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Osnovni podatki o jami
Ime jame: Vodna jama 3 pri Klinji vasi
Sinonim: /
Katastrska številka jame: 2696
Koordinate centroida vhoda (GK):
Koordinate centroida vhoda (ETRS89):

YXXY-

490.449
57.343
490.079
57.828

določene po:

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

Dolžina rovov: 32 m
Globina rovov: 4 m
Prva registracija: Novak Dušan (JK Železničar, (22. oktober 1965)

Lastniški podatki o zemljišču vhoda v jamo
Katastrska občina: Željne (1578)
Št. parcele: 676/6 in 676/5
Lastnik (upravljavec) parcele (676/6):
•

Občina Kočevje (1/1; lastnik in začasni upravljavec).

Lastnik (upravljavec) parcele (676/5):
•

Občina Kočevje (1/1; lastnik in začasni upravljavec).

Občina: Kočevje

Dostop
Oddaljenost centroida vhoda od najbližje ceste: 10 m (kolovoz)
Oddaljenost centroida vhoda od najbližje ceste: 80 m (makadam)
Dostop kontejnerskega vozila: 275 m (po kolovozu med asfaltirano cesto in jamo); prevoz je zelo
otežen ali nemogoč v času mokrega zemljišča; potrebna uskladitev z lastnikom/upravljavcem
Uporaba drugih zemljišč:
•

dostop in postavitev kontejnerja:
o 675 (k.o. Željne; kolovoz):
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Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (1693/1705; lastnik),
Republika Slovenija (12/1705; lastnik),
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (začasni upravljavec).

Karta 1: Dostop kontejnerskega vozila od asfaltirane ceste Željne-Klinja vas po kolovozu do jame.

Karta 2: Podatki o legi centroida jame (rdeča pika), dostopa od kolovozne poti do odpadkov (prekinjena rdeča
črta) in predlagana lokacija kontejnerja. Ortofoto iz obdobja 2012-2014.
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Podatki o odpadkih
Popis onesnaženosti: 14.4.2015
Ocenjena količina: 3-4 m3 (natančnost 1-10 m3)
Lokacija odpadkov: vhodni del vodoravne/poševne jame (95 %), odtočni vodni rov (5 %)
Vrstna sestava odpadkov:
•
•
•
•
•
•
•
•

drobni komunalni odpadki: 100 % (kovinski sod, pvc vreče, odpadna embalaža za olje, plastični
predmeti, kovinska mreža, odpadni les),
večji gospodinjski aparati: /,
pohištvena oprema: /,
vozila: /,
mrhovina: /,
gradbeni odpadki: /,
industrijski odpadki/odpadki iz obrti: /,
drugo: /.

Nevarni odpadki:
•
•

življenjsko/zdravstveno: /,
okoljsko: 0,2 m3 (odpadna embalaža za olje, akumulator).

Globina odpadkov: do 4 m pod vhodom v jamo

Predviden način sanacije
Način iznosa odpadkov iz jame: dostop možen brez uporabe vrvne tehnike; nalaganje manjših
odpadkov na samokolnico; 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
Tehnična zahtevnost čiščenja: 1 1 (izvedbena skica zaradi enostavnosti onesnaženega dela jame ni
potrebna)
Tehnična zahtevnost transporta odpadkov od jame do kontejnerja: nezahtevna (brez uporabe vrvne
tehnike, krajša uporaba samokolnice)
Minimalno število oseb za izvedbo čiščenja: 4

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 ali stopnjasto brezno,
5-nujna uporaba vrvne tehnike,
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Časovna dinamika:
•
•
•
•

akcijo čiščenja je potrebno izvesti po vsaj teden dni trajajočem suhem obdobju, ko je možen
dostop kontejnerskega vozila do jame,
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), oddaja
in deponiranje nevarnih odpadkov preko sistema ravnanja z nevarnimi odpadki
Splošne in specifične nevarnosti:
•
•

spolzka tla: predvsem na južnem in vzhodnem pobočju vhodne vrtače na mokrih tleh,
nevarni odpadki:
o nevarne odpadke se izloča na ločeno mesto ter preprečuje uhajanje nevarnih snovi v
tla,
o tekoča voda lahko občasno 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, preprečiti uhajanje tekočin v
tla 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
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Predlagani ukrepi po sanaciji
Omejitev dostopa: da (lesena ograja) v dolžini 25-30 m, ohranitev in zasaditev dodatne
grmovne/drevesne vegetacije za dodatno omejevanje dostopa do jame; puščanje 1 m široke vrzeli v
ograji ob koriščenju jame v izobraževalne namene (občasna prisotnost in nadzor)
Informativna tabla: da (z navedbo informacij o jamskem objektu, prepovedjo odmetavanja odpadkov
in občasnim videonadzorom)
Nadzor s kamero: občasno (nadzor odmetavanja trdnih odpadkov, saj je glavnina odpadkov ocenjena
na 3 leta, najmlajši pa le na 1 leto)

Karta 3: Predlagan ukrep po sanaciji z leseno ograjo (rumena črta) in informativno tablo (rumen kvadrat).
Ortofoto z obdobja 2012-2014.
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