
RAZISKOVALNE IN PROJEKTNE TEME 

Področje Tema Opis 
 

Kontakt za temo 

ARHEOLOGIJA  
 

valorizacija posameznih najdb z 
namenom njihove boljše 
interpretacije (delavnice, 
pobarvanke, spominki, …) 

najstarejša pisana beseda najdena na 
slovenskem ozemlju; čelade; sulice; mali 
zaklad; železni meč; grob »Svečenice«; … 

darja.kranjc@psj.gov.si 
borut.peric@psj.gov.si 

 

-||- škocjansko gradišče preučitev škocjanskega gradišča z 
namenom ureditve arheo parka 

darja.kranjc@psj.gov.si 
borut.peric@psj.gov.si 

 

-||- brezno Okroglica raziskave, sondiranja, ki bodo morda dale 
odgovore na še odprta vprašanja 
arheologov 

darja.kranjc@psj.gov.si 
borut.peric@psj.gov.si 

 

-||- popis arheoloških najdb iz ŠJ in 
okolice v muzejih 

pregled in popis vseh najdb iz ŠJ in 
okolice v depojih v Italiji in na Dunaju, 
primerjava s poročili Marchesettija in 
Szombatyja … 

darja.kranjc@psj.gov.si 
borut.peric@psj.gov.si 

 

ARHITEKTURA/ 
KONSERVATORSTVO/ 
SLIKARSTVO 
 

suhi zid konstrukcija suhih zidov znotraj naselij darja.kranjc@psj.gov.si 
bogdan.opara@psj.gov.si 
tomaz.zorman@psj.gov.si 

 

-||- poenoten iz stavbne dediščine 
izhajajoč videz arhitekturnih 
detajlov znotraj naselij  

okna (material, barva), polkna (material, 
barva), fasade, kamniti elementi, … 
smernice za potrebe popravil, 
novogradenj. 

darja.kranjc@psj.gov.si 
borut.peric@psj.gov.si 

 

-||- snovanje rešitve za estetsko 
napeljavo kablov po jami, ki ne 
pomeni ireverzibilnega posega v 
skalo 

 bogdan.opara@psj.gov.si 
borut.peric@psj.gov.si 

tomaz.zorman@psj.gov.si 
 

-||- freske  popis, opis, valorizacija stenskih poslikav 
manjših podružničnih cerkva v okolici 
Škocjana (Gradišče, Famlje, Naklo, 
Vreme …) in idejna zasnova skupne 

darja.kranjc@psj.gov.si 
borut.peric@psj.gov.si 
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zgibanke ali tematske poti 

BIOLOGIJA  
 

lišaji pregled in popis lišajev zavarovanega 
območja, izdelava shem za monitoring 

vanja.debevec@psj.gov.si 
 

-||- vodni ekosistemi pregled stanja, analiza biotskih in 
abiotskih parametrov v kalih ali določenih 
odsekih Reke,  
izdelava ocene kakovosti vode in shem za 
prihodnje spremljanje stanja 

vanja.debevec@psj.gov.si 
 

-||- alge v kalih popis alg v kalih, priprava pedagoškega 
predloga za delavnico 

vanja.debevec@psj.gov.si 
 

-||- biodiverziteta spremljanje biodiverzitete na kraških 
travnikih in/ali ob pohodni poti ali ob/v 
kalih v zavarovanem območju parka 

vanja.debevec@psj.gov.si 
 

-||- velike zveri ekologija, prisotnost, odnos ljudi vanja.debevec@psj.gov.si 

-||- ptice ekologija, prisotnost, odnos ljudi vanja.debevec@psj.gov.si 

-||- tujerodne vrste rastline, živali v ožjem zavarovanem in 
vplivnem območju parka 

samo.sturm@psj.gov.si 
vanja.debevec@psj.gov.si 

 

-||- spoznavanje ekosistemov za pedagoško smer – priprave učne ure, 
terensko in praktično delo 

vanja.debevec@psj.gov.si 
 

-||- urbana naselja in ekosistemi opredelitev, analiza, popis »emerging 
ecosystems« 

vanja.debevec@psj.gov.si 

-||- metulji popis, izdelava shem za monitoring vanja.debevec@psj.gov.si 

-||- ekologija vegetacij skalnih 
razpok 

preučitev fizikalno-kemijskih parametrov v 
stenah udornic 

samo.sturm@psj.gov.si 
borut.peric@psj.gov.si 

 

ETNOLOGIJA  
 

topografija vasi v PŠJ in okolici Prostor in čas (lega v prostoru, ceste in 
promet, upravna in cerkvena ureditev ter 
gravitacija naselij, vas, polje, gospodarska 
usmeritev, naravna in kulturna dediščina, 
turistične in božjepotne lokacije nekoč in 
danes); Struktura prebivalstva skozi 

darja.kranjc@psj.gov.si 
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čas (splošno, šolstvo, zaposlovanje); 
Kulturne dejavnosti nekoč in danes 
(društva, društvena dejavnost, neformalne 
oblike družabnosti, šege in navade, 
glasba, petje, ples, igre, noša); Verovanje 
in zdravilstvo v prvi polovici 20. stol. 
(verovanje in vraževerje, domače 
zdravilstvo); Kulinarika v prvi polovici 
20. stol. (prehrambene specifike ob 
različnih priložnostih – življenjski cikel, 
letni in koledarski cikel, delovni cikel); 
Gospodarske dejavnosti nekoč in 
ohranitev nekaterih do danes (kmetijske 
panoge, lov, ribolov in nabiralništvo – 
poljedelstvo, vzdrževanje travnikov, 
pašnikov in gozdov, vinogradništvo, 
sadjarstvo in žganjekuha, živinoreja; oris 
trgovine, obrti in dopolnilnih dejavnosti; 
turizem v preteklosti in sodobne možnosti 
za razvoj) 
Na podlagi raziskav oblikovanje idej o 
možnostih vključevanja v turistično 
ponudbo in varstveno delo. 

-||- življenje z jamami nekoč in danes (upravljavci, organizacija 
jamske službe, organizacija vodenja po 
jami – mali veliki krog, osvetlitev v jami, 
društveno življenje, jamarski klub 
Matavun, raba jam v času vojne, odnos 
okoliških otrok do jam, pomen jam za 
okoličane, ...) kot podlaga interpretacije 
morebitnih posebnosti tukajšnjega načina 
življenja 

darja.kranjc@psj.gov.si 
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-||- življenjske zgodbe domačinov in 
s temi kraji tesno povezanih 
posameznikov 

posameznikov različnih starosti, izobrazb, 
poklicev, … z namenom oblikovanja 
kolaža življenja v parku skozi oči 
domačinov 

darja.kranjc@psj.gov.si 
 

-||- video dokumentiranje ljudskega 
petja, obrti, šeg in navad, … 

za potrebe dokumentiranja in oblikovanja 
digitalne baze o teh krajih 

darja.kranjc@psj.gov.si 
 

ELEKTROTEHNIKA študija o možnostih uvajanja 
zelenih virov energije 

snovanje rešitev, ki bi bile skladne s 
smernicami varstva naravne in kulturne 
dediščine 

bogdan.opara@psj.gov.si 
borut.peric@psj.gov.si 

tomaz.zorman@psj.gov.si 
darja.kranjc@psj.gov.si 

FOTOGRAFIJA(*) fotografsko dokumentiranje 
utripa vsakdana v parku 

za potrebe fotoslikanic, razglednic, … darja.kranjc@psj.gov.si 
 

 stare razglednice evidentiranje in dokumentiranje starih 
razglednic ŠJ v lasti JZ PŠJ (pregled, 
ureditev, opis, primerjava s sedanjim 
stanjem ipd) in oblikovanje idejne zasnove 
publikacije na to temo 

borut.peric@psj.gov.si 
 

GEOGRAFIJA izviri v okolici parka popis in valorizacija vseh manjših izvirkov, 
studencev ipd v okolici parka 

borut.peric@psj.gov.si 
 

 ekološko civilizacijski indeks 
BOK 

določanje osmih kazalnikov (1. 
demografski indikatorji, 2. vzorci 
potrošnje, 3. zelenost ekonomije, 4. 
biodinamično kmetijstvo in organska 
hrana, 5. zdravje, 6. izobraževanje, 
znanost, nove tehnologije, 7. revščina, 8. 
pravno okolje) in izračun ECI za določanje 
pripravljenosti območja za tranzicijo v 
družbo, kjer gre blaginja z roko v roki z 
okoljem po  konceptu Urkhana Albakovga 
in Gorkhmaza Imanovega 

vanja.debevec@psj.gov.si 
darja.kranjc@psj.gov.si 

 

GEOLOGIJA tektonika in Škocjanske jame vpliv tektonike (razpoklinske cone, 
prelomi, prelomne cone …) na 

borut.peric@psj.gov.si 
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razporeditev in obliko rovov v ŠJ  

GOZDARSTVO 
 

rast jelk na robu poplave v Mali 
in Veliki dolini 

v dolinah se pojavljajo navadne jelke na 
omejenem pasu, ki najverjetneje sovpada 
z nekaj večjimi poplavami, ki so prinesle 
seme… 

tomaz.zorman@psj.gov.si 
 

GRADBENIŠTVO zaščita lokalnih vodnih virov v 
Brkinih pred onesnaženjem 

  

INFORMATIKA oblikovanje programa za 
arhiviranje digitalnih fotografij na 
podlagi odprtokodnih rešitev 

 darja.kranjc@psj.gov.si 
 

-||- oblikovanje internetne igrice za 
učenje ustreznega načina 
obnašanja v jami  

skupaj z oblikovalci tomaz.zorman@psj.gov.si 
samo.sturm@psj.gov.si 
darja.kranjc@psj.gov.si 

KMETIJSTVO 
 

možnost implementacije starih 
načinov kultiviranja krajine 

nadgradnja etnoloških bazičnih raziskav in 
iskanje rešitev z ZVKDS in ZVN  

tomaz.zorman@psj.gov.si 
samo.sturm@psj.gov.si 
darja.kranjc@psj.gov.si 

-||- možnost oblikovanja genske 
banke starih sort sadja (slive, 
jabolka) 

npr. zgodba o prunelah, … gre za 
nadgradnjo etnoloških bazičnih raziskav z 
vidika kmetijske stroke 

tomaz.zorman@psj.gov.si 
samo.sturm@psj.gov.si 
darja.kranjc@psj.gov.si 

(povezava s hidrologijo) zadrževanje padavinske vode v 
tleh 

delo z lizimetrom, ocena zadrževanja 
vode, izdelava shem za večletno 
spremljanje 

vanja.debevec@psj.gov.si 

KRAJINSKA 
ARHITEKTURA 

spoznavni zemljevid 
zavarovanega območja 

analiza percepcije prostora prebivalcev in 
vrednotenje 

vanja.debevec@psj.gov.si 

-||- kulturno-socialna vrednost 
ekosistemov 

analiza, izdelava zemljevida, ožje 
zavarovano, vplivno in tranzicijsko 
območje 

vanja.debevec@psj.gov.si 

NARAVOVARSTVO filozofija in praksa usposobljenost in občutek upravljavca za 
izvajanje nalog … 

tomaz.zorman@psj.gov.si 
 

-||- med naravo in kulturo kako se kmet oddaljuje od tradicionalne 
rabe prostora po načelih trajnosti zaradi 
pretirane mehanizacije del. procesov 

tomaz.zorman@psj.gov.si 
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OBLIKOVANJE(*) T-shirt oblikovanje potiska majice PŠJ borut.peric@psj.gov.si 
 

 osnovanje oglaševalske 
kampanije trajnostne rabe 
naravnih virov na BOK 

  

PROMET 
 

študija dnevnih migracij na BOK z namenom oblikovanja predlogov rešitev 
za naravi prijaznejši transport (uvajanje 
trajnostnih oblik transporta) 

darja.kranjc@psj.gov.si 

SPELEOLOGIJA 
(povezava z etnologijo) 

metode in tehnike raziskovanja 
jam nekoč in danes 

izdelava kopij opreme in filma o 
raziskovanju, predlog za igrano zgodovino 
»in situ« 

tomaz.zorman@psj.gov.si 
borut.peric@psj.gov.si 
darja.kranjc@psj.gov.si 

-||- paleoklimatske raziskave meritve izotopov iz okruškov kapnikov vanja.debevec@psj.gov.si 

-||- dihalniki iskanje, popis, opis vseh mogočih 
dihalnikov (brezen povezanih s 
podzemnim tokom Reke) na Krasu 

borut.peric@psj.gov.si 
 

TURIZEM(*) jame UNESCO primerjava turističnega obiska, 
organizacije vodenja, ukrepov varstva ipd. 
med različnimi jamami vpisanimi na 
seznam svetovne dediščine UNESCO 

borut.peric@psj.gov.si 
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