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1. UVOD
»Park je del matičnega Krasa, ki ima prepoznavne in specifične tipe kulturne krajine, in gradi na
ohranjanju identitete tega območja.« 1
S programu dela JZ PŠJ za leto 2011 smo si zadali cilj »Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine in
ohranjanju kulturne krajine«, ki naj z zadanimi nalogami in aktivnostmi pripomore k ohranjanju
kulturne krajine, predvsem številnih suhih zidov in kraške gmajne.
V okviru operativnega cilja »Izvajati ukrepe za ohranitev kulturne krajine« smo si zadali izvesti
raziskavo o tehniki gradnje suhih zidov, preučiti predpise s tega področja, ki predvidevajo pridobivanje
morebitnih dovoljenj in soglasij, ter preučiti problematiko varstva kulturne krajine na območju parka v
sodelovanju ZRSVN in ZVKDS.
V poročilu obravnavam slednje tri naloge tako, da predstavljam pridobljena oziroma raziskana
izhodišča kot temelje za nadaljnje delo na tem področju.
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2. SUHI ZID V PARKU ŠKOCJANSKE JAME
Raziskave tehnike gradnje suhih zidov v parku sem se lotila z izvedbo ogleda in popisa posameznih
suhih zidov v Matavunu, Škocjanu in Betanji. Sledili so intervjuji s šestimi sogovorniki iz Betanje,
Škocjana, Dan pri Divači in Škofelj, skromnejše dopisovanje z Boţidarjem Premrlom iz RC Slovenija,
preverba pri ţupniku Tomaţu Kodriču v Lokvi in razgovor z arheologinjo Sabino Pugelj. Iz zbranih
podatkov in opaţanj sledi grob opis problematike, ki bi gotovo terjal dodatne primerjalne raziskave s
pomočjo arhivskih virov in literature. Na podlagi ustnih virov so moţne le okvirne rekonstrukcije
datacij in tehnik, ki bi terjale dodatno preverbo in potrditev. V gradivu ni govora o natančnejši rabi
orodja in njegovem popisu ter o natančnejših lokacijah pridobivanja kamenja. Izbrskati nisem uspela
podatkov o profesionalnih lokalnih skupinah graditeljev suhih zidov, njihovi organizaciji, šolanju in
delu, čeprav sem naletela na spomin nanje.
Datacija in graditelji
Škocjan je znan kot prazgodovinsko gradišče2 in utrjeno srednjeveško taborsko naselje3. Iz tega
izhaja, da so tudi nekateri suhi zidovi na njegovem območju zgrajeni na temeljih prazgodovinskih in
srednjeveških obzidij4 in teras. Med njimi imamo ohranjen kos bronastodobnega obzidja. V ta čas
lahko zagotovo datiramo začetke suhozidne gradnje na območju parka, čeprav je ta lahko še starejša,
saj vemo, da se je kmetijstvo na Krasu pričelo v neolitiku, ko so ljudje domnevno ţiveli še v jamah in
spodmolih. So gradili tudi suhe zidove s kamenjem, ki so ga odstranili iz pašnikov in njiv? In do kdaj
se praksa zidanja suhih zidov tukaj ohrani?
Iz spominov sogovornikov izhaja, da suhih zidov na območju parka zagotovo niso gradili od poznih
tridesetih let 20. stol. naprej. Po mnenju nekaterih naj bi jih nehali graditi celo ţe od konca 19. stol.,
kar pa verjetno ne drţi, saj npr. Vilma Ţnidarčič iz Betanje ve povedati, da je njen ded, zidar Joţef
Ivančič - Pepi Tonkou iz Rodika (letnik 1881),5 sezidal suh zid med vrtom in ravnino na domačiji
Betanja 3 – Pr Kščaki. Moţno je, da mu je pri tem pomagal Babuder iz Rodika ( Mrkuc) s katerim sta
največkrat zidala skupaj. Ker se je z zidanjem poklicno začel ukvarjati šele na začetku 20. stol., je
trditev, da so bili vsi suhi zidovi na območju parka sezidani v 19. stol. napačna (Kranjc, TZ 203/2011,
Betanja). Prav tako po vaseh kroţijo razne zgodbe o Škocjancu Franetu Delezu (1875-1950; Škocjan
3), majhnem moţicu, vaškem neprofesionalnem zidarju, ki ni znal zidati z betonom in je z veseljem
popravil ali naredil kak suh zid, ki pa ni vedno obstal. Tako naj bi po pripovedovanju Albine Bak v
tridesetih letih 20. stol. z betonom zidal hlev pri Dolganovih na Breţcu, ki pa se je ponoči podrl. Drugi
dan so ga Dolganovi pričakali z besedami: Frane, drţi!, češ naj poprime, da se ne bo hlev porušil.
(Kranjc TZ 203, 204 in 206/2011, Betanja, Škocjan, Ljubljana).
Če si primerjalno pogledamo situacijo v bliţnjem zaselku Pared pri Kačičah, ki leţi zunaj parka na
njegovem tranzicijskem območju, vidimo, da je situacija podobna. Zofka Grandič (rojena 1921), rojena
Parapat, se še edina spominja 6 kako je njen ded Miha Parapat iz domačije Pr' Štulki okrog kmetijskih
površin zidal suhe zidove do 30. let 20. stol. Pove, da so zidove okoli kalov delali pred njenim časom,
tiste v vasi, ki so jih naredili zidarji, pa v njenem času le še popravljali (Kranjc, TZ 205/2011, Dane pri
Divači).
Iz povedanega izhaja, da so suhe zidove gradili ljudje sami, v vaseh pa so jim na pomoč priskočili tudi
zidarji. Vilma Ţnidarčič razlaga, da so zidarji zidali hleve ipd. zahtevnejše konstrukcije, medtem ko so
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bili izven vasi zidovi narejeni zelo površno (»zmetani na kup«) kar kaţe na to, da so jih zloţili lastniki
parcel sami brez posebne pozornosti. V vasi so zidovi lepši. Domneva, da so se pri njihovi zidavi
lastniki bolj potrudili, ker so imeli radi lepo urejeno okolje (Kranjc, TZ 203/2011, Betanja). Iz
pričevanja Zofke Grandič izhaja, da so zidove ob brjačih gradili zidarji, saj so zelo ravni in pozorno
zgrajeni iz obdelanega kamenja (Kranjc TZ 205/2011, Dane pri Divači). Moţno je, da so jih gradili v
istem sklopu s hlevom, skednjem, hišo, … Uglednejšim vaščanom, kakršni so bili prebivalci domačije
Matavun 8 ali Dolganovi iz Breţca, pa so tudi suhe zidove okoli njihovih kmetijskih površin sezidali
mojstri, morda za kakšno proti uslugo, ne nujno za denar (Kranjc, TZ 203/2011, Betanja).
Zidove na gmajni so po domnevah sogovornikov na širšem območju parka popravljali in vzdrţevali
dokler so se preţivljali s kmetijstvom, torej v grobem do 60. let 20. stol. V vaseh jih bolj ali manj
primerno vzdrţujejo še dandanes. Kot zadnje večje popravilo suhega zidu, ki pa je za seboj potegnilo
njegovo betoniranje, Albina Bak navaja popravilo škocjanskega cerkvenega obzidja konec 80. let 20.
stol. Zid se je v smeri proti Betanji posul domnevno zaradi (naših) vojakov po drugi svetovni vojni in
(šolskih) otrok, ki so se tam radi zadrţevali. Njegovo popravilo je naročil ţupnik Milan Stepan, preden
je odšel iz ţupnije leta 1994. Pozidali so ga s kamnom, ki je pred tem popadal iz zidu. V večjem delu
so zabetonirali vrhnjo plast zidu, saj naj bi mladina imela navado vrhnje kamenje metati v dolino.
Popolnoma na novo pa so pozidali izbočen ogelni del, ki deluje kot razgledišče proti Betanji. Najstarejši
ohranjen del zidu je še vedno krit s škrlami (Kranjc, TZ 204/2011, Škocjan; Kranjc, TZ 215/2012,
Lokev).
Vprašanje začetkov betoniranja suhih zidov ostaja ne ravno razjasnjena uganka. Moţno je, da je bil zid
okoli Okroglice betoniran ţe leta 1914, saj je ta letnica vpisana v beton. Istočasno pa arheologinja
Sabina Pugelj domneva, da je bil ta zid ţe izvorno zidan z uporabo ţivega apna po srednjeveški praksi
vezave kot ostanek srednjeveškega obzidja (Kranjc, TZ 214/2012, Ilirska Bistrica). Vilma Ţnidarčič
dodaja, da se beton začne uporabljati med premoţnejšimi sloji na podeţelju ţe med obema vojnama,
njegova raba pa postane vedno bolj mnoţična po drugi svetovni vojni, ko se beton, zaradi ugodnejše
cene, kupuje v Italiji (Kranjc, TZ, 204/2012, Betanja).
Kje jih najdemo
Suhe zidove najdemo tako v naseljih kot na kraških kmetijskih površinah z izjemo gmajne.
Domačije v vaseh so vselej obdajali zidovi boljše kvalitete narejeni iz obdelanega kamenja, za
katerega Rudi Svetina iz Škofelj meni, da je ostalo od zidanja hiš (Kranjc, TZ 199/2011, Matavun). Na
sploh so brjači v vaseh na območju parka, povečini še danes tako kot nekoč, obzidani z višjim ali
niţjim kamnitim zidom, ki se zapira z dvoriščnim portalom, včasih zgolj z vhodnimi zidnimi stebri ali so
ostali iz različnih razlogov (premoţnost, neznanje, prostorske oz. reliefne omejitve zlasti v Betanji in
Škocjanu) brez kakršne koli vratne zapore. Dvoriščni portal ali klu'na je vselej kombiniran z nekoliko
višjim obzidjem in lesenimi dvokrilnimi vrati. Za razliko od tega pa vhode iz dveh kamnitih vhodnih
stebrov prtu'ne zasledimo v kombinaciji niţjih obzidij in ţeleznih dvokrilnih vhodnih vrat. V primeru, ko
dvorišče ostaja brez vratne zapore, je obzidje nizko in sluţi predvsem orisu obsega posesti v okolici
domačije (prim. Matavun). Posebnost je Škocjan, v katerem niz hiš ob cerkvi ostaja brez
zaznamovanih dvorišč. Enako velja za dvorišča Jurj've in Pep't've gostilne. Pr Nanet'v'h pa naj bi bilo
dvorišče sprva v celoti zgrajeno z niţjim zidom in na njem stoječo ţelezno ograjo, nakar je bil na
začetku 20. stol. prednji del zidu porušen. Zapora se je ohranila na posestvu levo in desno. 7
Vrtovi v vaseh so se in se še danes nahajajo v neposredni bliţini domačij, niso pa nujno znotraj
obzidja brjača. V Betanji se npr. nadaljujejo na terasah v smeri previsnih sten Male in Velike doline, v
Matavunu in Škocjanu pa vrt od dvorišča ponekod loči cesta. V teh primerih so nekateri vrtovi v vaseh
posebej obzidani ali utrjeni s suhim zidom, ki je različno visok. Med »vrtnimi« po višini in kvaliteti
izdelave na območju vasi najbolj izstopajo suhi zidovi okoli Štrekeljnovega vrta, ki mejijo na obzidje
škocjanskega kala, in vsi suhi zidovi na pobočjih in vrhu od Matavuna do Škocjana in Betanje. Tu so
poleg vrtov, njiv in travnikov ponekod na košeninah tudi pasli.
Na območju naselij v parku najdemo še štiri lokacije izjemnega pomena, ki jih morda ravno zato ali
tudi zato obdajajo zelo kvalitetni suhi zidovi. To so cerkveno obzidje, obzidje okoli kalov, obzidje
škocjanskega pokopališča in obzidje okoli brezna Okroglica sredi Škocjana. Starosti teh zidov iz
razpoloţljivih podatkov ni bilo mogoče natančno določiti, a gotovo sega v čas 19. stol. in še dlje nazaj.
Kvalitetna so tudi podporna obzidja ob glavni cesti matavunsko kriţišče-Naklo in ceste v Betanjo, za
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katere sogovorniki domnevajo, da sodijo zagotovo še v čas Avstro-Ogrske monarhije (Kranjc, TZ 203
in 204/2012, Betanja, Škocjan).
Vasi v parku so strnjeno posejane, zato je včasih teţko ločiti območje naselja od območja kmetijskih
površin (prim. pobočja in vrh med vasmi Matavun, Škocjan in Betanja). Če se bolj oddaljimo od vasi
ponovno opazimo, da so z njimi obzidali zlasti njive in travnike, da ţivina med pašo nebi zašla in
povzročila škodo na teh zemljiščih. Suhih zidov ne najdemo na gmajni, ki je bila v lasti vaške skupnosti
oziroma drţave in so jo lahko koristili vsi jusarji za pašo poleti.8 Ne najdemo jih tudi, kjer se zemljišča
zaključujejo s strmimi skalnatimi previsi oziroma naravnimi terasami. Največ suhih zidov izven naselij
najdemo okoli vrtač oz. dolin. Zaradi debelejše plasti zemlje na dnu, so v njih navadno imeli njive okoli
katerih so sezidali suhe zidove. Pri tem Rudi Svetina pogojuje zlaganje kamenja v zidove okoli vrtač s
širjenjem njiv v dolini, ki je terjalo obvezno čiščenje kamna pred tem (Kranjc, TZ 199/2011, Matavun).
Najbolj celovito pričevanje o obzidovanju dolin poda Zofka Grandič in ga zato povzemam v celoti: Ded
Miha Parapat je imel navado med pašo goveda iskati doline z več zemlje, ki jih je nato obzidal s suhim
zidom. Tako so n Krasi9 imeli 11 dolin, vsako veliko 3 are. Vanje so po tem, ko so bile obzidane, peljali
po en koš gnoja in sadili krompir, zelje, ječmen ali rţ. Nekatere od teh dolin so se nahajale tudi po uro
hoda iz vasi. V času suš so v tri doline z zeljem nosili vodo s katero so zalivali poljščino. Na njih so na
leto pridelali cel voz zelja. Kamenje za zidati suh zid so dobili na parceli tako, da so ga pobrali s
površine in skopali. Zofka se spominja kako so na nekem zemljišču iz doline med čiščenjem skopali
vso zemljo. Kamenja je bilo toliko, da ga niso imeli kam dati, zato so z njim najprej zasuli dolino in na
vrh posuli zemljo. Tako so poravnali dolino v kateri so nato naredili njivo (Kranjc, TZ 205/2011, Dane
pri Divači). To kaţe, da so z obzidovanjem dolin, ne le pridobivali (izboljševali) obdelovalno površino,
ampak tudi ustvarjali ustrezno mikroklimo za gojenje posameznih poljščin.
V zidu okoli kmetijskega zemljišča je bila vselej vrzela. Po pripovedovanju Vilme Ţnidarčič je bila široka
toliko, da si skoznjo lahko prišel z vozom. Nekatere so imele ob straneh puščene večje pokončne
kamne, največkrat pa sploh ne. Izraza vrzelnik na območju parka ne poznajo. Vrzelo so zapirali s
prekriţanimi koli, vejo ali kosom drevesa, da ne bi ţivina ušla noter in popasla njivo ali košenino. Če je
skozi parcelo vodila steza, so tretjino ali četrtino vrzele pustili odprto. V Betanji sta skozi vrzelo vodili
dve taki stezi. Da niso hodili naokoli po klancih, so ljudje rekli: Jo udarmo počrjs! in so šli po stezi čez
parcele, tudi njive. Te steze so bile od vedno. Tudi če je šla čez njivo, ki so jo zorali ali nanjo posejali
pšenico, so ljudje šli po njej, jo poteptali in nihče se zaradi tega ni jezil (Kranjc, TZ 203 in 204/2011,
Betanja, Škocjan).
Če povzamemo ugotovimo, da so zidovi na kmetijskih zemljiščih znotraj območja parka najpogostejši
n Krasi. Zidovi bogatejših vaščanov so iz obdelanega pravokotnega kamenja, ki dopušča moţnost, da
je bilo prinešeno iz okoliškega nahajališča (kamnoloma), medtem ko so zidovi revnejših iz
neobdelanega kamenja, ki so ga našli na tamkajšnjem zemljišču (Kranjc, TZ 199 in 203/2011,
Matavun, Betanja). In kot slikovito pove Rudi Svetina vsakič, ko so gnali past so na zid naloţili kak
kamen in rekli: Do tukaj je moje! (Kranjc, TZ 199/2011, Matavun).
Gradnja in tipi zidov
Ţe večkrat je bilo napisano, da se je kamenje za gradnjo suhih zidov, v kolikor ni šlo za pomembnejše
vaščane, - ki so kamnite bloke verjetno pridobivali tudi od drugod, da bi z umetelno izdelanimi zidovi
izraţali svoje bogastvo in poloţaj v druţbi, - pridobivalo s čiščenjem lastnih obdelovalnih površin.
Kamenje se je pobiralo po površju, na območju njiv pa tudi kopalo. Naj izpostavim, da v vaseh na
območju parka ni spomina o odstranjevanju/čiščenju kamenja z miniranjem, o čemer je npr. ţiv
spomin na območju Lokve. Prav tako v naših vaseh ne pomnijo posebnih poimenovanj posameznih
kamnov, ki tvorijo suhi zid (Kranjc, TZ 199, 200 in 204/2011, Matavun in Škocjan).
Najbolj preprost način suhe gradnje, če lahko o tem sploh govorimo, je bilo »metanje« kamnov na
grublo. Grubla je po razlagi Albine Bak zid, ki ni bil sestavljen. Za primer da Komarjevo grublo za
upravo parka (Kranjc, TZ 204/2011, Škocjan), kar nekaj jih najdemo na Šimcvi parceli od Betanje proti
Malnom. Gre za kup tako majhnega kot velikega kamenja, ki so ga očistili s kmetijske površine. Nanj
so metali tako rekoč »odpaden material« o čemer priča reklo: Nesi na grublo škavace! (Kranjc, TZ
203/2011, Betanja). Kot grubla se nam je ohranil ostanek škocjanskega gradišča, ki govori o tem, da
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gre pri tem morda za najstarejšo, zagotovo pa za najobstojnejšo tehniko suhe gradnje. Niso pa vse
gruble nametane, nekatere so (mestoma) tudi lepo nanizane.
Suhi zidovi kot jih povečini poznamo danes, katerih tehnika izdelave pa ni nujno dosti mlajša od grubl,
so za razliko od slednjih (bili) na širšem območju parka največkrat dvojni. To pomeni sezidani iz dveh
stranic iz neobdelanega kamenja10 in vmes utrjeni z drobirjem. Suh zid, ki nima temelja, ampak le
rastja očiščeno zemeljsko površino, so začeli graditi z okvirjem iz večjih kamnov, ki so ga nato
nadzidovali s skrbno izbranimi, trdno prilegajočimi se kamni. Te so z notranje strani podlagali z
drobnejšim kamenjem ter občasno preklado z večjim kamnom po širini in s tem gradili trdnost zidu. O
tehniki gradnje suhih zidov pri kateri je ključno zagotavljanje trdnosti konstrukcije s skrbnim
zlaganjem kamnov pripoveduje zgodba Zofke Grandič (Kranjc, TZ 205/2011, Dane pri Divači):
»Dol u Potu'ki, zadnja hiša u Paredi sta živeli dve žj'nski. Sta ble malo zaostale. Sta zidale zid tako, da
sta spodi dale drobno kamnje in na vrhi debelo. Se je zid porušu in še mularija je delala dišpj'te, je
sc'bala zid.«
Starejši zidovi so po pravilu trapezaste oblike, medtem ko so novejši bolj ravni, zato so pogosto prvi
zgoraj oţji, drugi pa širši. Vselej spodaj prevladujejo veliki kamni, ki zagotavljajo stabilnost
konstrukcije. Debelino in višino zidov je med drugim verjetno pogojevala količina in debelost kamenja
na razpolago. Če je prevladovalo drobno kamenje, so zgradili širši in niţji zid. Če je prevladovalo večje
kamenje, so zgradili lahko oţji in višji zid.
Posebno pozornost so pri gradnji posvečali zaključku zidu, saj so z njim skušali zid zaščititi pred
spiranjem, rahljanjem in rušenjem. Največkrat so vrh zapolnili s čim bolj prilegajočimi se kamni. Toliko
bolje, če so bili ti večji in bolj ravni. Starejši imenitnejši zidovi na območju parka so zaključeni »na
trikotnik« ali pa z večjimi škrlami, ki v enem kosu prekrivajo širino zidu. Pri »trikotnikih« je zanimivo
to, da so praviloma »zabetonirani« z vezivom.11 Obenem so vrhovi nekaterih zidov lepo poraščeni z
mahom, ki ravno tako ščiti zid pred rušenjem. Kar nas nehote spomni na prakso škofeljskih mojstrov:
Rudija Baka, Zdravka Škrlja, Rudija Svetino in ostalih, ki suhe zidove sproti in še posebej na vrhu
utrjujejo z mouto, tj. zemljo, mahom, ilovico, slamo, ki jo postrţejo okoli zidu in posujejo po vrhu.
Višina, širina in gradnja zidu je odvisna tudi od njegovega tipa. Na podlagi ogledov in meritev zidov na
območju parka je glede na njegovo sekundarno funkcijo12 mogoče določiti tri tipe suhih zidov:
1. razmejitveni zid
2. podporni zid
3. podporni – razmejitveni zid
Razmejitveni zid se pojavlja na mejah parcel in je največkrat ca. meter visok in sedemdeset
centimetrov do meter širok. Pri čemer je potrebno upoštevati njihovo posedanje skozi čas, zaradi
česar so bili prvotno verjetno nekoliko višji in oţji. Izjemo med temi zidovi na območju parka
predstavljajo imenitnejši zidovi v lasti prebivalcev Matavuna 8 in 4, ki merijo od 60 do 70 cm v širino
in 1,2 do 2 m v višino. Njihova gradnja ustreza zgoraj opisani.
Za razliko od razmejitvenega zidu se podporni zid pojavlja v breţini, ki jo podpira z utrjevanjem terase
s čimer preprečuje zdrs zemlje navzdol. Kar nekaj takih zidov najdemo na pobočju Škocjana in
Betanje. Za razliko od ostalih suhih zidov so podporne zidove zidali samo z eno stranico, saj je breţina
igrala vlogo druge. Za te zidove je značilno, da so bili širši. Temelj so sestavili iz večjih blokov, ki so jih
za razliko od ostalih zidov postavljali navpično proti bregu in nekoliko nagnjene, kot bi skladali drva.
Prvo in edino stranico so pozidali trdno, s skrbno izbranimi (in obdelanimi) srednje velikimi in velikimi
kamni, ter za njo zataknili in zagozdili čim več drobnega kamenja, da so zagotovili trdnost zidu,
preklade niso manjkale (Kranjc, TZ 199/2011, Matavun). Zaključkov na vrhu ni bilo, saj se spojijo s
teraso in se nadaljujejo v travnik tako, da je kamnit zaključek prednje stranice komaj zaznaven na
tleh. Starejše podporne zidove so gradili nagnjene na breţino, zato da se je voda ob deţevju lepo
stekala po licu in ni ogrozila trdnosti zidu. Da gre pri ravnih podpornih zidovih za novost je vidno pri
starih nagnjenih zidovih, ki so mestoma popravljeni v ravni tehniki. Na teh delih je kamenje svetlejše
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Včasih se je posamezne stranice ključnih nosilnih kamnov udarilo z macolco, da so se trdneje prilegale s
stranicami sosednjih kamnov.
11
Sledov veziva nisem opazila le pri Dolganovem zidu, ki se nahaja na tranzicijskem območju parka in morda
kaţe na to, da so bili trikotni zaključki šele naknadno utrjeni z betonom.
12
Za primarno funkcijo zidov smatram zid kot odloţišče odvečnega kamenja. – op. a.
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in obraščenost zidov znatno manjša. Dimenzije prislonjenih zidov so od 1,7 m širine do 2,6 m dolţine
višine.13 Dimenzije ravnih podpornih zidov so 0,5 do 1 m širine in 1,6 do 2,4 m višine.
Kot tretji tip suhih zidov navajam podporno-razmejitvene zidove. Gre za zidove, ki so v osnovi zgrajeni
s tehniko podpornega zidu in nato nadgrajeni s tehniko navadnega razmejitvenega zidu (prim. prva
terasa pod upravo, zid ob cesti Matavun – Naklo, zidovi ob kalih – ti zidovi dosegajo največje
dimenzije) oziroma so zgrajeni kot močan razmejitveni zid, ki obenem nosi navoţeno zemljo. Primer
takega zidu so zid okoli Štrekeljnovega vrta in pokopališča, kamor je bila zemlja naknadno navoţena.
Na pokopališču je ob vstopu malo zemlje, zato so tam otroški grobovi. Proti koncu pokopališča je
zemlje precej več (Kranjc, TZ 203/2011, Betanja). Albina Bak (rojena 1927) se spominja
pripovedovanj o tem, da je bilo pokopališče premajhno in so ga povečali proti levi, kjer je še danes
vidno, da so »spomeniki pijani«. Dogodka ne zna datirati. Bilo je pred njenim časom (Kranjc, TZ
204/2011, Škocjan).
Popis zidov

Št. 1: ZID PRI UPRAVI PŠJ – PRVA TERASA (območje vasi Škocjan)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:

ZAKLJUČKI:

PODPORNI - RAZMEJITVENI
1 m širok, 2,40 m visok
- zidan iz velikih blokov;
- večina zidu gre v breţino, 1 m pa je nad njo;
- nad breţino gre za dvojni zid z vmesnim gruščem;
- v breţini verjetno dvojni zid z breţino
na vrhu je močno poraščen z mahom in bršljanom, domnevno brez
zaključkov oziroma zaključek z »mauto«

DRUGO:
SLIKE:

POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
31. 3. 2011

Št. 2: ZID PRI UPRAVI PŠJ – DRUGA TERASA (območje vasi Škocjan)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:
13

PODPORNI (PRISLONJEN)
1,70 do 1,80 m širok/popravljen 1 m širine, 1,60 m (kjer je raven) do
2,6 m (kjer je prislonjen) visok
- zid je mestoma prislonjen pod kotom na breg (podobno kot

Zmerila sem dejansko dolţino zidu v višino. Ker je zid pod kotom je ta večja, kot dejanska višina.
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ZAKLJUČKI:

pri skladanju drv), mestoma pa zidan ravno (domnevno gre
za dele, ki so bili pozneje popravljeni)
- zidan je iz srednje velikih kamnov
brez zaključka na vrhu; se spaja s teraso; poraščeno s travo; se
nadaljuje v travnik; kamniti zaključek je komaj zaznaven na tleh

DRUGO:
SLIKE:

POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
31. 3. 2011

Št. 3: ZID PRI UPRAVI PŠJ – TRETJA TERASA (območje vasi Škocjan)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:

ZAKLJUČKI:
DRUGO:
SLIKE:

PODPORNI (RAVEN)
1/2 do 1 m širok, do 1,9 m visok
- spodaj široke škrle, na njih večji kamniti bloki
- vsake toliko struktura utrjena z večjim ploščatim blokom
(gledano iz spodnje čelne smeri);
- za čelno stranjo nasut z manjšimi kamni
isto kot št. 2
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POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
31. 3. 2011

Št. 4: ZID PRI UPRAVI PŠJ – ČETRTA TERASA (območje vasi Škocjan)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:
ZAKLJUČKI:
DRUGO:
SLIKE:

PODPORNI (RAVEN)
1 m širok, 2,40 m visok
spodaj zelo veliki podporni kamni; proti vrhu manjši
isto kot št. 2.

POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
31. 3. 2011

Št. 5: ZID PRI UPRAVI PŠJ – PETA TERASA (območje vasi Škocjan)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:
ZAKLJUČKI:
DRUGO:
SLIKE:

RAZMEJITVENI (GRUBLA)
1,90 m širok, 0,9 m visok; delno 4 m visoka grubla

POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
31. 3. 2011

grubla je s čelne strani, ki gleda proti upravi pozidana

Št. 6: ZID NA ADELINI PARCELI (območje vasi Škocjan)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:

RAZMEJITVENI
0,7 do 0,8 m širok, 1,3 m visok s strani parcele/0,7 m iz klanca
- temelj iz velikih kamnov;
- gor mešano;
- vmes grušč
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ZAKLJUČKI:
DRUGO:
SLIKE:

ni posebnih zaključkov

POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
31. 3. 2011

Št. 7: ŠKOFELJSKA ULCA (območje vasi Škocjan)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:

ZAKLJUČKI:
DRUGO:
SLIKE:

PODPORNI - RAZMEJITVENI
1 m širok, 1 m visok
- spodaj večji kamni
- gor vedno manjši
- sreda grušč
- kjer je prislonjen ob breg, je grušč do nje (naravno breţino so
uporabili namesto drugega niza kamenja)
ni posebnih zaključkov
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POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
31. 3. 2011

Št. 8: ADELIN ZID (območje vasi Škocjan)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:
ZAKLJUČKI:
DRUGO:

RAZMEJITVENI
1,2 m širine in 1 m višine
- bolj ploščati kamni, z njimi je lastnik vedel, da bo laţje zidal
z večjim drobirjem
začetni rob, ki ni prislonjen na zunanja zida, je sezidan enojno, iz
večjih kamnov; vrzela se zapira (včasih so dali kako frasko)

SLIKE:

POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
31. 3. 2011

Št. 9: SLAVKOTOV ZID OB POTI PROTI SOKOLAKU (območje vasi Matavun)
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TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:

ZAKLJUČKI:
DRUGO:
SLIKE:

POPISOVALEC:
DATUM:

RAZMEJITVENI
0,6 do 0,7 m širok, 1,7 do 2 m visok
- zidan iz ploščatih, obdelanih kamnov
- na sredini grušč
- spodaj širši kot zgoraj
na trikotnik
verjetno delan po naročilu s strani mojstrov zidarjev

Darja Kranjc
31. 3. 2011

Št. 10: JANEZOV PODPORNI ZID POD CESTO (območje vasi Matavun)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:
ZAKLJUČKI:
DRUGO:
SLIKE:

PODPORNI
0,4 m širok, do 4 m visok; 0,8 m visok nadzemni del na cesti
- iz velikih blokov
- poln lukenj za odtoke, ki gredo pod cesto
na trikotnik
mestoma napihnjen; predviden za rušitev; domnevno delo mojstrov
zidarjev
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POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
31. 3. 2011

Št. 11: JANEZOV/NANTOV ZID NA OGRADI POD MATAVUNOM 8 (območje vasi
Matavun)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:
ZAKLJUČKI:
DRUGO:
SLIKE:

POPISOVALEC:
DATUM:

RAZMEJITVENI
0,6 do 0,7 m širok, 1,2 do 2 m visok (se dviga glede na teren, da
nekje potegne uravnilovko)
- veliki bloki spodaj, manjši na vrhu
- vmes grušč
na trikotnik
domnevno delo mojstrov zidarjev

Darja Kranjc
31. 3. 2011

Št. 12: ŠTREKELJNOV ZID (območje vasi Škocjan)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:
ZAKLJUČKI:

DRUGO:

PODPORNI - RAZMEJITVENI
0,63 m širok, 1,65 do 1,96 m visok
- masivni kamni
- niţji del je zaključen z obdelanimi škrlami (domnevno
mlajše)
- višji del je zaključen na trikotnik (domnevno starejše) se
zaključi s portonom
močno obraščen; je hkrati tudi nosilni zid, saj nosi zemljo, ki je bila
napeljana na vrt, sicer bi se posula
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SLIKE:

POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
31. 3. 2011

Št. 13: POKOPALIŠČNI ZID (območje vasi Škocjan)
TIP:
DIMENZIJE:

POSEBNOSTI ZIDAVE:

ZAKLJUČKI:
DRUGO:

SLIKE:

PODPORNI - RAZMEJITVENI
ob vhodu: 95 cm višine, 70 cm širine (30 cm višina trikotnika) do
270 cm višine, 50 cm širine (zunanja stran zidu; 20 cm višina
trikotnika); 75 cm višine, 50 cm širine (notranja stran zidu)
sredina zidu v smeri proti Naklem: 310 cm višina, 50 cm širina
(zunanja stran zidu; 30 cm višina trikotnika); 65 cm višina, 50 cm
širina (notranja stran zidu)
skrajni desni kot zidu v smeri proti Naklem: ca. 410 cm višine in
44 cm širine (zunanja stran zidu; 30 cm venca)
sredina zidu v smeri proti Škocjanu: 240 cm višine, meter širine
(zunanja stran zidu); 105 cm višine (notranja stran zidu)
- masivni kamni
- gledano iz ptičje perspektive je opazno, da so nekateri deli
zidu na vrhu oţji, drugi pa širši; kjer so zidovi ob zaključku
oţji, je zid trapezasto grajen, medtem ko je pod širšimi
zaključki zid raven
- na spojih se stranice zidu v smeri proti Naklem ne zaključijo
v ravnico, medtem ko se le ti popolnoma izidejo v smeri
proti cesti Matavun-Škocjan
na trikotnik
pokopališče je narejeno iz navoţene zemlje, ki jo nosi zid; obzidje je
bilo na desno širjeno; 2005/2006 je potekala obnova zidu s
fugiranjem v delu, ki gleda na cesto, in utrjevanjem trikotnih
zaključkov na posameznih mestih; domnevno delo mojstrov zidarjev
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POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
10. 1. 2012

Št. 14: CERKVENO OBZIDJE (območje vasi Škocjan)
TIP:
DIMENZIJE:

POSEBNOSTI ZIDAVE:

ZAKLJUČKI:

DRUGO:

PODPORNI - RAZMEJITVENI (OBRAMBNI)
ob vhodu: 1 m visok, 50 cm širok (zunanja stran zidu); 92 cm visok,
50 cm širok (notranja stran zidu)
vhodni portal: 178 cm visok, 105 cm dolg, 64 cm širok
levi zid proti Betanji, sredina in vogal: 4 m visok, 50 cm širok
(zunanja stran zidu); 110 do 130 cm visok, 50 cm širok (notranja
stran zidu)
na vogalu proti Reki: 280 cm visok, 40 cm širok (zunanja stran
zidu); 90 cm visok (notranja stran zidu)
- kjer je zid popravljen (betonski zaključek) je tudi ravno
postavljen
- domnevno ohranjen starejši zid od vhoda na levo sezidan v
trapezasti obliki (spodaj razširjen); v nivoju tal pri cerkvi je
iz ceste proti Betanji opaziti dve odprtini za odtok meteorne
vode
- kamenje je obdelano, vendar ne veliko
- zid se mestoma nadaljuje iz ţive skale
- ob vhodu in na levem zidu od vhoda skoraj do konca stranice
je ohranjen škrlat zaključek - obdelane škrle (starejše)
- od vogala proti Betanji in naprej desno do konca je zaključek
betonski (novejše; konec 80. zač. 90. let 20. stol.)
izbočen del, ki gleda proti Betanji/Gradišču/dolini je v celoti
pozidan na novo; istočasno dodan tudi betonski zaključek; delo
mojstrov zidarjev

SLIKE:

POPISOVALEC:

Darja Kranjc
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DATUM:

10. 1. 2012

Št. 15: BETANSKI ZIDOVI (območje vasi Betanja)
TIP:
DIMENZIJE:
POSEBNOSTI ZIDAVE:

ZAKLJUČKI:

DRUGO:

PODPORNI
od 90 do 4 m višine, meter širine (zunanji del zidu), največ 1 meter
višine (notranji rob zidu, če se ta sploh pojavi)
- v vasi so zidovi po večini vsi obnovljeni, njihova zidava je
ravna in utrjena z betonom; izjema je podporni zid ceste, ki
je trapezasto grajen, po mnenju sogovornikov, ţe za časa
Avstro-Ogrske, ki ni betoniran; prav tako izstopa del zidu pri
kalu
- izven vasi, v smeri proti Malnom skoraj ni ohranjenega zidu,
ohranjeni ne presegajo višine metra, metra in pol; na
Šimcevem se pojavljajo gruble
- zidovi so brez vidnejših zaključkov;
- stari podporni so zraščeni s tlemi;
- novi podporni in razmejitveni pa se zaključujejo z ravno
zloţenimi zabetoniranimi kamni
izven vasi proti Malnom so vsi zidovi zelo zaraščeni in v slabem
stanju, praktično marsikje neprepoznavni

SLIKE:

podporni zidovi teras

podporni zid ceste
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podporno razmejitveni zid kala

Šimcva grubla

tresa polna drobnega kamenja

POPISOVALEC:
DATUM:

utrditev spodnjega dela trese z manjšim zidcem
(90 cm višine in 1 m širine)
Darja Kranjc
10. 1. 2012
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Št. 16: DOLGANOV ZID* (območje vasi Breţec)
TIP:
DIMENZIJE:

POSEBNOSTI ZIDAVE:

ZAKLJUČKI:
DRUGO:

SLIKE:

PODPORNI - RAZMEJITVENI
ob vhodu desno: 120 cm visok, 52 cm širok (notranja stran zidu; 40
cm visok trikotnik); 220 cm višine (zunanja stran zidu)
levi del zidu: 240 cm višine, 70 cm širine (notranja stran zidu); 70
do 82 cm višine (zunanja stran zidu)
- v primeru ko je njiva na višjem od klanca, je zid v prvi vrsti
podporni, del nad površjem terase, ki opravlja razmejitveno
funkcijo, je zanemarljivo nizek (ca. 50 cm v višino)
- v primeru ko je njiva pod klancem, zid podpira breţino nad
njivo in hkrati razmejuje parcelo s klancem tako, da se od
nivoja klanca dviga še za dodatnih 70 - 90 cm
- na trikotnik
- zaključek je v večini ohranjen, mestoma porušen
zid obdaja obdelovalno teraso, znotraj katere je nekoč stal vinograd
s hišo za spravo orodja, ki je danes ruševina; bil je zaprt z vrati, ki so
visela na jertah višjih zidcev na vhodu (slednjih se v Betanji še
spomnijo, medtem ko so o vratih zvedeli iz pripovedovanj starejših
in jih datirajo v čas pred 150 leti; vrata naj bi bila vedno zaklenjena);
obenem zid parcelo iz obeh strani loči od poljskih cest na katere
meji; zid je gotovo delo profesionalnih zidarjev po naročilu
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POPISOVALEC:
DATUM:

Darja Kranjc
10. 1. 2012

Sogovorniki
BAK Albina, 1927, Škocjan, Ţvnkva.
BAK Rudi, 1938, Škoflje, Pr Tineti.
FEDRIGO Ivo, 1955, Matavun, Prluţcou.
GRANDIČ Zofka, 1921, Dane pri Divači, Pr Mtici.
Ţpk. Tomaţ KODRIČ, 1969, Lokev.
SVETINA Rudi, 1960, Škoflje, Pr Rejci.
ŢNIDARČIČ Vilma, 1937, Betanja, Strmulinva.
ŢNIDARČIČ Joţef, 1938, Betanja, Strmulinva.
Viri in literatura
Darja KRANJC, Moč prepoznavnosti, Predlog notranje opreme obnovljene zavarovane domačije,
Knjiţnica Glasnika SED, zv. 37, Ljubljana, 2005.
Peter FISTER, Arhitektura slovenskih protiturških taborov, Ljubljana, Slovenska matica, 1975.
Program dela in finančni načrt prihodkov in odhodkov JZ PŠJ za leto 2011, Škocjan, 2011.
Register nepremične kulturne dediščine, EŠD 5001, Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče,
http://rkd.situla.org/, /13. 1. 2012/.
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3. PREDPISI, KI VPLIVAJO NA GRADNJO IN OBNOVO SUHIH ZIDOV NA OBMOČJU PARKA
ŠKOCJANSKE JAME
Predpisi o gradnji in pridobitvi soglasja ZVKDS
Vsakršna gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja, odstranitev objekta,
sprememba namembnosti se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
Tudi gradnja nezahtevnega objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
ki pa se vodi po skrajšanem postopku, tako da se zahteva vloţi na posebnem obrazcu, v katerem se
prikaţe lega objekta, značilni prerezi ter oblikovanje objekta. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja
za nezahtevni objekt razen investitorja ni drugih strank.
Iz tega izhaja, da je za gradnjo suhozida na območju parka potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Tega se pridobi na podlagi klasične vloge za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma na podlagi vloge za
izdajo gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt, odvisno od višine gradnje. Po zagotovilih Mirijam
Fabiani, vodje Oddelka za Okolje in prostor na Upravni enoti Seţana, je v skladu z Uredbi o vrstah
objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS št. 37/2008) za suhi zid v višini do 1,5 m potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt, če je višji pa klasično gradbeno dovoljenje tudi v primeru
ko se objekt popravlja tako, da se poruši in na istem mestu ponovno zgradi. Če se zgolj popravi par
kamnov, dovoljenje ni potrebno. Če gre za novogradnjo, pa je dovoljenje obvezno.
Iz predpisov, ki določajo izdajo gradbenega dovoljenja, izhaja, da je pred vlogo potrebno:
- preveriti, če je na parceli dovoljeno graditi v skladu z občinskim PUP-om,
- pridobiti soglasje ZVKDS (pristojnih soglasodajalcev),
- imeti pravico graditi (priloţiti izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na
določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu
omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini, če je ta pravica ţe vpisana v
zemljiško knjigo, oziroma notarsko overjena pogodba z dokazilom o vloţitvi predloga za vpis
pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na
določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje
del na takšni nepremičnini, ali še druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi
oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini),
- priloţiti projekt oz. ga ne priloţiti, v primeru, da je (zid) visok do 1,5 m, kar se šteje za t.i.
nezahteven objekt,
- oddati vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- plačati takse za izdajo dovoljenja.
Tako v primeru gradnje kot popravila suhozida, je vselej potrebno pridobiti soglasje ZVKDS!
Vprašanje soglasja ZVN
Za obnovo obstoječih suhih zidov v parku (po razlagi ARSO) ni potrebno pridobiti naravovarstvenega
soglasja. Mnenje ZVN OE NG je celo, da za novogradnjo suhih zidov, škarp, …, naravovarstveno
soglasje ni potrebno. Omejitev ni razbrati tudi v Zakonu o regijskem parku Škocjanske jame.
Iz ZRPŠJ sicer izhaja, da lahko gradimo le v naseljih, izven njih novogradnje niso dovoljenje, razen če
se »zaradi potreb razvoja parka in tam ţivečih prebivalcev, s soglasjem ministra izjemoma dovoli
prenova in nadomestitev obstoječih stavb« (9. člen ZRPŠJ), vendar obnova suhih zidov ni nikjer
eksplicitno omenjena, prepovedana ali kako drugače zakonsko normirana. - Soglasje ministra se tako
zahteva za ceste, pešpoti, jezove, stavbe, peskokope in kamnolome. - Poleg tega se v nadaljevanju
prepoveduje »posege, ki spremenijo podobo značilne kulturne krajine in namembnost zemljišča« (9.
člen ZRPŠJ). Suhi zid pa je ključni del kraške kulturne krajine, zato bi lahko zaključili, da
naravovarstveni vidik ne le ne nasprotuje popravilu in vzdrţevanju suhih zidov, temveč jih celo
spodbuja, z namenom ohranjanja habitatov, ki med drugim betoniranemu zidu niso lastni.
Sogovornice
Marvy Lah Sušnik, ZVKDS, OE NG. (telefonski pogovor)
Martina Stupar, ZVN RS, OE NG. (telefonski pogovor)
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Miriam Fabiani, vodja Oddelka za Okolje in prostor na Upravni enoti Seţana. (telefonski pogovor)
Viri
Izdaja gradbenega dovoljenja, Drţavni portal republike Slovenije, e-uprava, http://e-uprava.gov.si/euprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=918&sid=865, /16. 1. 2012/.
Zakon o regijskem parku Škocjanke jame, Ur. l. RS 57/1996.
Zakon o graditvi objektov, Ur. l. RS 110/2002.
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Ur. l. RS št. 37/2008.
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4. IZHODIŠČA ZA VAROVANJE IN SPREMLJANJE STANJA KULTURNE KRAJINE NA
OBMOČJU PARKA ŠKOCJANSKE JAME
Kulturna krajina v parku Škocjanske jame
Martina Stupar iz ZVN RS OE NG opozarja, da v Sloveniji ni nobene naravne vrednote z zvrstjo
kulturne krajine in, da vsebinsko to zvrst pokriva ZVKDS.
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije je kulturna krajina v PŠJ prepoznana kot krajinsko območje
pomembno na nacionalni ravni.
V skladu z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame je v parku Škocjanske jame prepovedano
izvajati posege, ki spreminjajo podobo značilne kulturne krajine in spreminjajo namembnost zemljišča,
razen v območjih naselij in prepovedano je spreminjati vegetacijske zdruţbe s saditvijo neavtohtonih
vrst (9. člen ZRPŠJ). JZ PŠJ je dolţan nadzirati izvajanje teh varstvenih reţimov in spremljati stanje na
območju PŠJ (17. in 27. člen ZRPŠJ).
V Smernicah za varstvo kulturne dediščine znotraj Regijskega parka Škocjanske jame je ugotovljeno,
da se kulturna krajina na območju PŠJ zarašča in opušča se tradicionalna raba, kot edino dejansko
zagotovilo varstva kulturne krajine.
Marvy LAH SUŠNIK, odgovorna konservatorka za kulturno krajino iz ZVKDS OE NG, poudarja, da
kulturna krajina ni spomenik in njeno ohranjanje se ne subvencionira. S tem, ko jo varuješ, jo ustaviš
v nekem drugem času tako da znotraj nje ohranjaš dejavnost določenega časa. Če ni obdelovalcev,
tradicionalne rabe, potem tudi kulturne krajine ni. Podala je oceno, da kulturna krajina na območju
PŠJ ni specifična, nima ohranjenih elementov in ni rabljena.
Segmenti kulturne krajine na območju parka Škocjanske jame, katerih ohranjanje naj JZ
PŠJ spodbuja in/oziroma spremlja
Marvy LAH SUŠNIK, ZVKDS OE NG
VEDUTE:
V PŠJ je potrebno ohranjati oziroma spodbujati ohranjanje kmetijske kulturne krajine na
območju vedut na naselbinsko dediščino in iz nje. Ob urbanih točkah naj se ne zasaja in gradi.
Urbana območja v PŠJ morajo imeti v prostoru svojo pojavnost, brez motenj z vegetacijo in
infrastrukturo. V zvezi s tem se ugotavlja, da bodo vetrnice na Vremščici to »varovano« veduto
motile in jih posledično tam ne bi smeli postavljati, vendar tako PŠJ, kot Vremščica nista
vpisana v RKD kot spomenika kulturne krajine, zato ZVKDS ne more ukrepati, saj za to nima
pravne podlage. - Kulturna krajina v PŠJ je v RKD vpisana le kot dediščina (EŠD 5177).
SUHI ZIDI:
V PŠJ naj se spodbuja vzdrţevanje in gradnja suhih zidov tako v naseljih kot izven njih. Če
bodo zidovi imeli funkcijo, se jih bo ohranjalo. Torej, če se bo izven naselij npr. nadaljevala
kmetijska raba, se bo poskrbelo tudi za tamkajšnje suhe zidove. Lahko bi rekli, da je potrebno
spodbujati ohranjanje funkcije suhozida. Za njihovo gradnjo in popravilo je potrebno s strani
ZVKDS pridobiti kulturovarstveno soglasje in navodila za izvedbo. Zidovi ne smejo imeti fug.
Povsod jih je potrebno obnoviti na suh način. Ţal nobeno gradbeno podjetje v Sloveniji ne zida
suhih zidov, zato je smiselno spodbujati dodatno izobraţevanje za zidarje, ki naj se usposobijo
za suhozidne konstrukcije in v zvezi s tem pridobijo ustrezen certifikat s katerim bodo to znanje
izkazovali. ZVKD dopušča moţnost, da se v kulturovarstvene pogoje vključi zahteva, da dela
izvaja usposobljen obrtnik. Dokler pa takih obrtnikov pri nas ni, konservatorji te zahteve ne
morejo vključevati v pogoje.
TUJERODNE VRSTE:
V odprti krajini izven naselij na območju PŠJ je potrebno biti pozoren na vnos tujerodnih vrst.
Te naj se ne vnašajo. Znotraj območja parka na sploh se mora stremeti k ohranjanju historične
kontinuitete tukajšnje kulturne krajine, zato se npr. sivke kategorično tu ne sme saditi. Njen
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dodaten problem v primerjavi s krompirjem idr. tujerodnimi vrstami, ki so med drugim
zgodovinsko gledano, v primerjavi s sivko, ţe dalj časa usidrane na tem območju kot del
tradicionalnega kmetijstva, je da sivka barvno označuje krajino. V naseljih se rastlinske vrste za
zasaditev izbira glede na lokacijo in zgodovino objekta (npr. ob nekdanji meščanski, bogati hiši,
se verjetno lahko sadi tudi eksotične rastline, če so bile tam izpričane; drugače je ob kmečki
hiši, …). V vsakem primeru hitra rast rastlin ne sme biti kriterij izbire zasaditve na območju
dediščine. In vsa naselja v parku so dediščina.
DRUGO:
Iz Smernicah za varstvo kulturne dediščine znotraj Regijskega parka Škocjanske jame izhaja,
da se je na območju kulturne krajine potrebno izogibati izkoriščanju naravnih surovin v
območjih in v vplivnem območju PŠJ. Kot izkoriščanje naravnih surovin je bil dan primer
kamnolomov, ki niso dovoljeni na območju parka.
Sogovornice
Martina Stupar, ZVN RS, OE NG. (telefonski pogovor)
Marvy LAH SUŠNIK, ZVKDS, OE NG. (sestanek – glej zabeleţko spodaj - in telefonski pogovor)
Viri in literatura
Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Razvoj krajine, 3.1 Prepoznavnost Slovenije z vidika
kulturnega in simbolnega pomena krajine, Ur. l. RS 76/2004.
Zakon o regijskem parku Škocjanke jame, Ur. l. RS 57/1996.
Smernice za varstvo kulturne dediščine znotraj Regijskega parka Škocjanske jame, Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, julij 2011, str. 13-14.
Darja KRANJC, Arheološka najdišča in kulturna krajina v PŠJ: Kje se JZ PŠJ ţe vključuje in mora
vključevati, Zabeleţka sestanka iz dne 23. 8. 2011, Škocjan, 2011.
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5. SKLEP
Dokumentiranje stanja vedut na naselbinsko dediščino, spodbujanje ohranjanja znanja gradnje suhih
zidov in njihovega obnavljanja ter vzdrţevanja, nadziranje vnašanja tujerodnih vrst. To so glavne tri
naloge s področja varovanja kulturne krajine v parku Škocjanske jame, ki so se izkristalizirale pri
pripravi tega poročila in bodo vključene v redno delo Sluţbe za raziskovanje in razvoj ter
Naravovarstveno nadzorne sluţbe.
V letu 2011 je bilo največ truda vloţenega v pripravo tega poročila, razstave Suhi zid na Krasu in
projektnega sklopa znotraj projektne vloge Ţiva krajina Krasa (Operativni program čezmejnega
sodelovanja Slovenija – Italija 2007 - 2013), ki načrtuje izdelavo priročnika gradnje in vzdrţevanja
suho zidov, izvedbe popularizacijskih delavnic v vrtcu, šolah in za odrasle ter vzpostavitev
izobraţevalnega sistema z ustanovitvijo konzorcija, ki bi poklicnim zidarjem na koncu usposabljanja
podeljeval certifikat mojstra suho zidnih konstrukcij.
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