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Osnovni podatki o jami 

Ime jame: Mullerloch 

Sinonim: Müllerloch, napačno tudi »Golobja jama« 

Katastrska številka jame: 2429 

Koordinate centroida vhoda1 (GK): Y- 493.048 določene po: LIDAR (±2 m) 
(http://gis.arso.gov.si/)  X- 50.514 

Koordinate centroida vhoda (ETRS89): X- 492.678 
 Y- 50.999 
Dolžina rovov: 40 m 

Globina rovov: 13 m (verjetno ocena) 

Prva registracija: Dušan Novak (JK Železničar; pred 1955) 

Vodostaj: glede na bližino in nadmorsko višino bližnje struge Rinže in nadmorsko višino dna jame, 
slednjega verjetno ob poplavah za nekaj metrov zalije voda 

 

Lastniški podatki o zemljišču vhoda v jamo2 

Katastrska občina: Livold (1581) 

Št. parcele: 4063/1 

Lastnik (upravljavec) parcele (4063/1): 

• Javno dobro (cesta). 

Občina: Kočevje 

 

Dostop 

Oddaljenost centroida vhoda od najbližje ceste: 5 m (asfalt) 

Dostop kontejnerskega vozila: možen 5 m od vhoda v jamo po bližnji asfaltirani cesti 

Uporaba drugih zemljišč: parcela št. 3231 (K.O. 1593-Črni Potok) za upravljanje izvleka odpadkov 
(posreden začasen vpliv) 

                                                           
1 Jama ima dva vhoda; kot glavni je upoštevan tisti na JZ strani regionalne ceste (Karta 2). 
2 Zaradi zamika rabe glede na zemljiški kataster (Karta 1 in 2) velja podatek za formalnega lastnika, glede rabe je 
zemljišče funkcionalno v okviru parcele št. 3231 (K.O. 1593-Črni Potok) – 1/1 lastnik: Marija Ribnikar, Željne 17, 
1330 Kočevje.  



 

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Mullerloch (projekt čiščenja) 
 
 

 

 

Karta 1: Podatki o splošni legi vhoda v jamo jame (rdeča pika). Ortofoto je iz obdobja 2012-2014. 

 

Podatki o odpadkih 

Popis onesnaženosti: 2. 5. 2015 

Ocenjena količina: ob popisu onesnaženosti jam na Kočevskem 2. 5. 2015 količina odpadkov ocenjena 
na 50 m3 

Lokacija odpadkov: vhodno brezno oz. dvorana z nadaljevanjem preko ožjega prehoda do dna jame 
(100 %) 

Vrstna sestava odpadkov: 

• drobni komunalni odpadki: 33 % (embalaža, vrečke), 
• večji gospodinjski aparati: 2 % (štedilnik, radiator), 
• pohištvena oprema: /, 
• vozila: /, 
• mrhovina: 5 % (kosti), 
• gradbeni odpadki: 60 % (gradbeni material, zemlja, pesek), 
• industrijski odpadki/odpadki iz obrti: /, 
• drugo: /. 
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Nevarni odpadki: 

• življenjsko/zdravstveno: /, 
• okoljsko: /. 

Globina odpadkov: ocenjena na povprečno 10 m (vrh odpadkov točno 6 m pod robom vhoda, najnižji 
odpadki na najnižjem delu jame (13 m po ocenjenih podatkih iz Katastra jam)-zaradi stožčaste oblike se 
pretežni del odpadkov nahaja na spodnjem delu »stožca«) 

 

Predviden način sanacije 

Način iznosa odpadkov iz jame: 

• odkopavanje odpadkov, nalaganje v plastične sode, »big bag« vreče ali manjši kontejner, 
• izvlek zaradi količine odpadkov, kratke razdalje od asfaltirane ceste in od kontejnerjev 

priporočljiv z avto dvigalom (sicer možen tudi ročno preko sistema škripčevja, s pomočjo 
električnega ali traktorskega vitla s kratko jeklenico (25-50 m), izvlek težjih odpadkov z dna 
jame do vhodne vertikalo zaradi varnosti čiščenja ročen, 

• kratek transport odpadkov od vhoda do kontejnerja lociranega na robu regionalne ceste 
(zaradi količine odpadkov, odsotnosti prelaganja in bližine asfaltirane ceste priporočljiv z avto 
dvigalom) 

Tehnična zahtevnost čiščenja: 3 (velja za vhodno brezno oz. dvorano), 1 (v primeru več kot 50 kg težkih 
odpadkov na spodnjem delu podornega stožca izven vertikale vhoda) 3 

Tehnična zahtevnost transporta odpadkov od jame do kontejnerja: tehnično in časovno nezahtevna 
(zaradi velikih dimenzij in enostavne konfiguracije vhoda in jame ter kratkosti transporta od vhoda do 
ceste) 

Minimalno število oseb za izvedbo čiščenja: 4 (zaradi količine odpadkov priporočljivo znatno več) 

Časovna dinamika: 

• akcijo po možnosti izvesti pri temperaturah pod 8 °C (vsaj preko dela dneva), da se zagotovi 
efektivno naravno zračenje jame, 

• sočasna postavitev vsaj treh 5-8 m3 kontejnerjev ob regionalni cesti oz. njenem JZ robu 
(Karta 2; 1 dan pred načrtovanim čiščenjem ali tik pred čiščenjem – zagotavljanje pretočnosti 
prometa na regionalni cesti), zavarovanje cestnega odseka ob upoštevanju mesta za avto 
dvigalo, 

• postavitev avto dvigala (preferenčna želja izvajalca; na dan čiščenja), 
• opremljanje jame na vhodu za zagotovitev dostopa do odpadkov (na dan čiščenja), 

                                                           
3 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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• čiščenje: nalaganje odpadkov priporočeno po sistemu »od spodaj navzgor« (rahljanje 
odpadkov s spodkopavanjem, neposredno vsipanje odpadkov v »big bag« vreče ali sode, izvlek 
po razmeroma gladki predhodno očiščeni poševnini), vertikalen izvlek odpadkov po vhodni 
vertikali in pomik do kontejnerja (zadnja faza naj se izvede ob trenutni zapori prometa; trajanje 
1-2 dni), 

• razopremljanje vhoda v jamo (ob koncu čiščenja), 
• odvoz kontejnerjev (tekom čiščenja zaradi omejenega prostora ob cesti in zagotavljanje 

pretočnosti prometa; trajanje 1-2 dni), 
• odstranitev zavarovanja odseka regionalne ceste (po odstranitvi zadnjega kontejnerja). 

 

Slika 1: Tehnična skica predlaganega najustreznejšega načina izvleka odpadkov. Iz vhodne vertikale jame 
(6 m + razdalja od ročice avto dvigala do višine vhoda) se priporoča izvlek z avto dvigalom (1; zelene črte), za 
privlek težjih odpadkov pod vhodno vertikalo pa sistem škripčevja z ročnim izvlekom (2, modre črte). 

 

Ločevanje odpadkov: nujna (na kovinske odpadke in preostanek odpadkov), priporočljivo že delno 
sortiranje odpadkov v jami 

Deponiranje odpadkov: preko Komunale Kočevje na deponijo komunalnih odpadkov, kovinske 
odpadke v sistem ločenega zbiranja odpadkov 



 

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Mullerloch (projekt čiščenja) 
 
 

Splošne in specifične nevarnosti: 

• padec v globino: zavarovanje okolice vhoda v jamo s trakom za zmanjšanje možnosti padca v 
vhodno brezno, 

• nevarnost padajočega kamenja v vhodnem delu: odstranitev labilnega kamenja v vhodnem 
breznu, zavarovanje vseh oseb v jami s čelado, 

• izvlek težkega tovora na višini ob uporabi avto dvigala: ob izvleku umik iz vhodne vertikale ter 
iz območja pričakovanega razsipanja odpadkov. 

 

Karta 2: Prikaz lastništva po katastru in Lidar reliefa. Označena sta glavni (velik križec) in stranski (majhen 
križec) vhod v jamo Mullerloch. Rdeč kvadrati prikazujejo predlog postavitve kontejnerjev, rumena pika 
predlog postavitve informacijske table (ob že urejenem obcestnem počivališču, rumena črta predlog 
postavitve obcestne ograje, vidi pa se tudi poplavna struga Rinže z zamreženimi požiralniki (katavotroni). 

 

 

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 
možen vertikalen dostop do najdišča), fotografiranje NUS, posvetovanje z naročnikom čiščenja 
glede nadaljnjega čiščenja jame 
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Okoljsko nevarni odpadki: 

• izločanje nevarnih odpadkov ter preprečevanje uhajanja izcednih vod v tla; 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, 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 (obcestna ograja (po možnosti nadvišana) v dolžini 15-20 m, vzdrževanje gostega 
drevja za omejitev enostavnega dostopa z vozilom do vhoda v jamo; Karta 2) 

Informativna tabla: da (navedba osnovnih informacij in čiščenju jame Mullerloch, osnovne informacije 
o toku Rinže (ob visokem vodostaju mimo in skozi bližnje jame), podzemnemu toku proti Bilpi, urejenih 
požiralnikih (katavotronih) v bližini, zanimivost velike gostote jam v bližnji okolic, varovanju krasa in 
podzemnih jam, karta širšega območja jame; Karta 2) 

Nadzor s kamero: ne (odpadki so v glavnini stari 20 let, najmlajši so ocenjeni na 5 let, z izjemo manjših 
priložnostnih količin, ki jih ni smiselno preprečevati z znatnejšimi tehničnimi ukrepi, odlaganje 
odpadkov v jamo praktično ni več aktivno) 


