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POVZETEK 
Za potrebe čiščenja onesnaženih jam na Kočevskem v okviru projekta Life+ Kočevsko ter splošnega 
vpogleda v onesnaženost podzemlja je bil opravljen pregled onesnaženosti 90 jam na območju Natura 
2000 Kočevsko (SPA 5000013 in pSCI 3000263) in 2,5 km pasu ob njem. Med identificiranimi in 
popisanimi 90 jamami jih je bilo 12 uničenih (običajno z zasutjem; od tega 4 jame povsem zasute z 
odpadki), 59 onesnaženih (od tega 4 zasute z odpadki), 23 jam pa čistih. V popisanih jamah leži okoli 
1.310-2.106 m3 odpadkov. Med onesnaženimi jamami prevladujejo tiste z manj kot 1 m3 odpadkov 
(36 %), glavnina odpadkov (73 %) pa leži v najbolj onesnaženih jamah (nad 50 m3 odpadkov). Nad 
50 m3 odpadkov se nahaja v 5 jamah, v najbolj onesnaženi (Jama pri križu ob cesti na Rigelj) kar 500-
1.000 m3. Glavni vir odpadkov so v času intenzivnega onesnaževanja pred desetletji predstavljala 
gospodinjstva. V približno polovici jam najnovejši odpadki niso starejši od dveh let kar priča o še vedno 
prisotnem odmetavanju odpadkov v jame. V 52 % onesnaženih jam je bila prisotna mrhovina oz. 
živalski ostanki; najbolj na obrobju vasi izven Kočevskega polja, kjer se s kmetijstvom in lovom preživlja 
večji del populacije. Mrhovina v jamah predstavlja velik negativen vpliv na mikrobiološko kakovost 
podzemne vode ter veliko oviro pri čiščenju. Problem je sistemske narave, saj po dostopnih podatkih 
zoper drobovino drobnice in ostanke skubenja perjadi ni sistemskega ukrepa za ravnanje, jame pa so 
priročno okolje za odlaganje. 

 

ABSTRACT 
To start with cleaning activities planned in Life+ project Kočevsko and to get general overview over the 
pollution of the underground with solid wastes, inventory of pollution for 90 caves was made in the 
area of Natura 2000 Kočevsko (SPA 5000013 in pSCI 3000263)with 2.5 km buffer zone. Among 
90 inventoried caves 12 caves were destroyed (most probably buried, 4 of them surely with wastes), 
59 caves polluted (among which 4 buried with wastes) and 23 caves still clean. Sum of wastes is 
estimated to 1,310-2.106 m3. The most numerous are caves with less than 1 m3 of solid wastes (36 %). 
However, the biggest portion of wastes (73 %) is deposited in the most severely polluted caves (ober 
50 m3 of wastes). More than 50 m3 of wastes were detected in 5 caves. In the most severely polluted 
cave (Jama pri križu ob cesti na Rigelj) quantity of wastes is estimated to be between 500 and 
1,000 m3. Several decades ago, the main source of wastes was households and those wastes are still in 
caves while among younger wastes carcass and offal seems to increase. In 52 % of polluted caves 
(especially in agricultural settlements around Kočevje basin/polje), carcass and offal can be found. 
About 50 % of caves contain wastes that are not older than 2 years that indicates active pollution. 
Carcass and offal decrease microbiological quality of water sources and are severe obstacle for 
cleaning activity. Problem is related to the waste management system failure since offal of sheep and 
goats and feather of chicken and turkey is not subject of any systematic treatment, while holes are 
convenient environment for disposal. 
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1. UVOD 
 
Kras je značilen slovenski pojav, saj se razteza na okoli 44 % slovenskega ozemlja. Njegov sestavni del 
so tudi kraške jame ter brezna. V Sloveniji je bilo v začetku leta 2015 registriranih že 11.392 jamskih 
objektov. Število na novo registriranih jam se letno poveča za vsaj 50 novih objektov, ob raziskavah pa 
odkrivamo tudi nove rove v že znanih jamah. 

Čeprav so jame zaradi svoje pomembnosti prepoznane kot naravne vrednote državnega pomena in jih 
varuje celo poseben zakon (Zakon o varovanju podzemnih jam, Ur. l. RS št. 2/04), se mestoma v njih 
odraža negativen odnos človeka, ki se v skrajnosti kaže predvsem skozi uničenje in onesnaženost. 
Vizualno ter neposredno se s problemom srečujemo predvsem jamarji, ki jame obiskujemo, posredno 
pa se onesnaženost jam odraža na slabši kakovosti ne le dolvodno ležečih vodnih virov, ki so zajeti za 
vodooskrbo, temveč tudi na slabši kvaliteti podzemne vode, ki je tudi habitat človeške ribice (Proteus 
anguinus) ter drugih znatno manjših podzemeljskih živali. Onesnaženost jam je problematična z dveh 
vidikov, in sicer kot že omenjeni (a) vir onesnaženja, hkrati pa odpadki v jami predstavljajo tveganje za 
časovno odloženo sproščanje nevarnih snovi, ki jih trenutno v podzemni vodi še nismo zaznali, a se 
lahko pojavijo, ko se bo povečala intenziteta sproščanja strupenih snovi v podzemlje zaradi 
dotrajanosti zaščitne embalaže. Praktično edini naravni način zmanjšanja toksičnosti odpadkov je 
razredčevanje, ki pa je problematično predvsem ob poletnih nizkih vodostajih, zato se takrat pojavlja 
tudi največ problemov z onesnaženostjo podzemne vode. Če je jama povsem zasuta z odpadki, jo je ob 
onesnaženosti dolvodnega izvira zaradi množice kotanj na krasu, ki predstavljajo potencialno 
nahajališče odpadkov, praktično nemogoče odkriti. 

Z namenom odkrivanja stopnje onesnaženosti jam so bili v zadnjih desetletjih izvedeni lokalni in 
regionalni popisi onesnaženosti jam. Najboljši ažurni regionalni popisi onesnaženosti jam so na voljo 
za nizki dolenjski kras (HABE 1982, HUDOKLIN 1995, 2002), kjer so pri osveščanju učinkovito sodelovali 
tudi mediji (HUDOKLIN 1996). Precej manj ažurni so na voljo za Belo krajino, Notranjsko (DRAME 1989). Za 
planoto Kras imamo iz leta 2013 (PRELOVŠEK 2013) na voljo popis 99 jam, ki pa ga zaradi naključno 
opredeljenega vzorca lahko posplošimo na vse znane jame na Krasu. Zaokroženih popisov 
onesnaženosti jam na Kočevskem (PUC 1987), Gorenjskem in Štajerskem do sedaj ni bilo. Na podlagi 
popisov ocenjujemo, da je v Sloveniji onesnaženih od 10 do 15 % jam, torej dobrih 1.000 jam. V bolj 
poseljenih regijah se ta delež lahko dvigne tudi nad 25 %. Zaskrbljujoče je, da v vsaki jami, ki leži blizu 
naselja in neposredno ob poti, z veliko verjetnostjo pričakujemo odpadke. Sistematični regionalni 
popisi onesnaženosti jam so tudi izredno dobra osnova za prioritetni seznam čiščenja jam, ki je nujen 
nadaljnji korak za zmanjševanje trenutnega obremenjevanja okolja in tveganja za onesnaženje. 

Tekom priprave projekta Life+ Kočevsko se je pokazalo, da se je čiščenja jam praktično nemogoče lotiti 
iz sedanjih zapisov o onesnaženosti (Geopedia, Kataster jam, osebno poznavanje onesnaženosti s 
strani jamarjev), saj so podatki zastareli, zaradi arhivskega značaja težje nedosegljivi, razpršeni in 
premalo natančni za izpeljavo čiščenja jam. Slabost predstavljajo tudi slabo določene lege vhodov v 
jame, s čemer je oteženo že iskanje vhoda v jamo kot tudi njena identifikacija. Pred čiščenjem jam je bil 
zato v okviru akcije A.2 izpeljan popis onesnaženosti izbranih jam na Kočevskem. 
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2. NAMEN IN CILJI POPISA ONESNAŽENOSTI JAM NA KOČEVSKEM 
 

Namen popisa onesnaženosti jam je popis količine, vrstne sestave, okoljsko nevarnih odpadkov ter 
starosti trdnih odpadkov v jamah na Kočevskem oz. na širšem območju Nature 2000 (SPA 5000013 in 
pSCI 3000263 + 2,5 km pas ob njem) ter vpliva na habitat človeške ribice. Ker bi bil popis vseh znanih 
jam (1.8291) časovno, organizacijsko in finančno neizvedljiv ter zaradi znane praktične neonesnaženosti 
jam na kraških pogorjih (Stojna, Goteniška Gora, območje Visokega Roga), se je terenski popis omejil 
na vzorec 90 jam, ki ležijo bližje cestam, naseljem in bivanjskim objektom. Statistično dobro določen 
vzorec jam bi lahko na podlagi ugotovljene povezanosti dejavnikov (npr. oddaljenost od ceste, naselja, 
koncentracija poselitve) kasneje z multikriterijsko analizo posplošili (ekstrapolirali) na terensko 
nepregledane jame, torej vseh 1.829. 

Prvotna primarna cilja sta bila na začetku dva, in sicer: 

a) določiti stopnjo onesnaženosti jam na Kočevskem oz. na širšem območju Nature 2000 
Kočevsko (SPA 5000013 in pSCI 3000263) ter 

b) pripraviti nabor cca. 10 onesnaženih jam, ki bi bile primerne za čiščenje v sklopu akcije C.1. 

S popisom onesnaženosti jam obeh ciljev hkrati ni bilo mogoče doseči, saj zaradi slabo določenih 
lokacij vhodov v jame nismo uspeli določiti vzorca jam, ki bi bil primeren za ekstrapolacijo na vse jame. 
Kot ključen problem se je pokazala izredno nezanesljiva oddaljenost vhoda v jame od najbližje ceste, 
ki je eden izmed ključnih dejavnikov, ki vpliva na onesnaženost jam. To je bilo ugotovljeno že v 
preteklosti pri monitoringu netopirjev (PRESETNIK 2011). Iz tega izhaja, da v sklopu sekundarnih ciljev 
nismo mogli določiti osnovne povezave med poselitvijo, lokacijo vhoda v jamo, njeno karakteristiko 
(brezno, vodoravna jama) in onesnaženostjo. 

Da bi dosegli prag cca. 10 onesnaženih jam, ki bi bile primerne za čiščenje in na katerih sloni ključna 
akcija C.1, smo prvotni cilj (a) preoblikovali v popis čim več onesnaženih jam, pri čemer smo žrtvovali 
naključen oz. vsaj statistično dobro opredeljen vzorec jam. Zaradi te spremembe popisa ni možno 
ekstrapolirati na druge znane jame na območju Kočevske oz. širšega območja Natura 2000 Kočevsko 
(SPA 5000013 in pSCI 3000263), saj je onesnaženost nujno manjša, ni pa znano za koliko. 

Pri doseganju primarnih ciljev smo mimogrede opravili še kontrolo zgrešenosti leg vhodov v jame, ki se 
sicer neposredno ne tiče popisa onesnaženosti jam, je pa s popisom onesnaženosti jam preprosto 
dosegljiv in za druge študije uporaben podatek.  

                                                           
1 Na podlagi baze Katastra jam izdelanega septembra 2014. 
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3. METODOLOGIJA (PRIPRAVE NA POPIS IN IZVEDBA POPISA 
ONESNAŽENOSTI JAM) 

3.1. OBMOČJE, OPREDELITEV VZORCA IN NJEGOVE ZNAČILNOSTI 
 

Območje projektne naloge obsega Kočevsko; natančneje Naturo 2000 Kočevsko (SPA 5000013 in pSCI 
3000263), ki je hkrati projektno območje projekta Life+ Kočevsko, z 2,5 km širokim obrobnim pasom. S 
slednjim smo v popis zajeli tudi jame, ki so sicer izven območja Natura 2000 Kočevsko, a ležijo v 
neposredni bližini poselitvenih centrov (Ribniško-Kočevsko polje, Dolenjske toplice, Z rob Bele krajine) 
in (a) so kot take najbolj na udaru onesnaževanja in (b) vsaj deloma dolvodno vplivajo na habitat 
proteusa (npr. V rob Kočevskega polja). Izmed 1.829 jam je po Katastru jam (stanje september 2014) za 
onesnažene, zasute ali uničene opredeljenih 83 jam, torej 4,5 %. V primerjavi z oceno za Slovenijo (10-
15 %), ki upošteva pretekle popise onesnaženosti, je delež izredno majhen in ga lahko ocenimo za vsaj 
1-krat podcenjenega. Med že evidentiranimi onesnaženimi jamami je tudi nekaj takšnih, ki niso zasute 
zaradi odmetavanja odpadkov (npr. Jama pod Krenom), a je po oceni njihov delež izredno majhen. 

Prvotno nameravano naključno določitev vzorca 90 jam ali pa statistično dobro opredeljenega vzorca 
90 jam smo zamenjali z izborom jam, ki ležijo: 

• blizu ceste (enostavnost odlaganja odpadkov), 
• v bližini večje koncentracije poselitve (vir odpadkov kljub komunalni urejenosti) ter 
• v bližini objektov primernih za stalno ali občasno bivanje (vir odpadkov ob komunalni 

neurejenosti). 

Vsi navedeni dejavniki so se v preteklosti izkazali za ključne pri stopnji onesnaženosti jam. Da bi te 
dejavnike čim bolje opredelili in morda že pridobili določene podatke o onesnaženosti, žal nismo mogli 
postopka objektivizirati in avtomatizirati z računalniškimi orodji (GIS), zato smo fizično pregledali 
453 zapisnikov o jamah. Slednje smo določali na osnovi: 

• lege v osrednjem območju habitata človeške ribice, 
• lege v bližini poselitvenih centrov (Kočevsko polje, okolica posameznih naselij) in individualnih 

objektov z nerešenim odvozom komunalnih odpadkov (gozdne, lovske in taborniške koče), 
• lege v bližini cest (predvsem pod njimi, v manjši meri nad njimi), 
• imajo vertikalne vhode (v horizontalnih se običajno pojavljajo nepomembne količine 

odpadkov), 
• imajo že dokumentirano pojavljanje odpadkov (večjo količino ali manjšo količino s potencialom 

za dodatno odlaganje; podatki pridobljeni tudi s strani gozdarjev Zavoda za gozdove Slovenije, 
OE Kočevje). 

Pregledane jame smo lahko razdeli v 3 skupine: 

• SKUPINA 1: 343 jam, kjer (a) onesnaževanje pred dvema desetletjema ni bilo zabeleženo, (b) se 
sporadično nahaja manjša količina odpadkov brez izrazitega potenciala za nadaljnje 
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odmetavanje odpadkov, (c) ležijo jame predaleč od dostopne poti ali (č) nekaj (deset) metrov 
nad njo, 

• SKUPINA 2: 84 jam, kjer je bila (a) dokumentirana znatnejša onesnaženost, (b) manjša 
onesnaženost s potencialom nadaljnjega odlaganja odpadkov ali (c) pa vhodi v jame ležijo tako 
blizu poti, da je onesnaženost verjetna, čeprav v času registracije jame ni bila dokumentirana 
(velja predvsem za starejše jame), 

• SKUPINA 3: 26 jam, ki so na meji med prvo in drugo skupino. 

Zapisnike o jamah iz zadnje skupine smo še enkrat pregledali in 6 jam, ki imajo večjo verjetnost 
onesnaženja, uvrstili v skupino 2. Tako je bil oblikovan vzorec (Slika 1, Priloga 1 in 2): 

• 90 jam, ki pridejo v poštev za popis (nova skupina 2), ter 
• 20 jam, ki pridejo v poštev za popis, v kolikor katera izmed 90 jam ne bi bila najdena na 

terenu. 

 

 

Karta 1: Jame na območju Natura 200 Kočevsko (rdeča linija) in 2,5 km pasu ob njej. Sivost odtenka predstavlja 
gostoto poselitve (poselitvene centre), sive linije pa so ceste vključene v bazo GJI 2013. Jame so razdeljene v 
4 kategorije: 90 jam predvidenih za popis (rdeče točke), 20 jam kot rezerva za popis neindentificiranih jam 
(oranžne točke), 343 jam, za katere so bili pregledani zapisniki, a niso bile uvrščene na popisni seznam (zelene 
točke) in jame, za katere ni bil opravljen fizičen pregled zapisnikov (črne točke). 

 

Ker se je med popisom izkazalo, da nekatere izmed 20 jam zelo verjetno ne bodo onesnažene in jih 
zato nima smisla popisovati, jamarji JK Novo mesto pa so tekom popisa pri svojem rednem 
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raziskovalnem delu odkrili nove onesnažene jame, smo 4 jam iz rezervnega seznama zamenjali z 
novimi ter jih vključili med 90 popisanih jam. 

 

3.2. POPISNI OBRAZEC 
 
Popisni list je zagotavljal enotnost popisa in izvedbo statističnih analiz. Za osnovo popisnega obrazca 
smo vzeli popisni obrazec, ki je bil izdelan za izvajanje popisa onesnaženosti 99 jam na Krasu 
(PRELOVŠEK, 2013), ter vanj vnesli nekaj manjših sprememb. Zaradi boljše preglednosti je bil pripravljen 
za izpis na format A3. Predstavlja ugodno razmerje med željami za potrebe statističnih analiz (čim več 
relevantnih podatkov o onesnaženosti) in dejanskim stanjem (nižja raven strokovnosti pri članih 
jamarskih društev, omejena dostopnost podatkov, omejeni finančni viri). V grobem lahko popisni list 
razdelimo na naslednje 3 sklope (Priloga 3): 

• splošni podatki o jami, 
• podatki o onesnaženosti jame in 
• podatki o popisu. 

Splošni podatki o jami zagotavljajo identifikacijo jame, novo oz. obstoječo lego vhoda v jamo, 
nekdanjo ter sedanjo dostopnost jame. Podatki o onesnaženosti jame zagotavljajo stanje jame z vidika 
onesnaženosti, skupno količino in oceno natančnosti določitve količine odpadkov, grobo strukturo 
odpadkov po deležih, prisotnost tekočih odpadkov, najmanjšo, povprečno in največjo starost 
odpadkov, prisotnost in vrsto okoljsko ter življenjsko nevarnih odpadkov, obseg onesnaženja jame ter 
morebitne izdatnejše informacije o onesnaženosti jame. Podatki o popisu opredeljujejo zapisnikarja, 
udeležence popisa, organizacijo, ki je izvedla popis, ter datum popisa in izpolnjevanja popisnega 
obrazca. 

Za praktično vse onesnažene jame so bile izdelane skice nahajališč odpadkov (oz. označeno na načrtu, 
če je bil dosežen dogovor z avtorjem načrta), ob terenskem preverjanju pa so bile posnete tudi 
dokumentarne fotografije odpadkov. 

 

3.3. TERENSKI POPIS ONESNAŽENOSTI JAM 
 
Popis onesnaženosti jam na terenu so izvajali člani JK Novo mesto v obliki 5 skupin, pri lociranju pa jim 
je pomagala skupina Kočevcev, ki ustanavljajo novo jedro kočevskega društva z jamarstvom kot eno 
izmed osnovnih dejavnosti v okviru Društva taktičnih veščin IBS. 

Popis je potekal od 21. aprila do 15. avgusta 2015, do konca avgusta 2015 pa je bilo izdelano zaključno 
poročilo. Tekom popisa v jamah ni bilo snega ali ledu, ki bi znatno otežila ali onemogočala popis 
onesnaženosti jam. 
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4. REZULTATI POPISA ONESNAŽENOSTI JAM 

4.1. LOCIRANJE IN IDENTIFIKACIJA JAM 
 

Med največje začetne težave se je po pričakovanju uvrstilo lociranje in identifikacija vhoda jam, saj so 
bili podatki stari tudi več kot 50 let, lega vhoda določena površno (na takrat dostopnih kartah v merilu 
1:50.000) in pogosto zgolj opisno. Tako 17 % (19 jam) ni bilo najdenih, 52 % (57 jam) je imelo lego 
vhoda zgrešeno za več kot 10 m, pravilno (zgrešenost koordinat manj kot 10 m) pa le 30 % (33 jam). 
Povprečna napaka lege vhoda znaša 184 m kar je nadpovprečno za slovenske razmere. Za nekatere 
jame z napako v legi vhoda več kot 100 m še vedno ni povsem jasno ali so bile pravilno identificirane, 
ali pa gre za na novo odkrite jame. Nekaterih jam se tudi po večdnevnem iskanju ni uspelo locirati in so 
lahko zasute (z odpadki ali pa z inertnim gradivom – naravno ali umetno). Identifikacijsko presojo so na 
terenu ter v katastru jam (na podlagi zapisnikov z načrti) v končni fazi preverili člani JK Novo mesto. 

 

4.2. STOPNJA ONESNAŽENOSTI JAM (DELEŽ ONESNAŽENIH JAM IN KOLIČINE 
ODPADKOV) 
 
Med identificiranimi in popisanimi 90 jamami jih je bilo 12 uničenih (običajno z zasutjem; od tega 
4 jame povsem zasute z odpadki), 59 onesnaženih (od tega 4 zasute z odpadki), 23 jam pa čistih. Med 
naštetimi so 4 jame štete dvojno, saj so zasute z odpadki (v razredu zasutih in hkrati v razredu 
onesnaženih). 
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Karta 2: Onesnaženost jam po količini odpadkov (neonesnažene-zelene točke, onesnažene: rdeče točke po 
razredih do 1 m3, 1-5 m3, 5-10 m3, 10-25 m3, 25-50 m3, nad 50 m3). Rdeče črte predstavljajo občinske meje, sivi 
poligoni pa razširjenost krasa. 

 

V popisanih jamah leži okoli 1.310-2.106 m3 odpadkov. Razpon je precej velik zaradi težke določitve 
prostornine odpadkov zlasti v bolj onesnaženih jamah, kjer odpadki za več (deset) metrov prekrivajo 
dno jame. V takem primeru ocena količine odpadkov pa temelji na primerjavi starih in novih načrtov 
jam in izračunu razlike v volumnih. Pri tem stari (pa tudi novi) načrti ne dosegajo točnosti, da bi iz njih 
bolje opredelili količino odpadkov. V ožjih breznih ni bilo moč določiti, ali sega plast odpadkov do dna 
ali pa so se zagozdili v breznu in tako rešili spodnji del jame pred neposrednim onesnaženjem. 

Med onesnaženimi jamami prevladujejo tiste z manj kot 1 m3 odpadkov (36 %), nato pa delež čedalje 
bolj onesnaženih jam načeloma eksponentno upada (sploh če iz regresijske analize izpustimo jame z 5-
10 in 10-25 m3 odpadkov, ki jih s popisom očitno nismo povsem zajeli). Če upoštevamo še količino 
odpadkov, se v najbolj onesnaženih jamah (nad 50 m3 odpadkov) nahaja 73 % vseh odpadkov, v tistih 
pod 1 m3 pa le 0,6 % odpadkov. 
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Grafikon 1: Deleži onesnaženih jam glede na količino odpadkov v njih. 

 

 

Grafikon 2: Deleži onesnaženih jam glede na količino odpadkov v njih-povezanost. Barve ustrezajo razredom 
določenih v prejšnjem grafikonu. 

 

Jam z več kot 50 m3 odpadkov je bilo evidentiranih 5, in sicer: 

• Schaffeichloch (55 m3), 
• Pasje brezno (22-85 m3), 
• Odpadno brezno (80-90 m3), 
• Prepad pod Onekom (200-400 m3) in 
• Jama pri križu ob cesti na Rigelj (500-1.000 m3 odpadkov). 
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Glavnina v njih je odpadkov komunalnega izvora (drobni komunalni odpadki in večji gospodinjski 
odpadki), le pri Jami pri križu ob cesto na Rigelj verjetno prevladujejo industrijski odpadki (melaminske 
ultrapas plošče). Zanemarljiv tudi ni delež vozil, ki v 4 jamah z več kot 50 m3 odpadkov predstavljajo 
20-40 % delež. Bolj onesnažene jame (nad 25 m3 odpadkov) ležijo v bližini Kočevja, nekaj pa jih je v 
bližini manjših naselij in predstavljajo vaška smetišča (Koprivnik, Novi Lazi, Stari breg oz. Mala Gora). 
Ker je število onesnaženih jam v razredih 5-10 in 10-25 m3, ki so najpogosteje vaška smetišča, 
podcenjeno, ocenjujemo, da v popis nismo zajeli okoli 66 % vaških smetišč. 

 

4.3. STRUKTURA TRDNIH ODPADKOV 
 

Vrstna sestava odpadkov je od jame do jame močno različna, saj so razmeroma redke jame, ki imajo 
mešano sestavo odpadkov, kar je povezano z namensko rabo onesnaženih jam. V povprečju sledimo: 

• največ drobnih komunalnih odpadkov (50 %), 
• sledi mrhovina (18 %), 
• gradbeni odpadki (10 %), 
• vozila (7 %), 
• drugo (6 %) in 
• večji komunalni odpadki (3 %). 

Pohištvena oprema v popisanih jamah ni bila ugotovljena, saj glede na opažanje na terenu očitno 
odlaga na površinskih črnih odlagališčih. Industrijski odpadki so bili zabeleženi v Jami pri križu ob cesti 
na Rigelj, kjer pod vrhnjo plastjo popisanih odpadkov verjetno prevladujejo ostanki laminatnih 
(ultrapas) plošč. Debelina odpadkov znaša do 18 m pri povprečni širini brezna 20 m. Zaradi kurjenja 
laminatnih plošč, ki so gorele več tednov, in posledičnega propadanja sten se je del nestabilne stene že 
sesul na odpadke, kar predstavlja še dodatno oviro pri morebitnem čiščenju. Vpliv na okolje še 
poslabšuje domneva, da fina ilovica na dnu kaže na občasno poplavljenost, kar pomeni spiranje 
odpadnih snovi v podzemlje Kočevskega roga. 

Mrhovino je najti v 52 % vseh onesnaženih jam. Jam, kjer med odpadki prevladuje (delež nad 50 %), je 
izven osrednjega poselitvenega jedra (Kočevsko polje), in sicer JV od Oneka (2 jami), Kočevski rog 
(2 jami), z deležem med 40 in 50 % pa tovrstne jame najdemo v bližini Grčaric (2 jami), Livolda (1 jama), 
Črnega Potoka (1 jama) in Sredgore (1 jama). Glede na vzorec razširjenosti predvidevamo da gre za 
neprimerno odlaganje ostankov zakola (lahko tudi na črno gojene) drobnice in perjadi, v jamah daleč 
izven naselij pa tudi za krivolov. 

 

4.4. STAROST ODPADKOV 
 

Povprečna starost odpadkov znaša 14 let. Slednja starost ne velja za celotno telo odpadkov, saj je bila 
starost ocenjena le na podlagi vidnega zgornjega sloja odpadkov, ki je najmlajši. Ker pod njim ležijo 
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starejši odpadki znaša povprečna starost odpadkov vsaj 20 let, verjetno pa več desetletij, kar je glede 
na dvig kakovosti življenja zaradi povečane materialne blaginje po 2. svetovni vojni pričakovano. 

Zelo problematično je, da v 85 % primerov še vedno sledimo odpadke mlajše od 10 let, v 75 % mlajše 
od 5 let, v 43 % onesnaženih jam pa odpadki niso starejši od enega leta. To priča o še vedno 
prisotnem rednem odlaganju odpadkov v približno polovico popisanih onesnaženih jam. 

 

4.5. OKOLJSKO IN ŽIVLJENJSKO NEVARNI ODPADKI 
 

Med okoljsko nevarnimi odpadki se najpogosteje pojavljajo mrhovina oz. živalski ostanki ter odpadna 
embalaža olj, barv, katrana, v dveh jamah pa salonitne plošče. Skupaj je količina nevarnih odpadkov 
ocenjena na 23-27 m3 z naslednjimi deleži: 

• odpadna embalaža: 8,2-10,2 m3 
• mrhovina oz. živalski ostanki: 10,5 m3, 
• salonitne plošče: 4,4 m3 (lahko so iz azbesta).  

Ker smo že pri izboru jam za popis izločili nekatere jame, v katerih so bila opažena eksplozivna telesa 
(NUS), saj jih ni moč povsem varno očistiti, so bila slednja (granate) najdena le v dveh jamah, in sicer 
skupaj 10 kosov. Glede na izkušnje s popisa onesnaženosti jam na Krasu (35 NUS v 99 jamah oz. 
1,5 NUS na onesnaženo jamo; PRELOVŠEK, 2013) je količina izjemno nizka. Zdravstveno tveganje (za 
človeka zlasti pri čiščenju, za okolje pa ob periodičnem sproščanju in spiranju v podtalnico), predstavlja 
zavitost živalskih odpadkov v plastične vrečke, kjer vsebina znotraj gnije več let, se periodično sprošča 
zaradi polzenja in obremenjenosti z novimi odpadki ali pa pri samem čiščenju. 

 

4.6. ODDALJENOST OD NAJBLIŽJE POTI IN ONESNAŽENOST JAM 
 

Pretekle študije (npr. Hudoklin, 1995, 2002, PRELOVŠEK, 2011) so pokazale, da ima oddaljenost vhoda v 
jamo od ceste velik vpliv na njihovo onesnaženost. Ob cestah v bližini naselij je praktično vsaka jama 
onesnažena, onesnaženost pa se z oddaljenostjo zmanjšuje. Na oddaljenost močno vpliva tudi višinski 
odnos vhoda v jamo glede na cesto, saj je tudi ob tem popisu slediti močno onesnažene jame tik pod 
cesto in praktično neonesnažene nad njo. 

Z oddaljenostjo od makadamske ceste sicer delež onesnaženih jam upada, vendar ne tako zvezno, kot 
bi morda pričakovali; od razreda »do 10 m« do razreda »50-100 m« delež onesnaženosti linearno 
upada iz 35 % na 10 %, v razredu »nad 100 m« pa vnovič poraste na 27 %. To je rezultat odvažanja 
odpadkov dalje po traktorskih cestah, zato dobimo pri upoštevanju oddaljenosti vhoda v jame od 
najbližje traktorske ceste veliko boljšo povezanost (Grafikon 3). Značilen je izjemno hiter upad deleža 
onesnaženih jam med 10 in 50 m (iz 63 % na 22 %), pri večji oddaljenosti pa delež onesnaženih jam 
počasneje upada, čeprav so razredi širši. Upad onesnaženosti glede na oddaljenost od traktorske ceste 
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je skorajda enkrat večji v primerjavi s podobno študijo popisa onesnaženosti jam na Krasu (PRELOVŠEK, 
2013). To si razlagamo s tem, da so se onesnaževalci na Kočevskem pripravljeni voziti dlje do 
odlagališča v jami, samo da je slednja bližje traktorski cesti. 

 

 

Grafikon 3: Deleži onesnaženih jam glede na oddaljenost vhoda v jamo od najbližje traktorske ceste. 
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5. DISKUSIJA IN VPLIV NA HABITAT ČLOVEŠKE RIBICE 
 

Popis onesnaženosti 90 jam na Natura 2000 območju z 2,5 km širokim pasom ob njem je dobro pokazal 
na stanje onesnaženosti jam v bližini cest, naselij in bivanjskih objektov. Ocenjujemo, da je bila zajeta 
večina jam, ki se jih je s trdnimi odpadki onesnaževalo v preteklosti, zajeli pa smo tudi precej aktivnih 
odlagališč (manjše količine) odpadkov. Med popisanimi jamami pogrešamo nekaj vaških odlagališč, ki 
so očitno ostala nepopisana in bi količino odpadkov vzdignila po oceni za nekaj deset odstotkov. 

Glavnina odpadkov je sicer starejšega izvora, je pa vsakoletno odmetavanje odpadkov v jame še  vedno 
prisotno v približno polovici onesnaženih jam kar ne zmanjšuje ampak ohranja pritisk na okolje. Takih 
jam se brez nadzora, vlaganja inšpekcijskih prijav in reševanja problematike na prostovoljni ravni 
običajno ne čisti, saj se z odstranitvijo odpadkov le vzpostavlja prostornino za nove odpadke, problem 
pa se ne rešuje oz. celo stopnjuje. 

Odlagališča odpadkov v jamah predstavljajo točkoven vir obremenjevanje okolja, ki se z izcednimi 
vodami širi do nivoja podtalnice, od tam proti nižje ležečim izvirom ter tako vpliva na habitat človeške 
ribice. Samočistilna sposobnost znatno upade pod prstjo, od koder se onesnaženost zmanjšuje 
večinoma le z redčenjem z neonesnaženo vodo. Redčenje je najmanj učinkovito v času nizkih 
vodostajev, zato prihaja takrat do povečane prisotnosti onesnaževal v vodi in najslabšega stanja 
habitata. Za razliko od površinskih odlagališč odpadkov je v primeru onesnaževanja jam prst kot vmesni 
(delni) zadrževalec onesnaževal odsotna. 

Študij, ki bi neposredno ugotavljale vpliv odlagališč odpadkov na človeško ribico, ni. Predvidimo lahko, 
da je neposredno pod odlagališči odpadkov ter dolvodno od njih, kamor se scejajo podzemne vode, 
povečano obremenjevanje habitata in povečano tveganje za občasno prekoračitev mejnih 
koncentracij. Na podlagi nevarnih odpadkov, ki so bili že odstranjeni iz jam, lahko predvidevano vpliv 
preko propadanja elektronske opreme (težke kovine, PCB), mrhovine (zoonoze, razkrojni produkti), olj 
in drugih naftnih derivatov iz ostankov vozil, neočiščene embalaže (detergenti, praški, barve, olja…), 
baterij in akumulatorjev (težke kovine, kislina), fitofarmacevtska sredstva in zdravila ter nepredvidljive 
snovi, ki izhajajo iz interakcije med posameznimi odpadki (PRELOVŠEK, 2011).  

Odlagališča odpadkov v jamah so se pojavila in se vzdržujejo praktično na obrobju vsakega naselja na 
območju Kočevske. Z vidika lokacije in količine odpadkov v jamah ocenjujemo vpliv na habitat 
človeške ribice kot: 

• majhen: vzhodni rob Goteniške gore, kjer je sicer pojavljanje človeške ribice vprašljivo, Stojna, 
Poljanska gora, 

• srednji: okolica Grčaric v smeri proti severu, osrednji masiv Kočevskega roga, okolica jame 
Schaffeichloch pri Koprivniku, srednji in spodnji podzemni tok Rinže, 

• velik: severni del Kočevske Male gore in njen del pri Oneku, ponorno območje Rinže v okolici 
Livolda in Črnega Potoka. 

Odpadki ne predstavljajo le obstoječega onesnaževanja podtalnice, ampak tudi stalno nevarnost pri 
nepredvidenem izlitju večje količine onesnaževal, ki je posledica dotrajanosti embalaže.  
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6. PREDLOG PRIORITETNIH JAM ZA ČIŠČENJE 
 

Z vidika projekta Life+ Kočevsko, ki se osredotoča na izboljšanje habitata človeške ribice, je smiselno 
čiščenje jam na območju njenega habitata. Temu pogoju zadostujejo vse onesnažene jame. Nadalje z 
vidika prioritet čiščenja izpostavljamo jame z: 

• večjo količino odpadkov, 
• jame z okoljsko nevarnimi odpadki. 

Jame z manj kot 5 m3 odpadkov sicer predstavljajo vir onesnaženja, a je ta lokalen in ne predstavlja 
večjega regionalnega tveganja. Čiščenje tovrstnih jam je izvedljivo v obliki manjših akcij, ki se jih lahko 
delno financira iz občinskega proračuna (odvoz in deponiranje odpadkov, malica) ob prostovoljnem 
delu društev z naravovarstveno usmerjenostjo (nekatera jamarska društva) v času večjih čistilnih akcij 
(npr. spomladi). Takih jam je med 59 onesnaženimi 36. Prioritetno je torej čiščenje jam z več kot 5 m3 
odpadkov, kamor se uvršča 19 jam, in sicer2: 

• 5-10 m3 odpadkov: 
o Oneška jama (8 m3 odpadkov), 
o Prvoaprilska jama 2 (7 m3 odpadkov), 
o Brezno na Ognjilu (5-10 m3 odpadkov; veliko odpadkov (živalski odpadki?) je v 

plastičnih vrečah), 
o Brezno pod Lukaš hribom (5-7 m3 odpadkov), 

• 10-25 m3 odpadkov: 
o Brezno ob cesti (20 m3 odpadkov; sveža drobovina in kože), 
o Kunje Brezno (20 m3 odpadkov; 10 m3 mrhovine in živalskih ostankov), 
o Mrhoviščnica (10-15 m3 odpadkov; veliko odpadkov (živalski odpadki?) je v vrečkah), 
o Smetljiva jama (15 m3 odpadkov; zaledje zelo verjetnega habitata človeške ribice), 
o Vrečarka (20 m3 odpadkov), 

• 25-50 m3 odpadkov: 
o Adidas jama (50 m3 odpadkov), 
o Brezno granatka (50 m3 odpadkov; vsaj 10 kosov granat), 
o Brezno pri logarnici na Pogorelcu (50 m3 odpadkov), 
o Mala Stankova jama (30-40 m3 odpadkov; zaledje potrjenega habitata človeške 

ribice), 
o Mirkovo brezno 1 (40 m3 odpadkov; veliko embalaže od barv), 
o Mullerloch (50 m3 odpadkov), 

• nad 50 m3 odpadkov: 
o Schaffeichloch (55 m3 odpadkov; veliko odpadne embalaže od barv), 
o Pasje brezno (22-85 m3 odpadkov), 
o Odpadno brezno (80-90 m3 odpadkov), 
o Prepad pod Onekom (200-400 m3 odpadkov; embalaža od barv, olj, katrana…) in 

                                                           
2 Nevarnosti pri čiščenju so označene z rdečo barvo, priložnosti pa z zeleno. Jame predlagane za čiščenje so 
označene s krepko pisavo. 



Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in JK Novo mesto, Popis onesnaženosti 90 jam na Kočevskem 
 

17 
 

o Jama pri križu ob cesti na Rigelj (500-1.000 m3 odpadkov). 

Ker je čiščenje znatno onesnaženih jam (nad 50 m3 odpadkov) ter jam s posebnimi odpadki (Jama pri 
križu ob cesti na Rigelj) velik finančni zalogaj, ki v javnosti ne bo imel takšnega učinka kot čiščenje več 
srednje onesnaženih jam z vidika zaustavljanja nadaljnjega onesnaževanja jam, predlagamo, da se 
znotraj naštetih razredov čisti po eno jamo, preostanek finančnih sredstev pa naknadno nameni 
srednje onesnaženim jamam. Med čiščene jame naj se uvrsti tudi Vodno jamo 1 pri Klinji vasi in Vodno 
jamo 3 pri Klinji vasi, da se ponovno vzpostavi ugoden habitat za človeško ribico v Vodni jami 1 pri 
Klinji vasi. 
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7. USMERITVE ZA DOLGOROČNO VARSTVO PODZEMNIH JAM 
PRED ODLAGANJEM ODPADKOV 
 

Odlaganje odpadkov v jame je v zavesti ljudi trdno zasidrana navidezna rešitev problema ravnanja z 
odpadki, ki so je človek (stran od izvirov pitne vode!) poslužuje že tisočletja. Največji razmah je 
doživelo po 2. svetovni vojni z dvigom materialnega standarda ter neurejenim komunalnim in 
kosovnim odvozom odpadkov, z rednim odvozom odpadkov pa se je problem močno zmanjšal. 
Obvezno oddajanje in sledenje odpadkov iz industrije je rešilo problem ravnanja z industrijskimi 
odpadki. Na področju ravnanja s klavničnimi odpadki je problem deloma rešen z identifikacijo in 
registracijo govedi, kopitarjev, prašičev in drobnice, s čemer se je zmanjšala, ne pa v celoti odpravila, 
reja in zakol klavnih živali na črno. Tudi pri urejeni identifikaciji in registraciji klavnih živali je pri klanju 
na kmetiji zakonsko pokrito le oddaja snovi s posebnim tveganjem (lobanja, vključno z možgani in 
očmi, tonzile in hrbtenjača, vranica in vito črevo) koncesionarju, ravnanje z drugimi klavničnimi 
odpadki pa je prepuščeno rejcu živali. Dodaten ilegalen problem predstavlja krivolov. 

Za preprečevanje odlaganja komunalnih in kosovnih odpadkov je smiselno ohranjati sistem rednega 
odvoza komunalnih in občasen brezplačen odvoz kosovnih odpadkov, saj je sanacija odlagališč v 
podzemlju finančno znatno obsežnejša. V sistem zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno vključiti vse 
objekte, ki so primerni za bivanje, torej tudi počitniške objekte. Lastnike in najemnike gozdarskih, 
lovskih in taborniških koč je potrebno ozavestiti o lastnem odvozu odpadkov na za to primerno mesto. 
Odlaganje odpadkov v jame se lahko omejuje in preprečuje na več načinov, in sicer: 

• ozaveščanjem (predvsem čas akcij čiščenja jam, organizacija razstave na temo kraških jam-ne 
le splošno prepoznavnih Željnskih), 

• občasnim (video) nadzorom, 
• prijavo odlaganja odpadkov inšpekciji, 
• omejevanjem dostopa do vhodov v jame (npr. postavitev lesenih ograj, kamnitih zložb, zapore 

cest, nadelava novih cest stran od znanih vhodov v jame, izogibanje širjenja cest neposredno 
ob vhodih v jame). 

Poglavitni odpadki v jamah (p)ostajajo mrhovina in klavnični odpadki, ki se pojavljajo v zaledju naselij 
izven Kočevskega polja, pri čemer ni točno znana legalnost zakola in odstranjevanja klavničnih 
odpadkov. Možno je, da gre v tem primeru za sistemski problem ravnanja s klavničnimi odpadki, ki 
temelji večinoma le na odločitvi rejca živali, jame pa mnogi vidijo za lažje (in boljše?) odlagališče 
klavničnih odpadkov, čeprav je to po 18. členu Zakona o varstvu podzemnih jam izrecno prepovedano 
in je torej stvar inšpekcijskih služb. Predlagamo, da se s kmetijsko svetovalno službo izmenja stališča in 
poskuša več narediti na področju ozaveščanja rejcev živali. Krivolov in odlaganja odpadkov divjadi v 
jame je zadeva inšpekcijskih služb, identifikacija v jamo odloženih vozil pa v pristojnosti kriminalistične 
policije. 

(Video)nadzor nad vsemi jamami zaradi njihovega števila ni mogoč, zato naj se ga usmeri v jame, ki so 
podvržene aktivnemu odlaganju odpadkov, kar je razvidno iz registra popisa onesnaženosti 90 jam. 
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