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vrečami. Vreč smo na začetku akcije 
imeli mnogo (vsaj mislili smo tako), a so 
bile še isti dan vse do vrha polne. Z 
nekaj povpraševanja in klici smo jih dobili 
še za nedeljo. Med tem, ko nas je bilo 
okrog 20 članov DZRJL pred jamo ali v 
njej, so vaščani pripravljali dostopno pot 
do jame. Cesta je bila v obstoječem 
stanju namreč preozka za dovoz žerjava 
in obračanje traktorjev s prikolicami. Cel 
vikend in še vsaj nekaj naslednjih so 
neumorno motorkali in pripravljali cesto, 
ki je bila ob našem drugem obisku pošte-
no razširjena. V nedeljo sta Špela in 
Darja še na novo izmerili jamo, da smo 
lahko ob kasnejšem B zapisniku oddali 
tudi nov načrt jame. 

Drugi del akcije je bil še bolj pester. 
Konec oktobra smo namreč izvedli izvlek 
vreč z dna brezna. Prizor pred jamo je 
spominjal na otroško igrišče, le, da so 
bile igrače prave in naravnih velikosti – 
traktorji, prikolice, žerjav, voki-tokiji …
Nekateri naši člani so komunikacijo z 
voki-tokiji med dnom brezna in površjem 

vzeli tako resno, da se na svoja prava 
imena niso niti javljali. Vreče smo vlekli 
ven dve po dve in jih nalagali na traktor-
ske prikolice. Vaščani so jih nato odpe-
ljali v središče vasi, kjer je bil postavljen 
ogromen kontejner. Vreče smo raztovori-
li, ločili železo in zgodbo ponavljali do 
konca vreč.  

Žerjavist je za češnjico na torti poskrbel 
na koncu z izvlekom ostankov manjšega 
avta, ferajnova dekleta pa s pripravo 
descend-in malice, ki smo jo fantom na 
dnu spustili s prasico in žerjavom. Če-
prav je bila druga akcija velik organizacij-
ski zalogaj, saj smo morali uskladiti 
vaščane, podjetje, ki je zagotovilo žerjav, 
jamarje, komunalo Sežana in še kaj 
drugega, je na koncu zadeva tekla ne-
verjetno gladko. Tekom dneva smo dobili 
tudi obisk RTV Slovenija, ki so pripravili 
televizijski prispevek. O akciji ste sicer 
lahko brali tudi na portalih 24ur.com in 
ljubljanainfo.com. Zaključku akcije in 
večerji, ki so jo pripravili vaščani, sta sledili 
dve predavanji. Teo je predaval o pod-

zemnem živalstvu in varovanju podzem-
nih habitatov, Matic pa o Jeriševi jami, 
katastru in dokumentaciji jam pri nas. Ob 
tem smo bili zelo veseli odziva vaščanov, 
saj jih je na predavanje prišlo več kot 
trideset. 

Celokupen izkupiček akcije je bil več kot 
40 vreč odpadkov, ki smo jih dvignili iz 
jame, kar je preseglo šest ton in pol. Z 
združevanjem moči z vaščani in lokalni-
mi podjetji smo presegli naša pričakova-
nja glede tega, koliko nam bo zares 
uspelo očistiti. Kljub uspehu smo enotne-
ga mnenja, da se v 2022 lotimo kakšne-
ga manjšega projekta, saj smo lani čistil-
nim akcijam namenili res veliko časa. Za 
podporo pri čiščenju Jeriševe jame se 
zahvaljujemo ZRSVN OE Nova Gorica, 
Občini Sežana, podjetjema Aluboma 
d. o. o. in Klančar žerjavi d. o. o., ter 
Krajevni in Agrarni skupnosti Kazlje, ki 
sta bili nedvomno glavni pobudnik in 
motor projekta. 

Previdno. Foto: Primož Presetnik 

Levo: Če je bil Andrej v prvi akciji poveljnik vitla, je bil v drugi poveljnik lova na po zraku leteče vreče in zlaganja na prikolice.  

Desno: Boys and their toys. Foto: Ester Premate 

David Škufca 

————   ČIŠČENJE DIVJEGA ODLAGALIŠČA PRI ZAPOTOKU   ———— 
Poleg obsežne čistilne akcije Jeriševe 
jame smo se v Društvu za raziskovanje 
jam Ljubljana letos odločili tudi za čišče-
nje divjega odlagališča pri vasi Zapotok. 
Pobudnik za akcijo je bilo Gobarsko 
mikološko društvo Ig, podprla pa ga je 
občina Ig. Tako smo se v soboto, 20. 11. 
2021, povzpeli iz meglenega morja ljub-
ljanske kotline in se obsijani s soncem 
pripeljali mimo Kureščka do našega cilja. 
Odlagališče se nahaja v vrtači na robu 
gozda v vasi Zapotok, ob cesti Škrilje-

Rob. Kot smo izvedeli, gre v osnovi za 
nekdanje uradno odlagališče betonskih 
odpadkov, ki je kasneje postalo divje 
odlagališče vseh možnih odpadkov. 
Zbralo se nas je skupno 22 Članic in 
Članov DZRJL. Na še s slano pokritem 
travniku smo se pred pričetkom akcije 
okrepčali. Prazna vreča vendarle ne stoji 
pokonci, kaj šele, da bi očistila odlagali-
šče. 

Podprti in opremljeni smo se podali v boj 

s smetmi. Še pred prihodom tovornjaka s 
kontejnerjema smo zbrali zajeten kup 
odpadkov, ki smo jih družno odvlekli do 
začetka gozdne poti. Večinoma je šlo za 
večje kosovne odpadke iz kovine, veliko 
število gum, avtomobilske dele, plastiko 
in druge odpadke. Ko je voznik tovornja-
ka prispel z dvema kontejnerjema, je 
precej okleval, češ da jih ne more odložiti 
prav h kupu na gozdni cesti, kjer bi se 
lahko tovornjak ugreznil. Vendar je na 
koncu le popustil vztrajnemu prepričeva-
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nju naših izkušenejših Članov in pripeljal 
kontejner do kupa, ki smo ga brž preloži-
li, voznik pa je kontejner odpeljal. Tako 
smo se posvetili bolj natančnemu čišče-
nju manjših smeti, med katerimi so se 
znašle manj škodljive (čevlji, steklenice, 
oblačila itd.) pa tudi bolj problematične 
(npr. svinčevi akumulatorji, odpadna 
elektronika, embalaža kemikalij).  

Pogosto je bila potrebna tudi pomoč 
krampa ali motike, da smo uspeli določe-
ne kose izkopati iz podlage ali izmed 
korenin. Tudi drugi kontejner smo napol-
nili do roba in tako skupno nabrali kakih 
15 kubičnih metrov smeti. Vprašanje je, 
kaj vse se še skriva v deponiji betonskih 
odpadkov, a lahko 
rečemo, da je 

vrtača vsaj površinsko čista. Po akciji 
smo se lotili dobrot z žara, ki smo jih 
zaužili v kratkih rokavih na sončnem 
travniku.│ 

Tako mlajše kot tudi malo starejše Članice so bile s potekom čistilne 

akcije zadovoljne. Foto: Domagoj Korais 

Levo: Odvoz prvega kontejnerja. Desno: Poslednji odpadki v drugem kontejnerju. Foto: Primož Presetnik in Domagoj Korais  

Medtem ko so bile nekatere smeti večje in so zahtevale nekaj sloge za premik, je bilo za odstranitev nekaterih 

odpadkov potrebno le izkopavanje. Foto: Domagoj Korais 


