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Osnovni podatki o jami
Ime jame: Vodna jama
Sinonim: Wasserloch, Jama 1 pri Klinji vasi
Katastrska številka jame: 118
Koordinate centroida vhoda (GK):
Koordinate centroida vhoda (ETRS89):

YXXY-

490.574
57.474
490.204
57959

določene po:

Ortofoto 2012-2014 in
LIDAR
(http://gis.arso.gov.si/)

Dolžina rovov: 239 m
Globina rovov: cca. 13 m
Prva registracija: Seliškar Albin, Kenk Roman (Društvo za raziskavanje podzemskih jam (v Ljubljani),
2. september 1928)

Lastniški podatki o zemljišču vhoda v jamo
Katastrska občina: Željne
Št. parcele: 672
Lastnik (upravljavec) parcele:
•
•
•

Republika Slovenija (18/1132; lastnik),
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (1114/1132; lastnik),
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (začasni upravljavec).

Občina: Kočevje

Dostop
Oddaljenost centroida vhoda od najbližje ceste: 20 m (asfaltirana cesta)
Dostop kontejnerskega vozila: možen od asfaltirane ceste do roba vhodne vrtače
Uporaba drugih zemljišč:
•

dostop in postavitev kontejnerja:
o 674/8 (k.o. Željne):
 Republika Slovenija (2072/5501; lastnik),
 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (3429/5501; lastnik),
 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (začasni upravljavec),
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o

674/9 (k.o. Željne):
 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (1/1; lastnik),
 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (začasni upravljavec).

Karta 1: Podatki o legi centroida jame (rdeča pika), dostopa (prekinjena rdeča črta) in predlagani lokaciji
kontejnerja. Ortofoto iz obdobja 2012-2014.

Podatki o odpadkih
Popis onesnaženosti: 14.4.2015
Ocenjena količina: 5 m3 (natančnost 1-10 m3)
Lokacija odpadkov: pobočje in dno vhodne vrtače (95 %), odtočni vodni rov (5 %)
Vrstna sestava odpadkov:
•
•
•
•
•
•

drobni komunalni odpadki: 40 % (plastični predmeti, pvc vrečke, kovinski sod poln smeti),
večji gospodinjski aparati: 50 % (štedilnik, televizor, ostalo prekriva prst in listje),
pohištvena oprema: /,
vozila: /,
mrhovina: /,
gradbeni odpadki: 10 % (betonski odpadki),
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•
•

industrijski odpadki/odpadki iz obrti: /,
drugo: dve betonski cevi, ki predstavljata pretekli iztok iz prašičje farme Klinja vas.

Nevarni odpadki:
•
•

življenjsko/zdravstveno: /,
okoljsko: /.

Globina odpadkov: do 13 m pod vhodom v jamo

Predviden način sanacije
Način iznosa odpadkov iz jame: dostop možen brez uporabe vrvne tehnike; nalaganje manjših
odpadkov v plastičen sod; iznos oz. izvlek težjih odpadkov po pobočju vhoda do kontejnerja na
njegovem robu na roke ter uporaba škripčevja, električnega ali traktorskega vitla za izvlek težjih
odpadkov in plastičnega soda z manjšimi odpadki
Tehnična zahtevnost čiščenja: 1 1 (izvedbena skica zaradi enostavnosti onesnaženega dela jame ni
potrebna)
Tehnična zahtevnost transporta odpadkov od jame do kontejnerja: nezahtevna
Minimalno število oseb za izvedbo čiščenja: 5
Časovna dinamika:
•
•
•

dostava kontejnerja (1-2 dni pred načrtovanim čiščenjem za preprečitev predhodnega
odlaganja odpadkov),
čiščenje (1 dan),
odvoz kontejnerja (dan po čiščenju za preprečitev svežega odlaganja odpadkov).

Ločevanje odpadkov: ni smiselno (zaradi majhne količine odpadkov)
Deponiranje odpadkov: preko Komunale Kočevje na deponijo komunalnih odpadkov (v celoti)
Splošne in specifične nevarnosti:
•
•
•
•

1

padec v jamo: predvsem na severnem in zahodnem robu, kjer se nahajajo skorajda vertikalni
odseki,
spolzka tla: predvsem na južnem in vzhodnem pobočju vhodne vrtače na mokrih tleh,
padajoče kamenje: pod severno in zahodno steno,
nevarni odpadki:

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 ali stopnjasto brezno,
5-nujna uporaba vrvne tehnike,
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o
o

ukrepi načeloma niso potrebni, v primeru sveže mrhovine se ima v rezervi maske z
ogljenim filtrom,
tekoča voda lahko vsebuje onesnaževala, ki lahko povzročijo vnetno reakcijo.

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, posvetovanje z
naročnikom čiščenja glede nadaljnjega čiščenja jame

Okoljsko nevarni odpadki:
•

manjšo količino odložiti na ločenem prostoru poleg kontejnerja ter obvestitev naročnika
čiščenja, ob večji količini prekinitev čiščenja na ožjem mestu z najdenimi odpadki, obvestitev
inšpektorata za okolje ter naročnika čiščenja, 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, posvetovanje s
kriminalistično policijo in naročnikom čiščenja glede nadaljnjega čiščenja jame

Predlagani ukrepi po sanaciji
Omejitev dostopa: da (lesena ograja) v dolžini 25-30 m na južni strani, ohranjanje vsaj 3 m široke
grmovne vegetacije povsod okoli vhodne vrtače (razen z južne strani, kjer se uredi dostop, v kolikor se
bo od table obnovilo tudi stopnišče do vode; na tem mestu se ograja prekine za 1 m), na južni strani po
možnosti zasaditev avtohtonega drevja, nadvišanje cestne ograje za eno stopnjo (višino
ščitnika/odbojnika)
Informativna tabla: da (z navedbo informacij o jamskem objektu, preteklem čiščenju, prepovedjo
odmetavanja odpadkov in občasnim videonadzorom)
Nadzor s kamero: do nadaljnjega ni potreben (glede na dostopne podatke s CTD diverja), v primeru
ugotovljenega zmernega-večjega onesnaževanja priporočen
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Karta 2: Predlagan ukrep po sanaciji z leseno ograjo (rumena črta), informacijsko-opozorilno tablo (rumen
kvadrat) in zasaditve z avtohtonim drevjem (zeleni krogi). Ortofoto z obdobja 2012-2014.
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