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PROJEKT »LEPOTE DIVAŠKEGA KRASA«
V letu 2012 se je Občina Divača uspešno prijavila na razpis za sofinanciranje »LAS« projektov, s
projektom »Lepote Divaškega Krasa«. Projekt je delno financirala Evropska unija in sicer je
sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt se je izvajal v okviru
ukrepov 4. osi skupne kmetijske politike Programa Razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 po
pristopu LEADER. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Celotna vrednost projekta znaša 30.416,72 EUR.
Poleg Občine Divača, kot prijaviteljice projekta, so partnerji v projektu še: Razvojni center Divača,
Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača, TŠKD Urbanščica in TŠKD MEJAME.
Projekt je vsebinsko razdeljen na tri sklope:
- Prvi sklop zajema ureditev Krasoslovno-naravoslovne učne poti ,
- Drugi sklop zajema dela pri Divaški jami in
- Tretji sklop pa zajema dela na Poti vodnih zakladov.
V sklopu projekta smo v Divaško jamo postavili 148m kovinske pocinkane ograje, »škocjanskega
tipa«. Gre za kovano ograjo kakršno so uporabljali v obdobju prvega raziskovanja in urejanja jam na
Divaškem krasu na prelomu 19. stoletja, s čimer želimo ohraniti kulturno zapuščino. Ograja je
preprosta in zato nevpadljiva. Postavili smo 23m več kot je bilo predvideno v projektu, saj je bilo
potrebno zaključiti dela na odseku Vhodna dvorana - Mala jama. Razliko v ceni je poravnalo jamarsko
društvo. S postavitvijo ograje smo zagotovili varnost obiskovalcev, z ograjo pa je tudi jama dobila
drugačno – zaključeno- podobo.
Z namenom ureditve osvetlitve jame, je bil na dostopni poti do jame izkopan kanal (cca. 150m), za
postavitev električnega kabla in drugih infrastrukturnih priključkov. Jamarsko društvo je leta 2011
naročilo izdelavo projekta elektrifikacije jame, ki ga je izdelal domačin Branko Dikič, univ.dipl.inž.el.,
na podlagi katerega se vršijo izvedbena dela. Trenutno v jamo nameščamo glavne vode, v zimskem
času pa smo namestili razsvetljavo. V jami postavljamo led svetila, ki naj bi zaradi zmanjšanega vnosa
energije ugodneje vplivala na zmanjšano razraščanje ti. Lampen-flore (to je rastlinic, ki se v jamah
razraščajo okoli svetil). Dela bodo v celoti končana ob koncu meseca maja. Celotno elektrifikacijo
jame, kot tudi pridobitev soglasij za izvedbo del smo opravili člani društva. Gradbena dela za izkop
kanala in postavitev cevi pa je izvedel Boštjan Tavčar s.p. iz Povirja.
Na učni poti so bile v sklopu projekta »Lepote Divaškega Krasa« na razgledišču udornice Risnik
zamenjane obstoječe varovalne ograje, dodatno pa smo postavili ograje ob cesti Divača Lokev.
Posodobili bomo tudi informacijske table ter označbe poti. Dela so v zaključni fazi in bodo končana do
konca meseca marca. Gradbena dela je izvedel Boštjan Tavčar s.p. iz Povirja. Pripravo vsebin in
izdelavo tabel pa člani društva z oblikovalcem Jožetom Požrljem iz Divače. Z urejanjem poti želimo pri
domačinih in obiskovalcih vzbuditi zavedanje, da je ohranjena narava velikega pomena za dobro
počutje nas vseh in da se v okolici Divače nahajajo kraški pojavi, ki si po svoji enkratnosti zaslužijo da
jih ohranimo za nadaljnje rodove, saj predstavljajo tudi možnost za razvoj t.i. jamskega turizma. Kljub
skrbi za urejenost, leta 2010 smo na vseslovenski akciji »Očistimo Slovenijo« iz Risnika odstranili
dobrih 6 ton odpadkov, opažamo, da je udornica Risnik za nekatere še vedno priročno mesto za
odlaganje odpadkov.
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V okviru projekta smo na Osnovni šoli Divača zagnali jamarski krožek, mentorji pa so nad obiskom
navdušeni, saj je zanimanje učencev za ta krožek kar veliko.
Jamarjem je v zadnjih petih letih z jasno zastavljenimi cilji v Divaški jami uspelo urediti 500m poti,
tako da je jama danes dostopna vsakomur. To nam je uspelo s pomočjo proračunskih sredstev Občine
Divače, sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristopa LEADER, ki smo jih
preko LAS-a Krasa in Brkinov, uspešno pridobili dvakrat, lastnih sredstev in ogromnih prostovoljnih
delavnih ur. Na tem mestu se zahvaljujemo Občini Divača za podporo pri zastavljenih ciljih. Jamarji
smo za naslednje finančno obdobje dobro pripravljeni, tako bomo tudi v prihodnje sodelovali z LASom Krasa in Brkinov za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev s katerimi nameravamo urediti
okolico jame.
V letu 2012 je Divaško jamo obiskalo 540 turistov, v letošnjem letu se bomo potrudili, da bi jih bilo še
več. V januarju smo izdali nov prospekt, ki sta ga sofinancirala Tiskarna Mljač iz Divače ter Hotel
Malovec, kjer je v poletnih mesecih možno dobiti informacije o ogledu jame. Spremenili smo tudi
urnik ogledov in sicer od meseca maja do oktobra, si je jamo možno ogledati ob nedeljah ob 11:00 h,
za mesec junij, julij in avgust pa smo zaradi povečanega števila turistov na Krasu, vpeljali še dva
dodatna obiska in sicer ob torkih in četrtkih ob 16:30h.
V sredini meseca aprila nameravamo v jami prirediti manjšo slovesnost, ko bo otvoritev novih ograj in
razsvetljave v jami. Vljudno vabljeni.
Borut Lozej
Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača
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