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Poročilo jepripravljeno na podlagi pogodbe št.53/2016, sklenjene med Občino Kočevje in Jamarskim klubom
Novo mesto za izvedbo čiščenja jame v okviru izvajanja projekta LIFE KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314: HT
8310 - Jame, ki niso odprte za javnost in Človeška ribica (Proteus anguinus).
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POVZETEK

POVZETEK
Jamarski klub Novo mesto je v nedeljo, 28.8.2016, delno očistil Müllerloch, tako da je iz jame odstranil 13
m3 odpadkov oziroma 2960 kg.
Vhod v jamo se nahaja tik ob cesti, v jami se nahajajo relativno sveži odpadki, zato predlagamo takojšen
ukrep preventivne zaščite pred ilegalnim odlaganjem/odmetavanjem odpadkov, to je postavitev dovolj
visoke varovalne ograje med cesto in vhodom v jamo ali postavitev žične rešetke na vhod v jamo.
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UVOD

UVOD
Čiščenje jame je potekalo na podlagi pogodbe št 53/2016, sklenjene med občino Kočevje in
Jamarskim klubom Novo mesto, v kateri se je izvajalec obvezal, da bo izvedel storitev
»Izvajanje projekta LIFE KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314: HT 8310-Jame, ki niso odprte za
javnost in Človeška ribica (Proteus anguinus)«.
Cilj projekta LIFE KOČEVSKO: LIFE13 NAT/SI/000314 je izboljšanje oziroma vzpostavitev ugodnega stanja
habitata za 6 tarčnih vrst in izboljšanje stanja 1 tarčnega habitatnega tipa.
Izvedba akcij v okviru četrtega sklopa projekta - to je čiščenje jam, je namenjena tarčnemu habitatnemu
tipu Jame, ki niso odprte za javnost in tarčni kvalifikacijski vrsti človeška ribica (Proteus anguinus). Projektno
območje je za tarčno vrsto ključno območje populacije jugovzhodne Slovenije (porečje Krke in Bela krajina),
ki naj bi po zadnjih genetskih raziskavah predstavljala celo samostojno vrsto človeške ribice. Poročila
biospeleologov iz obdobja po drugi svetovni vojni izpostavljajo na Kočevskem polju izjemne populacijske
gostote človeške ribice v nekaterih jamah.
Zaradi onesnaženja podzemskih voda je vrsta na določenih delih popolnoma izginila. Projektne akcije
zajemajo čiščenje onesnaženih jam, omejevanje dostopov do najbolj obremenjenih jam ter omejevanje
onesnaževanja jam z opozorilnimi tablami. Ukrepi bodo pozitivno vplivali tudi na drugo jamsko favno na
projektnem območju.
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1.

Osnovni podatki o jami

1.1. Katastrski podatki
Ime jame: Müllerloch
Sinonim: Golobja jama
Katastrska številka jame: 2429
Koordinate centroida vhoda (GK): Y – 493.052 X – 50.521

Določene po: Lidar

Dolžina rovov: 40m
Globina rovov: 13m
Prva registracija: JK Železničar 1970

Lastniški podatki o zemljišču vhoda v jamo
Katastrska občina: Črni Potok
Št. parcele: 3224
Lastnik (upravljavec) parcele):
• Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (1/1; lastnik in začasni upravljavec).
Občina: Kočevje

1.2. Dostop
Oddaljenost centroida vhoda od najbližje ceste: 5m, jama se nahaja poleg državne ceste Livold – Črnomelj.
Dostop kontejnerskega vozila je možen 5 m od jame.

2.

Izvedba čiščenja

2.1. Priprave na čiščenje
Čiščenje Male Stankove jame smo predčasno zaključili, zato smo za nadaljne čiščenje izbrali jamo
z največjim negativnim vplivom na habitat človeške ribice, Müllerloch.
Kamion z vitlom je lahko deloval samo z glavne ceste Livold – Črnomelj, zato smo pred začetkom
čiščenja obvestili pristojno dežurno službo o našem namenu. Dežurni na policijski postaji je podal
navodila o zavarovanju delovišča in usmerjanju prometa, kar smo tudi izvedli. Med samim
izvajanjem čiščenja je policijska patrulja preverila ustreznost izvedenih ukrepov in ni imela
pripomb.
Od Male Stankove jame smo na kamionu pripeljali 7 m3 kontejner in ga postavili kakšen meter od
glavne ceste in o tem obvestili komunalo Kočevje.

2.2. Zatečeno stanje pred čiščenje
Po popisu iz leta 2015 je v jami 50 m3 odpadkov, od tega 60% gradbenih odpadkov.
Mešanih odpadkov naj tako bilo 20 m3. Ker smo se pri dosedanjih ocenah zmotili za 50%, smo
predpostavili, da je v jami cca 10 m3 mešanih odpadkov, ki bi jih lahko odstanili v enem
popoldnevu.
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Med odstranjevanjem odpadkov smo ugotovili, da je delež gradbenih odpadkov zelo majhen,
prevladujejo mešani odpadki, odpadna bela tehnika in odpadna embalaža. Po odstranitvi prve plasti
odpadkov smo odprli prehod v spodnji del jame, ki je prav tako poln predvsem kosovnih odpadkov.

2.3. Termin čiščenja
Čiščenje jame se je izvajalo v nedeljo, 28.8.2016, od 13:30 do 16:30.

2.4. Dostop v jamo
Dostop v jamo je potekal s pomočjo vrne tehnike. Med čiščenjem jame smo odkrili še ozek prehod, ki vodi v
vrtačo na nasprotni strani ceste in prehod v spodnjo etažo.

2.5. Nalaganje in predhodno ločevanje odpadkov v jami
Nalaganje odpadkov se je v prvi fazi, ko so se odstranjevali kosovni odpadki, izvajalo ročno v kovinsko
košaro. V drugi fazi, ko so se nalagali mešani, že delno razgrajeni odpadki pa so se le-ti nalagali neposredno
v velike vreče, le manjši del se je po pobočju z motiko strgal v velike vreče.

2.6. Izvlek odpadkov
Izvlek se je izvajal strojno, s kamionskim dvigalom z vgrajenim vitlom. Odmikanje bremena od sten brezna
se je izvajalo s premikanjem hidravlične roke dvigala. Dvigovanje odpadkov iz stranskih rovov je potekalo
prav tako s kamionskim dvigalom in z ročnim odmikanjem med izvlekom. Odpadki so se pred jamo nalagali
neposredno v 7 m3 kontejner. Do napolnitve kontejnerja so se vreče praznile, kasneje pa so se polne vreče
odložile na tla poleg kontejnerja.

2.7. Transport odpadkov od jame do kontejnerjev in ločevanje
odpadkov
Transport odpadkov od jame do kontejnerjev se je izvedel neporedno z dvigalom. Zaradi pomanjkanja
embalaže se odpadkov ni ločevalo. V kontejner smo odlagali pretežno kovinske odpadke in odpadno
embalažo, v vrečah, odloženih poleg kontejnerja, pa mešane odpadke.

3.

Opis delovanja ekip

Pri čiščenju je sodelovalo 18 jamarjev in jamark ter strojnik na kamionskem dvigalu. V jami je hkrati delalo
13 jamarjev, ki so istočasno polnili po štiri velike vreče. Komunikacija med ekipo v jami in strojnikom na
dvigalu je potekala neposredo. Zunanja ekipa dveh jamarjev in strojnika na dvigalu je skrbela za stresanje
odpadkov v kontejner in odlaganje polnih vreč poleg kontejnerja. Na terenu je bila še ekipa za snemanje
filma in fotografiranje, ekipa za usmerjanje prometa in logistična ekipa.

3.1.

Udeleženci čiščenja

Zdravko Bučar, Damijan Šinigoj, Peter Gliha, Jasna Šinigoj, Matija Gašperšič, Anže Tomšič, Jože Tomšič,
Borivoj Ladešič, Tomaž Grdin, Anton Tramte, Miha Primc, Uroš Mervič, Tomaž Bukovec, Črt Bučar, Sandi
Vidrih, Mojca Arlič, Primož Patreneš, Klemen Mihalič.

3.2. Statistični podatki
V jamo smo se spustili 13 krat in opravili 16 dvigov odpadkov: 3-krat večje kosovne opadke s kiblo in 13
krat pretežno mešane odpadke v velikih vrečah. Povprečni zadrževalni čas v jami je bili eno uro in
devetintrideset minut.
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4.

Sestava odpadkov

Odpadki se zaradi pomanjkanja embalaže niso ločevali. Med odpadki smo zasledili kovinske odpadke
(kolesni obroči, deli vozil, bela tehnika), odpadno embalažo (plastične vreče in zaboji) in mešane odpadke.
Živalski odpadki so bili v obliki kosti, tako da smo jih zbirali skupaj s komunalnimi odpadki. Večje embalaže z
nevarnimi odpadki nismo zasledili, manjša pa je bila prazna, zato smo jo odložili med komunalne odpadke.
Med odpadki nismo zasledili ostankov neeksplodiranih ubojnih sredstev in tudi ne človeških posmrtnih
ostankov.

5.

Količine odpadkov

Mešani odpadki – embalaža in odpadno železo; 1 kontejner 7 m3 oziroma 1580 kg.
Mešani odpadki – 6 velikih vreč, 6 m3 oziroma 1380 kg.
Skupaj smo iz jame odstranili 13 m3 oziroma 2960 kg odpadkov.
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6.

REZULTATI

6.1. Stanje v jami po zaključenem čiščenju
Jama je delno očiščena predvsem kosovnih odpadkov in vrhnjega sloja mešanih odpadkov.
Po odstranitvi vrhnje plasti odpadkov smo ugotovili, da je delež gradbenih odpadkov zelo majhen,
prevladujejo mešani odpadki, odpadna bela tehnika in odpadna embalaža. Med čiščenjem jame
smo odprli prehod v spodnji del jame, ki je prav tako poln odpadkov. Ocenjujemo, da je po
odstranitvi 13 m3 v jami še vedno 50 m3 odpadkov.
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7.

PRILOGE

7.1. Tehtalni listi
7.1.1. Tehtalni list 1497/16 – mešani odpadki
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7.1.2. Tehtalni list 1550/16 – mešani odpadki
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7.2. Zapisi
7.2.1. Seznam spustov v jamo
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7.2.2. Seznam dvigov odpadkov
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7.3. Slikovni material
7.3.1. Pred čiščenjem, pogled na kup odpadkov pod vhodnim breznom
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7.3.2. Pred čiščenjem, isti kup iz dna jame

7.3.3. Stanje pred čiščenjem, pogled na kup od blizu

Jamarski klub Novo mesto , Müllerloch ( poročilo delnega čiščenja )

14

PRILOGE

7.3.4. Stanje pred čiščenjem, isti kup še z druge strani

7.3.5. Stanje pred čiščenjem, detalj sestave odpadkov
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7.3.6. Čiščenje jame, ročno nalaganje kosovnih odpadkov in strganje odpadkov v vrečo

7.3.7. Izvlek velikih vreč
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7.3.8. Izvlek odpadkov s kiblo

7.3.9. Nalaganje odpadkov v kontejner in urejanje prometa
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7.3.10. Delno napolnjen kontejner – sestava odpadkov

7.3.11. Stanje po delnem čiščenju, pogled z roba brezna proti dnu
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7.3.12. Stanje po delnem čiščenju, pogled na stožec odpadkov od blizu

7.3.13. Po delnem čiščenju, pogled na stožec odpadkov od blizu
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7.3.14. Po delnem čiščenju, pogled na kup odpadkov pod vhodnih breznom

7.3.15. Po delnem čiščenju - pogled na stožec odpadkov z druge strani
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7.3.16. Ob zakjučku čiščenja – celotna ekipa ob odstranjenih odpadkih
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