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Park Škocjanske jame, Slovenija 
Škocjan 2 
6215 Divača 
 
 

Datum: 3. 9. 2013 
 
 

zunanji sodelavci PP3 
strokovna javnost: konservatorji, restavratorji, geologi, etnologi, arheologi, 
arhitekti, krajinski arhitekti, gradbeniki, urbanisti, kmetijci, vzgojitelji, učitelji, 
profesorji, sodelavci na sorodnih projektih 
mojstri kraškega suhega zidu 
Eda Belingar: PP4 
dr. Aleksander Panjek: VP 
Nataša Canziani: PP5 (sestanek bo v slovenskem jeziku) 
 
 
 

Zadeva: VABILO NA DELAVNICO SNOVANJA IZOBRAŽEVALNEGA  
           PROGRAMA V SKLOPU AKTIVNOSTI VZPOSTAVITVE  
           IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA ZA KRAŠKI SUHI ZID   
 
 

Spoštovani! 
 

V sklopu projekta Living Landscape, ki poteka od lanskega oktobra, je Park 
Škocjanske jame, Slovenija zadolžen za izvedbo aktivnosti z naslovom Vzpostavitev 
izobraževalnega sistema (Suhozid). V njenem okviru smo do sedaj pripravili 
strokovne podlage kot pregled problematike z vidika geologije, arheologije, 
arhitekture, pedagogike in ljudskih znanj. V nadaljevanju smo si začrtali 
oblikovanje izobraževalnega programa za prepoznane ciljne skupine s pomočjo 
širše strokovne javnosti in mojstrov suhega zidu.  
 
Vabljeni, da se v čim večjem številu udeležite delavnice snovanja izobraževalnih 

smeri in vsebin, ki bo v četrtek, 10. 10. 2013, ob 9.30 v Učiteljski sobi 
Promocijsko kongresnega centra Pr Nanetovh (Matavun 8) v parku 
Škocjanske jame in prispevate svoj kamenček za, upamo da, kraškemu suhemu 

zidu prijaznejšo prihodnost.  
  
Natančno lokacijo si lahko ogledate na tej povezavi: http://www.hisa-odlicnosti-
bok.si/slo/kontakt. Parkiranje je mogoče na trgu v Matavunu. 
 
 

Dnevni red: 
 

1. Uvodni pozdrav in predstavitev projekta s strani VP (dr. Aleksander Panjek) 
2. Predstavitev pregledov problematike nastalih v sklopu projekta:  

 dr. Miha Jeršek: Suhi kraški zid: geologija, kamnine, primeri dobre in slabe 
prakse 

 Manca Vinazza: Vprašanje suhega zidu v prazgodovini na Krasu 

 dr. Domen Zupančič: Tehnike in gradnje konstrukcij v tehniki suhi zid 

 Boris Čok in Eda Belingar: Tipologija, vzdrževanje in gradnja suhih zidov in 
hišk na Krasu 

3. Predstavitev navezujočih se projektov: 

http://www.hisa-odlicnosti-bok.si/slo/kontakt
http://www.hisa-odlicnosti-bok.si/slo/kontakt
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 Projektna skupina Revitas: Predstavitev opravljenega dela na področju 
ohranjanja izvirne suhozidne gradnje v Istri in sklepov z morebitnimi 
napotki  

 Projektna skupina Roof of Rock: Predstavitev projektnih aktivnosti, ki so 
zanimive za izobraževalne programe izobraževalnega sistema za kraški 
suhi zid   
 

      Odmor za kavico 
 
4.  Delavnica snovanja izobraževalnega programa (smeri, vsebin, …) 

 
Prigrizek in ogled Mahorčičeve in Mariničeve jame 

 
 

Delavnico, ki bo predvidoma trajala do 13.00, bo vodila mag. Vesna Erhart iz 
Zavoda EKOmeter, ki je v sklopu naše projektne aktivnosti zadolžena za 
vzpostavitev konzorcija za izobraževalni sistem za kraški suhi zid s pripravo podlag 
in izvedbo postopka njegove formalne ustanovitve.   
 
 

Prihodnost pripada tistim, ki si upajo.  
Predvsem pa: »Prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj.« 

(Eleanor Roosevelt) 
 

 
V pričakovanju uspešne delavnice, Vas lepo pozdravljam! 
 
 

Darja Kranjc,  
Služba za raziskovanje in razvoj JZ PŠJ, 
koordinator aktivnosti za PP3 


