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UVOD

POVZETEK
V nedeljo 17. aprila 2016 smo člani Društva za raziskovanje jam Ljubljana očistili dve jami, ki
ležita v neposredni bližini Klinje vasi in imata po njej tudi ime - Vodna jama 1 pri Klinji vasi
(kat. št. 118) in Vodna jama 3 pri Klinji vasi (kat. št. 2696). Iz prve jame smo izvlekli 4 m3
kosovnih odpadkov, iz druge pa 5 m3 kosovnih odpadkov. Obe jami sta čisti.
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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)« ter na podlagi pogodbe med Jamarskim
klubom Novo mesto in Društvom za raziskovanje jam Ljubljana o skupni prijavi na razpis z
dne 15.12.2015.
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.
1.1.

Osnovni podatki o jamah
Katastrski podatki

Ime jame: Vodna jama
Sinonimi: Wasserloch, Vodna jama 1 pri Klinji vasi
Katastrska številka jame: 118
Koordinate centroida vhoda (GK) – določene po: Lidar, ortofoto: Y – 490.574; X – 57.474
Dolžina rovov: 239 m
Globina rovov: 6 m
Prva registracija: Seliškar Albin, Kenk Roman (Društvo za raziskavanje podzemskih jam (v
Ljubljani), 2. september 1928)

Ime jame: Vodna jama 3 pri Klinji vasi
Sinonimi: /
Katastrska številka jame: 2696
Koordinate centroida vhoda (GK) – določene po: Lidar, ortofoto: Y – 490. 449; X – 57.343
Dolžina rovov: 32 m
Globina rovov: 4 m
Prva registracija: Novak Dušan (JK Železničar, 22. oktober 1965)

1.2.

Lastniški podatki o zemljišču vhoda v jamo

Jama: Vodna jama
Katastrska občina: Željne (1578)
Št. parcele: 672
Lastnik (upravljavec) parcele: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana 1/1,
(Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije)
Občina: Kočevje
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Jama: Vodna jama 3 pri Klinji vasi
Katastrska občina: Željne (1578)
Št. parcele: 676/6 in 676/5
Lastnik (upravljavec) parcele: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Občina: Kočevje

1.3. Dostop
Jama: Vodna jama
Oddaljenost centroida vhoda od najbližje ceste: 20 m (asfaltirana cesta)
Dostop kontejnerskega vozila: možen od asfaltirane ceste do roba vhodne vrtače.

Jama: Vodna jama 3 pri Klinji vasi
Oddaljenost centroida vhoda od najbližje ceste: 10 m (kolovoz)
Dostop kontejnerskega vozila: 275 m (po kolovozu med asfaltirano cesto in jamo)

2.

Izvedba čiščenja

2.1. Priprave na čiščenje
Priprave na čiščenje so se začele z ogledom obeh jam in določitvijo najbolj primernega mesta
za postavitev škripca za izvlek odpadkov. Kontejner je komunalno podjetje pred jami
pripeljalo v petek, 15. april 2016.

2.2. Zatečeno stanje pred čiščenje
Vodna jama: odpadki so se nahajali v dnu obeh udornih vrtač, nadaljevali pa so se tudi po
vodnem rovu vse do končnega sifona.
Vodna jama 3 pri Klinji vasi: odpadki so se nahajali v vhodni vrtači. V celoti so prekrivali vhod
v jamski rov, ki je bil nedostopen in kot se je izkazalo kasneje tudi močno onesnažen, vse do
končnega sifona.

2.3. Datum čiščenja
Čiščenje jam se je izvajalo v nedeljo, 17. 4. 2016, med 8.30 in 13.00 uro.
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2.4. Dostop v jamo
Dostop v Vodno jamo se je izvajal brez uporabe vrvne tehnike, po strmem pobočju vhodnih
udornih vrtač. Dostop do dna Vodne jame 3 pri Klinji vasi je preprostejši, po najmanj strmem
delu vhodne vrtače.

2.5. Nalaganje in predhodno ločevanje odpadkov v jami
V Vodni jami se je nalaganje odpadkov izvajalo v obeh vhodnih vrtača. Večji kosovni odpadki
so se neposredno privezali na vrv povezano s škripčevjem in površjem, ostali mešani
komunalni in drugi odpadki so se nalagali v plastične sode. Odpadki se v jami niso ločevali.
Nakladanje je potekalo ročno.
V Vodni jami 3 pri Klinji vasi se je ročno polnilo plastične sode in močne industrijske vreče za
večkratno uporabo, ki se jih je s pomočjo škripca vleklo iz jame.

2.6. Izvlek odpadkov
Izvlek je potekal po sistemu škripčevja in s človeško silo.

2.7. Transport odpadkov od jame do kontejnerjev
Minimalno razdaljo nekaj metrov med robom vhodne vrtače Vodne jame in kontejnerjem se
je premagalo ročno. Daljšo razdalja med robom vrtače pri Vodni jami 3 pri Klinji vasi in
kontejnerjem (20 m) smo prav tako premagali ročno.

3.

Opis delovanja ekip

Obe jami sta se čistili sočasno. Udeleženci so se pri jamah menjavali glede na potrebe. Velja
pa, da se je najprej čistila Vodna jama 3 pri Klinji vasi, nato pa še Vodna jama 1. Pri čiščenju
obeh jam je sodelovalo 25 jamarjev.
Oblikovali sta se dve ekipi, izvlečna in čistilna. Udeleženci so se menjavali glede na utrujenost
in ne v urejenem redu. Komunikacija med ekipama ni bila problematična, saj je bil med njima
vedno vzpostavljan vidni stik. Ekipa za izvlek je poskrbela tudi za odlaganje odpadkov v
kontejner.

3.1. Udeleženci čiščenja
Tomaž Šuštar, Marjan Baričič, Matej Blatnik, Behare Rexhepi, Jure Košutnik, Andrej
Drevenšek, Ester Premate, Marina Pintar, Tomaž Krajnc, Aleksandra Krajnc, Mitja Prelovšek,
Maja Zagmajster, Teo Delić, Gregor Pintar, Primož Presetnik, Špela Borko, Matic DiBatista,
David Škufca, Jaka Flis, Matija Perne, Peter Kogovšek.

4.

Sestava odpadkov

Odpadki se niso ločevali. Od komunalnih odpadkov smo ločili nevarne odpadke, predvsem
akumulatorje in azbestno strešno kritino (salonitke). Med odpadki nismo zasledili ostankov
neeksplodiranih ubojnih sredstev in tudi ne človeških posmrtnih ostankov.
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5.

Količine odpadkov

Iz Vodne jame smo skupaj izvlekli 4 m3. Med kosovnimi ostanki se je znašel štedilnik na drva
in televizija. Najtežji odpadek je bil železobetonski cevni del. Najbolj neprijeten odpadek pa
je bil preperel železen sod poln na pol strjenega bitumna.

Iz Vodne jame 3 pri Klinji vasi smo izvlekli skupaj 5 m3 odpadkov. Vsaj en m3 odpade na
azbestno strešno kritino, ki smo jo odlagali ločeno. Med odpadki se je znašel gradbeni
material, žice, pvc embalaža in drugi plastični odpadki ter kosti domačih živali.

Skupna teža smeti je bila 1380 kg.
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6.

REZULTATI

6.1. Stanje v jami po zaključenem čiščenju
Jami sta očiščeni tako, da v njej ni vidnih smeti. V Vodni jami smo očistili dna in pobočja obeh
vhodnih vrtač in tudi oba rova. V krajšem pritočnem rovu je ležal sod z bitumnom, odtočni
rov pa smo očistili vse do končnega sifonskega jezera, kjer so plavale plastenke. Očistili smo
vhodno vrtačo Vodne jame 3 pri Klinji vasi in kratek odtočni rov do sifona. Odstranili smo
tudi odpadke (opeka, strešniki, polivinil) iz sosednjih vrtač.
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7.

PRILOGE

7.1. Tehtalni listi

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Vodna jama in Vodna jama 3 pri Klinji vasi (poročilo čiščenja)
10

PRILOGE

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Vodna jama in Vodna jama 3 pri Klinji vasi (poročilo čiščenja)
11

PRILOGE

7.2. Slikovne priloge (avtorja vseh slik Tomaž in Aleksandra Krajnc)

Slika 1: Vhodna vrtača Vodne jame 3 pri Klinji vasi polna smeti.

Slika 2: Čistilna ekipa v Vodni jami 3 pri Klinji vasi.
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Slika 3: Poln kontejner smeti iz Vodne jame 3 pri Klinji vasi. Salonitke so odložene ločeno,
poleg kontejnerja.

Slika 4: Vhodna vrtača Vodne jame s čistilno ekipo.
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Slika 5: Čiščenje vodnega rova v Vodni jami.

Slika 6: Najtežji izvlečen predmet – železo-betonski obroč.
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Slika 7: Smeti so se odstranjevale z vrvjo in škripčevjem ter s silo človeških rok.

Slika 8: Poln kontejner s smetmi iz Vodne jame.
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