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Osnovni podatki o jami
Ime jame: Schaffeichloch
Sinonim: Brezno v Mačjem hribu, Schaffloch, Škalova jama, Brezno ob cesti v Koprivnik
Katastrska številka jame: 2293
Koordinate centroida vhoda (GK):
Koordinate centroida vhoda (ETRS89):

YXXY-

505.374
49.652
505.004
50.137

določene po:

LIDAR
(http://gis.arso.gov.si/)

Dolžina rovov: 23 m
Globina rovov: 20 m
Prva registracija: Roman Savnik (JK Železničar, (27. november 1960)

Lastniški podatki o zemljišču vhoda v jamo
Katastrska občina: Koprivnik (1597)
Št. parcele: 82/1
Lastnik (upravljavec) parcele (82/1):
•

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (995164/1000000; lastnik in začasni
upravljavec).

Občina: Kočevje

Dostop
Oddaljenost centroida vhoda od najbližje ceste: 15 m (makadam)
Dostop kontejnerskega vozila: ni možen do jame, možen le do razširitve tik ob makadamski cesti 10-15
m od vhoda v jamo
Uporaba drugih zemljišč: /
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Karta 1: Podatki o legi centroida jame (rdeča pika), dostopa (debela prekinjena rdeča črta) in predlagana
lokacija dveh zaporedno odloženih kontejnerjev na razširitvi ob cesti ter ločenega za nevarne odpadke pri
križišču. Makadamska cesta je označena z belo črto, meje katastrskih občin pa s tanko rdečo črto. Ortofoto iz
obdobja 2012-2014.

Podatki o odpadkih
Popis onesnaženosti: 12. 5. 2015
Ocenjena količina: 55 m3 (natančnost 1-10 m3; odpadki povsem prekrivajo dno jame, debelina
odpadkov ni znana)
Lokacija odpadkov: dno vhodnega brezna (50 %; groba ocena), notranja brezna (50 %, groba ocena)
Vrstna sestava odpadkov:
•
•
•
•
•
•
•
•

drobni komunalni odpadki: 40 % (plastični predmeti, pvc vrečke, plastični sodi in gajbe),
večji gospodinjski aparati: 20 % (hladilnik, pečica, kuhalnik, bojler…),
pohištvena oprema: /,
vozila: 20 % (Tomos moped, traktorske gume, avto deli),
mrhovina: 10 % (živalski odpadki v pvc vrečah),
gradbeni odpadki: 10 % (kovinska in plastična embalaža od barv, stiropor, steklena volna),
industrijski odpadki/odpadki iz obrti: /,
drugo: /.
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Nevarni odpadki:
•
•

življenjsko/zdravstveno: 1 m3 (mrhovina in živalski ostanki),
okoljsko: 2-4 m3 (odpadna embalaža barv).

Globina odpadkov: 10 m pod vhodom (dno vhodnega brezna), pobočje pod vhodnim breznom do
notranjega brezna (10-17 m), notranje brezno pod pobočjem (17-20 m)

Predviden način sanacije
Način iznosa odpadkov iz jame: dostop do odpadkov možen le z uporabo vrvne tehnike; nalaganje
odpadkov pod vhodnim breznom in na pobočju v plastične sode ali »big bag« vreče, izvlek ročno preko
sistema škripčevja, s pomočjo električnega ali traktorskega vitla z dolgo jeklenico (50-100 m),
odmikanje jeklenice oz. vrvi od sten, izvlek odpadkov z dna jame (20 m) z znatnim odmikanjem od
vertikale ali dvostopenjsko preko notranjega in vhodnega brezna ter vmesnega gruščnatega pobočja,
prepenjanje odpadkov na drugo žičnico od vhoda v jamo do kontejnerjev ob cesti
Tehnična zahtevnost čiščenja: 5 1
Tehnična zahtevnost transporta odpadkov od jame do kontejnerja: (a) zahtevna (transport z žičnico do
ceste) ali (b) srednje zahtevna (dostop s traktorsko prikolico do vhoda v jamo s strani križišča
makadamskih cest)
Minimalno število oseb za izvedbo čiščenja: 8
Časovna dinamika:
•
•
•
•

dostava treh 7 m3 kontejnerjev (1-2 dni pred načrtovanim čiščenjem),
priprava škripčevja za izvlek in odmikov iz vertikale, zavarovanje posipanja cestne brežine v
jamo (1-2 dni pred načrtovanim čiščenjem),
zapora ceste, čiščenje jame ter sprotna menjava oz. odvoz kontejnerjev (2-4 dni),
tehnično razopremljanje jame (1 dan).

Ločevanje odpadkov: nujna (kovinske odpadke, ki jih je po oceni za vsaj en 7 m3 kontejner, se ločuje v
kontejner na nasutju ob cesti; nevarne odpadke se izloča in deponira v kontejner pri križišču
makadamskih cest)
Deponiranje odpadkov: preko Komunale Kočevje na deponijo komunalnih odpadkov, kovinske
odpadke v sistem ločenega zbiranja odpadkov, nevarne odpadke pa preko sistema zbiranja nevarnih
odpadkov

1

1-poševna jama, manjša uporaba vrvne tehnike za izvlek težjih odpadkov,
2-poševna jama, večja uporaba vrvne tehnike za izvlek zelo težkih odpadkov,
3-nujna uporaba vrvne tehnike, enostavno brezno s širokim vhodom,
4-nujna uporaba vrvne tehnike, ozko brezno ali brezno z ozkim vhodom,
5-nujna uporaba vrvne tehnike, stopnjasto brezno, odpadki na dveh ločenih nivojih
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Splošne in specifične nevarnosti:
•
•

•
•

•

padec v globino: zavarovanje okolice vhoda v jamo (od vhoda v jamo do ceste!) za preprečitev
padca v vhodno brezno,
nevarnost padajočega kamenja: zlasti v vhodnem breznu, manj v notranjem breznu, zato je
potrebno zavarovati zlasti sipanje nasutja ob cesti; v času čiščenja brežine med cesto in jamo
izhod vseh oseb iz jame na površje,
nevarnost padajočih odpadkov: povečana zlasti od vhoda v jamo do ceste zaradi transporta po
žičnici in nalaganja odpadkov v kontejnerje,
biološki hazard: zavarovanje rok ter nog z močnimi nepremočljivimi rokavicami oz. škornji,
zavarovanje dihal z maskami z ustreznimi filtri, nalaganje mrhovine in živalskih odpadkov s čim
manjšim premikanjem v plastične vreče, takojšen izvlek odpadkov iz jame,
nevarnost zdrsa nasutja ob cesti ter s tem kontejnerja v jamo: preveriti nosilnost brežine,
ustreznost postavitve kontejnerjev in možnost priveza kontejnerja z jeklenico preko ceste.

Slika 1: Tehnična skica izvleka odpadkov iz jame. Odpadke predstavljajo rdeči trikotniki, grušč in skale sivi
poligoni, smer in način izvleka (vrvi) pa označujejo zelene črte. Merilo je približno, ustreza pa dimenzijam jame.
Načrt jame povzet po načrtu B. Ladišića (JK Novo mesto) z dne 13. maja 2015.
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Ravnanje v primeru nepredvidljivih dogodkov
Življenjsko/zdravstveno nevarni odpadki:
•

neeksplodirana ubojna sredstva (NUS): prekinitev čiščenja na ožjem mestu identificiranih ali
indiciranih NUS, obvestitev centra za obveščanje (112) in naročnika čiščenja (oba opozoriti na
vertikalen dostop do najdišča), fotografiranje NUS, posvetovanje z naročnikom čiščenja glede
nadaljnjega čiščenja jame

Okoljsko nevarni odpadki:
•

količina okoli 3-5 m3 predvidena, ob odkritju večje količine prenehanje čiščenja, obvestitev
naročnika čiščenja in inšpektorata za okolje, fotografiranje najdbe, posvetovanje z naročnikom
čiščenja glede nadaljnjega izvleka in deponiranja odpadkov (življenjsko/zdravstveno tveganje in
financiranje odlaganja posebnih odpadkov)

Človeški posmrtni ostanki:
•

prekinitev čiščenja v vsej jami, obvestitev policije (113) in naročnika čiščenja, fotografiranje
najdb, posvetovanje s kriminalistično policijo in naročnikom čiščenja glede nadaljnjega čiščenja
jame

Predlagani ukrepi po sanaciji
Omejitev dostopa: da (odstranitev nasutja ob cesti nad pobočjem, ki je usmerjeno v jamo, postavitev
ograje v dolžini 15 m, postavitev okoli 4 m dolgega in 0,5 m visokega lesenega prestreznika odpadkov
na spodnjem koncu pobočja pod cesto oz. tik nad vhodom v jamo)
Informativna tabla: da (tik ob ograji, vidna s križišča; navedba osnovnih informacij o jami, čiščenju in
prepovedi odlaganja odpadkov)
Nadzor s kamero: da (nadzor odmetavanja trdnih odpadkov, saj so najnovejši odpadki stari le 1 leto od
popisa)
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Karta 3: Predlagan ukrep po sanaciji z leseno ograjo (rumena črta) in informacijsko-opozorilno tablo (rumen
kvadrat). Ortofoto z obdobja 2012-2014.
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