Park Škocjanske jame je jeseni 2016
v sodelovanju s podjetjem LUZ, d. d.,
Občino Divača in podjetjem Aporia
pripravil načrt ureditve javnih površin1, ki
bo podlaga za nadaljnje urejanje javnih
površin v Matavunu, Škocjanu in Betanji
ter njihovi bližnji okolici.
Načrt je rezultat aktivnosti s katerimi
Park že od leta 2014 v sodelovanju z
zainteresiranimi domačini, občino in
varstvenimi službami načrtuje urejanje
območja. Najprej sta bila leta 2014
pripravljena popis značilnosti sestavnih
delov stavbne dediščine treh vasi ter
pregled zatečenega stanja z vidika
njihove dediščinske vrednosti. V letu
2015 je bila zasnovana skupna vizija
urejanja odprtega prostora, krajinskih
ureditev in prometa ter urbane opreme.
Na podlagi tega je bil jeseni 2016
pripravljen še načrt ureditve javnih
površin treh vasi, ki predstavlja izhodišče
za dolgoročno urejanje širšega območja
vasi kot območja kulturne dediščine.
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Zloženka za javnost ob
pripravi idejne zasnove
projekta ureditve javnih
površin v treh vaseh:
Škocjan, Betanja, Matavun
priprava zloženke: Javni
zavod Park Škocjanske,
jame, Slovenija in LUZ, d.d.
februar 2017

Urejanje
odprtih
površin
v vaseh Škocjan, Betanja in Matavun

Ob izdelavi idejne zasnove odprtih površin v treh vaseh, ki jo predstavljamo
v tej zloženki, sta bili organizirani dve delovni srečanji predstavnikov
izdelovalcev načrta, varstvenih služb in občine s prebivalci vasi. Cilj
delavnic je bila preveritev stališč prebivalcev in drugih udeležencev
do možnih rešitev na posameznih lokacijah. Ključna strokovna
ugotovitev delavnic je bila, da javni prostor vasi trenutno
opredeljuje samo asfaltirana povezovalna cesta in
da celovito podobo urejenosti najbolj načenjata
razpršen mirujoči promet in ne-celovito
oblikovana urbana oprema.

Skica ureditve pred J’kopinovim skednjem

Celovita ureditev vključuje posege na
naslednjih lokacijah:
Novi načrt zato predvideva
ureditev javnih površin skupaj z
mirujočim prometom ter enoten
način predstavitve kulturne dediščine
v parku, ki bo vsebinsko in oblikovno
povezal javne površine in javne
programe. Javne ceste, parkirišča
in drugi večji javni prostori bodo v
prihodnosti urejeni celovito.
V načrtu so določeni tudi tlaki in
umestitev informacijske infrastrukture v
prostor ter programi, ki podpirajo razvojne
in varstvene tendence območja ter mnenja
lokalnih prebivalcev, izražena na delavnicah.

• Betanja s počivališčem ob cesti v Betanjo,
• trg v Škocjanu in območje znotraj
cerkvenega obzidja,
• območje ob J'kopinovem in Jurjevem
skednju,
• pokopališče,
• parkirišče za upravno stavbo PŠJ,
• dvorišče pred Delezovo domačijo,
• arheološko točko pod obzidjem
škocjanskega gradišča,
• plac v Matavunu in pot pri Matavunu 7,
• ureditev v Uknem in
• novo parkirišče ob cesti proti Naklem.

