDSCAPE.

Foto: Arhiv PŠJ

evropskih sredstev je skoraj pet milijonov evrov.
V preteklem programskem obdobju (2007–
2013) evropskega teritorialnega sodelovanja 
je park pridobil štiri projekte iz treh različnih 
programov. Pri treh je sodeloval kot projektni 
partner, v enem pa je prevzel vodenje projekta. 
Projekt RoofOfRock – Apnenec kot skupni 
imenovalec naravne in kulturne dediščine 
vzdolž kraške obale Jadranskega morja se je 
izvajal pod okriljem jadranskega čezmejnega 
programa IPA 2007–2013 in se je osredotočal 
na interdisciplinarno raziskovanje pojavljanja, 
uporabe in ohranjanja ploščastega apnenca, 
ki je pomemben in prepoznaven element 
jadranske obalno-kraške regije. V tem prostoru 
se tradicionalno uporablja za pokrivanje streh, 
gradnjo suhih zidov, pastirskih hišk in podobnih 
objektov kulturne dediščine. 
Namen projekta je bil vzpostaviti skupen 
temelj za trajnostno rabo, zaščito in promocijo 
ploščastega apnenca ter oblikovati uporabne 
smernice za trajnostno upravljanje ploščastega 
apnenca kot skupne naravne in kulturne 
vrednote na celotnem projektnem prostoru. 
Med glavnimi rezultati je združeno in poglobljeno 
znanje o ploščastem apnencu, njegovem 
pojavljanju na območju jadranskega krasa, 
njegovi pomembnosti kot elementu naravne in 
kulturne dediščine ter dobrih in slabih praksah 

na področju ohranjanja in obnove objektov s 
ploščastim apnencem. 
Park Škocjanske jame je imel v projektu vidno 
in pomembno vlogo, saj je v sodelovanju z 
zunanjimi strokovnjaki iz različnih držav pripravil 
skupne strokovne podlage za zakonodajne 
spremembe ter tehnične usmeritve in priporočila 
za ohranjanje, sonaravno rabo in ponovno 
uporabo ploščastega apnenca kot naravnega 
mineralnega vira za gradnjo objektov. To je 
nujno, saj je sedaj nemogoče legalno pridobiti 
ustrezno količino ploščastega apnenca (skrl) za 
gradnjo ali obnovo tipičnih kraških objektov. 
Projekt RoofOfRock se je iztekel, prinesel 
je veliko dobrih in konkretnih rezultatov, kot 
takšnega so ga prepoznali tudi predstavniki 
sofinancerjev. To je tudi razlog, da je uspešno 
kandidiral in pridobil še nekaj evropskih sredstev 
za promocijo, širjenje pridobljenega znanja ter 
inovativno in umetniško obarvano interpretacijo 
rezultatov. Navedene aktivnosti potekajo v okviru 
skupnega projekta AdriaWealth, ki vključuje še 
štiri podobno uspešne projekte, financirane iz 
jadranskega čezmejnega programa IPA.
V okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-
Italija 2007–2013 je park kot partner sodeloval 
pri dveh projektih: Climaparks – Klimatske 
spremembe in upravljanje zavarovanih 
območij ter Living Landscape, živa krajina 

Krasa: raziskovalni in izobraževalni projekt na 
področju prepoznavanja in volarizacije čezmejne 
dediščine in okolja. 
S projektom Živa krajina Krasa se je park skupaj 
z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, 
OE Nova Gorica, posvetil kraški suhozidni 
gradnji. Glavni cilj je bil izboljšati poznavanje in 
razumevanje vrednot kulturne krajine Krasa ter 
prek njenega ovrednotenja na interdisciplinarni 
ravni (od arhitekture, zgodovine, arheologije do 
etnologije in mitologije) prispevati k ustvarjanju 
ustreznih podlag za skladen in kulturno, socialno 
ter okoljsko trajnosten razvoj Krasa.
V okviru projekta je bilo poskrbljeno za 
temeljno proučitev in dokumentiranje 
suhozidnje gradnje, oblikovan je bil sistem 
za dolgoročno ohranjanje, poleg tega so bile 
izvedene različne popularizacijske delavnice. 
Izdelano je bilo didaktično gradivo za otroke 
in odrasle, izvedenih je bilo več delavnic o 
osnovah gradnje kraškega zidu in celostnega 
doživljanja pokrajine, vse s ciljem osvajanja 
kraškega suhega zidu kot vrednote za otroke. 
Za dolgoročno ohranjanje znanja je bilo v okviru 
projekta poskrbljeno s pripravo petih študij in 
anketo mnenja deležnikov o kraškem suhem 
zidu, na podlagi katerih bi bil vzpostavljen 
izobraževalni sistem. Pomemben rezultat je tudi 
izdaja priročnika o gradnji suhega zidu na Krasu.

Glavni cilj projekta Climaparks je bil zbirati, 
analizirati in primerjati podatke o vplivu 
podnebnih sprememb na biodiverziteto 
zavarovanih območij, preučiti gibanje 
obiskovalcev in ustrezno prilagoditi upravljanje 
parka. Park Škocjanske jame je v okviru 
projektnih aktivnosti izvedel dvoletni monitoring 
ptic s poudarkom na vrstah Natura 2000, 
izdelana je bila ocena stanja flore glacialnih 
habitatov in termofilnih vrst ter zavarovanih 
rastlinskih vrst, ki se pojavljajo na zavarovanem 
območju, izveden je bil monitoring podzemne 
favne v turističnem delu Škocjanskih jam, 
narejene so bile paleoklimatske raziskave v 
Škocjanskih jamah. 
Kot vodilni partner smo sodelovali v čezmejnem 
projektu Škocjan-Risnjak – Skupni sistem 
vrednotenja trajnosti upravljanja z vodnimi viri 
parkov Škocjanske jame in Risnjak. Projekt 
je bil sofinanciran iz čezmejnega programa 
Slovenija-Hrvaška 2007–2013. Glavni cilj je bil 
z raziskovalnimi in ozaveščevalnimi dejavnostmi 
ter ozaveščanjem širše javnosti postaviti temelje 
za dolgoročnejše in bolj trajnostno upravljanje 
vodnih virov na čezmejnem območju med 
parkoma Škocjanske jame in Risnjak. V ta 
namen so bile izvedene aktivnosti na temo 
ohranjanja vodnih virov in upravljanja voda: 
delavnice za osnovne šole, dve čezmejni 

DELO NA PROJEKTU  
ROOF OF ROCK.
Foto: Arhiv PŠJ
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DELO NA PROJEKTU ŠKOCJAN-RISNJAK.
Foto: Arhiv PŠJ

strokovni ekskurziji ter tri tematske delavnice 
za lokalno prebivalstvo in deležnike. V okviru 
projekta je bil izdelan kratki film Vodni krog, ki je 
prejel več nagrad na filmskih festivalih.
Izpostaviti velja tudi projekt Škocjanska 
okapn’ca – jama in poti njenih raziskovalcev, 
katerega namen je bil opozoriti na občutljivost 
jamskega okolja, v katerem je treba posvetiti 
še posebno skrb ohranitvi in varovanju 
narave. V tem okolju se je pojavil človek, ki 
že od nekdaj raziskuje in odkriva podzemlje. 
Posnet je bil istoimenski igrano-dokumentarni 
film, ki prikazuje, kako so domačini odkrivali 
škocjansko podzemlje pred več kot sto leti 
in kako ga danes. Projekt je bil sofinanciran 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja LEADER. 
Kot smo že omenili, je ena od pomembnih 
dejavnosti parka sodelovanje v različnih 
domačih in mednarodnih projektnih. Iz 

različnih virov (zlasti) Evropske unije je na 
voljo kar precej finančnih sredstev. So pa 
pogoji kandidiranja zanje, postopki prijave in 
pridobivanja ter predvsem konkurenca in leto 
v leto hujši in zahtevnejši, zato se je treba za 
vsak evro zelo potruditi. Park bo še naprej 
poizkušal črpati čim več sredstev, s katerimi 
se bodo izvajale različne naloge in ukrepi iz 
njegovega petletnega programa varstva in 
razvoja. V naslednjih letih se želimo usmeriti 
nekoliko bolj v pridobivanje sredstev in jih 
nameniti naravovarstvenim vsebinam, za 
ohranjanje narave, zaščito ogroženih vrst, 
raziskovalno dejavnost ter ne nazadnje tudi za 
obnovo in vzdrževanje infrastrukture v parku. 
Upamo, da bomo pri tem čim uspešnejši, saj 
se bodo tako izboljšale storitve za obiskovalce 
zavarovanega območja, same prebivalce parka, 
povečala se bo ozaveščenost širše javnosti in 
izboljšalo stanje ohranjenosti narave.
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V Parku Škocjanske jame je že več let poskrbljeno za pestro kulturno 
dogajanje. Leta 1994 je bilo na pobudo prebivalcev vasi Matavun, Škocjan in 
Betanja ustanovljeno Turistično društvo Škocjan, ki je kmalu po ustanoviti v 
sodelovanju s Parkom Škocjanske jame pričelo organizirati različne prireditve, 
s katerimi poskušajo popestriti kulturni in življenjski utrip teh krajev. Med najbolj 
znane vsakoletne prireditve, ki so postale že tradicionalne, štejemo pohod ob 
ponoru reke Reke, Škocjanski festival in Dan parka Škocjanske jame, jamski 
praznik Belajtnga.

T R A D I C I O N A L N E 
P R I R E D I T V E  V 
PA R K U

Jasmina Čeligoj

NASTOP DRUŠTVA SREBRNA NA TRGU V ŠKOCJANU NA BELAJTNGI 2016. 
Foto: Damjana Može
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N ajbolj priljubljena prireditev je tradicionalni 
pohod Ob ponoru reke Reke, na kar 
opozarja vsakoletno visoko število 

udeležencev dogodka. Prvi pohod sega 
v leto 1996 in po dvajsetih letih še vedno 
navdušuje ljubitelje pohodništva. Vsako leto ga 
v aprilu organizira Turistično društvo Škocjan v 
sodelovanju s Parkom Škocjanske jame. Slednji 
prireditev sofinancira, omogoči brezplačen 
ogled dela jamskega sistema Škocjanskih jam 
in muzejskih zbirk ter s svojimi zaposlenimi 
zagotavlja društvu pomoč tudi med potekom 
prireditve.
Trasa je speljana po ožjem zavarovanem 
območju regijskega parka Škocjanske jame. 
Naravne in kulturne znamenitosti, s katerimi 
se obiskovalci srečajo ob poti, dajejo pohodu 
posebno vrednost. Kraška pokrajina ponuja 
ogled številnih kraških pojavov, med katerimi 
velja izpostaviti udornice velikih dimenzij, 
naravni most, ponor reke Reke v kraško 
podzemlje Mahorčičeve in Mariničeve jame 
ter slepo dolino, ki jo je v skalo vrezala reka in 
tako ustvarila tipično sotesko. Poleg naravnih 
vrednot lahko pohodniki ob razgibani poti 
občudujejo kulturne znamenitosti. Nad sotesko 
Reke privabljajo poglede razvaline gradu Školj, 
v vasi Gradišče pa cerkev sv. Helene s svojimi 
zgodovinskimi freskami, ki jih je naslikal Janez 
iz Kastva, bolj znan po hrastoveljskih freskah, 
imenovanih Mrtvaški ples. Ob prihodu na cilj si 
lahko pohodniki poleg kulturnih spomenikov, 
ki so v vaseh Matavun, Škocjan in Betanja, 
ogledajo muzejske zbirke ali pa si preprosto 
privoščijo okrepčilo v lokalnih okrepčevalnicah 
Pr’ Betanci, Pr’ Vncki ali v Gostilni Mahnič.
Prav tako tradicionalno že od leta 1997 vsako 
leto junija in julija ob koncih tedna poteka 
škocjanski festival Škocjanfest. Glavnina 
organizacije pripada Turističnemu društvu 
Škocjan, Park Škocjanske jame pa sodeluje kot 
soorganizator in sofinancer. 
Na vaškem trgu v Škocjanu, ki je bil obnovljen 
leta 2015, se v toplih poletnih večerih 
predstavljajo različne kulturne vsebine. Kresni 
noči v pozdrav in v počastitev dneva državnosti 
je vsako leto en večer namenjen prepevanju 
kraških, brkinskih in obalnih pevskih zborov. 
Preostali večeri so posvečeni nastopom 
gledaliških skupin, ki prihajajo iz Slovenije in 
tujine.
Medtem ko sta tradicionalni pohod ob ponoru 
reke Reke in Škocjanski festival že deset let 
privabljala ljudi na območje Parka Škocjanske 
jame, se je pojavila zamisel o uvedbi še ene 
večje prireditve. Leta 2007 je Park Škocjanske 

jame v sodelovanju s Turističnim društvom 
Škocjan in domačini obudil in nadgradil jamski 
praznik, ki je imel že več kot 30-letno tradicijo, 
a je po drugi svetovni vojni zamrl. Prva javna 
izvedba jamskega praznika je bila v maju 
1886, imenovala se je Grottenfest. Takrat 
jo je organizirala primorska sekcija nemško-
avstrijskega planinskega društva. Obujen in 
nadgrajen praznik se danes imenuje Dan parka 
Škocjanske jame, jamski praznik Belajtnga.
Izraz ‘belajtnga’ je narečno poimenovanje 
praznika iz 19. stoletja. Praznik temelji na izročilu 
nedeljskega ogleda jame in skromne veselice, ki 
traja do mraka. Prav zato prireditev tradicionalno 
poteka zadnjo nedeljo v maju, začne pa se s 
praznično nedeljsko mašo v cerkvi sv. Kancijana 
v Škocjanu, ki po maši ostane odprta na ogled 
mimoidočim. Ker organizatorji sledijo izročilu, 
si na ta dan tako domačini, ki jim je prireditev 
namenjena, kot naključni gostje z drugih koncev 
Slovenije in tujine lahko brezplačno ogledajo 
jamo. 
Opaziti je, da se zadnjo nedeljo v maju marsikdo 
vrača v Škocjanske jame. Z obnavljanjem in 
vzdrževanjem starih poti je bilo prav rednim 
obiskovalcem omogočeno, da si vsako leto 
izberejo drugačno traso, kar je še dodatno 
povabilo k vnovičnemu obisku Škocjanskih jam. 
Vseeno pa si največkrat ogledajo podzemni 
kanjon, ki jih očitno najbolj pritegne.
Drugi del prireditve, ki prav tako temelji na 
starem izročilu, se dogaja na površju v vaseh 
Betanja, Škocjan in Matavun v obliki skromne 
veselice. Ob stojnicah s pestro ponudbo kraških 
in brkinskih pridelkov in izdelkov poteka zanimiv 
kulturni program. Na prireditvi je nepogrešljiv 
Pihalni orkester Divača, tradicionalno pa vsako 
leto pridejo tudi predstavnice Društva kmetic 
sežanske regije s prikazom kmečkih običajev. 
Občasno obiskovalce razveselijo lipicanci s 
predstavo Združenja rejcev lipicancev Slovenije. 
Ob vsem tem z nastopi še dodatno poskrbijo za 
živahno dogajanje povabljena kulturna društva. 
Pozabili nismo niti na najmlajše, saj se lahko 
udeležijo najrazličnejših delavnic, namenjenih 
prav njim. 
Med prireditvijo imajo obiskovalci možnost 
ogleda muzejskih zbirk in obnovljenih kulturnih 
spomenikov: Pr’ Vncki, kjer lahko otroci na ta 
dan prisluhnejo pravljici na Vnckovem ognjišču, 
Pr’ Betanci, kjer na ta dan poteka turnir v 
briškoli, in Pr’ Nanetovh, kjer se običajno ob tej 
priložnosti postavijo razstave. Park Škocjanske 
jame je hvaležen vsem, ki so v vseh teh letih 
kakorkoli sodelovali pri organizaciji Belajtnge.
Poleg vsakoletnih prireditev obstajajo dogodki, 
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ki potekajo vsakih nekaj let. Eden izmed takih 
je festival znanstvenega in dokumentarnega 
filma v Parku Škocjanske jame JAMNARKULT. 
V avgustu in septembru se vsak petek na 
murvinem vrtu promocijsko-kongresnega centra 
Pr’ Nanetovh predvajajo filmi in videogradiva 
o JAMah, NARavi in KULTuri. Prva izvedba 
festivala je bila v letu 2012, druga pa v letu 
2015. Na obeh se je predstavil tudi Park 
Škocjanske jame s svojim videogradivom 
in si obakrat v okviru ustrezne kategorije 
pridobil naziv filma večera. V letu 2012 ga je 
občinstvo dodelilo predstavitvenemu filmu Park 
Škocjanske jame, ki ga je leta 2006 izdelala 
ekipa Jureta Škrlepa iz podjetja Video Pro. V 

njem so predstavljene svetovno znane jame in 
park z vplivnim območjem. Naziv filma večera v 
letu 2015 pa je pridobila Škocjanska okapn’ca 
– jama in poti njenih raziskovalcev, ki so jo 
pod režijsko taktirko Jureta Škrlepa posneli 
sodelavci Parka Škocjanske jame. V njem sta 
predstavljena delo in življenje raziskovalcev 
Škocjanskih jam iz 19. stoletja.
Park Škocjanske jame in domačini prirejajo 
še veliko drugih dogodkov. Vsako leto poteka 
skupno praznovanje 8. marca, skupna 
čistilna akcija, druženje na športnih dnevih in 
ekskurzijah, predavanja, delavnice, razstave in 
še bi lahko naštevali. Park Škocjanske jame vse 
to podpira.

NASTOP ČLANIC DEMONSTRACIJSKE SKUPINE BIOTEHNIŠKE FAKULTETE UNIVERZE V 
LJUBLJANI IN NAJMLAJŠIH UČENK DIVAŠKE ENOTE ZDRUŽENJA REJCEV LIPICANCEV 
SLOVENIJE POD VODSTVOM UČITELJA ŽARKA KARIŽA NA BELAJTNGI 2016. 
Foto: Darja Kranjc
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Seznam svetovne dediščine je eden izmed najbolj znanih programov oziroma 
aktivnosti Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanje in 
kulturo, velja pa opomniti, da je UNESCO edina svetovna mednarodna vladna 
organizacija, ki pokriva področja kulture, izobraževanja, znanosti ter v zadnjih 
desetletjih tudi informacij in komunikacij. S svojimi dejavnostmi želi ustvariti 
razmere za dialog med civilizacijami, kulturami in narodi, dialog, ki temelji na 
spoštovanju skupnih vrednot, človekovih pravic in medsebojnega spoštovanja. 

Š K O C J A N S K E 
J A M E  V  L U Č I 
S V E T OV N E 
D E D I Š Č I N E 
U N E S C O

Marjutka Hafner, dr. Rosana Cerkvenik 

S lovenija ima pri Unescu vidno vlogo. Ne 
le, da je vključena v številne programe, 
v tem mandatu (2015–2019) je tudi 

članica izvršnega odbora organizacije in kot taka 
intenzivno vpeta v sprejemanje vseh pomembnih 
odločitev.
Dediščina ima vsekakor pomembno vlogo pri 
ustvarjanju razmer za narodno (samo)zavest, 
posebej kulturna dediščina pa je pogosto 
tudi vezivo, ki narode ustvarja in združuje v 
eni državi. UNESCO z orodji Konvencije o 
ohranjanju in varovanju svetovne naravne in 
kulturne dediščine priznava tudi pomembno 
vlogo naravne in kulturne dediščine človeštva 
pri zagotavljanju pogojev za medkulturno 
sporazumevanje in dialog.
Škocjanske jame imajo danes, po tridesetih 
letih vpisa na Unescov seznam svetovne 
dediščine, pomembno in vidno mesto na 
zemljevidu svetovne dediščine. Ta fenomen 
klasičnega krasa, ki si ga vsako leto ogleda več 
kot 100.000 obiskovalcev, se ponosno uvršča 
med 1052 lokacij vsega sveta, ki jih je svetovna 

strokovna javnost prepoznala kot izjemno 
pomembne za vse človeštvo in vse generacije. 
Svetovna dediščina že dolgo presega okvir 
zgolj varovanja in ohranjanja narave in kulturnih 
spomenikov. V sodobnem času je namreč 
postala pomembno gonilo trajnostnega razvoja. 
Številni so primeri uspešnega povezovanja 
med ohranjanjem naravne in kulturne dediščine 
s trajnostno rabo naravnih virov, turističnim 
razvojem, zaposlovanjem in izobraževanjem. 
Rezultati kažejo, da je upravljanje Škocjanskih 
jam na visoki kakovostni ravni in marsikdaj zgled 
upravljavcem podobnih lokacij. Javni zavod 
s svojo upravljavsko strukturo – pristojnim 
ministrstvom, svetom zavoda in strokovnim 
svetom zavoda – ter s pristojnimi institucijami 
skrbi za izvajanje zahtev in priporočil, ki izhajajo 
iz Operativnih smernic za implementacijo 
Konvencije o svetovni dediščini. 
Ohranjanje in varovanje Škocjanskih jam kot 
svetovne dediščine sestoji iz spremljanja stanja 
v jami ter na površju jame oziroma v porečju 
Reke. V ta namen je treba redno spremljati 
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200 LETNA ZGODOVINA RAZISKAV 
ŠKOCJANSKIH JAM PRINAŠA NOVA 
SPOZNANJA O FENOMENU  
PODZEMNEGA KRASA. 
Foto: Borut Lozej

stanje površinskih in podzemnih voda, skrbeti za 
naravovarstveni nadzor, sodelovanje s pristojnimi 
inšpekcijskimi službami ter izobraževanje in 
ozaveščanje javnosti. Ključnega pomena za 
čisto Reko je urejanje in čiščenje odpadnih 
voda in prav dejstvo, da so Škocjanske jame 
vpisane na seznam svetovne dediščine, je 
močan argument, da se to čim prej uredi. Ne 
nazadnje je čista Reka neločljivo povezana 
z zadovoljstvom obiskovalcev, ki si ogledajo 
Škocjanske jame. 
Na občutljivo kraško podzemlje pa ne vplivajo 
le dejavniki zunaj jame, temveč tudi sami 
obiskovalci. Znani so primeri iz nekaterih 
turističnih destinacij, ko je število obiskovalcev 
preseglo zgornjo mejo in so se pokazale 
negativne spremembe v naravnem okolju. 
Zato je pomembno tudi v Škocjanskih jamah 
redno spremljati stanje, da bi, ob morebitnem 
negativnem vplivu, upravljavec lahko učinkovito 
ukrepal.
Svetovna dediščina ni sama sebi namen, 
ampak mora biti primerno predstavljena 
obiskovalcem. Tudi na tem področju so v treh 
desetletjih Škocjanske jame naredile velik 
korak k boljšemu (in varnejšemu) doživljanju 
ter predstavitvi svetovne dediščine. Temeljita 
prenova in redno vzdrževanje turistične 
infrastrukture v jami in na površju, promocijske 
aktivnosti in številne publikacije so bistveno 
prispevali k prepoznavnosti Škocjanskih jam. 

Turizem v Škocjanskih jamah je tudi priložnost 
za druge deležnike v turistični in drugi ponudbi 
v okolici, kar se v zadnjih letih lepo odraža s 
številnimi ponudniki gostinskih in prenočitvenih 
zmogljivosti. Veliko pa je še priložnosti, 
predvsem za proizvajalce in prodajalce pridelkov 
in izdelkov domače obrti. Predvsem v turizmu 
in z njim povezanimi dejavnostmi je tudi vodilo 
organizacije UNESCO, da lokalno prebivalstvo 
dejavno sodeluje pri upravljanju svetovne 
dediščine in je vključeno vanj. 
Zgodba o vpisu Škocjanskih jam na seznam 
svetovne dediščine je uspešna. Skupaj z 
dolgo tradicijo raziskovanja in obiskovanja jam 
ter dobro dostopnostjo do jam prinaša veliko 
domačo in mednarodno prepoznavnost ter 
zanimanje za obisk tega koščka podzemnega 
kraškega sveta. To se ne nazadnje kaže v 
tem, da tako Center za svetovno dediščino 
kakor Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) 
Škocjanske jame pogosto predstavljata v 
svojih študijah in razpravah kot zgleden primer 
upravljanja. Prav zato moramo budno spremljati 
ta občutljivi naravni ekosistem, da se ne bi krhko 
ravnovesje prelomilo, kar bi povzročilo težko 
popravljive posledice. 
A Škocjanske jame niso edini kraški fenomen 
na območju Slovenije, ki jih je mednarodna 
strokovna javnost prepoznala kot potencialno 
svetovno dediščino. Že leta 1994 je, takrat ob 
drugačni klasifikaciji, Slovenija uvrstila klasični 

PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA, EDEN OD SESTAVNIH DELOV NOMINACIJE ZA VPIS 
KLASIČNEGA KRASA NA SEZNAM SVETOVNE DEDIŠČINE. 
Foto: Simon Avsec

kras na poskusni seznam v kategoriji kulturna 
krajina. Klasifikacija se je medtem spremenila, 
vpis pa je ostal. Študija svetovne zveze za 
varstvo narave IUCN je leta 2008 pokazala, da je 
klasični kras, kot del Dinarskega krasa, eno od 
kraških območij, ki še manjka na tem seznamu. 
Leta 2015 je bil tako obstoječi vpis klasičnega 
krasa posodobljen, in sicer v kategoriji »narava«. 
Pripravo te kandidature, v dogovoru s pristojnimi 
ministrstvi, usklajuje Park Škocjanske jame. 

Pri pripravi obsežne dokumentacije sodelujejo 
različni strokovnjaki ter lokalne skupnosti in 
upravljavci posameznih zavarovanih območij na 
predlaganih lokacijah. Slovenija bo v kandidaturi 
predlagala vpis klasičnega krasa s kraškimi 
polji, kjer so bili kraški pojavi prvič strokovno 
opisani in kjer se je začela razvijati znanost o 
krasu. Če bo kandidatura uspešna, bo klasični 
kras pomembna dopolnitev sedanjega vpisa 
Škocjanskih jam na seznam svetovne dediščine. 
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 »Vrednote lokacije so trenutno dobro ohranjene ter vzdrževane in verjetnost, 
da bi jih ogrozili zunanji dejavniki, je zelo nizka. Vzpostavljeno je zelo dobro 
upravljanje in upravljavski sistem z visoko usposobljenim osebjem. Kombinacija 
različnih designacij in varstvenih režimov pokriva večino porečja in zagotavlja 
ohranjanje vrednot lokacije. Zaradi majhnosti lokacije pa so resna težava urbani 
posegi z večanjem razvojnih pritiskov v bližini. Globalne spremembe, kot so 
dvig temperature in spremembe v vodnem režimu, so neodvisne od upravljavca 
in lahko na lokacijo vplivajo dolgoročno.«

Š K O C J A N S K E 
J A M E  – 
S V E T OV N A 
D E D I Š Č I N A 
U N E S C O

Mag. Vanja Debevec 

Mednarodna zveza za ohranjanje narave IUCN, poročilo IUCN o stanju 
ohranjenosti lokacije – World Heritage Outlook, 27. maj 2014.

Š kocjanske jame so bile leta 1986 vpisane 
na Unescov seznam svetovne naravne 
in kulturne dediščine. Priznanje svetovne 

javnosti je, poleg nacionalnega ponosa, prineslo 
nove odgovornosti za trajno ohranjanje in 
varovanje svetovne dediščine. Vlada Republike 
Slovenije je s posebnim zakonom leta 1996 
ustanovila regijski park Škocjanske jame in tudi 
javni zavod Park Škocjanske jame, ki upravlja 
zavarovano območje. 
Škocjanske jame so edina Unescova lokacija 
naravne svetovne dediščine v Sloveniji. Razlogi 
za vpis so izjemne geomorfološke posebnosti, 
veliki podzemni prostori s podzemnim kanjonom 
in reko, vegetacija skalnih razpok v udornicah, 
visoka biotska pestrost podzemne favne, bogate 
arheološke najdbe in začetek sistematičnih 
speleoloških raziskav. Škocjanske jame 
tako izpolnjujejo kriterije izjemne univerzalne 

vrednosti: vsebujejo izjemen naravni fenomen ali 
območja izredne naravne lepote in estetskega 
pomena (vii), so izvrsten primer, ki predstavlja 
glavne faze v zemeljski zgodovini, vključujoč 
pričevanje življenja, pomembnih sedanjih 
geoloških procesov v razvoju oblik površja 
ali pomembnih geomorfoloških ali naravnih 
posebnosti (viii).
Država je z ustanovitvijo regijskega parka in 
določitvijo upravljavca postavila kakovostne 
temelje za izvajanje zakona o regijskem parku 
Škocjanske jame. S polnim zavedanjem 
odgovornosti uprava opravlja dela in naloge v 
skladu s programom varstva in razvoja parka, ki 
ga za petletno obdobje potrjuje vlada Republike 
Slovenije. S prvim programom varstva in 
razvoja za obdobje 2006–2010 smo bili prvo 
zavarovano območje v Sloveniji z izdelanim 
načrtom upravljanja. Sedaj izvajamo dela in 
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naloge v skladu z drugim načrtom upravljanja, ki 
velja za obdobje 2013–2017. Poleg spremljanja 
stanja ekosistemov površja, jam in vode v reki 
ter njenih pritokih je zelo pomembno delo z 
lokalnimi skupnostmi, ki ne obsega le treh vasi 
na zavarovanem območju, temveč celotno 
vplivno območje parka, tranzicijsko območje 
biosfernega območja Kras in porečje Reke. V 
redno delo zavarovanega območja je vključeno 
tudi upravljanje območij Natura 2000, ki so na 
območju parka.
Ohranjanje svetovne dediščine ne pomeni 
zapiranja prostora in vrednot, temveč je tudi 
oblika razvoja, ki vodi v kakovost življenja 
in bivanja. V skladu z določili Konvencije o 
varovanju svetovne in kulturne dediščine, ki 
lokacijam svetovne dediščine narekuje, da 
omogočijo dostop, informacije in znanje o 
dediščini vsem ljudem, smo v parku oblikovali 
izobraževalni program, ki nadgrajuje primarna 
izhodišča turističnih obiskov in zasluženo 
občudovanje naravnih pojavov, osmisli 
posameznikovo vedenje in odgovorno ravnanje v 
odnosu do kraškega območja. 
Svoje delo in spoznanja, izsledke monitoringa 
in izkušnje na področju upravljanja svetovne 
dediščine delimo z drugimi lokacijam iz regije, 
s čimer skušamo okrepiti promocijo dela lokacij 
svetovne dediščine ter spodbuditi sodelovanje 
in prepoznavnost v domači in mednarodni 
javnosti. Pred leti smo v sodelovanju z lokacijami 
svetovne dediščine iz Madžarske, Bosne in 
Hercegovine, Srbije, Romunije in Bolgarije, s 
podporo Unescovega programa participacije 
ter Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, 
izvedli projekt Monitoring lokacij svetovne 
dediščine. V njegovem okviru smo izdelali 
vprašalnike za vrednotenje izjemne univerzalne 
vrednosti lokacij ter se seznanili s pomenom 
in načini komunikacije za deležnike ter 
partnerje, s katerimi sodelujemo pri ohranjanju 
svetovne dediščine. To je ključnega pomena 
pri vključevanju lokalnih skupnosti v proces 
spremljanja stanja lokacij naravne in kulturne 
svetovne dediščine.
Ob 25. obletnici vpisa Škocjanskih jam na 
Unescov seznam svetovne dediščine je Park 
Škocjanske jame predlagal Slovenski nacionalni 
komisiji za UNESCO ustanovitev odbora za 
svetovno dediščino. Danes tako lahko svoje 
znanje in izkušnje izmenjujemo v odboru za 
dediščino, v katerega so vključene tudi druge 
lokacije kulturne svetovne dediščine. Ob 40. 
obletnici Konvencije o svetovni dediščini, 
oktobra 2012, smo v Promocijsko kongresom 
centru gostili posvet Slovenske nacionalne 

komisije za UNESCO. V veliko čast nam je, da 
nas je ob tej priložnosti obiskal dr. Danilo Türk, 
tedanji predsednik Republike Slovenije, ki je bil 
tudi slavnostni govornik na posvetu. Z velikim 
ponosom smo leto kasneje sprejeli v goste 
generalno direktorico UNESCO Irino Bokovo, ki 
nas je obiskala na svojo željo.  
Letos smo ob 30. obletnici vzpostavili Unescovo 
e-knjižnico, kjer lahko na spletni povezavi 
strokovnjaki in upravljavci lokacij zavarovanih 
območij objavljajo poročila, raziskave in 
zanimivosti. Tako prispevamo k izmenjavi 
izkušenj in posredovanju primerov dobre 
prakse v upanju, da bo e-knjižnica delovala v 
prihodnje tudi kot katalizator idej za uspešno 
izvajanje določil mednarodnih konvencij. Z 
dokončanjem Unescove knjižnice parka, ki hrani 
strokovno literaturo s področja varstva naravne 
in kulturne dediščine, bomo imeli v prihodnje 
tudi možnost hranjenja avdio-vizualnih pričevanj 
o izvedbi običajev, opravil, zgodb, ki so značilne 
za območje. Tako prispevamo k širjenju in 
ohranjanju znanja ter povezovanju v stremljenju, 
da izpolnimo zahtevo po odličnosti, ki navdihuje 
za kakovostno ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine na lokalni in svetovni ravni.
Danes je na svetu 46 lokacij, ki se odlikujejo s 
tremi najbolj prestižnimi imenovanji mednarodnih 
konvencij: svetovna dediščina UNESCO, 
UNESCO MAB – Človek in biosfera (biosferno 
območje) in mokrišče svetovnega pomena 
Ramsar. 
Vsaka vključitev je sledila nominaciji, v kateri je 
izpostavljenih več meril. Pri upravljanju lokacij 
z več mednarodnimi imenovanji ni pomembno 
le izpolnjevanje meril med prijavo, temveč 
je bistvenega pomena kontinuiran proces 
vzdrževanja visokih standardov. Vse to PŠJ 
zvesto izpolnjuje. 
Glavni razlogi, ki so pogojevali vpise in razloge 
za varstvo na mednarodni ravni, so tudi glavne 
smernice, ki delujejo kot krovna vodila pri 
načrtovanju dejavnosti. Glavno izhodišče za vpis 
Škocjanskih jam na Unescov seznam svetovne 
dediščine je bilo zavarovanje edinstvenega 
sistema Škocjanskih jam, glavni razlog za vpis 
na seznam Ramsarskih mokrišč svetovnega 
pomena je bil poudarek na vrednosti in pomenu 
podzemnih voda, vodilni izziv pri odločitvi za 
pridobitev naziva biosferno območje UNESCO 
MAB pa je bilo vključevanje lokalnih skupnosti 
v ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter 
uveljavljanje trajnostnega razvoja. Projekti in 
dejavnosti PŠJ vključujejo tri glavne dejavnike, 
ki so prisotni pri vseh konvencijah in programih: 
naravna, kultura in človek. Naša naloga je, da 
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OBISK GENERALNE DIREKTORICE UNESCA IRINE BOKOVE V ŠKOCJANSKIH JAMAH, 2013. 
Foto: Borut Peric

uvajamo sinergije, povezujemo ideje in uporabne 
rezultate za učinkovito upravljanje in dvig 
kakovosti bivanja ljudi na lokaciji. Imenovanja 
poleg velike odmevnosti v strokovni javnosti in 
na področju turizma zagotavljajo koristna orodja, 
da dosežemo zadane cilje, najdemo nove rešitve 
in načrtujemo razvoj skladno z mednarodnimi 
smernicami. Mednarodna imenovanja pomenijo 
izzive, ki prinašajo veliko koristi. 
PŠJ je bil prvo zavarovano območje v Sloveniji, 
na katerem so programe CEPA Ramsar 
(komunikacija, izobraževanje in ozaveščanje 
javnosti) uvedli v delo s šolami v mednarodni 
mreži šol. Ta inovativni pristop je bil navdih za 
delo mnogim zavarovanim območjem doma in v 
tujini. V okviru programa MAB smo bili leta 2015 
postavljeni za zgled v svetovni mreži biosfernih 
območij, tako pri izobraževanju za trajnostni 
razvoj kot pri vključevanju javnosti in programov 
participacije. Skupaj z mrežo univerz ter 
ambasadorji biosfernega območja kot lokacija 
svetovne dediščine postavljamo temelje za 
odgovorno družbo.
Priznanje mednarodne in lokalne javnosti za vsa 
naša prizadevanja za ohranjanje in promocijo 
naravne in kulturne dediščine krepi zavest o 

pomenu lokacije, kar vse prispeva k primernemu 
ravnanju in kritični presoji razvoja, ki lahko vpliva 
na lokacijo. 
Dejavnosti, ki jih izvajamo v zvezi z Unescovo 
svetovno dediščino, Unescovim programom 
MAB in ramsarskimi mokrišči, vselej težijo k 
oblikovanju in krepitvi identitete ljudi na lokalni in 
nacionalni ravni.
Pri delu se srečujemo z mnogimi priložnostmi, 
ki jih sprejemajo lokalne skupnosti in strokovna 
javnost. PŠJ je izvedel vrsto mednarodnih 
projektov, katerih dejavnosti so se navezovale 
na obnovo infrastrukture ožjega zavarovanega 
območja ter objektov kulturne dediščine, 
posodobitev poti za obiskovalce in osvetlitve 
v jami, ohranjanje biotske pestrosti in kulturne 
krajine, upravljanje zavarovanih območij. 
Kakovostno ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine izvajamo tudi z delom prostovoljnih 
nadzornikov ter odborov biosfernega območja 
Kras in porečja Reke, kjer so prebivalci 
vključeni v izvajanje skupnih nalog. Njihov cilj 
je spremljati stanje ter spodbujati trajnostne 
prakse v turizmu in drugih dejavnostih na 
območju parka. Razvoj lokalne ekonomije se 
ne nanaša le na vzpostavitev znamke, ampak 

OBISK TEDANJEGA PREDSEDNIKA DANILA TÜRKA V PARKU ŠKOCJANSKE JAME, 2012. 
Foto: Arhiv PŠJ

skuša spodbuditi ljudi, da sami zasnujejo 
trajnostne dejavnosti, kot na primer eko-muzej v 
vremskem premogovniku. Tako je bil ustanovljen 
tudi konzorcij suhozidne gradnje za ohranjanje 
lokalnega tradicionalnega znanja.
Uspešno upravljanje več mednarodnih 
imenovanj, ki ne obsega le izpolnjevanja določil, 
temveč tudi ustvarja razvojne priložnosti, 
izvaja javni zavod PŠJ kot edini upravljavec. 
Delo na lokaciji naravne svetovne dediščine 
pomeni veliko odgovornost tudi na svetovni 
ravni. Trenutno je na svetu 229 lokacij naravne 
svetovne dediščine, ki so postavljene pred izziv 
doseganja odličnosti pri ohranjanju svetovne 
dediščine in delovanja z zgledom za vsa 

zavarovana območja. 
Kraško podzemlje s Škocjanskimi jamami 
je svetovna posebnost. Na tem prostoru so 
naravne vrednote v preteklosti pogojevale razvoj 
kulturne dediščine. Danes pomeni ta dediščina 
za ljudi, ki tu živijo in delajo, temelj prihodnjega 
razvoja. Živeti svetovno dediščino pomeni ne le 
varovati in ohranjati naravne in kulturne danosti, 
temveč dediščino tudi ustvarjati. Z nenehnim 
iskanjem novih znanj, s spoštljivim učenjem iz 
tradicije in izročila lahko iščemo nove rešitve 
za življenje in delo v prihodnje. S spoštljivim in 
vztrajnim delom lahko ustvarjamo ekonomske, 
socialne in ekološke razmere za dobrobit ljudi in 
kakovost bivanja. 
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Škocjanske jame so zaradi posebnih hidroloških značilnosti in geoloških 
danosti, ki so ustvarile posebne razmere za številne podzemne vrste, od leta 
1999 kot podzemno mokrišče vpisane na seznam mednarodno pomembnih 
mokrišč Ramsarske konvencije. V okviru naših izobraževalnih programov vsako 
leto potekajo številne dejavnosti, ki jih v večini izpeljemo s šolami naše mreže 
šol (od Kuteževega prek Ilirske Bistrice in Divače, vse do Trebč in Sesljana) in 
drugimi institucijami (ministrstvo za okolje in prostor, fakultete, inštituti …). Ena 
glavnih aktivnosti vsako leto je zaznamovanje mednarodnega dneva mokrišč, 
ki je kot svetovni dan razglašen 2. februarja. Takrat navadno organiziramo 
predavanja za lokalne prebivalce in šole ter strokovne ekskurzije. Delovanje 
v okviru Ramsarske konvencije zajema tudi tkanje trajnih vezi z upravljavci 
sosednjih mokrišč iz bližnje in daljne okolice.

I Z VA J A N J E 
D O L O Č I L 
R A M S A R S K E 
K O N V E N C I J E

Borut Peric 

P a r k  v  s v e t u

V elik vpliv na podzemni ekosistem ima človek 
s svojimi dejavnostmi ob površinskem 
toku Reke, zato temu v zadnjem času 

posvečamo več pozornosti. Tako smo s pomočjo 
strokovnjakov, ki se ukvarjajo z okoljskimi 
vedami, pripravnikov in študentov izvedli številne 
meritve vodotokov v porečju Reke in analizirali 
veliko vzorcev vode. Z rezultati skušamo bolje 
razumeti dogajanje na vplivnem območju parka 
ter ustrezno opozarjati inšpekcijske službe na 
odstopanja od normalnega stanja oziroma na 
onesnaženje Reke. Poleg tega izvajamo številne 
aktivnosti, s katerimi skušamo dvigniti zavest o 
pomenu ohranjanja voda in odgovornega ravnanja 
za kakovost našega bivanja v družbi in naravi.

ŠKOCJANSKE JAME SO BILE 
LETA 1999 VPISANE NA SEZNAM 
RAMSARSKE KONVENCIJE KOT 

PODZEMNO MOKRIŠČE.
Foto: Borut Lozej 
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»Biosferno območje vodi uprava regijskega parka v tesnem sodelovanju z 
deležniki, ki neposredno sodelujejo v stalnih odborih. Takšen pristop k vodenju, 
za katerega se je uprava odločila, da bi zagotovila participacijo deležnikov, bi bil 
lahko model za druga biosferna območja.
Mednarodni koordinacijski svet MAB je sprejel priporočilo, da se biosferno 
območje Kras uporablja kot model za sodelovanje in mreženje na področju 
izobraževanja o trajnostnem razvoju.«

P RO G R A M 
U N E S C O  M A B 
–  Č L OV E K  I N 
B I O S F E R A

Mag. Vanja Debevec, Darja Kranjc

Povzeto iz ocene periodičnega poročila, 27. zasedanje mednarodnega 
koordinacijskega sveta ICC MAB, od 8. do 12. junija 2015, sedež organizacije 
UNESCO, Pariz, Francija.

Park Škocjanske jame je bil 29. oktobra 
2004 na sedežu organizacije UNESCO v 
Parizu sprejet v svetovno mrežo biosfernih 

območij MAB kot biosferno območje Kras – 
BOK (angl. The Karst Biosphere Reserve).
Biosferna območja so koncept in orodje, ki se 
oblikuje pod okriljem Unescovega medvladnega 
raziskovalnega programa Človek in biosfera 
(angl. Man and Biosphere – MAB), in so ključni 
element pri doseganju trajnostnega ravnovesja 
med pogosto konfliktnimi cilji ohranjanja 
biološke pestrosti in spodbujanja človekovega 
razvoja z ohranjanjem s tem povezanih kulturnih 
vrednot. So lokacije, kjer se ti cilji oblikujejo in 
izvajajo, kjer se predstavlja povezanost človeka 
z naravo in pomen izobraževanja za ohranjanje 
kakovosti bivanja. 
Biosferna območja skušajo s praktičnim 
pristopom poiskati odgovor na eno najbolj 
perečih in pogostih vprašanj, ki si jih 
postavlja današnji svet: kako združiti 
ohranjanje biodiverzitete in bioloških virov s 
trajnostno rabo?

Poudarek na biosfernih območjih je na ljudeh, 
kot integralnemu in osnovnemu elementu 
biosfere, na integriranem pristopu k študijam, 
ocenam in upravljanju ekoloških sistemov, ki so 
podvrženi človekovemu vplivu, ter na razvoju 
kontinuiranih znanstvenih in izobraževanih 
dejavnosti, ki spodbujajo trajnostno upravljanje 
naravnih virov.
BOK izpolnjuje naslednja od meril, po katerih se 
opredelijo taka območja: izjemno visoka naravna 
vrednost, visoka ekološka integriteta, izjemna 
biotska pestrost, omejena raba naravnih virov in 
visoka kulturna vrednost.
Program MAB je za Park Škocjanske jame 
izrednega pomena, saj opredeljuje odnos do 
ekosistemov in ljudi ter tako odraža človekovo 
dimenzijo v okolju. S svojim delom si park 
prizadeva za vzdrževanje bioloških vrednosti, 
ohranjanje ugodnega stanja vrst ter hkrati 
človekov razvoj in bivanje.
Biosferno območje Kras z ožjim centralnim 
območjem pokriva zavarovano območje Parka 
Škocjanske jame, z vplivnim območjem pa 

P a r k  v  s v e t uP a r k  v  s v e t u

VA ROVA N J E 
Š K O C J A N S K I H  
J A M  P R E K  
D RU G I H 
O RG A N I Z A C I J

Tomaž Zorman

PŠJ se občasno udeležuje kongresov 
mednarodne zveze turističnih jam ISCA, ki so 
bili organizirani na različne teme in v različnih 
državah (Frossinone v Italiji, Postojna, Nemčija in 
drugod). 
ISCA se zavzema za trajnosten in naravi prijazen 
turizem v jamah, pri čemer sta izpostavljena 
odgovorno ravnanje z naravnimi danostmi in 
primerna predstavitev obiskovalcem. PŠJ kot 
upravljavec svetovno pomembne naravne 
dediščine in svetovno znane jame mora 
zato z vso odgovornostjo zagovarjati vsa v 
skupnosti dorečena načela trajnosti in družbene 
odgovornosti, ki so zapisana tudi v deklaraciji 
zveze ISCA. 

Zveza evropskih parkov EUROPARC
Europarc je zveza vseh parkov v Evropi, ne 
glede na politične meje, ki združuje 378 

upravljavcev zavarovanih območij (od narodnih 
parkov do biosfernih rezervatov) iz 36 držav. 
Posveča se predvsem poskusom za upravljanje, 
izmenjuje izkušnje, sodeluje pri projektih in 
idejah ter vpliva na naravovarstveno politiko v 
posameznih državah. Glavni cilj zveze je skupna 
in učinkovita politika varstva narave, sonaravno 
gospodarjenje in razvoj, spodbujanje evropske 
biodiverzitete in spodbujanje celostnega 
pristopa k njenemu upravljanju.
PŠJ se v delovanje organizacije vključuje z 
občasnim sodelovanjem na letnih konferencah, 
strokovnih predstavitvah in delavnicah. Z 
Belajtngo, tradicionalnim jamskim praznikom 
v parku, in spremljevalnimi aktivnostmi 
zaznamujemo tudi evropski dan parkov. V 
program naravovarstvenega nadzora vključujemo 
mlade, sodelujemo z drugimi parki, predvsem 
prek mednarodnih evropskih projektov.

KAL V MATAVUNU.
Foto: Arhiv PŠJ
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ČLANI ODBORA ZA VARSTVO NARAVE BIOSFERNEGA OBMOČJA KRAS NA POHODU OD DIVAČE 
DO ŠKOCJANA. 
Foto: Darja Kranjc

tudi vplivno območje Parka Škocjanske jame, 
tranzicijsko območje pokriva območje občine 
Divača.
Na ožjem zavarovanem območju izvajamo 
varstvo biološke pestrosti, naravne in kulturne 
dediščine, monitoringa in raziskav, ki čim manj 
vplivajo na občutljive ekosisteme. Dejavnosti 
na vplivnem območju so v povezavi z nalogami 
ožjega zavarovanega območje in v skladu 
z dobro ekološko prakso. Na tranzicijskem 
območju, ki je pogosto imenovano tudi območje 
komunikacije, so dejavnosti vezane na različne 
kmetijske dejavnosti, bivanjska naselja in drugo 
rabo, kjer lokalne skupnosti, upravljavske 
agencije, znanstveniki in nevladne organizacije 
ter drugi deležniki, v skladu z naravovarstvenimi, 
kulturnimi, družbenimi in ekonomskimi interesi, 
delujejo skupaj, da smotrno upravljajo in 
trajnostno razvijajo naravne vire območja.
Glavni razlog za razmejitev vplivnega območja 
je nadzorovana skrb za kakovost vode v reki 
Reki, na tranzicijskem območju pa kakovost 
vode v podzemnem toku reke Reke, kar pa je 
neposredno povezano z dejavnostmi na površju.
Za uspešno in dolgoročno dobro delovanje 
biosfernega območja je izjemnega pomena 

vključevanje javnosti v načrtovanje upravljanja in 
procese odločanja. Poleg že uveljavljene mreže 
šol smo leta 2012 uvedli podeljevanje naziva 
ambasador/ambasadorka biosfernega območja 
Kras.
Ambasadorke in ambasadorji biosfernega 
območja Kras postanejo posamezniki, ki so z 
minulim delom prispevali h kakovostni promociji, 
razvoju in delovanju BOK. Naziv je tudi obveza 
za nadaljevanje dela ter promocijo BOK in načel 
trajnostnega razvoja v vseh sferah družbe v 
Sloveniji in tujini.
Leta 2012 so ambasadorke postale mentorice 
mreže šol, ki so že od leta 1999 sodelovale 
s parkom pri vzpostavitvi izobraževalnih 
programov: Lidija Bačič, Nadja Baša, Anica 
Brožič, Xenia Cante, Nežica Celin - Dovgan, 
Vera Frank, Mira Grgič, Damijana Gustinčič, 
Ester Juriševič, Magda Korošec, Laura Novak, 
Jana Smajla, Karmen Šepec, Nada Šircelj, Vanja 
Tijan, Mirjam Trampuž, Majda Valenčič in Mirjam 
Vrh. Za podporo programu MAB – Človek in 
biosfera z dolgoročno krepitvijo javne zavesti 
o sonaravnem bivanju, trajnostnem razvoju in 
ohranjanju biološke pestrosti na biosfernem 
območju Kras, z aktivnim prispevkom na 

področju povezovanja znanosti in družbe ter 
s predanim in vztrajnim delom na področju 
ohranjanja narave in kulturne dediščine naših 
krajev so naziv ambasador in ambasadorka 
biosfernega območja Kras leta 2014 prejeli: 
Rudi Bak, Rihard Baša, Mladen Berginc, 
Anton Biščak, Danijel Černe, Boris Čok, Albin 
Debevec, Edvin Drobnjak, Benjamina Frank, 
Danila Gerželj, doc. dr. Katja Hrobat Virloget, 
Nevica Iskra, Zofija Klemen Krek, dr. Andrej 
Kranjc, Valter Malovec, Marija-Marika Mikuletič, 
Marijan Morelj, Zdravko Škrlj, Marija Zupančič 
– Vičar; v letu 2016 pa bo naziv podeljen dr. 
Janezu Bogataju, Mirjam Frankovič - Franetič in 
mag. Minki Vičar. (*prepoved širjenja novice do 
dogodka).
Da bi poleg mreže šol, mreže univerz in 
ambasadorjev v proces participacije zajeli tudi 
lokalno skupnost, smo leta 2014 ustanovili 
tematske odbore, v katere se prostovoljno 
vključujejo zainteresirani posamezniki in 
strokovnjaki. Tako PŠJ danes, v dogovoru s 
člani, koordinira delo odbora za varstvo narave, 
odbora za varstvo kulturne dediščine, odbora 
za trajnostni turizem, odbora za podjetnike 
ter odbora za ponudnike in proizvajalce. Vsi 
odbori sodelujejo na strokovnih izobraževanjih, 
tematskih pohodih in akcijah ozaveščanja 
javnosti.
Člani odbora za varstvo narave Sitka Tepeh, 

Mario Benkoč, Irena Dolgan in Franc Požrl so 
aktivno sodelovali pri monitoringu netopirjev, 
skupaj z Rihardom Baša, Borutom Lozejem, 
Mirjam Frankovič Franetič, Mirjam Trampuž, 
Edvinom Drobnjakom pa izvedli tudi pohod od 
Divače do Škocjana, popise orhidej in pripravili 
fotografsko razstavo z naslovom Kukavičevke na 
biosfernem območju Kras in v porečju Reke. 
V sklopu delovanja odbora za varstvo kulturne 
dediščine je bila na pobudo dr. Josipa Orbanića 
v letu 2015 oblikovana projektna skupina, 
sestavljena iz prostovoljk Mateje Urbančič, 
Jasmine Klopčič, Sitke Tepeh in Anu Kahuna, 
ki je pozneje pripravila razstavo Vodni viri in 
Južna železnica na BOK in PR. V letu 2016 so 
jo članice dopolnile z vodno postajo Gornje 
Ležeče in z njo popestrile železničarski praznik 
v Divači. V začetku leta 2016 je bila postavljena 
na ogled razstava Naše dragocenosti od včeraj 
za jutri, pri nastanku katere je sodelovalo 18 
avtorjev in avtoric vseh starosti, poklicev in iz 
najrazličnejših krajev, od Vrbice do Gradišča 
pri Divači in Ljubljane, prostovoljcev, ki jim 
ni vseeno za kulturno dediščino krajev, kjer 
živijo. Vsak od njih je predstavil po eno enoto 
nepremične, premične ali žive dediščine na 
BOK in PR. Ob tej priložnosti je izšla tudi 
pregledna brošura. V začetku leta 2015 je odbor 
v sodelovanju s TKŠD Urbanščica v fameljskem 
Šhtu organiziral predavanje arhitekta Juana 

PREDSTAVITEV JEDILNIKA BIOSFERNEGA OBMOČJA KRAS V MATAVUNU. 
Foto: Olga Knez  
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P. Maschia z naslovom Naškolu = Na(š) Školj 
(magičnost, romantika in legende nad reko 
Reko). Prostovoljec in arheolog Jošt Hobič je 
v letih 2015 in 2016 zasnoval in koordiniral 
projekt Arheologija za vsakogar, ki je obsegal 
tri predavanja v okoliških knjižnicah. V divaški 
knjižnici sta z arheologinjo Špelo Prunk pripravila 
predavanje z naslovom Gradišča spodnje 
doline reke Reke, medtem ko je arheologinja 
Sabina Pugelj v bistriški knjižnici predavala na 
temo Naši kraji v prazgodovini in rimski dobi. V 
sežanski knjižnici je Jošt Hobič spregovoril o 
Skritih zakladih tranzicijskega območja BOK in 
PR ter tako poskrbel za širšo promocijo tega 
segmenta dediščine na BO. Prostovoljka Helena 
Zrnec Vidmar je v letu 2015 prispevala k delu 
odbora s predavanjem Kratek prerez zgodovine 
Vremske doline ter smernice za promocijski 
razvoj kraja. Prostovoljka Franja Čok je v okviru 
svojega projekta Zgodbe z železnice v letu 
2015 organizirala in izvedla predavanje dr. 
Andreja Studna Sprejemanje in pomen železnice 
v 19. stoletju ter predstavila zgodbe, ki jih je 
zbrala med tukajšnjimi železničarji. Dopolnjene 
bodo ugledale luč sveta v priložnostni brošuri. 
Avtorji razstave Naše dragocenosti od včeraj 
za jutri so ob odprtju njenega gostovanja v 

Ilirski Bistrici v letu 2016 organizirali predavanje 
tamkajšnjega arhitekta Leona Belušiča O stavbni 
dediščini v Ilirski Bistrici. TKŠD Urbanščici 
so člani v letu 2015 pomagali pri čistilnih 
akcijah okoli strojnice nekdanjega vremskega 
premogovnika ter gornjega tajha. V okviru 
železničarskega praznika v Divači so sodelovali 
pri izvedbi pohoda z obiskom vodarne Draga 
pod vodstvom Zdravka Zrneca, železniške 
postaje Gornje Ležeče pod vodstvom Jasmine 
Klopčič in Mateje Urbančič, gornjega tajha pod 
vodstvom Sitke Tepeh in Špitala pod vodstvom 
Mirjam Frankovič Franetič.
Med letoma 2014 in 2015 sta PŠJ in enota 
Divača VDC Koper v okviru odbora za 
podjetništvo sodelovala pri ilustriranju ljudske 
povedke Kako je nastala škocjanska jama, 
ki jo je zapisala Jasna Majda Peršolja. Na 
podlagi predstavitve in vživljanja v posamezne 
like povedke v interpretaciji Majde Peršolja ter 
slikovne predstavitve podzemnega toka reke 
Reke skozi jamo, za katero je poskrbel Borut 
Peric, so uporabniki pripravili ilustracije, ki krasijo 
imeniten spominek, namenjen vsem ljubiteljem 
ljudskega blaga.
V okviru delovanja odbora za trajnostni turizem 
biosfernega območja Kras in porečja Reke 

ODPRTJE RAZSTAVE JUŽNA ŽELEZNICA IN VODNI VIRI V FAMELJSKEM ŠHTU. 
Foto: Darja Kranjc

smo z gostinci med letoma 2015 in 2016 
snovali in izvedli akcijo z naslovom Žlahtni okusi 
naših starih lokalnih jedi, ki sloni na seznamu 
prepoznavnih jedi območja. Odborniki so nato 
ob strokovni pomoči dr. Katje Hrobat Virloget, 
Darje Kranjc in Irene Iskra Miklavčič na podlagi 
izhodišč pripravili predavanja in delavnice z 
dr. Janezom Bogatajem. Akcija izhaja iz želje 
predstaviti pestrost kulinaričnega izročila naših 
krajev, promovirati lokalne jedi, spodbujati 
trajnostni razvoj, mreženje ponudnikov gostinskih 
storitev na območju, s tem pa tudi (kolikor je 
mogoče) prispevati k ohranjanju tukajšnjega 
kmetijstva in krajine. Na pobudo so se tokrat 
odzvali trije ponudniki: Irena Iskra Miklavčič, 
Rihard Baša in Drago Kreš. Jedilnik biosfernega 
območja je bil predstavljen ob tednu biološke 
pestrosti in akcije zveze Europarc z naslovom: 
Okus narave. Na pobudo so se v letu 2016 
odzvali trije ponudniki, v prihodnje pa si želimo, 
da bi se akciji pridružili še drugi. 
Odbor za proizvajalce in ponudnike je 
kakovostna nadgradnja že vzpostavljene 
mreže deležnikov, kot je bila poimenovana 
ob ustanovitvi leta 2012. Člani odbora so 
proizvajalci in ponudniki kakovostnih sonaravnih 
izdelkov in storitev na območju BOK, ki bodo 
lahko pridobili znamko parka. Tako sedaj 
oblikujemo merila za podeljevanje znamke. V 
tiskani in elektronski obliki je bil za promocijske 
namene pripravljen zemljevid deležnikov 
BOK, ki obsega označbe kulturnih in naravnih 
znamenitosti, pešpoti in zbirk. Od leta 2007 z 
domačini in deležniki vsako leto ob dnevu parka 
Škocjanske jame organiziramo jamski praznik 
Belajtnga, na katerem se predstavijo izbrani 
ponudniki tradicionalnih in sonaravnih pridelkov, 
izdelkov ter storitev, vzgojno-izobraževalnih in 
kulturnih dejavnosti na BOK. To je nadgradnja 
prireditve, ki je v Matavunu potekala v letih 
1886–1911, 1923–1933 in 1946. 
Mednarodno sodelovanje BOK se je začelo leta 
2005 s predstavitvijo izobraževalnih programov 
in upravljanja lokacije z več mednarodnimi 
imenovanji na kongresu EuroMAB. Vsaki dve leti 
smo prisotni na srečanju evropskih biosfernih 
območij, kjer predstavljamo svoje delo in 
tudi organiziramo delavnice. Leta 2011 smo 
na Švedskem organizirali in vodili delavnico 
Partnerstva v majhnih projektih, leta 2015 pa 
smo v Estoniji organizirali delavnico na temo 
Trajnostno izobraževanje v biosfernih območjih, 
s poudarkom na vključevanju lokalnih skupnosti, 
ki smo jo izvedli v sodelovanju z BO Dyfii iz 
Walesa, BO Urdaibai iz Španije ter centrom 
UNESCO Extea iz Bilbaa. Na podlagi našega 

kakovostnega dela je bila Slovenija na tem 
kongresu predlagana in izvoljena v upravni 
odbor EuroMAB.
Na povabilo italijanskega biosfernega območja 
Alpe Ledrensi in Judicaria, italijanskega 
ministrstva za okolje, upravljanje kopnega in 
morja ter pisarne UNESCO iz Benetk smo 
se udeležili predstavitve izbranih biosfernih 
območij v Evropi in Italiji na Expu 2015 v 
Milanu. Italijanska biosferna območja so z 
drugimi območji iz tujine vzpostavila posebna 
partnerstva, v okviru katerih si bomo izmenjevali 
izkušnje in znanje ter v prihodnje stremeli za 
skupnimi projekti. 
V začetku leta 2016 smo postali člani 
Mediteranske mreže biosfernih območij, ki šteje 
60 biosfernih območij v 14 državah. Sedež 
mreže je v Unescovem mednarodnem centru 
za mediteranska biosferna območja na upravi 
fundacije Albertis v gradu Castellet v Španiji. 
Leta 2015 smo prejeli povabilo k sodelovanju 
z biosfernima območjema Wudalianchi 
in Neubeliang iz Kitajske, v letu 2016 pa 
načrtujemo sodelovanje z biosfernimi območji iz 
Gane na področju osnovnošolskih izobraževalnih 
programov.
V letu 2006 smo izdali brošuro o biosfernih 
območjih v Sloveniji. Obenem smo se v minulih 
letih trudili pritegniti k sodelovanju še preostali 
biosferni območji iz Slovenije, BO Julijske Alpe 
ter BO Kozjansko in Obsotelje. Po kongresu 
EuroMAB 2011 smo organizirali podrobno 
predstavitev izsledkov kongresa in dali pobudo 
za skupno zaznamovanje 40. obletnice 
programa MAB, ki smo jo organizirali s šolami. 
Vsa tri biosferna območja so se predstavila s 
posebnim zemljevidom sestavljanko, ki so jo 
izdelali učenci. Konec leta 2011 je slovenska 
vlada sprejela Uredbo o zelenem javnem 
naročanju (ZeJN), ki je prvi korak Evropske 
unije v okviru pobud Združenih narodov za 
trajnostno ravnanje človeške družbe, usmerjeno 
v uravnovešanje proizvodnje in porabe z 
nosilno zmogljivostjo Zemlje. Zato je PŠJ leta 
2012 organiziral sklop predavanj za slovenska 
biosferna območja in preostalo zainteresirano 
javnost, ki so bila namenjena predstavitvi ZeJN, 
primerov dobrih praks ter skupni opredelitvi 
potreb in možnosti za vzpostavitev razmer, ki 
naj omogočijo boljše in lažjo izvajanje ZeJN. V 
letu 2015 smo organizirali strokovni seminar za 
biosferna območja ter druge parke iz Slovenije 
na temo pomena in promocije ekosistemskih 
storitev. Na srečanju smo predstavili tudi 
globalne cilje za trajnostni razvoj, ki so jih 
objavili Združeni narodi, in skupaj z udeleženci 
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sodelovali v akciji popularizacije teh ciljev z 
objavo na socialnih omrežjih. Oktobra 2016 
smo organizirali strokovni posvet z naslovom 
Biosferna obmnočja v luči nove strategije MAB, 
na katerem so bili predstavljeni primeri dobre 
prakse iz BO Nockberge in BO Wienerwald iz 
Avstrije ter BO Dolna Morava iz Češke.
PŠJ v okviru programa Človek in biosfera že 
od leta 2007 počasi, a vztrajno snuje znamko 
PŠJ kot znak zaupanja, kakovosti, porekla, 
trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja, 
varstva narave in lokalnega izročila, h kateremu 
se zavežejo njeni imetniki. Zamisel o skupni 
znamki Park Škocjanske jame se je namreč 
rodila iz poslanstva varovanja narave in 
kulturne dediščine, za katero niso zadolžene le 
pristojne ustanove, temveč se uresničuje tudi s 
povezovanjem, združevanjem in soustvarjanjem 
lokalnih skupnosti. Ravno medsebojno 
sodelovanje je namreč najpomembnejši del 
mozaika trajnostno naravnane prihodnosti, ki jo 
želimo podariti potomcem in družbi kot celoti. 
Leta 2012 je bila ustanovljena strokovna 
komisija za pripravo meril posameznih izdelčnih 
in storitvenih spletov, podeljevanje pravice 
do uporabe znamke ter nadziranje kakovosti 
imetnikov. Sestavljajo jo dr. Janez Bogataj, dr. 

Katja Hrobat Virloget, Ana le Marechal-Kolar, 
Tomaž Zorman, Jana Martinčič in predsednica 
Darja Kranjc. Komisija oblikuje tristopenjska 
merila za osnovni, napredni in inovativni 
standard, ki bodo ob upoštevanju okoljskega, 
kulturno-dediščinskega in družbenega vidika 
spodbujala deležnike k promociji trajnostnega 
razvoja. Tako so že izdelana merila, ocenjevalni 
listi in točkovanja za splet sadje in zelenjava ter 
čebelji izdelki in pridelki. Sedaj se pripravljajo 
ocenjevalni listi in točkovanje za gostinsko 
dejavnost ter merila za nastanitveno dejavnost. 
Znamko je v letu 2016 podelila prvemu prosilcu 
– čebelarju Marku Gombaču iz Naklega. 
Ob deseti obletnici izvajanja programa MAB – 
Človek in biosfera smo svoje delovanje razširili 
zunaj meja parka s spodbujanjem edinstvenega 
pričevanja o sobivanju človeka in narave. 
Na pobudo PŠJ je bil 27. februarja 2015 
na območju čezmejnega Krasa ustanovljen 
konzorcij kraške suhozidne gradnje. Pristopno 
izjavo je do sedaj podpisalo enajst znanstveno-
raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, tri 
občine, tri druge upravljavske ustanove, dva 
arhitekturna biroja, dve civilni združenji, dva 
zasebna zavoda in devetnajst posameznikov – 
fizičnih oseb, od tega devet iz Italije. Dve občini 
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sta se opredelili kot zaveznici partnerstva.
Konzorcij je neformalno prostovoljno 
nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, 
ki so se povezale za zaščito in ohranjanje 
veščin suhozidne gradnje, značilne za matični 
kras, izmenjavo izkušenj, znanja in strokovnih 
informacij s tega področja ter za ozaveščanje 
širše javnosti o dediščini kraškega suhega zidu 
in njenem pomenu.
PŠJ, ki že drugo leto zapored koordinira delo 
konzorcija, je z območno enoto Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije iz Nove 
Gorice sodeloval pri pripravi vpisa suhozidne 
gradnje v register nesnovne dediščine Slovenije. 
Dne 20. maja 2016 je bila tehnika suhozidne 
gradnje tudi vpisana pod EID 2-00051. Že 
pred tem, 24. februarja 2016, je bila Slovenija 
poleg Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Francije, Grčije, 
Španije in Švice potrjena kot država partnerica 
pri pripravi serijske nominacije za vpis suhozidne 
gradnje na Unescov reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dediščine človeštva. PŠJ 
je vključen v strokovno skupino, ki pripravlja 
ustrezna gradiva pod vodstvom ZVKDS. 
Z akademsko slikarko Karin Lavin je PŠJ v 
letih 2015 in 2016 izvedel program Lepota 
pokrajine in znanje prednikov za prihodnost za 
28 zainteresiranih kraških učiteljic in vzgojiteljic 
z obeh strani meje, na katerih so udeleženke 
razvijale metode poučevanja na podlagi 
dediščine kraškega suhega zidu, ki bodo 
predstavljene na otvoritveni slovesnosti Dnevov 
evropske kulturne dediščine v začetku oktobra 
2016 v Štanjelu. V letu 2016 bo PŠJ s pomočjo 
drugih članov konzorcija speljal etnološki natečaj 
za osnovne šole Zgodbe kraškega suhega zidu 

in kamna.
V minulih letih so prebivalci vplivnega območja 
BOK podali pobudo za dopolnitev imena 
biosfernega območja, ki bi nazorno opredelilo 
njihov geografski položaj ter omogočalo 
identifikacijo posameznika s poslanstvom 
znamke. Tako smo v letih 2012 in 2013 izvedli 
več pogovorov z deležniki ter delavnico, na 
kateri je bil potrjen predlog biosferno območje 
Kras in porečje Reke. Območje je leta 2013 
pridobilo tudi svoj znak, ki so ga v sodelovanju 
z grafično oblikovalko izdelali učenci mreže šol 
ob deseti obletnici delovanja, in je bil to njihov 
prispevek skupnosti. Ko prejmemo tudi potrditev 
slovenskega nacionalnega odbora MAB, bo 
biosferno območje Kras in porečje Reke postalo 
tudi uradno ime.
Izvajanje programa MAB – Človek in biosfera 
je izjemno učinkovito orodje za uspešno 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter 
spodbuda za predano skrb, ki vodi v kakovosten 
razvoj človeka in družbe. Kot določa strategija 
MAB za obdobje 2015–2025, bodo tudi naša 
prihodnja prizadevanja usmerjena v razvoj in 
krepitev modelov za trajnostni razvoj, širjenje 
znanja, delovanje kot odgovorna institucija 
s kakovostnim upravljanjem, raziskovanje in 
preskušanje inovacij za trajnostno upravljanje 
biotske pestrosti in naravnih virov, z ukrepi 
ublažitve in prilagajanjem na podnebne 
spremembe. Z vsemi biosfernimi območji si 
delimo naslednjo vizijo: svet, v katerem se ljudje 
zavedajo svoje skupne prihodnosti in interakcij 
z našim planetom, delujejo skupaj in odgovorno 
za oblikovanje uspešne družbe v harmoniji 
znotraj biosfere. 

P a r k  v  s v e t uP a r k  v  s v e t u

1 0 71 0 6



Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization


