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RAZGALJENA PLISKOVSKA JAMA 
 
Kar nekaj časa je preteklo od zadnje številke Glasa 
Pliske. Upam, da se je splačalo malo počakati. Pred 
nami je tretja številka, prva iz serije tematskih številk, 
posvečenih kraški naravi. Popeljala nas bo v svet 
kraških jam, v naslednjih dveh številkah  pa bomo 
spoznavali kale in suhe travnike. Da pa ne bomo ob 
večerih zgolj brali glasila, bo društvo po zaključeni 
trgatvi, v oktobru in novembru pripravilo še nekaj 
predavanj. Predavatelji nam bodo predstavili 
rastlinstvo in živalstvo, ki ga srečamo v okolici 
Pliskovice. Tako tematske številke glasila kot 
predavanja so del projekta »Kraška Pliska in Natura 
2000«, ki ga je finančno podprlo Ministrstvo za okolje 
in prostor, pri izvedbi pa sodelujejo številna strokovna 
društva (Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, 
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo 
netopirjev, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije in Botanično društvo Slovenije).  
 
Večina tokratnik člankov govori o jamah in življenju v 
njih. V ospredju je najbolj znana jama iz okolice 
Pliskovice, Jama v Doktorjevi ogradi ali Pliskovska 
jamo, kot ji pogosto pravimo. Spoznali bomo Naturo 
2000, evropsko omrežje varovanih območij narave in 
pomen tega omrežja za ohranjanje kraške narave, tudi 
kraških jam. Izvedeli bomo, v kakšnih kamninah je 
nastala Pliskovška jama, svoja spoznanja o njej bodo 
dodali sežanski jamarji, veliko je napisanega o 
življenju v jami, predvsem o netopirjih in drobnih 
jamskih prebivalcih. Sprehodili se bomo v zgodovino, 
celo v prazgodovino in spoznali arheološke najdbe iz 
Pečine, jame tik ob Pliskovski. S pomočjo časopisnih 
člankov in pričevanj domačinov se bomo spomnili 
številnih prireditev, plesov in predstav, ki so jih 
pripravili v jami. Seveda ne bomo mogli mimo 
vprašanja, kaj z jamo v prihodnje.  
 
Ni pa celotna številka posvečena jamam, ampak boste 
v njej našli kar nekaj običajnih tem, zapisov o 
dogodkih v minulih mesecih, pa o naši dediščini, 
zgodovini, spominih. Odkrili boste stvaritve 
pliskovskih pesnikov in se sprehodili skozi koristne 
nasvete. Nova pa je rubrika Glas Pliske na obisku, v 
kateri bomo predstavljali zanimive muzeje, muzejske 
zbirke, galerije, botanične vrtove in podobne 
ustanove. 
 
Na tem mestu se velja zahvaliti vsem, ki znajo 
prisluhniti našim prizadevanjem po informiranju 
Kraševcev in predstavljanju lepot Krasa. Nepre-
cenljiva je pomoč družbe Mobitel, prav tako pa tudi 
kraških podpornikov našega glasila: Pekarne Kras 
Gorjansko, Gradbeništva Perčič in Mesnice Pahor 
Branko s.p. Da gre zahvala za vse lepše in obsežnejše 
glasilo tudi Občini Sežana in domači krajevni skup-
nosti, pa verjetno ni treba niti omenjati. Hvala vsem! 
 
Vaš urednik, Igor Maher 
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NATURA 2000 NA KRASU 
 
Natura 2000 je ime za evropsko omrežje posebej 
varovanih območij narave, za evropsko naravno 
zakladnico, bi lahko poenostavili. Samo ime ne 
pomeni veliko, 2000 ne predstavlja časovne 
ločnice, ko so začeli varovati območja narave, 
ampak je zgolj izraz iz ene od evropskih direktiv, 
ki je zapovedala povezovanje območij, ki so 
pomembna za ohranjanje evropsko pomembnih 
rastlinskih in živalskih vrst v skladno ekološko 
omrežje do leta 2000. Omrežje je nastalo in se še 
dopolnjuje z namenom, da se  ohranja to naravno 
zakladnico, to pestrost življenja v najrazličnejših 
naravnih okoljih. V Evropi so namreč zaradi 
onesnaženosti, klimatskih sprememb, pospešene 
urbanizacije ali sprememb gospodarske rabe 
izumrle že številne vrste, mnoge so še ogrožene. 
 
Pravno osnovo temu omrežju dajeta dve evropski 
direktivi, prva o pticah in druga - že omenjena - o 
habitatih (življenjskih okoljih). V teh direktivah 
so navedena življenjska okolja in posamezne 
vrste živali in rastlin, ki so ogrožene in v 
evropskem merilu potrebujejo varovanje. Ne 
varuje se zgolj vrste, ampak je skrb usmerjena v 
ohranjanje primernih življenjskih prostorov, ki 
omogočajo preživetje populacij teh vrst. Na 
podlagi poznavanja stanja narave v Sloveniji in 
ob upoštevanju omenjenih seznamov iz direktiv 
so v preteklih letih nastali predlogi posebnih 
varstvenih območij, ki bi se vključila v evropsko 
omrežje. Tik pred vstopom Slovenije v EU, aprila 
2004, smo z vladno uredbo dobili 286 takih 
območij, ki obsegajo dobro tretjino površine 
Slovenije. Nekaj jih je nastalo na podlagi 
direktive o pticah, večina po direktivi o habitatih. 
Prostorsko se mnoge med seboj prekrivajo, vse 
pa poznamo pod skupnim imenom območja 
Natura 2000. Več o teh območjih si lahko 
ogledamo na spletni strani okoljskega ministrstva 
(www.natura2000.gov.si), obseg in meje 
posameznih območij pa so na ogled na 
Interaktivnem naravovarstvenem atlasu 
(kremen.arso.gov.si/NVatlas).  
 
Med večjimi območji Natura 2000 v Sloveniji je 
območje Krasa, ki sega od meje z Italijo na 
goriškem Krasu pa do Kraškega roba v Istri. 
Prvotni predlog je bil sicer še obsežnejši, 
zaključno politično »kupčkanje« pa je nekatere 
predele izločilo. Kaj to pomeni za prihodnost 
vključenih in izključenih delov, bo najbolje 

pokazala prihodnost. Sicer pa ni treba čakati 
nanjo, saj že iz sedanjih primerov dobre prakse 
lahko sklepamo, katere so v prihodnost 
usmerjene razvojne poti. Pa o tem več kasneje. 
 
Posebno varstveno območje ali območje Natura 
2000 Kras obsega večino kraške planote, 
Podgorski Kras, del Matarskega podolja s 
Čičarijo in celoten Kraški rob do meje s Hrvaško. 
Izločeno je le ozemlje med Dutovljami, Štorjami 
in Sežano, podolje med Sežano in Divačo, 
nekateri vetrovni grebeni, okolica Lokve in 
severni del Matarskega podolja. Zahodno od 
Dutovelj, če malo poenostavimo, je celovit 
zahodni del tega območja, ki poleg zahodnega 
dela občine Sežana s krajevno skupnostjo 
Pliskovica vključuje še celotno komensko občino 
in kraški del občine Miren - Kostanjevica.  
 

 
Natura 2000 območje Kras 
 
Katere vrste in njihova življenjska okolja, ki so 
pomembna tudi za Evropo, ohranjamo na Krasu, 
kaj torej varujemo? Posebej so izpostavljeni 
gozdni sestoji črničevja (redke lokacije), skalne 
stene, suha travišča, sestoji navadnega brina, 
ilirski bukovi gozdovi (avtohtoni gozdovi) in 
jame, zaprte za javnost. Med pticami ne moremo 
mimo kačarja in rjave cipe, ki sta značilna za gole, 
neporaščene površine. V skalnih stenah kraških 
udornic se skriva velika uharica, suha travišča, ki 
jih prepredajo suhozidi, žive meje in zaplate 
gozda, nudijo zavetje podhujki, malemu slavcu, 
hribskemu škrjancu, rjavemu srakoperju, 
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smrdokavri, velikemu skoviku in vrtnemu 
strnadu. V bolj zaraščenih grmiščih srečamo rjavo 
in pisano penico, v gozdovih pa sršenarja. Med 
kvalifikacijske vrste, kot imenujemo vrste, ki s 
svojo prisotnostjo opredeljujejo varovana 
območja, na Krasu prištevamo tudi številne 
netopirje, ki najdejo zavetje v jamah, na 
podstrešjih ali v drevesnih duplih. Med njimi so 
veliki in mali podkovnjak, navadni, ostrouhi, 
vejicati, dolgonogi in dolgokrili netopir. Med 
hrošči in številnimi metulji in molji na suhih 
travnikih, pa tudi v kraških gozdovih naletimo 
na bukovega kozlička, rogača, kraškega 
zmrzlikarja, travniškega postavneža, barjanskega 
okarčka in hromega volnoritca. V jamah poleg 
netopirjev najdemo človeško ribico in hroščka 
drobnovratnika, med dvoživkami kraških kalov 
pa sta pomembna veliki pupek in hribski urh. Od 
rastlin sta izpostavljeni Tommasinijeva 
popkoresa in raznolistna mačina. Mnogih od teh 
vrst ne poznamo niti po imenu, kaj šele v živo. 
Da bi jih bolje spoznali, nam bo v pomoč tudi 
Glas Pliske, ki že s to številko začenja 
predstavljati značilna življenjska okolja in 
tamkajšnje vrste. Prve so na vrsti jame, v 
naslednjih številkah bomo spoznali  še skrivnosti 
kalov in suhih travnikov, ki jih okoli Pliskovice 
ne manjka. 
 

 
Navadni netopir  
 
Seveda ta seznam ne pomeni, da je treba varovati 
zgolj te vrste, ostalo naj pa »pokrepa«. Vrste, ki so 
navedene v že omenjenih evropskih direktivah, 
so zgolj  pripomoček, del metodologije, da po 
enotnih kriterijih določimo varovana območja. To 
so območja, kjer je narava še tako ohranjena, da 
omogoča preživetje tudi najbolj ogroženih vrst. 
Varovati moramo torej območja v celoti, z vso 
njihovo raznolikostjo rastlin in živali, ki 
ustvarjajo najrazličnejše preplete odnosov v 

živem svetu in tako vzdržujejo ravnotežje v 
naravi.  
 
Določitev posebnih varstvenih območij še ne 
pomeni, da so s tem nastali strogi rezervati, kjer 
še dihati ne smemo na glas, pomeni zgolj to, da se 
je na teh območjih pri gospodarjenju s prostorom 
treba ozirati tudi na živali in rastline ter njihova 
življenjska okolja. Gre za medsebojno 
prilagajanje. Primerno upravljanje z območjem se 
zagotavlja z načrtom upravljanja, v katerem se 
raba prostora ob sodelovanju zainteresiranih 
interesnih skupin uskladi s cilji ohranjanja 
narave. Vse prevečkrat slišimo, da zaradi Nature 
2000 ne smemo nič delati, da nam je onemogočen 
razvoj. Nič od tega ni res, saj je ohranjanje 
omenjenih vrst možno tudi ob obstoječih 
dejavnostih. Te dejavnosti morajo biti le tako 
izvedene, da ne ogrožajo narave, kar je tako ali 
tako dobro tudi za nas ljudi, ne le za ogrožene 
živali in rastline. Prav nič nam ni v korist in 
ponos, če na trte in sadovnjake izlijemo pretirane 
količine pesticidov, nič nam ne koristi, če s 
pretiranimi zemeljskimi posegi razvrednotimo 
krajino, uničimo gozdove. Vse premalo se 
poudarja, da varovana območja pomenijo za 
domačine prednost, pomenijo možnost državnih 
podpor in možnost pridobivanja namenskih 
evropskih sredstev, pomenijo razvojni potencial, 
nekakšno blagovno znamko, ki vabi sama od 
sebe, brez velikih naporov in vlaganj. Ohranjena 
narava je in bo vse bolj magnet za vse, ki v 
domačem okolju ne morejo več doživeti pestrosti 
živalstva in rastlinstva.  
 

 
Ametistasta možina 
 
Na Krasu se sploh ne zavedamo, sredi kakšnega 
bogastva živimo. Če na kraški travnik postavite 
nekoga iz nemških industrijskih središč, bo 
prepričan, da se je znašel v raju. Vse v cvetju, 
obletavali ga bodo metulji, v travi bo vse 
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skakljalo in cvrčalo. Že pot do Slovenije se mu bo 
zdela čudna. Večji del poti, če bo potoval z 
avtom, bo imel vetrobransko steklo čisto, saj ne 
bo nikjer niti najmanjše mušice, ki bi se zaletela v 
avto, na poti skozi Slovenijo pa bo kar naenkrat 
vse »umazano«.  
 
Upravljanje z varovano naravo mora že po svoji 
definiciji biti trajnostno naravnano. Razvoj v 
takih območjih mora temeljiti na postopkih in 
posegih, ki ne bodo omogočili preživetja le naravi 
in današnjim rodovom, ampak tudi našim 
potomcem. In Pliskovica je na taki poti, sicer poti 
majhnih korakov, ki pa so vsi spoštljivi tako do 
narave kot do domačinov. Mladinski hotel na 
stari kraški domačiji, Pliskina pot in druge 
tematske poti v okolici, turistična kmetija, 
ekološko kmetovanje, iz tradicije razvita domača 
obrt, vse to so koraki, ki jih lahko zavarovana 
narava še oplemeniti. Ko naše politike poslušamo 
o možnostih razvoja, vse prevečkrat slišimo le o 
industrijskih in obrtnih conah, o poljih vetrnih 
elektrarn in podobnih posegih, ki ne omogočajo 
preživetja naše izjemne narave. Le malokdo pa 
vidi, kaj lahko prinese, kakšne možnosti 
preživetja nudi, koliko konkretnih delovnih mest, 
vsaj posredno, lahko zagotovi razvoj tipa 
Pliskovica. Tu so zaposleni v mladinskem hotelu, 
turistična kmetija daje preživetje vsaj enemu 
članu družine, zaradi povečanega turističnega 
obiska je olajšana prodaja vina in drugih domačih 
pridelkov ali izdelkov domače obrti. Tu je še 
prodajalka v vaški trgovini, ki bi jo verjetno že 
zdavnaj zaprli, če Pliskovica ne bi šla po 
(naključno) izbrani poti razvoja. Če prištejemo še 
zaposlene v domu Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti, ki bo v kratkem začel delovati v vasi 
in se bo lepo vklopil v nenapisano »strategijo« 
trajnostnega razvoja Pliskovice, potem vidimo, 
da to ni zgolj neka lokalna folklora, ampak čisto 
resna možnost preživetja. Nastala oziroma 
obstala so delovna mesta, ki ne bodo nikogar 
ogrožala, ne bodo uničevala narave, ne bodo 
izčrpala naravnih virov. To pa pomeni, da bodo 
ta delovna mesta na razpolago tudi naslednjim 
rodovom. Ob treznem ravnanju s krajino, z 
življenjskimi okolji številnih rastlin in živali se 
bodo možnosti preživetja ohranjale, celo 
povečevale, saj je brez velikih analiz jasno, da 
možnosti razvoja še niso izkoriščene. Ekološko 
kmetijstvo ponuja vse večje možnosti, predvsem 
zaradi bližine velikih mest (Ljubljana, Trst, 
Gorica, celotni SV Italije). Neizkoriščeno je še 

pridelovanje zelišč in dišavnic, o izkoriščanju 
lesne biomase na vse bolj zaraščenem Krasu tudi 
predvsem teoretiziramo. Ekoturizmu so na široko 
odprta vrata, če bomo le znali ohraniti identiteto 
Krasa in bogastvo življenja na tej planoti le streljaj 
ob morskega obrežja. Za tak turizem ne 
potrebujemo hotelskih in igralniških 
kompleksov, golf igrišč in dirkališč, celo 
nasprotno: z njimi bi si uničili možnosti 
preživetja. Vse potrebno že imamo, naučiti se 
moramo zgolj to ohraniti zase in za nove rodove, 
da bomo  čez desetletja še vedno lahko zapisali, 
da je Kras z vrstami med najbogatejšimi območji 
Slovenije in tudi Evrope, da tu uspeva polovica 
vseh znanih vrst slovenske flore. Naučiti se 
moramo to bogastvo ceniti, ga spoštovati in 
ustrezno predstaviti našim gostom.  
 
Takih »Pliskovic« bi bilo lahko na Krasu že 
precej, če bi se le znali organizirati. Tako pa 
državna in evropska sredstva za razvoj 
podeželja, kmetijstva ali turizma vse preveč 
zlahka odtekajo mimo Krasa. Možnosti imamo, le 
še naučiti se bo treba, kako jih izkoristiti. 
 
Igor Maher 
 
 
 

 
Suhi kraški travniki skrivajo neprecenljivo bogastvo 
(foto: Igor Maher) 
 



Glas Pliske • leto 2 • številka 3 • oktober 2005 
7 

GEOLOŠKI SPREHOD OKOLI 
PLISKOVICE 
 
Vas Pliskovica se nahaja v osrednjem delu 
Tržaško–Komenske planote, v osrčju pokrajine 
Kras, ki v ljudskem jeziku označuje kamnito, golo 
in brezvodno pokrajino. Od tu izvira tudi 
mednarodni strokovni izraz za naravni pojav - 
kras (carso, karst …). Za kras je značilno, da ga 
gradijo karbonatne kamnine, predvsem apnenec. 
''Kraški kamen'' je Kraševcu dobro poznan, saj so 
kraške apnence uporabljali kot gradbeni material 
in arhitektonski kamen. Ob občudovanju 
kamnoseških umetnin je lepo vedeti, da ima vsak 
kamen, ki gradi katerega od zavidanja vrednih 
portonov in štirn ali pa ždi sredi kraške gmajne, 
svojo zgodbo. To je zgodba o nastajanju, zgodba 
o življenju in minevanju.  
 
V okolici Pliskovice se nahajata dve vrsti 
apnenca, ki sta nastali z usedanjem pred 
približno 95 do 75 milijoni let, ko je na območju 
današnjega Krasa še valovilo morje. Prvi je olivno 
sive barve, plastovit in nima posebnega imena. 
Bolj poznan pa je temno siv ploščasti komenski 
apnenec, imenovan tudi ''komenski skrilavec'', 
''komenski ploščasti apnenec'' in celo ''ribji 
skrilavec''. Vsebuje pole in gomolje črnega 
roženca, posebne oblike kremena. Prav zaradi 
vsebnosti rožencev na komenskem apnencu 
uspeva teran, ki je značilen samo za to območje. 
Komenski apnenec se je v preteklosti uporabljal 
tudi za strešno kritino, ki je danes v Pliskovici še 
ohranjena.   
 

 
fosilna riba iz okolice Komna (foto: C. Mlinar) 
 
Morje, v katerem je nastajal apnenec, je bilo zdaj 
globlje zdaj plitvejše, skoraj lagunsko. V njem so 
živela najrazličnejša živa bitja. ''Zapise'' o tem 
življenju najdemo ujete v obliki fosilov 
vsepovsod v kraškem apnencu. Med 
najpomembnejšimi najdbami, ki so se ohranile v 
komenskem apnencu, so gotovo fosilni ostanki 
vretenčarjev, predvsem rib. Prve zabeležene 

najdbe so znane že iz leta 1845. Številne primerke 
fosilnih rib iz tega območja danes hranijo muzeji 
od Dunaja do Bologne v Italiji. V olivno-sivem 
apnencu iz okolice Pliskovice najdemo ohranjene 
rudistne školjke, ki po obliki spominjajo na tulce, 
podobne rogovom. Živele so s konico pritrjene na 
podlago, na vrhu pa so imele zgornjo lupino v 
obliki pokrovčka. Dosegle so lahko velikost 
kravjega roga. Izumrle so pred 60 milijoni let.  
 

 
Apnenec z ostanki rudistnih školjk (foto: B. Otoničar) 
 
Kraški apnenec pa skriva še marsikaj. Če 
vzamemo košček apnenca in ga zbrusimo zelo na 
tanko, da gre svetloba skozi, ter ga opazujemo 
pod mikroskopom, bomo videli veliko ostankov 
hišic in skeletov različnih vrst mikroorganizmov, 
ki jih s prostim očesom težko opazimo. 
Najštevilčnejše med njimi so prav gotovo 
foraminifere ali luknjičarke, ki jih prepoznamo po 
apnenčastih hišicah različnih oblik: polžastih, 
spiralastih, okroglih, elipsastih …  
 

 
Ostanki foraminifer pod mikroskopom   
(foto: J. Pavšič) 
 
Pred približno 40 milijoni let je celoten Kras 
zaradi tektonskih procesov postal kopno in morje 
ga ni več preplavilo. Apnenec, ki je vodo-
prepustna in vodotopna kamnina, je ostal 
izpostavljen na površju. Atmosferski vplivi in 
voda so raztapljali kamnino. Nastali so številni 
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površinski in podzemeljski kraški pojavi, ki jih 
lahko opazujemo in proučujemo tudi v okolici 
Pliskovice. Takšna značilna površinska oblika so 
npr. škavnice, različno velike vdolbine v skali z 
izrazitim ravnim dnom, ki nastajajo na tistih 
mestih, kjer se padavinska voda zadržuje dlje 
časa. Pogosto so pastirji na Krasu večje škavnice 
umetno zajezili, da so dobili vodo za napajanje 
živine. Kjer pa je padavinska voda po kamnitem 
površju tekla v smeri največjega strmca, so nastali 
žlebiči. Ti se lahko tako poglobijo, da prerežejo 
sklad in nastanejo škraplje. Med najpomembnejše 
pojave na krasu sodijo številne vrtače. Te okrogle, 
skledaste kotanje nastanejo z močnejšim 
raztapljanjem kamnine ali kot posledica udorov 
nad jamskimi prostori. Zaradi prsti na njihovem 
dnu in boljše zaščitenosti pred burjo jih Kraševci 
že od nekdaj koristijo kot obdelovalne površine. 
Dna vrtač so pogosto predelali tudi v vodne 
zbiralnike – kale, ki danes predstavljajo (kjer so 
še ohranjeni) pomemben življenjski prostor 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.   
 

 
Površinski kraški pojavi: žlebiči in škavnice  
(foto: A. Mihevc) 
 
Kraških pojavov je na Krasu še veliko. Gotovo pa 
so za mnoge najbolj značilne, skrivnostne in 
privlačne jame. Voda, ki ponika s površja v 
notranjost, širi razpoke, raztaplja kamnino, dolbe 
rove in tako ustvarja podzemne prostore. Iz 
kapljajoče vode, ki pronica v podzemne prostore, 
se z izločanjem kalcijevega karbonata tvorijo 
kapniki, ki so slikovit in nepogrešljiv okras 
kraških jam. Ena izmed številnih jam na Krasu je 
Jama v Doktorjevi ogradi, ki leži severno od 
Pliskovice. Glavni vhod vodi v 150 m dolg, suh 
skoraj vodoraven rov velikih dimenzij. Več o tej 
jami boste izvedeli v nadaljevanju. 
 
Viri in literatura: 
Pavšič, J., 1995: Fosili, zanimive okamnine iz Slovenije. 
Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. 

Calligaris, R., Krivic, K. in Pleničar, M., 1994: Fosili 
Tržaško-Komenskega Krasa. Prirodoslovni muzej 
Slovenije, Ljubljana.  
Jurkovšek, B., Toman, M., Ogorelec, B., Šribar, L., 
Drobne, K., Poljak, M. in Šribar, L., 1996:  Formacijska 
geološka karta južnega dela Tržaško-Komenske 
planote, Kredne in paleogenske karbonatne kamnine, 
Inštitut za geologijo  
geotehniko in geofiziko, Ljubljana. 
Kras, pokrajina – življenje – ljudje, 1999: Inštitut za 
raziskovanje krasa ZRC SAZU, Založba ZRC (ZRC 
SAZU), Ljubljana.  
 
Tanja Lukežič in Mojca Zega 
Zavod RS za varstvo narave 
 
 

JAMA V DOKTORJEVI 
OGRADI 
 
Jama v Doktorjevi ogradi se nahaja na 
komenskem Krasu, severno od vasi Pliskovica. 
Ime je verjetno dobila po lastnikih - Dohtarjevih 
(Doktorjevih) oziroma po njihovi ogradi. V knjigi 
Catalogo delle cavita carsiche della Venezia Giulia iz 
leta 1926 je vpisana pod katastrsko številko 428 
kot Grotta Pliscovizza, Doktorieva ograda, 
lastnik Matteo Vrabez. V katastru Jamarske zveze 
Slovenije je vpisana pod katastrsko številko 948. 
 
Opis jame 
Okolica jame je večinoma preurejena v pašnike, 
ki jih zadnje čase ponovno uporabljajo za pašo 
živine. Vhod se nahaja v zaraščeni vrtači ob enem 
takšnih pašnikov. V neposredni bližini jame se 
nahaja Pečina pri Pliskovici (kat. št. 3120). 
 
Jama ima dva vhoda; prvi vhod, ki se dejansko  
uporablja, je v zaraščeni vrtači ob travniku. Na 
dno vodijo stopnice, ki so na nekaterih mestih že 
v slabem stanju. Drugi vhod predstavlja 15 
metrov globoko brezno, ki se nahaja 20 metrov 
jugozahodno od glavnega vhoda. Brezno je dobro 
vidno, čeprav je deloma zaraščeno z grmovjem. 
Dimenzije vhoda so 7,5 x 5 m. 
 
Jama se tik za glavnim vhodom razcepi v dva 
kraka. Levi oziroma vzhodni krak se strmo spusti 
v manjšo dvorano, ki je po dnu prekrita s 
kamenjem in ilovico. Od tu se manjši rov 
nadaljuje še 10 metrov, kjer se zaključi. Desni 
oziroma zahodni rov je večjih dimenzij. Takoj za 
vhodom se namreč odpre v dvorano (Plesna 
dvorana, op. ur.), katere tla so umetno izravnana 
in prekrita z betonom. Stene so zaradi mrzlega 
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zraka, ki vdira v jamo na več mestih, močno 
preperele. Večje sigove tvorbe so vidne le v bolj 
zatišnih kotih. V južnem delu dvorane se nahaja 
drugi vhod v jamo, že omenjeno brezno. Poleti v 
njem gnezdi porodniška kolonija netopirjev, 
zaradi česar se tega vhoda ne uporablja.  
 

 
Mogočen kapniški steber (foto: Emil Frankič) 
 

 
Stropna odprtina v Plesni dvorani (foto: Bogdan 
Macarol) 
 
Pod breznom vodi manjši rov s stopnicami 
navzdol v nadaljevanje jame. Tla so tu večinoma 
prekrita s površinskim kamenjem. Po približno 
20 m se rov razširi v manjšo dvorano, ki se na 
jugozahodni strani dvigne za približno 5 metrov, 
v pobočje pa so vdelane stopnice. Iz dvorane 
pridemo v končni del jame. Zadnja dvorana ima 
strmo pobočje, ki je sestavljeno iz površinskega 
kamenja. V jamo so ga domačini zmetali skozi 

prezračevalnik, ki je deloma še viden pod 
stropom dvorane, uporabljali pa so ga med 1. 
svetovno vojno. 
 
V jami je nekaj sige, ki pa je zaradi velike 
izpostavljenosti zunanjim meteorološkim 
vplivom močno preperela. Tla so večinoma 
pokrita s kamenjem, ki so ga v jamo prinesli s 
površja, nekaj pa je tudi ilovice. Pod breznom se 
nahaja večji kup različnih smeti, ki so jih v jamo 
nametali domačini, med smetmi pa je tudi veliko 
gvana (iztrebki netopirjev) in golobjih iztrebkov. 
Gvano se nahaja tudi v zadnji dvorani. 
 

 
Kapniško okrasje jame (foto: Niko Luin) 
 
V jami je prisotna večinoma le kapljajoča voda, ki 
pronica v jamo skozi strop. Voda se zadržuje 
predvsem v prvi dvorani na zabetoniranih tleh 
ter v manjših ponvicah v končnem delu 
vzhodnega rova. 
 
Zgodovina 
Časopis Slovenski Primorec z dne 14. 6. 1868 piše, 
da so v prejšnjem letu odkrili zanimivo jamo v 
Pliskovici. Zaradi bližine vasi je bila jama 
verjetno poznana že veliko prej. Vse do prve 
svetovne vojne so jamo obiskovali in vanjo vodili 
turiste.  
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Avstro-ogrska vojska je med soško fronto 
uporabljala jamo (imenovala se je  Siegfridhöhle) 
za zaklonišče, ker je bila Pliskovica, kraj v 
zaledju, polna vojaštva in skladišč, mimo sta 
peljali tudi dve vojaški železniški progi. Zanimivi 
so tudi napisi v prvi dvorani, ki datirajo v čas 
pred prvo svetovno vojno, med prvo svetovno 
vojno in po njej. 
 
Vaščani so v jami nekaj let po drugi svetovni 
vojni prirejali plese in razne prireditve.  
 
Biološki podatki 
V vhodnem breznu se zadržujejo skalni golobi in 
poleti porodna kolonija netopirjev. Pozimi v jami 
prezimujejo posamezni netopirji, ki pa se 
zadržujejo globlje v jami. Visišča netopirjev 
najdemo tudi v vzhodnem rovu in zadnji dvorani 
zahodnega rova. 
 
Onesnaženost in drugi človekovi vplivi  
V jami je veliko ostankov iz različnih obdobij 
zgodovine. Predvsem v vzhodnem rovu je veliko 
starejših, že zarjavelih konzerv in nekaj bodeče 
žice. Pod breznom je kup odpadkov, ki so jih 
domačini zmetali v jamo ob čiščenju okoliških 
parcel.  
 

 
Stopnice v zahodnem rovu (foto: Niko Luin) 
 
Jamo je človek močno preoblikoval in uredil za 
svoje potrebe. Urejene so bile stopnice do vhoda 
in po celotnem zahodnem rovu, izravnana in 
zabetonirana so bila tla v prvi dvorani, v jami pa 
so vidni tudi ostanki električne napeljave. Močno 
so preoblikovana tudi tla zadnje dvorane. 
 
Jasmina Rijavec, Jože Terčon  
Jamarsko društvo Sežana 
 
Načrt jame si lahko ogledate na 2. strani. 
 

ŽIVALSTVO JAME V 
DOKTORJEVI OGRADI 
 
Navkljub lahki dostopnosti Jame v Doktorjevi 
ogradi pa  jamsko živalstvo ali bolje rečeno 
podzemeljska favna te jame ni prav dobro 
raziskana. Pobrskal sem po starejši biološki 
literaturi in ugotovil, da je pri imenovanju te jame 
v uporabi nekaj različnih imen, in sicer Höhle 
von Pliskovizza (Wolf), Höhle von Pliskovica 
(Müller) in pa Grotta presso Pliskovica  (Strasser). 
Iz zapisov zato ni prav jasno, ali gre za Jamo v 
Doktorjevi ogradi z jamsko katastrsko številko 
948 ali za bližnjo Pečino v Pliskovici s katastrsko 
številko 3120. Jami sta tako blizu, da je 
podzemeljska favna nedvomno enaka. Strasser za 
Grotta preso Pliskovizza navaja hroščka 
jamskega mrharčka vrste Bathysciotes 
khevenhuelleri. To je približno dva in pol 
milimetra velik kroglast oziroma eliptičen 
brezoki hrošček iz skupine leptodirin, med katere 
sodi tudi slavni drobnovratnik. Drobnovratnika 
je sicer kot prvega znanega jamskega hrošča v 
Postojnski jami leta 1831 našel Luka Čeč. Tudi 
Bathysciotes khevenhuelleri je bil prvič najden in 
leta 1851 opisan po primerkih iz Postojnske jame. 
Primerki na Krasu in Čičariji so nekoliko 
drugačni, tako da je tržaški profesor in svetovno 
znani poznavalec hroščev Josef (kasneje 
Giuseppe) Müller leta 1922 po primerkih teh 
hroščkov iz Gabrovške pečine opisal posebno 
podvrsto B. k. tergestinus (slika 6 na zadnji strani 
ovitka). Prav to podvrsto jamskega hroščka lahko 
v velikem številu najdemo tudi v Jami v 
Doktorjevi ogradi. Tu živi tudi veliki predjamski 
brzec Laemostenus cavicola. Ta, dober centimeter 
dolg krešič s še ohranjenimi očmi je troglofil, kar 
pomeni, da ga najdemo tako v jamah kot tudi v 
mračnih in temnih špranjah na površini. Vrsto 
najdemo po celem Krasu, v Istri in na Pivškem, 
sega pa v več podvrstah vse do Albanije. Že v 
Postojni, od tod pa dalje po vsej osrednji in 
severni Sloveniji živi podobna vrsta Laemostenes 
schreibersi, ki je bil opisan po primerkih iz 
Postojnske jame. Vidimo torej, da se jamsko 
živalstvo na Krasu razlikuje od tistega, ki živi na 
Postojnskem krasu.  
 
V Jami v Doktorjevi ogradi živi še ena na jamsko 
okolje povsem prilagojena vrsta brzca z 
znanstvenim imenom Typhlotrechus bilimeki, ki pa 
je tu zelo redka. Ta vrsta se deli v številne 
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opisane podvrste, ki žive v dinarskem delu 
Slovenije in segajo še malo na Hrvaško. Primerki 
iz Jame v Doktorjevi ogradi pripadajo podvrsti 
Typhlotrechus bilimeki tergestinus, ki jo je leta 1905  
prav tako opisal profesor Müller (slika 5 na 
zadnji strani ovitka). S tem se seznam jamskih 
hroščev te jame konča. Na taboru študentov 
biologije leta 1996 smo ujeli tudi primerek precej 
ploščatega hroščka vrste Leptinus testaceus, ki ga 
včasih najdemo v jamah. Tudi ta hrošček nima 
oči, pa ne zato, ker bi bil jamska žival, pač pa 
zato, ker živi v gnezdih in kožuhih sesalcev, ki 
žive v podzemeljskih brlogih.  
 
V Jamo v Doktorjevi ogradi zahaja kar nekaj vrst 
sesalcev. Tako lahko tu najdemo sledi kune belice 
(Martes foina), ki bržkone zalezujejo netopirje in 
male glodalce, kot so voluharice in polhi. Luknje, 
izkopane v ilovico, ki jih lahko vidimo v tej jami, 
so delo kun, ki kopljejo za malimi glodalci. Na 
stenah jame so jasno vidne sledi krempljev kun, 
ki so, bog ve kdaj, poskušale prilesti do kolonije 
navadnih netopirjev (Myotis myotis). Ti so nekoč v 
veliki koloniji živeli v končni dvorani. To 
dokazuje tudi velik kup gvana – netopirjih 
iztrebkov, ki so se v stoletjih nabrali pod visečo 
kolonijo. Grozdov netopirjev v tej jami se izpred 
desetletja še spominjajo sodelavci Inštituta za 
raziskovanje krasa ZRC SAZU. Danes v tej jami v 
manjšem številu najdemo tri vrste netopirjev. 
Poleg navadnih netopirjev še malega 
podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros) in 
velikega podkovnjaka (Rhinolophus 
ferrumequinum, slika na naslovnici). Ob našem 
obisku leta 1996 smo v jami ujeli tudi 
netopirjevega klopa (Ixodes vespertilionis, slika 3 
na zadnji strani ovitka). Predstavniki drugih 
skupin nevretenčarjev v Jami v Doktorjevi ogradi 
niso dobro raziskani. Za jamo sta znani dve vrsti 
jamskih enakonožnih rakov – mokric. To sta 
manjša jamska mokrica Androniscus cavernarum 
strasseri in pa večja jamska mokrica Titanetshes 
dahli (slika 2 na zadnji strani ovitka), ki ju za 
Pliskoviško jamo (Hohle von Pliscovizza) navaja 
Verhoeff  v njegovih objavah leta 1928 in 1931. 
Na taboru študentov biologije smo našli obe vrsti. 
 
Ob obisku Jame v Doktorjevi ogradi seveda 
najlažje opazimo jamske kobilice vrste 
Troglophilus cavicola (slika 1 na zadnji strani 
ovitka). To niso prave jamske živali, pač pa v 
jamah prezimujejo, letujejo in preživljajo dnevno 
sončno pripeko. Ponoči se odpravijo iskat hrano 
izven jame. Podobno so občasni ali bolje rečeno 

sezonski prebivalci jam tudi metulji jamski pedici 
vrste Triphosa dubitata (slika 4 na zadnji strani 
ovitka).  
 
Ostali so nam še pajki. V Jami v Doktorjevi 
ogradi pravih troglobiontskih pajkov doslej 
nismo našli, pač pa tu živi nekaj takih vrst, ki 
žive v hladnih in vlažnih vhodnih delih jam. 
Poleg povsem običajnih vrst za naše jame, kot sta 
Metellina merianae in Araneus diadematus, smo na 
taboru študentov biologije leta 1996 ob kupu 
netopirjevega gvana ujeli še primerek vrste 
Nesticus eremita. Ta vrsta živi v jamah južne 
Evrope in že kaže nekaj troglomorfnih znakov, 
kot so pomanjšane oči in pa bleda obarvanost. Za 
to vrsto pajka imamo doslej v Sloveniji sila malo 
znanih lokalitet. 
 
Za jamsko živalstvo Jame v Doktorjevi ogradi je 
kot vektor - vnašalec hrane pomembna tudi 
kolonija divjih skalnih golobov (Columba livia 
livia). Divji golobi gnezdijo na varnih 
nedostopnih policah jame. Danes v tej jami 
vztraja le še nekaj parov skalnih golobov, da pa je 
bila kolonija jamskih golobov nekdaj večja, 
smemo sklepati po velikem kupu iztrebkov, 
pomešanih s perjem, jajčnimi lupinami in 
razpadajočimi trupli poginulih golobov.  
 
Slavko Polak,  
Notranjski muzej Postojna 
 

 
Navadni netopir (foto: Primož Presetnik) 
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V PLISKOVICI DOMUJEJO 
TUDI NETOPIRJI 
 
Na širšem območju krasa lahko pričakujemo 
pojavljanje skorajda vseh vrst netopirjev, ki so 
bile odkrite v Sloveniji, vendar trenutno o 
mnogih vemo še zelo malo. 29 doslej zabeleženih 
vrst, med katerimi je ena domnevno izumrla, 
uvrščamo v dve družini –gladkonose netopirje in 
podkovnjake, ki imajo okoli nosnic posebne 
kožne tvorbe. Netopirji potrebujejo za bivanje 
primerna zatočišča (kot so podzemne jame, 
podstrešja stavb, gozdna dupla) kot tudi 
primerno ohranjeno krajino, kjer se prehranjujejo. 
Zaradi človeške nespametnosti pa so dandanes 
ena najbolj ogroženih vrst sesalcev na svetu. 
 
Zakaj so netopirji nekaj posebnega? 
 
Netopirji, marsikomu znani pod izrazom »ne tič 
ne miš«, se preko dneva zadržujejo v  mirnih, 
temnih kotičkih in se šele s prihodom mraka 
prebudijo in poletijo v temno noč. Prav zaradi 
odmaknjenega načina življenja, stran od 
človeških oči, so jih ljudje pogosto povezovali s 
temačnimi silami ali pa jim pripisovali 
krvoželjnost ter neustavljivo potrebo, da se 
zapletajo v ženske lase. Dandanes vemo, da so to 
le neresnični predsodki in da so netopirji izredno 
pomemben del naravnega okolja. 
 

 
Mali podkovnjak (foto: Primož Presetnik) 

 
Niso slepi, vendar pa ponoči uporabljajo drug, 
izredno učinkovit način orientacije (ki ji s tujko 
rečemo eholokacija). Oddajajo zvočne signale, ki 
se odbijejo od ovir v okolju, nato pa z ušesi 
prestrežejo odmev in si ustvarijo natančno 
podobo okolice ter zaznajo še tako droben plen. 
Zvok je v frekvenčnem območju nad 20.000 Hz, 
kar je za človeka neslišno, vendar pa lahko to 
oglašanje zaznamo s posebnimi napravami, 
ultrazvočnimi detektorji.  
 
V splošnem ima skupina netopirjev zelo 
raznolike prehranske navade, vendar se pri nas 
živeči prehranjujejo z žuželkami in drugimi 
členonožci (npr. pajki). In če pomislimo, da so 
med plenom pogosto tudi žuželke, ki za človeka 
predstavljajo škodljivce, potem so netopirji 
pravzaprav tudi »naravni insekticid«. Preko 
zime, ko hrane ni na voljo, se potopijo v pravo 
zimsko spanje, ko se jim telesna temperatura 
zniža na nekaj stopinj nad okoliško in tudi 
vdihnejo le nekajkrat na minuto. Ta čas preživijo 
s pomočjo maščobnih zalog, ki so si jih nabrali v 
toplem delu leta. Za mesta prezimovanja si 
najpogosteje izberejo podzemne jame, kjer je 
dovolj visoka vlaga in ne prenizka temperatura. 
V tem času so na vznemirjanje še posebno 
občutljivi, saj z zbujanjem porabljajo dragocene 
maščobne zaloge, ki jim lahko poidejo še pred 
pomladjo. To je zanje usodno. 
 
S prihodom toplih dni se za netopirje prične prav 
posebno obdobje v letu. Samice se iz zimskih 
zatočišč napotijo v poletna, ki so lahko vhodni 
deli jam, kjer se zadržuje topel zrak, podstrešja 
stavb, drevesna dupla, tudi špranje za opaži hiš. 
Združujejo se lahko v velike skupine, ki jim 
pravimo porodniške kolonije, kjer tudi več deset 
ali sto mamic skupaj vzgaja naraščaj. Netopirji 
imajo le enega mladiča letno, zato je ta toliko bolj 
dragocen in deležen veliko mamine skrbi. Do 
konca poletja se že povsem osamosvojijo. Da bi 
razvoj potekal nemoteno, je pomembno, da se 
netopirjev ne vznemirja. Ljudje se za ta čas 
odpovemo obiskovanju jam, kjer se take kolonije 
nahajajo, v primeru stavb pa se morebitna dela 
prestavijo v kasnejši poletni čas.    
 
Jeseni nastopi čas parjenja, takrat nekateri samci s 
posebnimi napevi privabljajo k sebi samice in si 
tako ustvarijo tudi prave hareme. Netopirji so 
selivci, in medtem ko nekatere vrste opravijo le 
nekajkilometrske razdalje med poletnimi in 
zimskimi prebivališči, pa se druge lahko 



Glas Pliske • leto 2 • številka 3 • oktober 2005 
13 

odpravijo tudi na rekordnih 1000 in več  
kilometrov dolgo pot! 
 
Skrivnostni sokrajani 
 
Od netopirjev v Pliskovici je trenutno med 
najpomembnejšimi najdbami tista v Jami v 
Doktorjevi ogradi. Ta gosti prav posebno 
druščino nočnih letalcev, zaradi katere spada 
med zatočišča evropskega pomena. Prav tu se 
namreč v toplem delu leta nahaja kolonija več 
deset navadnih/ostrouhih netopirjev (z latinskim 
imenom Myotis myotis/blythii), ki v jami vzgajajo 
mladiče. Pravzaprav gre za dve zelo podobni 
vrsti netopirjev, o obeh obstajajo najdbe za to 
jamo, vendar pa kolonije samo z opazovanjem od 
daleč ne moremo pripisati le eni. Prav mogoče bi 
bilo tudi, da gre za mešano kolonijo obeh vrst, 
kar ni pri netopirjih nič nenavadnega.  
 
Navadni/ostrouhi netopirji spadajo v družino 
gladkonoscev, kjer so med največjimi 
predstavniki - premer odrasle živali preko prhuti 
tako znaša pri ostrouhem do 40, pri navadnem pa 
celo do 45 cm. Poletne kolonije imajo v toplih 
delih jam in tudi na podstrešjih, pozimi pa jih 
najdemo prezimovati v podzemnih jamah, tudi 
več deset km stran. Prehranjujejo se na odprtih 
travniških površinah kot tudi v gozdovih, plen 
pa pobirajo tudi s tal – še posebno jim teknejo 
hrošči.  
 
Navadni/ostrouhi netopirji so kot vsi ostali 
netopirji zavarovani z domačo in mednarodno 
zakonodajo. Ker so med bolj ogroženimi vrstami 
v Evropi, zanje Habitatna direktiva (Direktiva o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst), ki je z vstopom v 
Evropsko unijo postala obvezujoča tudi za nas, 
zahteva določitev območij, kjer bo zagotovljen 
njihov obstoj tudi v prihodnje (t. i. Natura 2000 
območja). In prav v to izbrano skupino spada 
tudi Jama v Doktorjevi ogradi z okolico. Da bi 
kolonija netopirjev v jami bila v ponos tudi našim 
zanamcem, se je treba izogibati njenemu 
vznemirjanju, še posebno v času vzgajanja 
mladičev, še naprej pa je treba primerno 
upravljati tudi z okoliškim habitatom. Le tako se 
bodo neslišne prhuti noči dvigovale v temno 
nebo tudi v prihodnje. 
 
Maja Zagmajster, univ. dipl. biol. 
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo 
netopirjev (www.sdpvn-drustvo.si)  

LET NETOPIRJA 
 

Ni nas več mnogo. 
Pustite nas živeti. 
Ne prosimo vas 
za kdo ve kaj. 
Prepustite nam 
staro podstrešje, 
vlažno jamo 
in nekaj 
še zdravih  
ne zastrupljenih muh. 
Mi bomo veseli 
leteli, 
a tudi vi  
si boste rezali  
svoj kruh. 

 
Mira Puhar 
Iz pesniške zbirke Let netopirja (Koper, 
samozaložba, 2005), objavljeno z dovoljenjem 
avtorice. 
 

 
 
 
 
 

NETOPIRSKI KLOP 
 
V večni temi Jame v Doktorjevi ogradi ob 
natančnem pregledovanju vlažnih sten lahko 
najdemo kot grahovo zrno veliko rjavo žival z 
belo obrobljenim telesom in osmimi dolgimi 
nogami. Po osmih nogah jo uvrstimo med 
pajkovce (Arachnidae), po obliki telesa med 
pršice (Acaraina), ob natančnejšem pogledu pa 
ugotovimo, da opazujemo klopa. Kaj dela klop v 
podzemnem okolju in kje se prehranjuje ? 
 
Za podzemno okolje je značilna večna tema, 
stalna vlažnost in temperatura ter pomanjkanje 
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hrane. Tem razmeram so se prilagodile tudi 
živali. Zakrnele so jim oči, ki so energetsko zelo 
zahteven organ, prenehale so proizvajati barvila 
za zaščito pred svetlobo, podaljšale so se jim 
tipalnice ter noge in povečalo se je število čutnic 
za otipavanje in okušanje okolice. Zaradi 
pomanjkanja hrane in stalne temperature okolja 
se je upočasnila presnova, kar je povzročilo 
podaljšanje življenjske dobe. Raziskovalci 
podzemnega sveta tako prilagojene živali 
imenujejo prave jamske živali ali troglobionti. 
Mednje sodi tudi opazovani netopirski klop 
(Ixodes vespertiliones) in na njem lahko opazujemo 
vse naštete prilagoditve (slika 3 na zadnji strani 
ovitka). 
 
Jamo v Doktorjevi ogradi naseljuje tudi več vrst 
netopirjev, ki se v njen bodisi razmnožujejo 
bodisi letujejo ali prezimujejo. Netopirski klopi 
na njih parazitirajo in občasno sesajo kri. Ko 
použijejo obrok krvi, netopirja ponovno 
zapustijo. Iz jajčec, odloženih v skalno razpoko, 
se izležejo ličinke, ki se po zaužitem obroku krvi 
preobrazijo v nimfe, te pa po novem zaužitem 
obroku krvi v odrasle klope. Po parjenju s 
samcem tudi odrasla samica potrebuje obrok 
krvi, da lahko odloži jajčeca. Med sesanjem krvi 
na netopirju lahko pritrjeni klopi sicer nekaj noči 
zaporedoma zapustijo jamo, vendar pa zapustijo 
gostitelja vedno le v jami in tako cel osebni razvoj 
preživijo kot prave jamske živali. 
 
dr. Tomi Trilar,  
Prirodoslovni muzej Slovenije 
 

 
Netopirski klop (foto: Slavko Polak) 

RASTLINE V JAMAH: 
ŽIVLJENJE NA MEJI MED 
SVETLOBO IN TEMO 
 
Rastline za svojo rast in razvoj potrebujejo poleg 
vode in hranilnih snovi predvsem svetlobo. Zato 
je svet podzemlja za uspevanje rastlin 
neprimeren. Najdemo jih le na vhodnih delih 
kraških jam, vendar le tako globoko v jami, 
kolikor seže sončna svetloba. Ko te svetlobe ni 
več, tudi rastlin ni. 
 
Svetloba je torej tista, ki določa, kje in katere 
rastline bodo uspevale. Najgloblje v jamo sežejo 
razne vrste alg, predvsem zelene in modro-
zelene. Te se zadovoljijo že z manj kot tisočinko 
polne dnevne svetlobe, to je svetlobe, ki vlada 
zunaj jame. Za naše oči na tej »svetlobi« vlada že 
popolna tema. Nekoliko bolj zahtevni glede 
osvetlitve so mahovi, za njimi pa praproti. 
Najbližje vhodu, kjer je svetlobe vse več, pa se 
pojavijo tudi cvetnice. Te za obstoj potrebujejo 
vsaj stotinko polne svetlobe. 
 
Zanimivo je, da v vseh jamah srečujemo 
večinoma iste rastlinske vrste, ne glede na to, 
kakšno rastlinstvo uspeva pred jamo in v širši 
okolici. Očitno so samo redke vrste sposobne 
uspevati v svetlobno tako neugodnih razmerah. 
Med cvetnicami so to največkrat razrasla krišina 
(Parietaria ramiflora), bršljan (Hedera helix), fuksov 
grint (Senecio fuchsii), črni bezeg (Sambucus nigra), 
mrtva kopriva (Lamium orvala) ter rjavi sršaj 
(Asplenium trichomanes) in jelenov jezik (Phyllitis 
scolopendrium) med praprotmi. 
 
Številne prilagoditve omogočajo tem rastlinam 
uspevati v slabih svetlobnih razmerah ob jamskih 
vhodih. Zgradba listov in stebel je precej 
drugačna. Z upadanjem svetlobe se povečuje 
delež tkiv, ki so sposobna opravljati fotosintezo, 
najpomembnejši proces v rastlinah. Upada pa 
delež raznih opornih in prevajalnih tkiv, ki niso 
sposobna fotosinteze in z dihanjem samo 
porabljajo energijo. Navzven se to kaže z 
zmanjšano debelino lista, stanjša pa se tudi 
debelina povrhnjice ali kutikule, ki pokriva 
površino listov. Povrhnjica v jamskem okolju 
namreč izgubi svojo vlogo zaščite pred izgubo 
vode iz rastline, saj je v jamah stalno visoka 
zračna vlažnost. Tudi fotosinteza je prilagojena 
nižji svetlobni jakosti. »Jamske« rastline dosežejo  
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največjo učinkovitost tega procesa že pri veliko 
šibkejši svetlobi kot rastline zunaj jame. 
 

 
Med sestopanjem v Jamo v Doktorjevi ogradi lahko 
opazujemo, kako se s pojemanjem svetlobe spreminja 
rastlinstvo (foto: Bogdan Macarol) 

Zgolj v turističnih jamah pa lahko naletimo na 
rastline tudi globoko v notranjosti jame, daleč od 
naravne svetlobe. Umetna razsvetljava namreč 
omogoča uspevanje alg, pa tudi mahov in 
praproti v bližini luči ob turističnih poteh po 
jami. Cvetnic tam ne bomo našli, saj se niso 
sposobne prilagoditi na daljša obdobja popolne 
teme med posameznimi turističnimi obiski. Pri 
njih namreč klorofil v temi razpade, pri praprotih 
in mahovih pa tudi večmesečna tema ne povzroči 
razpada. Seveda pa te rastline povzročajo 
upravljavcem turističnih jam nemalo preglavic. 
Najlepši kapniki in druge jamske strukture so 
ponavadi najbolj osvetljene in zato se tam alge 
najhitreje razmnožujejo in kvarijo podobo 
kapnikov. Rešitev poiščejo v lučeh, ki oddajajo 
svetlobo, katere valovna dolžina je neugodna za 
proces fotosinteze. 
 
V Pliskovski jami (Jami v Doktorjevi ogradi) ta 
prehod od svetlobe proti temi ni izrazit, zato tudi 
rastlinski pasovi niso razviti tako očitno kot v 
jamah z velikimi vhodnimi odprtinami. Pri 
stropnem oknu sama oblika jame (previsnost) 
onemogoča razporeditev rastlin v notranjost 
jame. Vhodni rov s stopnicami pa je tako 
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skromnih dimenzij, da lahko omenjeni prehod 
opazujemo na vsega nekaj metrih. Najvišje na 
vhodu opazimo, da se pojavljajo praproti. Poleg 
omenjenega sršaja tu raste še sladka koreninica, 
poleg njiju pa tudi bršljan, črni bezeg, krvomoč-
nice, črni teloh in še katero cvetko bi našli. Po 
nekaj stopnicah tudi teh zmanjka in na stenah so 
samo še mahovi, ko pa izginejo še ti, rastline 
zastopajo le zelene prevleke alg po skalah. 
 
Igor Maher 
 
 

ZMAJ V PLISKOVSKI JAMI 
 
Enkrat je v Pliskovški jami živel velik zmaj. 
Klicali so ga Sedmoglavec. Bil je tako grozno 
velik, da je živel v največji vhodni dvorani. 
Vaščani so mu morali vsako leto prinesti tri 
krave, sedem ovc in sod, ki je držal sedem hektov 
vina. Na vsaki od svojih sedmih glav je imel kapo 
z rdečim cofkom. Imel je tudi sedem repov, na 
njih so bile črne pike. 
 
Ponoči je strašil po vasi in ni pustil spati. Vaščani 
niso mogli več živeti tako. En dan pod noč so se 
okorajžili  trije možje in nesli pred jamo zaklano 
ovco. Zmaj je prišel ven, pograbil ovco in jo požrl. 
V tisti ovci pa je bilo živo apno. Kar naenkrat je 
začel zmaj pihati ogenj. Trebuh mu je počil, iz 
njega se je začelo kaditi. Kmalu je bilo po njem. 
 
Drugi dan so ga privlekli na plac. Tam so ga 
razmesarili. Njegovo kožo so dali ustrojiti in iz 
nje so naredili šolne. Strašno so bili trpežni, si 
hodil, ma se niso znucali. Zagotovo bi jih še 
danes najdli v kakšni hiši, če jih niso vrgli proč. 
 
Povedal Emil Ravbar, Pliskovica.  
Zapisal Matej Petelin. 
Iz knjige: Bejži zlodej, baba gre: kraške štorije. Danila 
Kocjan, Jelka Hadalin. Ljubljana, Kmečki glas, 1993. 
 

 
Ilustracija: Marjan Manček. Iz knjige Pravljične poti 
Slovenije, objavljeno z dovoljenjem založbe Sidarta. 

ČLOVEK V PLISKOVSKI 
JAMI 
 
Da je bil človek v Pečini in verjetno tudi v 
sosednji Pliskovski jami prisoten vse od 
prazgodovine naprej, nam vsaj posredno 
dokazujejo arheološke najdbe (v članku jih na 
strani 19 predstavlja Tomaž Fabec). Koliko so se 
skozi zgodovino zatekali vanjo, lahko le 
ugibamo. Marsikateri podatek bi dale 
podrobnejše raziskave jamskih sedimentov, 
čeprav so posegi v zadnjem stoletju dodobra 
spremenili podobo jame. 
 
Prvi znani zapis o obisku jame zasledimo v 
Slovenskem Primorcu, »podučnem i 
kratkočasnem listu«, ki je izhajal v Trstu. 14. 
junija 1868 so na 184. strani 11. številke zapisali: 
 
S Krasa, 1. junija – Preteklo leto so v Pliskovici našli 
zanimivo jamo, pravijo nekateri, da je še krasnejši 
kapnik v njej, nego v postojnski, nahajajo se tudi 
čudne podobe, bele vse, kakor padel sneg. Pri kopanji 
so našli kosti več ljudi, pri enem kostnjaku tudi očale, 
v levi jami pa mnogo pepela i kamenitih sedežev. V 
prvi jami je napravljen strop za plesišče, nad stropom 
je velika luknja, skozi katero so metali krapavino v njo. 
Precej daleč se še gre navzdol v drugo jamo i v tretjo 
jamo po stopnicah. Vredno bi bilo to jamo natančneje 
preiskati. 
 
V Primorcu, ki je prav tako izhajal v Trstu, lahko 
že 20. septembra istega leta preberemo: 
 
OZNANILO. 
Jama (grota) v Pliskovici na Krasu, v komenskem 
okraju, od sežanske ali nabrežinske postaje (stacijona) 
2 uri oddaljena, bode nedeljo t. j. 27. t. m. ob treh 
popoldne odprta. – Tomajska godba bode k plesu 
domače slovenske melodije igrala (godba) in iz tržaške 
okolice sveto-ivanaski pevski zbor bode pel slovenske, 
hrvaške, srbske i češke  pesmi. Ako ne bo omenjeni dan 
vgodnega vremena, pa se prenese svečanost na drugo 
nedeljo. 
Vozovi (omnibusi) bodo čakali na boršinem trgu, listi 
za vožnjo se kupujejo pri Ant. Vrabcu (Urabiz) v ulici 
Riborgo Nr.17, in omenjeni dan tudi na boršnem trgu 
po dva Forinta. Odpelje se zjutraj ob desetih i kosilo 
bode napravljeno v Komnu na Krasu. 
Jame gospodar, Anton Vrabec, bode skrbel za izdatno 
svečavo; nadeja se torej, da bode mnogo gospodov 
obiskalo jamo. Išče tudi družabnika ali kupca za njo. 
Kaj več o tem  se izvé  pri njem v  Trstu,  v ulici 
˝Riborgo hiš. št. 17. 
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Popisovanje jame v Pliskovici 
 
Znano je, da ima Kras mnogo votlin, velikih in 
majhnih. Mnogo jih je v hribih, katerih nej še nobeden 
našel. Kar pa je do sedaj znanih ena najlepših je v 
Pliskovici. Kdor ni še videl sloveče postojnske jame, 
naj gre v pliskoviško, v kterej najde prav tako lepo 
vpodobljene kapnike  (tropfsteine) kakor v oni. 
Prostoren je vhod,  kteri drži v jamo. V nje se vidi lep 
kapnik, bel kakor sneg i velike lepote. Na levici je 
mnogo veličastnih stebrov temno-rumene barve in 
mnogo majhnih votlin. Od tukaj dalje se pride v 
plesišče, ktero ima 16 sežnjev dolgosti, 9 širokosti i 6 
visokosti. Tu vise kapniki mnogovrstne podobe; eden je 
celo dolg 1° i širok 4˝; nekteri so beli, drugi so rdeči, 
kakor koral, še drugi so svetli i prekovidni kakor 
kristal. V sredi jame stoji veli steber, na katerem sloní 
ves obok; stene so pokrite z rumenimi stebri i drugimi 
podobami. Poslednja jame lepota je nepopisljiva, kajti 
v tej visé kapniki beli kakor sneg skoraj do tal v podobi 
preprog (vorhänge). V vhodu na desno so stopnice, po 
katerih se pride v tako imenovano novo jamo, ktere 
obok iz kamenja granita. Po drugih stopnicah se pride 
v jamo po imenu k u h i n j a; to ime je dobila zato, ker 
je v njej kapnik, kteri ima podobo ognjišča, druga pa 
podobo sklednika. Nemogoče je opisati lepoto 
pliskoviške jame. Vredna je torej, da jo mnogi pridejo 
pogledat.     
 
Teden dni kasneje, 27. septembra v Primorcu 
preberemo še dopolnitev: 
 
Oznanilo. 
Vstopnina v pliskoviško jamo znaša 60 soldov. – 
Svetoivanski pevci ne obiščejo jame, ker jih druga 
opravila zadržujejo. 
 
Kaj se je dogajalo v naslednjih desetletjih, nam 
zaenkrat še ni jasno, verjetno pa je bilo dokaj 
živahno vse do prve svetovne vojne. Tedaj je 
jama ponudila zavetje avstro-ogrski vojski, ki je 
imela v okolici Pliskovice urejene zaledne 
položaje (več o tem lahko preberete v članku 
Simona Kovačiča na strani 21). 
 
Obdobje po prvi vojni je prineslo italijansko 
oblast, ki ni bila naklonjena slovenstvu. 
Slovenska beseda je bila nezaželena in zatirana. 
Kot se spominja Jože Vrabec, po domače Pepi 
Beten, se je v skrbi za ohranitev lepe slovenske 
besede okrog leta 1920 v Pliskovici porodila 
misel, da bi ustanovili dramsko skupino oziroma 
obnovili kulturno-prosvetno društvo. Vaščani so 
se dogovorili, da bodo prostor za kulturno 
dejavnost uredili v Grotti jami in v njej v 

najkrajšem času odigrali igro. Zavihali so rokave 
in načrt izpeljali še isto leto. 
 
Dvorana v jami je bila v najkrajšem času 
pripravljena za gledališki nastop. Na tla so 
položili lesen pod s prav tako lesenim odrom. 
Dokaj bogato naravno svetlobo, ki je v dvorano 
prihajalo skozi stropno okno, so obogatili s 
številnimi svetilkami – karbidovkami, ki jih po 
vojni ni manjkalo. 
 
V dramsko skupino se je vključila vaška mladina. 
Prva predstava je bila burka Jaka Štoke Trije tički 
in je dobro uspela, imela je številne obiskovalce 
od blizu in daleč. Po končani igri je bil ples. 
Zaradi velikega zanimanja so igro nekajkrat 
ponovili.  
 
Kasneje so Italijani vse bolj zatirali Slovence, 
ukinjali so društva, prepovedovali prireditve, 
zato je tudi jama precej samevala. Med drugo 
svetovno vojno se zgodba iz prve ni ponovila, saj 
se je način bojevanja spremenil. Za Italijane in 
Nemce jama ni bila zanimiva, izogibali pa so se je 
tudi partizani, saj je bila preveč znana, da bi 
lahko služila za skrivališče. 
 
Zlata doba, kar se obiska tiče, pa je jama doživela 
takoj po koncu druge svetovne vojne. Mladina je 
bila polna zagona, zaživela je ideja, da bi v jamo 
očistili in v njej obudili prireditve, čeprav so 
mnoge obhajali dvomi o upravičenosti stroškov, 
ki bi jih vas v povojnem času težko zmogla. Takoj 
po vojni, še pod zavezniško upravo (cona A) so 
ustanovili prosvetno društvo Emil, poimenovano 
po partizanskem komisarju Emilu Fakinu. Složno 
so se lotili dela. Dogovorili so se, da bodo v 
jamski dvorani naredili betonsko ploščo in po 
vsej jami, kjer je prehodna, napeljali električno 
razsvetljavo. Iz dvorane naprej v jamo so naredili 
stopnice iz borovih debel, katerih ostanki so še 
danes vidni. Več kot 2000 delovnih udarniških ur 
je opravila mladina. Gradbena dela je vodil 
Guštin Petelin – B'ndljev. Zidarji in pomočniki so 
z voli pripeljali beton in ostali gradbeni material 
ter v kratkem času naredili betonsko ploščo in 
oder. Oder je bil iz borovih plohov. Okno nad 
odrom so pred dežjem zaščitili s šasijo vojaškega 
kamiona, čeznjo so vrgli še tankovsko 
kamuflažno mrežo in staro vojaško cerado. 
Kulise za odrom so bile iz zelenih in rumenih 
ostankov vojaških padal, ki so jih sešili v šoli. 
Naredili so tudi kamnite stopnice na vhodu in 
vrata iz borovega lesa. Vsa električna dela 
(napeljavo elektrike iz vasi in ureditev 
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razsvetljave) je opravil Ludvik Širca, delo pa je 
organiziral Stano Šuc – Županov. Pobrali so vse 
mogoče kable, nekaj z železniške proge v 
Dutovljah, predvsem pa so Angležem pokradli 
telefonske kable. Večžilni telefonski kabli so bili 
zelo primerni, saj je vsaka žica vodila do ene 
žarnice. Luči so bile namreč na 30 do 40 metrov 
že ob poti, ki je vodila iz vasi, od šole. V jami so 
osvetlili dvorano, pa tudi notranje dele jame. Še 
danes so vidni ostanki napeljave. Zanimivo pa je, 
da elektrika ni bila speljana skozi glavni vhod ali 
skozi stropno odprtino, ampak je prišla v jamo 
skozi majhno odprtino zadaj za odrom. 
 

 
Ostanki električne napeljave v jami (foto: Simon 
Kovačič) 
 
Organizator je bil Jože Vrabec - Beten, igre pa je 
režiral Lojze Širca – Leklajev. Na prvi prireditvi 
so igrali veseloigro Gospa Kordula. Nastopal je še 
vaški pevski zbor, gostovali so tudi tržaški pevci. 
Najprej so zapeli: 
 
Prišli ste v Pliskovico 
pogledat veselico, 
želimo vsem zabave 
v bufetu postrežbe prave. 
 
Po igri, recitacijah in pevskih točkah je prišel na 
vrsto ples. Tako pevce kot obiskovalce so iz Trsta 
in drugih krajev vozili kar v kamionih, saj 
avtobusov tedaj ni bilo. V jami se je zbralo tudi tri 
tisoč obiskovalcev, kot poročajo, večinoma pa 
omenjajo le dobrih tisoč. Na travniku pred jamo 
se je trlo ljudi, prodalo se je ogromno štrukljev 
(kuhala jih je Lojza Žerjal – Beričeva), štraub in 
drugih dobrot, da popitega terana raje ne 
omenjamo. Tudi v jami so bili šanki, levo od 
vhoda, na desno pa je bilo skladišče za pijačo. 
Točilo se je tudi že pivo, ki so ga dovažali v 
sodih. V kotlih so kuhali kranjske klobase, se 
spominja Viljem Petelin. 

Kot smo lahko izvedeli že v članku o Ubaldu 
Vrabcu v prejšnji številki (Bojana Kralj, Skladatelj 
Ubald Vrabec – sin Pliskovljana, Glas Pliske, št. 2, 
april 2005, str. 20), je v Doktorjevi jami pri 
Pliskovici 7. aprila 1946 nastopil tudi Komorni 
zbor, združen z zborom Glasbene matice, ki ga je 
tudi vodil Ubald Vrabec. Vabilo na izlet v 
Pliskovico so objavili tudi v časopisu Primorski 
dnevnik (Trst). 
 
Pevski izlet v Pliskovico 
 
V nedeljo 7. t. m. priredita Glasbena Matica 
ter Komorni zbor tržaškega radia 
pevski izlet v Pliskovico na Krasu.  
Prireditev se bo pričela ob 4. uri pop., 
 v jami, ki je za pevske nastope zelo prikladna. 
Vabimo vas, da se izleta udeležite! 
Prijaviti se je treba na Glasbeno Matico 
do sobote 6. t.m. Tel. 86-23. 
Potovanje bo možno s kamioni cel dan 
od 9 h dalje. 
 
O nastopu v Dohtarjevi jami v Pliskovici je v 
Primorskem dnevniku pisal skladatelj in 
zborovodja Fran Venturini. 
 
Praznik slovenske pesmi v Pliskovici na Krasu 
 
V nedeljo 7. t. m. je bila Pliskovica praznično odeta. 
Povsod sama čistoča, snaga, slavoloki, zastave, zelenje 
in sredi vasi – 4 križi – s svežimi venci, znamenja, kjer 
so padli 4 naši borci v borbi s krutim okupatorjem za 
našo svobodo. Tu smo se ustavili in poklonili spominu 
nesmrtnih junakov. 
 
Tržaška Glasbena Matica in radijski Komorni zbor sta 
priredila v jami pevski koncert. Zelo posrečena ideja. 
Jama je kot nalašč za take prireditve. Vzorno urejena, 
udoben vhod, cementna tla, električna razsvetljava, 
krasen oder, prostora za 3000 oseb in ves ta prostor je 
bil v nedeljo do zadnjega kotička zaseden od domačega 
občinstva, sosednih vasi in tržaških izletnikov.  
 
Uvodoma je pozdravil goste predsednik domačega 
Krajevnega odbora tov. Ciril Šuc. Omenil je kalvarijo 
Pliskovčanov pod okupatorji v dobi 25 let in usodo te 
lepe podzemeljske jame, ki so jo »kulturonosci« 
popolnoma uničili. Z osvoboditvijo se je začelo novo 
življenje in novo delo in to bo še lepše in uspešnejše, ko 
bomo priključeni k naši materi Jugoslaviji. Za lepe in 
tople besede se je zahvalil predsednik pevskega zbora 
Glasbene Matice tov. Marino Kralj. 
 
Vrstili so se zbori Glasbene Matice, radijski Komorni 
zbor pod vodstvom tovariša Ubalda Vrabca ter zbor 
odreda JA pod vodstvom tov. Doreta Matula. Dočim je 
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maloštevilčni – komaj 16 članski Komorni zbor v pravi 
formi, v izgovorjavi in dihanju pravilen, intonacijsko 
čist, zlit in homogen, ni mogoče to trditi o zboru 
Glasbene Matice in tudi ne moremo tega še zahtevati, 
ker je to prav za prav nekak prvi nastop (izvzemši par 
pesmic, ki nam jih je zbor zapel na Prešernovi proslavi 
meseca februarja). Oba zbora sta pa v odličnih rokah 
tovariša Vrabca, ki zastavlja svoje sile, da dvigne oba 
zbora na pravo umetniško višino.  
 
Med sporedom se je pojavil tudi moški zbor JA. Burno 
pozdravljeni so naši fantje nastopili pod vodstvom 
svojega agilnega pevovodje Doreta Matula z vrsto 
lepih pesmi. Mnogo so jih morali ponavljati. Mogoče 
bi pri nekaterih pesmih, ki zahtevajo več temperamenta 
in več življenja, base nekoliko sprostili. Tako n. pr. pri 
Pesmi o svobodi in pri Partizanski . Mlad človek da 
rad duška taki pesmi (se razume , ne kričanja), zato bi 
forte prišel na takih  mestih bolj do efekta. V splošnem 
lahko rečem, da smo odnesli s tega koncerta vsi 
najlepše vtise. Po koncertu se je razvila prav prijetna 
zabava. Velika hvala in čast gre našim zavednim 
Pliskovčanom! (Fran Venturini) 
 
V jami so bile prireditve (igre, nastopi zborov, 
plesi) od konca vojne do leta 1947. Bile so zelo 
pogoste, tudi na dva tedna. Vsako leto je bila ena 
večja prireditev, tako leta 1946 kot tudi 1947, leta 
1948 pa je bila proslava, posvečena Kosovelovi 
brigadi, že V borih, torej izven jame. Nato je vse 
zamrlo. »Človek je zmanjkal,« je to v spominih 
pokomentiral Frane Petelin – B'ndljev. Smrt 
Lojzeta Širce, ki je bil gonilna sila prireditev, se je 
močno poznala, precej pa je k zatonu prispevalo 
tudi vse številčnejše odhajanje mladine s kmetij v 
mesta, navdušenje pa je upadlo še posebej po 
»informbiroju«, ko so se zaostrile finančne 
razmere, saj domačini niso smeli več sami 
razpolagati z zaslužkom od prireditev.  
 
Po letu 1947 v jami ni bilo več prireditev, v jamo 
so hodili le še mulci. V cerkvi so kradli ostanke 
sveč, da so šli lahko potem v jamo. Lovili so 
netopirje, ki jih je bilo vse polno. V 50. letih so 
vrata dokončno propadla, jama je bila odprta in 
počasi je iz nje izginilo vse, kar je bilo še 
uporabno.  
 
Po časopisnih člankih ter po spominih Viljema 
Petelina, Franeta Petelina in Jožeta Vrabca zapisal 
Igor Maher 
 

VČLANITE SE V 
RAZVOJNO DRUŠTVO PLISKA 

IN POMAGAJTE PRI RAZVOJU KRASA 

PEČINA V DOKTORJEVI 
OGRADI - EDINO DOSLEJ 
ZNANO ARHEOLOŠKO 
NAJDIŠČE STARIH IN 
PRASTARIH PLISKOVLJANOV 
 
 
Manjši jamski kompleks, znan kot Jama v 
»Dohtarjevi« ogradi, v arheološkem smislu ni 
ravno dobro poznana lokacija. Jama je bila 
znanstvenim in drugim krogom sicer dolgo 
znana, saj je bil njen opis podan že v znani 
monografiji Duemila Grotte (Milano, 1926) . Kljub 
lahki dostopnosti in torej velikemu arheološkemu 
potencialu pa je ostala v ozadju in tako ubežala 
številnim raziskovalcem, paleontologom, 
arheologom in drugim iskalcem »zakladov«, ki 
so v zadnjem stoletju in pol na dolgo in široko 
izkopavali v številnih jamah na Krasu.  
 

 
Pečina (foto: arhiv Društva ljubiteljev narave Krško) 
 
Kar je nam znano, je arheološke raziskave v jami 
prvi izvedel Zorko Harej, konservator arheolog 
na takratnem Zavodu za varstvo naravne in 
kulturne dediščine Gorica v Novi Gorici. Jamski 
kompleks se mu je zdel dovolj zanimiv, da je 
avgusta leta 1985 v Pečini izkopal več sond, s 
katerimi je želel preveriti ohranjenost morebitnih 
sledi starodavnih poselitev tistega območja. 
Rezultate raziskave je objavil že naslednje leto v 
Poročilih o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v 
Sloveniji  in s tem arheološko javnost seznanil z 
novim najdiščem, ki ga je poimenoval Pečina v 
Doktorjevi ogradi. Kljub skromnim finančnim 
sredstvom je izvedel štiri sonde, dve v udorni 
dolinici, eno ob vhodu v Pečino in eno na njenem 
dnu. Ob začetku izkopavanj je bila dolinica 
porasla s travo in deloma z drevjem, površina v 
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Pečini pa je bila pretežno kamnita, razen ob 
vhodu in na samem dnu, kjer je bilo kamenja 
manj. 
 
S sondama v dolinici je Harej posegel v 
sedimente, ki običajno zapolnjujejo kraške doline 
in vrtače. Kljub temu da je v zbiti rdeči prsti, v 
kateri je bilo več posameznih kamnov, našel 
nekaj posameznih novoveških, srednjeveških in 
prazgodovinskih ostankov, je na globini 1,25 m 
zaradi težavnosti izkopov in boljših rezultatov v 
drugih sondah z izkopavanjem prenehal.  
 

 
Obesek iz podočnika (foto: Tomaž Fabec) 
 
Večjo sondo je izkopal na južni tretjini vhoda. V 
dolžini 6 m se je naslanjala na steno Pečine in je 
bila široka 2 do 2,5 m. Tu je pod vrhnjo zemljeno 
plastjo ležal dokaj enoten depozit kamenja in 
grušča, ki ga je zapolnjevala rdečkasto rjava prst. 
Podobno kot v prejšnjih sondah je tudi tu odkril 
ostanke iz različnih časov, predvsem fragmente 
novoveške, srednjeveške in prazgodovinske 
keramike, železni predmet ter kamnito sekirico iz 
sivo zelenega serpentina. Izkopavanje je prekinil 
na globini 1,30 m. 
 

 
Kamnita sekirica iz sivo zelenega serpentina (foto: 
Tomaž Fabec) 
 
2-krat 1,2 m velika sonda na dnu jame je kljub 
težkim pogojem dela zaradi temačnosti in padca 

hodne površine dala še največ rezultatov. Pod 
vrhnjo plastjo, ki je bila podobna spodnjemu 
depozitu iz sonde na vhodu jame in v kateri je 
tokrat naletel le na srednjeveške najdbe, je ležala 
mastna ilovnata plast, v kateri je bil pomešan 
grušč, manjše kamenje, živalske kosti ter 
posamezni odlomki novoveške, srednjeveške in 
prazgodovinske lončenine. Ta plast je prekrivala 
črnikast zbit sediment z veliko žganine in 
manjšimi ploščatimi kamni, v katerem je bilo 
prav tako več odlomkov prazgodovinske 
lončenine in živalskih kosti. Najgloblje je bila 
izkopana rjavkasta ilovnata plast, ki je bila proti 
dnu močno peščena. V tej plasti je predvsem v 
zgornji polovici odkril še največ keramičnega 
gradiva, nekaj koščenih orodij, veliko živalskih 
kosti in koščke oglja. Plast se je navzdol še 
nadaljevala, vendar je izkop končal na globini 1,7 
m zaradi velikih kamnitih blokov, ki so 
onemogočali nadaljevanje del. 
 

 
Kamnita sekirica (foto: Matjaž Prešeren) 
 
Predvidevamo, da Harej med izkopavanji ni 
našel takih zapisov, ki bi nam lahko pomagali 
razumeti, zakaj je človek v preteklosti zahajal v 
Pečino oz. čemu je le-ta v različnih obdobjih 
služila. Okrog 100 odlomkov keramičnih posod, 
ki so bili v veliki večini najdeni v notranjosti 
jame, tipološko ustrezajo različnim obdobjem od 
poznega neolitika do novega veka, največ pa naj 
bi jih po načinu izdelave sodilo v bronasto dobo. 
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V podobni (5000 let!) širok okvir lahko umestimo 
tudi ostale artefakte, med katerimi naj poleg že 
navedene sekirice omenimo še orodje iz 
jelenovega roga, obesek iz (volčjega?) podočnika 
in nožič iz nelokalnega kremena. Ker so zaradi 
naravnih (živalsko kopanje rovov, intenzivno 
izpiranje in odlaganje sedimentov itd.) in najbrž 
tudi človekovih (obiskovanje in zadrževanje v 
Pečini, prilagajanje, čiščenje, izravnavanje 
površine itd.) dejavnikov vsi ti ostanki pomešani 
med sabo, nam je vpogled v pretekla dogajanja 
tudi po posameznih obdobjih prav tako zabrisan. 
Velika večina vprašanj, ki si jih je pred desetletji 
najbrž postavljal tudi Zorko Harej, ostajajo tako 
danes še vedno brez odgovora. Na osnovi 
podatkov, s katerimi razpolagamo, bi bila torej 
vsaka razlaga v celoti neosnovana, bila bi le še 
droben dodatek neskončni paleti razlogov, zaradi 
katerih se je človek v preteklosti na tem območju 
zaustavljal. Navsezadnje iz številnih razlogov to 
počenja še danes in tako nehote nadaljuje s tistim 
zapletenim procesom, ki mu pravimo arheološki 
zapis. 
 

 
Kamnito rezilo (foto: Tomaž Fabec) 
 
Harejeve raziskave so vsekakor razkrile velik 
potencial, ki ga območje Pečine skriva za razume-
vanje preteklosti kraja. Njegova vsebina je toliko 
bolj pomembna, ker nam je daljna preteklost 
območja Pliskovice zaradi nepoznavanja drugih 
arheoloških najdišč neznana. Spremembe v tleh, 
ki bi jih kakršni koli nenadzorovani posegi na 
tem območju povzročili, bi pomenile dodatno 
nepopravljivo uničevanje sledi iz preteklosti, 
torej veliko izgubo za krajevno zgodovino in 
identiteto ter posledično nepovratno obubožanje 
vaške kulturne dediščine.  
 
Tomaž Fabec 
 

PLISKOVSKA JAMA V 
PRVI SVETOVNI VOJNI 
 
Pred skoraj natančno devetdesetimi leti je Italija 
napovedala vojno Avstro-Ogrski in krvava 
morija prve svetovne vojne se je preselila tudi na 
slovenska tla. Nastala je nova fronta, po reki Soči 
imenovana soška fronta. Dolgi dve leti in pol so 
tod umirali vojaki obeh armad v enajstih 
italijanskih in eni avstrijsko-nemški ofenzivi, ki je 
pregnala napadalce daleč na reko Piavo. 
 
V pozicijski vojni, kot je bila prva svetovna vojna, 
so bila zelo pomembna varna, predvsem pa 
dovolj prostorna zaklonišča. Vanje so se zatekli 
vojaki pred obstreljevanjem z zemlje in iz zraka, 
služila pa so tudi kot skladišča za vojaški 
material in strelivo. 
 

 
V jamo so vodile lesene stopnice (foto: Vojni arhiv 
Dunaj) 
 
Na avstrijski strani je bilo utrjevanje obrambnih 
položajev na Krasu zaupano generalu Kuchinki. 
Za gradbena in utrjevalna dela je imel med vojaki 
in ruskimi vojnimi ujetniki na voljo kar 18.500 
ljudi. Za vojaške potrebe pa so načrtovali urediti 
tudi naravne kraške jame in brezna, zato so 
ustanovili posebno enoto za raziskovanje 
zahtevnega kraškega podzemlja. V ta namen so 
pri VII. korpusu, ki je prišel na Kras ob začetku 
sovražnosti z Italijo, ustanovili jamski gradbeni 
oddelek VII. korpusa (Höhlenbaudetachement 
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der K.u.K. Korps VII.), ki je štel okrog 500 ljudi. 
Vodil ga je že pred vojno priznani speleolog 
nadporočnik ing. Alois Peter Bock. Na območju 
Krasa so raziskali več sto jam in mnoge med 
njimi so predvideli za uporabo v vojaške namene. 
Konec maja 1917 je bilo v jamah, ki jih je uredil 
Bockov oddelek, 2059 ležišč, dodatno pa se je v 
njih namestilo še 1156 vojakov. Skupaj je bilo na 
Krasu v kavernah in jamah na razpolago 17.300 
m² pokrite površine.   
 

 
Prizor iz jame, posnet 5. oktobra 1917 (foto: Vojni 
arhiv Dunaj) 
 
V tem oddelku je deloval tudi slovenski 
naravoslovec in pedagog Pavel Kunaver (1889-
1988). Na kraškem delu fronte je jame raziskoval 
dobra dva meseca - do 15. aprila 1917, ko je bil 
premeščen v oddelek, ki je raziskoval jame v 
Trnovskem gozdu, Lokavcu in Banjški planoti in 
ga je vodil poročnik Ivan Michler.  
 
Pliskovica in njena okolica je med prvo svetovno 
vojno najprej spadala v območje delovanja VII. 
korpusa. Tako je tudi Pliskovsko jamo raziskoval 
Bockov oddelek in jo po vsej verjetnosti namenil 
za vojaške potrebe. Imenovali so jo 
Siegfriedhöhle. Jama je bila pripravljena za 
zaklonišča oziroma bivališča za vojake, verjetno 
pa je služila tudi kot zaklonišče pred letalskimi 
napadi. Ostanki v jami, predvsem pa napisi iz 

obdobja vojne pričajo, da so v njej tudi dejansko 
bivali avstro-ogrski vojaki. Med različnimi napisi 
na stenah jame se večkrat pojavi napis IR 20 
(»Infanterieregiment 20«) ali po slovensko 20. 
pehotni polk. Vojaki tega polka so prihajali z 
območja Novega Sandeza v Galiciji (danes Nowy 
Sacz na Poljskem), kjer je imel omenjeni polk 
svoje naborno območje. Na Kras je prišel šele po 
10. soški ofenzivi, prve dni junija 1917. Polk je 
pripadal 24. pehotni brigadi, brigada pa je bila 
skupaj s 23. pehotno brigado del 12. pehotne 
divizije.  
 

 
Napis z imenom vojaka Cyrila Macika (foto: Dsimon 
Kovačič) 
 
Od srede septembra do novembra 1916 je imela v 
Pliskovici svoje poveljstvo Skupina Schenk 
(»Gruppe Schenk«), iz katere je bil v novembru 
1916 konstituiran XXIII. korpus. Temu korpusu 
pa je pripadala tudi 12. pehotna divizija, v katero 
je spadal 20. pehotni polk iz Novega Sandeza. 
 
Simon Kovačič, 
Društvo soška fronta 
 

 
Pliskovica leta 1917, pogled od juga (foto: arhiv 
Goriškega muzeja) 
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NAČRTI ZA UREDITEV JAME: 
VAROVATI ALI NE 
VAROVATI –  
TO NI VEČ VPRAŠANJE 
 
Na prejšnjih straneh smo lahko prebrali marsikaj 
o Jami v Doktorjevi ogradi, o njenih skrivnostnih 
prebivalcih, o dogajanju v preteklosti in o njenem 
sedanjem stanju. Kaj pa bo z jamo v prihodnje? 
Marsikatera ideja se je že porodila, tudi o tem, da 
bi obnovili prireditveni prostor v jami ali v njej 
uredili vinoteko. Vendar sedaj, ko toliko vemo o 
jami, predvsem pa o njenem pomenu za 
ohranjanje pestrosti jamskega življenja, na taka 
razmišljanja lahko kar pozabimo. Za plesišča, 
zabavišča in enoteke je dovolj prostora v vasi, 
nobene potrebe ni, da bi zanje žrtvovali že tako 
ogrožena življenja drobnih jamskih prebivalcev. 
Če že v značilni človeški maniri iščemo neko 
korist od jame, potem nam bo najbolj koristila, če 
bomo vanjo čim manj posegali, če bomo pustili, 
da bodo v njej našli zatočišče netopirji in številne 
drobne jamske živalce. Le ohranjena narava nam 
bo lahko v pomoč in zadovoljstvo na poti v zeleni 
turizem, ki si jo utira Pliskovica. 
 

 
Pliskina pot je speljana v bližini jamskega kompleksa v 
Doktorjevi ogradi (foto: Bogdan Macarol) 
 
Že ob načrtovanju Pliskine učne poti, ki sedaj 
poteka le dobrih sto metrov od jame, se je 
porodila zamisel, da bi jamo in sosednjo Pečino 
nekako vključili v učno pot. Vendar je bilo jasno, 
da dokler oba jamska objekta nista ovrednotena 
in ustrezno urejena, vanju ni mogoče voditi 
obiskovalcev. Zato je ostalo zgolj pri ideji. Bistvo 
ideje je, da bi od obstoječe učne poti speljali 
odcep do Pečine, kjer bi pred spodmolom uredili 
počivališče s pojasnjevalnimi tablami. Na eni bi 

predstavili arheološki pomen Pečine oziroma 
prazgodovinsko naselitev Krasa, drugo bi 
namenili predstavitvi geomorfološkega razvoja 
jamskega kompleksa v Doktorjevi ogradi, na tretji 
pa bi prikazali življenje v sosednji Jami v 
Doktorjevi ogradi. Do nje poti ne bi označevali. 
Kljub temu je treba vhod v jamo zapreti z 
ustreznimi »netopirskimi« vrati, ki bodo 
omogočala netopirjem izleteti in prileteti. 
Istočasno bi morali zavarovati tudi brezno 
oziroma stropno luknjo, seveda tudi to z mislijo 
na prost prelet netopirjev.  
 

 
Predlog povezave Pliskine poti z jamskim sistemom v 
Doktorjevi ogradi  
 
Namestitev vrat na vhod v jamo pa ne pomeni, 
da si jame ne bi mogli ogledati, bi pa morali obisk 
prilagoditi razmeram v jami oziroma zahtevam 
tamkajšnjih prebivalcev, predvsem netopirjev. 
Dosedanja opazovanja so pokazala, da se 
netopirji v jami zadržujejo v toplejšem delu leta, 
nekako od aprila do septembra, ko tam ustvarijo 
porodniške kolonije (verjetno mešane kolonije 
navadnih in ostrouhih netopirjev). Pozimi jamo 
zapustijo, saj so zaradi oblikovanosti in številnih 
vhodov v jami temperature prenizke. V notranjih 
delih jame so med prezimovanjem opazili tudi 
malega in velikega podkovnjaka, najdene kosti 
pa pričajo še o prisotnosti dolgokrilega in 
resastega netopirja. 
 
Na podlagi opazovanj bi lahko zaključili, da bi v 
zimskem času lahko obiskovali jamo, seveda le 
pod vodstvom usposobljenega jamarja oziroma 
vodnika. To bi bilo zanimivo predvsem za dom 
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki nastaja 
v Pliskovici, pa tudi za obiskovalce mladinskega 
hotela. Obisk jame in spoznavanje jamskega 
življenja bi bila ena od dejavnosti tega doma. Za 
konkreten režim obiska jame pa bi morali najprej 
podrobneje proučiti prisotnost netopirjev in 
njihovo dinamiko. 
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Ne glede na zaključke teh proučevanj pa je jasno, 
da je jamo potrebno zapreti in tako preprečiti 
nenadzorovan in za jamske živali škodljiv obisk. 
Seveda bi bilo ob tem potrebo jamo tudi očistiti 
vseh odpadkov, ki so se nabrali v njej, predvsem 
pod stropno odprtino. Tudi stopnice na vhodu so 
potrebne popravila. Pri jami, ob breznu, bi lahko 
uredili tudi opazovalnico izletavanja netopirjev 
(v večernem času), ki bi čez dan služila tudi kot 
opazovalnica ptic na bližnjih kraških travnikih. 
 
Razvojno društvo Pliska, ki je uredilo učno pot in 
jo tudi vzdržuje, si želi skupaj z Jamarskim 
društvom Sežana urediti obe jami in ju, eno zgolj 
posredno, vključiti v ponudbo Pliskine poti. 
Zaveda se, da lahko nenadzorovan obisk 
povzroči nepopravljivo škodo. Konec lanskega 
leta smo zato na ogled jame in Pečine povabili 
predstavnike Zavoda RS za varstvo narave in 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
da bi se dogovorili o možnih rešitvah. Kar se tiče 
Pečine, ki je zaradi arheoloških najdb zavarovana 
kot kulturna dediščina in prijavljena za vpis v 
Zbirni register dediščine RS, se »kulturni« zavod 
strinja z vključitvijo v učno pot. Pred tem je 
seveda treba ustrezno zavarovati dno izkopa in 
nato zasuti obe arheološki sondi. Obiskovalcem 
mora biti ponujeno vodenje ali vsaj ustrezna 
pisna informacija o pomenu Pečine. 
 

 
Pred Pečino je primeren prostor za ureditev 
počivališča in postaje Pliskine poti s pojasnjevalnimi 
tablami (foto: Marija Turk) 
 
 
Reševanje problema dostopa v Jamo v Doktorjevi 
ogradi pa bo moralo počakati, saj še ni 
podzakonskih aktov, ki bodo urejali rabo in 
urejanje jam. Jama ima na podlagi določil Zakona 
o varstvu podzemnih jam (UL RS 2/04) status 
naravne vrednote državnega pomena. Zakon 

med drugim določa varstvo in rabo odprtih jam, 
hkrati pa predvideva tudi podzakonske akte, ki 
bodo omogočili izvajanje zakona. Ker aktov še ni, 
se urejanje jam za namene njihove rabe, zapiranje 
jamskih vhodov in urejanje poti trenutno ne more 
izvajati, ker predpisanih dovoljenj pristojno 
ministrstvo za okolje še ne izdaja. Omenjeni 
zakon predvideva več ukrepov varstva jam, med 
drugim tudi skrbništvo. 
 
V času, ko čakamo na podzakonske akte, pa si bo 
društvo prizadevalo čim bolj temeljito informirati 
domačine o pomenu, ki ga ima jama za 
ohranjanje narave. Del teh prizadevanj je tudi 
projekt »Kraška Pliska in Natura 2000« oziroma 
to glasilo, posvečeno jamam. Ob nedavni 
Evropski noči netopirjev, ki je bila na začetku 
septembra, smo skupaj s Slovenskim društvom 
za proučevanje in varstvo netopirjev v dutovski 
osnovni šoli – ki se ji zahvaljujemo za 
sodelovanje – pripravili ustvarjalno delavnico za 
otroke. Sledilo ji je še predavanje z diapozitivi o 
netopirjih in njihovem življenju. Po predavanju 
pa smo se odpravili v okolico šole, kjer so v 
mraku z ultrazvočnimi detektorji poslušali 
netopirje.  
 
Igor Maher 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
GLAS PLISKE LAHKO KUPITE  V: 

- TRGOVINI V PLISKOVICI 
- TRGOVINI V DUTOVLJAH 
- KOSOVELOVI KNJIŽNICI 
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SLOVESNO POD 
»EVROPSKIM« LATNIKOM 
 
O evropskem krstu kraških trt je bilo precej 
napisanega že v prejšnji številki glasila, ko smo 
napovedovali to slovesnost pod latnikom sredi 
Pliskovice. Tokrat si bolj s sliko kot z besedo 
oglejmo, kaj se je dogajalo 24. aprila, ko so v 
Pliskovico prišli veleposlaniki evropskih držav. 
Pol vasi je bilo živahno že nekaj dni pred tem, saj 
je bilo treba urediti prireditveni prostor, očistiti 
okolico, se dogovoriti o prometnem režimu in 
postoriti še tisoč drobnih opravkov. Med drugim 
smo latnik spremenili v nekakšno informacijsko 
točko vasi. Tabli učne poti se je namreč pridružila 
velika tabla z načrtom vasi in množica manjših 
tabel, ki opozarjajo na ponudnike vina ter drugih 
izdelkov in pridelkov.  
 

 
Montaža tabel na latnik (foto: Igor Maher) 
 
Izdelave načrta vasi, na katerem so predstavljena 
tudi domača imena domačij, sva se lotila Igor 
Maher in oblikovalka Maja Licul. Slednja je 
oblikovala tudi manjše table ponudnikov pa tudi 
tablice z zastavicami. Na vsakem stebru ob trti, ki 
pripada eni od držav članic Evropske unije, je 
namreč kovinska ploščica z imenom in zastavico 
države. S tem  pa se oblikovalski dosežki Maje 
Licul še niso končali. Ustvarila je tudi znak 
prireditve in obešanke za steklenice. Vsi 

veleposlaniki oziroma gostje so 
namreč prejeli darilo: pleteno 
košarico z »venčkom« pliskovskih 
vin. Šlo je za posebno polnitev v 
majhne stekleničke, za katero so 
vino prispevali vsi vinarji. Za 
slovesnost smo pripravili tudi novo 
izdajo dvojezične predstavitvene 
brošure o Pliskovici. 

 
Valter Šuc in Lojze Kocjan pritrjujeta tablice z 
zastavicami in imeni držav (foto: Igor Maher) 
 
Toliko o pripravah. V nedeljo, na dan krsta, je 
hotelo nagajati slabo vreme, a nas to ni prav 
veliko motilo. Kar enajst veleposlanikov oziroma 
njihovih namestnikov se je zbralo v Pliskovici. 
Najprej so se zadržali v mladinskem hotelu, nato 
pa so v spremstvu gostiteljev podali pod latnik 
sredi vasi. Kratek kulturni program sta pripravila  
Kraška pihalna godba iz Sežane in otroški pevski 
zbor z dutovske osnovne šole. Zbrane sta nago-
vorila sežanski župan Miroslav Klun in Egon 
Gulič, predsednik krajevne skupnosti Pliskovica.  
 

 
Gosti in domačini so se zbrali na prostoru med 
latnikom in trgovino (foto: Igor Maher) 
 
Osrednji dogodek slovesnosti, ki jo je povezovala 
Ana Ščuka, je bil svečani krst trt pod latnikom, ko 
so veleposlaniki ob pomoči otrok s kanglicami 
zalili trte in jih tako krstili. Če je bil do tedaj to 
latnik čezmejnega prijateljstva (prvo trto je že lani 
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posadil zgoniški župan), je od tega krsta naprej 
latnik evropskega prijateljstva. Erwan Fouere, 
tedanji vodja predstavništva Evropske komisije v 
Sloveniji, je v spremnem govoru poudaril velik 
pomen takih dogodkov, ki med ljudmi krepijo 
občutek pripadnosti evropski skupnosti in 
pripomorejo k medsebojnemu spoznavanju. 
 

 
Zbrane je nagovoril Erwan Fouere (foto: Majda Iskra) 
 

 
Z majhnimi kanglicami so veleposlaniki krstili trte 
(foto: Bogdan Macarol) 
 

 
Gosti in gostitelji so nazdravili pod latnikom (foto: 
Bogdan Macarol) 

Veleposlaniki so se po slovesnosti še zadržali v 
vasi. Gostitelj, sežanski župan Miroslav Klun, jih 
je povabil na turistično kmetijo pri B'ndljevih, da 
so spoznali še kraške dobrote. Domačini pa so se 
zbrali na balinišču, kjer so med petjem in plesom 
že snovali nove načrte. 
 
Le dva tedna sta minila in pod latnikom je bilo 
ponovno slovesno. Na križno nedeljo so nekdaj v 
Pliskovici imeli šagro, vaški praznik. Nekoč je to 
bil cerkveni praznik, ko se je po maši procesija 
podala med vinograde in njive s prošnjo po 
ugodnem vremenu in dobri letini, na koncu pa so 
praznik začinili še s plesom na odprtem. 
 
Letos so Pliskovljani tradicijo vaškega praznika 
obudili. Po popoldanski maši v cerkvi sv. 
Tomaža so se v procesiji podali skozi vas do 
vaškega trga pod latnik evropskega prijateljstva. 
Župnik Ivan Furlan je blagoslovil latnik in trte 
pod njim. Sledilo je druženje vaščanov, zapel je 
vaški pevski zbor, zaigrala je skupina Metlarji, 
nekateri so zaplesali, vsi pa so poskusili domače 
dobrote, ki so jih za to priložnost pripravile 
pliskovske gospodinje. Mlado in staro se je 
veselilo pod novim latnikom. 
 

 
Župnik Ivan Furlan je blagoslovil latnik (foto: Majda 
Iskra) 
 
Za konec so na robu trga zažgali drenove metle – 
kot zahteva tradicija. Pliskovljanov se je namreč 
prijelo zbadljivo ime metlarji, saj so bili znani po 
tem, da so zelo skrbno grabili in celo z drenovimi 
metlami pometali listje izpod grmovja. Pred 
začetkom nove rastne dobe, ko so svoje odslužile, 
so metle zbrali in jih na vaškem prazniku zažgali. 
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Pod latnikom je nastalo mesto druženja Pliskovljanov 
(foto: Igor Maher) 
 

 
K prijetnemu vzdušju je z rezanjem pršuta pripomogel 
tudi  Dolfe Salamentov  (foto: Igor Maher) 
 

 
Pesem je poživila slovesnost pod latnikom (foto: 
Majda Iskra) 

 
V veselje otrok so zagorele drenove metle (foto: Igor 
Maher) 
 
Pod »evropskim« latnikom pa je vedno živahno. 
Trte so obilno pognale in že dajejo senco, tako da 
marsikdo rad posedi pod latnikom. Tudi marsi-
katera prireditev se dogaja kar pod njim. Izpod 
njega številni krenejo na ogled Pliskine poti, pod 
njim se ustavijo kolesarji ob kraških maratonih ali 
med kolesarjenjem ob prazniku terana in pršuta. 
Vsekakor je Pliskovica z njim pridobila prijetno 
mesto za srečevanje in druženje. 
 
Igor Maher 
 
NA KRASI CELEM TERAN ŽIVI 
 

An bot u starih cajtih   
taku je v Pliskovc' blo:  
trte smo sadili,  
de b' terana dosti blo. 
 
Napuh'nli smo b'če vse  
pa slišali besede te: 
»Teran je dóma s'm v Tomaj'  
v Dutovljah in vse je fraj«. 
 
Pole pr'šlo je lito  
dvataužent ino štir'.  
V Radgoni presnito  
»ŠAMPIONA«  smo dobil'. 
 
So Štajerci vesili vsi,  
vodopivcev t'm menda ni,  
za teran s' dali vsak en glas  
v Pliskovci  bil je špas. 
 
Sodniki pa zapisali:  
Tabulš' teran je v Pliskovci.  
Na Krasi vsem teran živi  
na zdravje, pr'jatli vsi.  

 
Avtor pesmi: Lojze Kocjan 
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PLISKOVLJANI 
NAGRAJENI 
 
Ob občinskem prazniku, 28. avgustu, so letos 
podelili občinska priznanja. Nagrado občine, 
najvišje priznanje, je zaradi izjemnih dosežkov na 
področju razvoja podeželja prejela krajevna 
skupnost Pliskovica. Na slavnostni seji 
občinskega sveta v Kosovelovem domu je 
nagrado iz rok župana Miroslava Kluna prejel 
Egon Gulič, predsednik krajevne skupnosti.  
 

 
Nagrado je iz rok župana Miroslava Kluna prejel Egon 
Gulič,i (foto: Bogdan Macarol) 
 
Predlog za podelitev nagrade je junija podala 
skupina posameznikov. Iz njega je razvidno, 
kateri so dosežki, ki so Pliskovico pripeljali do 
nagrade. 
 
Predlog za podelitev Nagrade občine Sežana za 
leto 2005  
 
Skupina posameznikov predlaga, da se zaradi 
izjemnih dosežkov na področju razvoja podeželja 
Nagrado Občine Sežana za leto 2005 podeli 
Krajevni skupnosti Pliskovica. 
 
Utemeljitev: 
Pliskovica je zaradi dogajanj v zadnjih štirih letih 
postala razvojno jedro, ki ga razvojne agencije ter 
domače in evropske strokovne službe rade navajajo 
kot primer dobre prakse na področju razvoja 
podeželja in pri uveljavljanju lokalne demokracije. 
Neposredni povod za to dogajanje v Pliskovici je res 
bil zunanji, nadaljnji razvoj pa je v največji meri 
zasluga domačinov. Vse se je začelo z željo sežanske 
mladine po ureditvi prenočišč za mlade. Želji je znala 
prisluhniti občinska uprava, ki je ponudila leta 1998 
izpraznjen objekt pliskovske šole. Ob pomoči 
Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana in 

zunanjih strokovnih sodelavcev je nastal projekt 
Mladinski turizem na Krasu, ki ga je Občina Sežana 
prijavila na razpis evropskega programa Phare in z 
njim uspela. Tako je v Pliskovici, zahvaljujoč 
predvsem Občini Sežana, nastal mladinski hotel. Sicer 
ne v stari šoli, ampak na do tedaj razpadajoči in kot 
kulturni spomenik zavarovani Slamčevi domačiji. Po 
zahtevni obnovi domačije je sredi Pliskovice zrasel 
privlačen turistični objekt, ki privablja obiskovalce z 
vseh koncev sveta, istočasno pa je tudi pomembna 
informacijska točka in mesto srečevanja domačinov. 
 
Projekt in nastajanje mladinskega hotela sta bila 
močan mobilizator družbenega življenja v Pliskovici. 
Domačini so ves čas podpirali projekt, pomagali po 
najboljših močeh, istočasno pa so se zavedali, da lahko 
hotel izkoristijo za nadaljnji razvoj. Tleti so začele 
najrazličnejše ideje, pripravljali so prireditve, pohode, 
izlete, začeli so se zanimati za preteklost, sedanjost, pa 
tudi prihodnost vasi. Hitro je dozorela ideja o ustano-
vitvi razvojnega društva, ki bo organizirano skrbelo za 
uresničevanje najrazličnejših pobud. Decembra 2002 je 
uradno začelo delovati Razvojno društvo Pliska. 
 
Prvi pomembnejši projekt, ki so se ga lotili, sprva še 
ob pomoči že omenjenega sežanskega društva 
prijateljev mladine, je bil t.i. »Dansko-slovenski 
projekt sodelovanja pri razvoju zelenega in 
trajnostnega turizma ter prostočasnih aktivnosti«. V 
okviru programa DANCEE danskega okoljskega 
ministrstva so se povezali z Danskim pohodniškim 
združenjem in Danskim svetom za prostočasne 
aktivnosti. Danski partnerji so jim predstavili izkušnje 
z upravljanjem mladinskih hotelov in urejanjem 
tematskih poti. Na podlagi pridobljenih izkušenj so se 
lotili urejanja lastne tematske poti in tako je bila 
novembra 2003 v uporabo dana Pliskina učna pot, ki 
obiskovalce popelje po planotastem svetu med 
Pliskovico in sosednjo vasjo Kosovelje. 
 
Pliskino pot razvojno društvo redno vzdržuje in z 
novimi postajami skrbi za širitev ponudbe ob njej. 
Znanje in izkušnje o urejanju tematskih poti pa širijo 
naprej. Tako so jeseni 2004 za lokalna društva 
organizirali delavnico o tematskih poteh na Krasu in v 
Brkinih, kjer so spregovorili tudi o problemih, ki so jih 
zaznali v regiji. Neka druga tematska pot pa je bila 
tudi povod za začetek plodnega čezmejnega 
sodelovanja z zamejskimi Slovenci, predvsem z 
občinama Zgonik in Repentabor. Po t.i. poti mlekaric, 
po kateri so Kraševke nosile mleko in druge pridelke 
proti obalnim mestom,  vsako leto poteka pohod čez 
odprto mejo med Pliskovico in Zgonikom. Pohodom 
pa se je kmalu pridružilo tudi vsebinsko poglobljeno 
sodelovanje na področju kulture, varovanja narave in 
razvoja podeželja. Že drugo leto poteka Festival 
prijateljstva, kjer je Razvojno društvo Pliska uspelo 
združiti številna domača in zamejska društva ter šole 
v celoletni niz kulturnih, športnih in raznih družabnih 
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dogodkov na obeh straneh meje. Partnersko sodelujejo 
tudi v več projektih čezmejnega sodelovanja 
evropskega programa Interreg IIIA: projekt »Spoznaj 
Kras« z občinama Zgonik in Repentabor, projekt 
»Renaturacija nizkega barja Selvote« z Deželnim 
ravnateljstvom za parke Avtonomne dežele Furlanije 
Julijske krajine in najnovejši projekt »1001 kal – 1001 
zgodba o življenju« z Zavodom RS za varstvo narave. 
 
Močno je sodelovanje s sorodnimi društvi v 
primorskem prostoru. Leta 2004 so v sodelovanju z 
razvojnima društvoma v Breginjskem kotu in 
Rakitovcu ter ob pomoči Urada vlade za informiranje 
izpeljali odmeven projekt »Podeželje na evropski 
poti«. Pripravili so dobro obiskan niz predavanj o 
temah, ki najbolj zanimajo domačine na vseh treh 
koncih Primorske. Rezultat projekta, ki je usmerjen v 
krepitev lokalne demokracije, je tudi lokalno glasilo 
Glas Pliske. Brezplačno ga dobijo vsa gospodinjstva v 
krajevni skupnosti, razpošljejo pa ga tudi številnim 
društvom in ustanovam v regiji, saj s svojo vsebino že 
močno presega zgolj lokalne okvire. Podobno 
usmeritev ima tudi društvena spletna stran, ki 
predstavlja vse vasi krajevne skupnosti. 
 

 
Številni obiskovalci (na fotografiji Uroša Žerjala so 
udeleženci kolesarskega maratona) ponesejo dober glas o 
gostoljubnosti Pliskovljanov širom po svetu. 
 
V krajevni skupnosti se zavedajo pomena celovite 
predstavitve. S tem namenom so skupaj z društvom, 
mladinskim hotelom in lokalnimi ponudniki vina in 
drugih pridelkov ter izdelkov domače obrti pripravili 
že drugo izdajo dvojezične (angleško-slovenske) 
predstavitvene brošure »Dobrodošli v Pliskovici/ 
Welcome to Pliskovica«. Vse promocijske aktivnosti 
pa so močno navezane na tradicijo in identiteto 
kraškega prostora. To se kaže že pri iskanju imen in 
celostne podobe za društvo in učno pot, pa pri 
promocijski akciji, prvič izpeljani letos spomladi, ko so 
drenove metle, ki izhajajo iz njihove tradicije, vabile 
na domačije ob Dnevu odprtih borjačev. Na 
vinogradniško tradicijo je navezana tudi prireditev 
Evropski krst kraških trt, ko so letos aprila pod Latnik 
evropskega prijateljstva povabili veleposlanike držav 
članic Evropske unije. Latnik na vaškem trgu pred 

trgovino je s številnimi informacijskimi tablami postal 
pomembna informacijska točka vasi in okolice.  
 
Med dosežki moramo omeniti še uspešnost pri 
pridobivanju državnih, evropskih in drugih domačih 
in mednarodnih sredstev, kar je del celovitega 
pristopa k izvajanju razvojnih načrtov. Z 
vzpostavljanjem sodelovanja med lokalnimi in 
regijskimi akterji ter tudi z mednarodnim 
povezovanjem je postala Pliskovica žarišče Krasa, ki 
tlakuje pot v zeleni turizem, kot se je izrazila 
novinarka v enem od člankov. Pa ne le v turizem, 
ampak v celovit in trajnosten razvoj podeželja, kjer vse 
aktivnosti izhajajo iz potreb in želja domačinov ob 
istočasnem upoštevanju danosti prostora.  
 
Pliskovica je z razvojnim društvom, mladinskim 
hotelom in domom Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti, ki bo v kratkem začel delovati v vasi, 
močan generator razvoja tudi v širšem prostoru, saj 
predstavlja zgled številnim drugim okoljem, s 
pridobljenimi izkušnjami in znanjem pomaga pri 
ustanavljanju novih društev, s sodelovanjem s 
sorodnimi društvi pa ustvarja mrežo nevladnih 
organizacij in izvaja številne skupne projekte.  
 
Krajevna skupnost se skupaj z društvom trudi 
aktivnosti prenašati iz Pliskovice v sosednje vasi, v 
Kosovelje, Veliki Dol, Tublje in Kregolišče. Ponekod so 
uspehi zadovoljivi, drugod je zaradi zgodovinsko 
pogojenih nesoglasij razvoj bolj zadržan, pomembno 
pa je, da se pojavljajo nove razvojne pobude, ki bodo 
sčasoma presegle stara nesoglasja. 
 
S podelitvijo letošnje Nagrade Občine Sežana Krajevni 
skupnosti Pliskovica ne izrekamo priz-nanja le njej, 
ampak tudi razvojnemu društvu, mladinskemu hotelu 
in vsem, ki so in še sodelu-jejo pri aktivnostih in 
projektih v Pliskovici in okolici. 
 
Skupina posameznikov: Marija Turk, Mateja Zavadlal, 
Igor Maher. Sežana, 3. junij 2006. 
 

 
Pliskovljani dobro sodelujejo tudi z dutovsko osnovno 
šolo. Šolski pevski zbor je zapel na evropskem krstu 
kraških trt (foto: Majda Iskra) 
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V uradni obrazložitvi nagrade pa lahko preberemo: 
 
OBČINA SEŽANA 
PODELJUJE 
KRAJEVNI SKUPNOSTI PLISKOVICA 
najvišje občinsko priznanje – 
NAGRADO OBČINE SEŽANA  
 
Krajevna skupnost Pliskovica obsega pet vasi – 
Pliskovico, Kosovelje, Veliki dol, Kregolišče in Tublje 
pri Komnu, v katerih živi približno 476 prebivalcev. 
Skupnost, locirana na obrobju, sodi med manjše v 
občini Sežana, kljub temu pa je zelo aktivna in se 
zaveda, da lahko in mora ob podpori občine tudi sama 
veliko storiti. 
 
Žal so pred časom kljub čistemu okolju in lepi ter 
neokrnjeni naravi, zavoljo študija in dela, tamkajšnji 
krajani zapuščali enega najlepših koščkov naše občine 
in odhajali živet drugam. Pa vendar to domačinom, ki 
so ostali, ni vzelo volje za delo v korist krajevne 
skupnosti in želje, da bi si čim bolj uredili svoje okolje 
in prostor, v katerem živijo. 
 
Toda uspehi se niso rodili sami čez noč, temveč je bilo 
zanje potrebno garati. Povod za to, da je Pliskovica v 
zadnjih letih postala pomembno jedro na področju 
razvoja podeželja je bil sicer res zunanji, nadaljnji 
razvoj pa je v veliki meri zasluga domačinov. Začelo 
se je z idejo po ureditvi prenočišča za mlade, ki ji je 
občina prisluhnila in projekt, v skupni pripravi 
Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana in 
zunanjih sodelavcev, prijavila na razpis evropskega 
programa PHARE ter z njim uspela. Tako je v 
Pliskovici nastal mladinski hotel, ki danes privablja 
obiskovalce z vseh koncev sveta, istočasno pa je tudi 
pomembna informacijska točka in mesto srečevanja 
domačinov. 
 
Nastajanje mladinskega hotela je močno vzpodbudilo 
družbeno življenje v Pliskovici. Domačini so ves čas 
podpirali projekt, pomagali po najboljših močeh, 
istočasno pa so se zavedali, da ga lahko izkoristijo za 
nadaljnji razvoj. Tleti so začele najrazličnejše ideje, 
pripravljali so prireditve, pohode, izlete, se začeli 
zanimati za preteklost, sedanjost in prihodnost 
skupnosti. Ob tem je dozorela ideja o ustanovitvi 
razvojnega društva, ki bi organizirano skrbelo za 
uresničevanje različnih pobud. 
 
Tako so na podlagi izkušenj, pridobljenih v okviru 
programa DANCEE danskega okoljskega ministrstva 
in v navezavi z danskimi partnerji, uredili tematsko 
pot, imenovano Pliskina učna pot, ki obiskovalce 
popelje po planotastem svetu med Pliskovico in 
Kosoveljami. Druga tematska pot – Po poti mlekaric – 
je bila povod za začetek plodnega čezmejnega 
sodelovanja z zamejskimi Slovenci na področju 
kulture, varovanja narave in razvoja podeželja. Poleg 

omenjenega pa sodelujejo še v različnih čezmejnih 
projektih ter s sorodnimi društvi v širšem primorskem 
prostoru. 
 

 
 
V krajevni skupnosti se zavedajo pomena celovite 
predstavitve. S tem namenom so ob finančni podpori 
skupaj z društvom, mladinskim hotelom in lokalnimi 
ponudniki vina, drugih pridelkov ter izdelkov domače 
obrti pripravili drugo izdajo slovensko-angleške 
predstavitvene brošure »Dobrodošli v Pliskovici«. 
Različne prireditve in aktivnosti, ki so in jih 
pripravljajo v Pliskovici, so navezane na tradicijo in 
identiteto kraškega prostora, kar se kaže v imenu in 
celostni podobi tamkajšnjega društva, v promocijski 
akciji, ko so drenove metle vabile na domačije ob 
Dnevu odprtih borjačev in v prireditvah, kot je bila 
Evropski krst kraških trt, ki jo je Občina Sežana na 
podlagi projekta Razvojnega društva Pliska z veseljem 
izdatno finančno, organizacijsko in tehnično podprla. 
 
Vseh investicij, rezultatov in akcij ni mogoče zajeti v 
kratko obrazložitev, ki pa jih nikakor ne bi bilo, če 
krajani ob pomoči občine vanje ne bi vložili še veliko 
lastnega truda, če ne bi bilo medsebojnega 
razumevanja in samoorganizacije, če ne bi bilo 
pametnih načrtov in dobre razdelitve dela. 
 
Pliskovica je z razvojnim društvom in mladinskim 
hotelom, eden izmed pomembnejših akterjev razvoja 
turizma ter celovitega in trajnostnega razvoja 
podeželja v naši občini. Zaradi velike vneme in 
aktivnosti pri skrbi za kvalitetno življenje in urejeno 
okolje svojih krajanov ter dosežkov na področju 
razvoja podeželja, se Krajevni skupnosti Pliskovica za 
leto 2005 podeli najvišje občinsko priznanje – 
NAGRADO OBČINE SEŽANA. 
 
Dva tedna po svečani podelitvi nagrade, v 
soboto, 10. septembra, pa je bilo veselo pod 
»evropskim« latnikom sredi Pliskovice. Krajevna 
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skupnost je skupaj z razvojnim društvom in 
mladinskim hotelom pripravila slovesnost. Egon 
Gulič se je na njej zahvalil vsem, ki so kakor koli 
prispevali, da je Pliskovica prehodila pot, ki jo je 
pripeljala do nagrade.  
 
Igor Maher 
 

 Ker gre za dobeseden prepis predloga oziroma 
uradne obrazložitve, slovničnih napak nismo 
popravljali (op. ured.). 
 

PODLAGIN INDIJANSKI 
TABOR 
 
Letos poleti smo sodelavci Mladinskega centra 
Podlaga in Kluba študentov Sežana priredili že 
enajsti Mladifest, poletne prireditve za mlade. 
Vsa leta je bil program pretežno namenjen 
mladini, lani in predlani smo za otroke pripravili 
le manjše aktivnosti, letos pa smo prvič pripravili 
tudi obširni program zanje.  
 
Dvajsetega in enaindvajsetega julija je bil travnik 
pri Mlačni ter Mladinski hotel Pliskovica 
prizorišče Podlaginega indijanskega tabora. V 
dveh dneh je 15 fantov in deklet v starostnem 
razponu od 8 do 14 let spoznavalo osnovne 
lastnosti kraške pokrajine. Z botanikom in 
gozdarjem smo se sprehodili po Pliskini poti ter 
spoznali tipično rastje tega področja, ogledali 
smo si nekatere izmed starih kraških običajev, ki 
so na poti nazorno prikazani. Ustvarjalne 
delavnice, zlasti z glino, so mladim omogočile 
kreativno izražanje. Postavljali smo tudi 
indijanski šotor ter ognjišče. Med fanti in dekleti 
so se vzpostavila nova prjateljstva, vsi pa so v 
času tabora nosili tudi indijanska imena. Kot se 
za indijance spodobi so plesali ob ognju in se 
preizkusili v igranju na bobne. 
 
Najbolj nazoren prikaz uspeha indijanskega 
tabora so bili zadovoljni obrazi vseh udeležencev, 
kar daje sodelavcem MC Podlaga še dodaten 
razlog, da drugo leto tabor znova zaživi. 
 
Za MC Podlaga: Goran Grabić in Nina Ukmar. 
 

 

SPOMINI ZAPOSLENE V KRASOPREMI 
 

MIZARJI SO OKUPIRALI VAS 
 
Svobodo, ki nam jo je prinesla 2. svetovna vojna, 
je bilo potrebno plačati z žrtvami. Poleg izgube 
svojcev je ostalo kraško zaledje brez svojega 
mesta Trsta. Kraška planota je nanj gravitirala 
tako kulturno kot gospodarsko že več stoletij, 
bodisi  pod Italijo, kot tudi za časa avstrijske 
monarhije. Meja, ki je nastala leta 1947, nam je 
krivično odrezala del slovenske zemlje s Trstom. 
Izgubljen je bil prostor, ki je dajal zaslužek tako 
kmetom, kot delavcem.  
 
Med delavci je bilo veliko mizarjev, ki so se 
izučili poklica na Tržaškem: v Trstu, na Opčinah, 
Nabrežini … Ko se je na Krasu in Brkinih začela 
obnova domovine, so se skupaj zbrali mizarji iz 
okoliških vasi. Pričeli so izdelovati stavbno po-
hištvo za od vojne poškodovane hiše. Ko so pokr-
pali vse okoliške vasi, so začeli z izdelovanjem 
pohištva. Seveda je primanjkovalo vseh vrst 
pohištva in naročil je bilo vedno več, kot pa so 
bili mizarji zmožni izdelati. Dejavnost se je še 
posebej začela širiti, ko so sprejeli vsako leto več 
vajencev. Veliko generacij se je takrat izučilo, še 
posebej, ko so v Sežani ustanovili vajeniško šolo. 
Ti fantje so bili ključni kader za kasnejši razvoj 
Krasopreme. 
 
Pogumni  mizarji  so se oprijeli dela po vaških 
skednjih. S seboj so prinesli tudi svoje  orodje in 
pripomočke za delo, kajti tedanje podjetje je 
imelo bore malo pripomočkov. Tako je bil narejen 
prvi korak k skupnemu podjetju – v nadaljnji 
prehojeni poti in s požrtvovalnim delom se je vse 
le dograjevalo.  
 
Med leti 1947 in 1960 je bilo delo organizirano na 
različnih lokacijah: skednjih, šalah in delavnicah, 
podjetje pa locirano v številnih vaseh: Matavunu, 
Divači, Krepljah, Dolu, Tomaju in Dutovljah. 
Obrat v Dutovljah je bil za današnje pojme  nekaj 
posebnega. Mizarji so dobesedno okupirali vas. V 
samem središču vasi, Na placi so bile kope lesa, 
med cerkvijo in  gostilno Ukmar pa so bile lesene 
barake, v prostorih današnje delikatese pa je bil 
glavni strojni oddelek. Od tu so pomožni delavci 
in vajenci na vozičkih ročno razvažali material in 
polizdelke po vsej vasi od skednja do skednja, 
kjer se je nadaljevalo delo: površinska obdelava, 
montaža in skladiščenje.  
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Prvi obratovodja, ki je povezoval vaške skednje, 
je bil Miroslav Makovec, za njim pa Jože Tavčar 
in Franc Petelin. Po skednjih in delavnicah pa so 
bili preddelavci (šefi), ki so dokaj samostojno 
organizirali delo. Že kmalu na začetku se je 
organizirala izdelavo pohištva po principu ožje 
specializacije, saj je vsak skedenj izdeloval en 
pohištveni del. Posebej je bil strojni oddelek (na 
Placu), razrez furnirja (Štokovo), furniranje 
(Bunčetova šala). V Dutovljah je bilo tedaj vedno 
živo, saj so vajenci na vozičkih prevažali dele 
pohištva iz enega skednja v drugega. Na koncu 
pa so izdelke vozili z vozovi na volovsko vprego 
na vlak.  
 
Večje mizarske delavnice so bile še Tavčar v 
Krepljah, delavnica Antona Gomezelja v 
Dutovljah ter Mizarska delavnica Matavun, 
predhodnica Mizarstva Divača. 
 
Dutovske delavnice: 
- Na Placu (današnja mesnica Ukmar), strojni 
oddelek, vodja Alojz Petelin (Pliskovljan); 
- Rebčev skedenj, vodja Franc Jerič; 
- Sklancev skedenj, vodji Jože in Danilo Tavčar; 
- Roštova šala, vodji Bruno in Benja Novič; 
- Bunčetova šala, vodji S. Ukmar in V. Vrabec; 
- Minken skedenj,  vodja Ciril Vrabec (Plis-
kovljan); 
- Drogerija, sedanji lastnik Štok, vodja Jožef Štok; 
- Pri Lozerjevih, sedanji lastnik Čuk, vodja Jože 
Živec; 
- Rožetov skedenj, sedanji lastnik Ukmar, vodja 
Alojz Fakin (Pliskovljan); 
- Delavnici v Tomaju Šonc, vodja  Orlando 
Ravbar. 
 

 
Roštova šala v Dutovljah, julij 2005 (foto: Igor Maher) 
 
Število zaposlenih delavcev je iz leta v leto 
naraščalo. V Divači so bili prostori za proizvod-

njo kar primerni, medtem ko je dutovski obrat 
nujno potreboval skupno streho. To je bilo jasno 
tudi takratnemu direktorju Stanetu Lavrenčiču, 
zato je dal pobudo, da bi v Dutovljah zgradili 
večjo delavnico. Dutovski delavci so bili nad to 
idejo zelo  navdušeni in takoj pripravljeni poma-
gati z raznimi prostovoljnimi deli (udarniško), le 
da bi si lahko ustvarili skupni prostor. Obrat v 
Divači pa je bil glede tega nezadovoljen. 
 

 
Avguštin Čuk, ki je med prvimi prišel v Krasopremo,  
maja 2005 v pogovoru z Marijo Turk (foto: Igor Maher) 
 
Leta 1952 so pristopili k investicijskemu pro-
gramu. Investicijo je potrdil komite za plansko 
gospodarstvo. Arhitekt Berlič, zaposlen pri 
Opremotehni v Ljubljani,  je bil nad dutovsko 
lokacijo takoj navdušen, češ da je tu poleg osta-
lega tudi ugodna klima  za sušenje lesa. Ker je 
lokacija ob železniški progi, je bil tedaj projekti-
ran tudi tovarniški železniški tir, kar bi pocenilo 
transport. V programu proizvodnje pa je bilo 
določeno, glede na to, da je bilo med zaposlenimi 
precej dobro usposobljenih mojstrov mizarjev , 
naj bi v novi tovarni proizvajali stilno pohištvo. 
 
Gradili so vrsto let in leta 1960 so mizarji zapus-
tili vaške skednje in delavnice in se preselili v 
novo tovarno, ki je bila približno desetkrat manj-
ša od današnje. Tovarna je bila dograjena in v njej 
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je stekla proizvodnja, za tiste čase kar sodobna. 
Obrtniška obdelava je postopoma prehajala v 
industrijsko proizvodnjo. 
 
Vloga pliskovskih mizarjev 
 
Če pomislim na mojo rojstno vas Pliskovico, 
ugotovim, da je veliko hiš prispevalo delavce 
Krasopremi. Med njimi je bil tudi moj oče Alojz 
Petelin, eden izmed ustanoviteljev obrata 
Dutovlje. Poleg njega sta se tam zaposlila tudi 
dva njegova brata, dva sinova in jaz. Sprehod po 
vasi nam pokaže, da sta tovarna in Pliskovica 
živela v pravem sožitju.  
 
Zaposleni iz posameznih domačij: 
Planinkni: Majda Ščuka 
Boštjanovi: Sonja Vrabec 
Lovretovi: Marija Božac 
Jernikovi: Franc Švara 
Vrabči: Darko in Drago Šuc 
Slamčevi:  Stane Kosič 
Beljevi: Majda  Štolfa 
Jurjevi: Darinka Mozetič 
Jephovi: Milan Šuc 
Sečajkni : Emil Širca 
Francetovi: Alojz in Neva  Fakin 
Francetovi: Milan in Karlo Metlikovec 
Kožinovi: Pjerina Zečevič 
Žustevi: Ludvik Žerjal 
Orbaničevi: Aldo Žerjal 
Salamentovi:  Alojz, Rudi in Cveta Žerjal 
Črlinkni: Marica Čandek 
Jelerjevi: Alojz in Slavica Trobec 
Šircovi: Elda Širca 
Petelinovi: Alojz, Viljem, Alojz ml. in Milena 
Petelin 
Šircovi: Darjo in Stojan Vrčon 
Ščukavi: Jože Vrabec 
Baričevi: Elka Colja 
Lorkavi: Marička 
Keznarjevi: Dragica Vrabec 
Skalni: Milena Požrl 
Uakčevi: Rajmund in Boris Kosič 
Gaserjevi: Danilo in Slavica Bandelj 
Rogačevi: Emil Ravbar 
Packetinovi: Darko in Ljuba Vrabec 
Dohtarjevi:  Franc Štolfa 
Šircovi: Iztok Šušteršič 
Martinkovi:  Srečko Žerjal 
Spodlatnikovi: Ciril Vrabec, Marija in Albin Bandelj 
Brbičevi: Marta, Alojz in Darja Pangos 
Agotni: Karel Vrabec 
Bndljevi: Avgust in Franc Petelin 

Sama sem na Krasopremo zelo čustveno vezana. 
Rojena sem le mesec dni pred nastankom podjetja 
– torej sva si v letih. Ko se spomnim rane 
mladosti, se mi vedno prikrade tudi vonj po lesu, 
ki sem ga  čutila pri očetu, ko me je še pestoval. 
 
Ob nastanku obrata Dutovlje je bil moj oče Alojz 
Petelin vodja strojnega oddelka, ki se je nahajal 
tam, kjer je danes mesnica Ukmar. Bil je izkušen 
mojster. Mizarstva se je naučil  že pred 2. svetov-
no vojno v Nabrežini pri Petelinovih. Ko pa so 
pričeli graditi tovarno v Dutovljah, je bil oče zelo 
ponosen in je večkrat rekel: “Saj tovarne ne 
gradimo samo za nas, ampak tudi za bodoče  
rodove.” Mama je v tistem času spletla veliko 
rokavic, saj sta tudi oba brata pomagala pri 
razkladanju opeke. Zaposleni v tistem obdobju so 
se odrekli marsikateri plači, da je le tovarna rasla.  
 
V podjetju sem bila zaposlena 35 let - od tega 20 
let kot vodja glavne knjige. V vseh teh letih 
moram reči, da nas je večina zaposlenih, razen 
redkih izjem, delala in skrbela, kot da je podjetje 
naše. Pa ne, da bi iz podjetja odnašali, ampak 
obratno, velikokrat smo se odrekli delitvi dobička 
in ga pustili v podjetju z željo, da bi to napredovalo. 
 
Če bo tudi sedanji lastnik ravnal s Krasopremo 
tako kot mi, se podjetju ni bati, da ne bi dočakalo 
stoti  rojstni dan. In to je tudi moja želja! 
 
Milena Volk 
 

 
Avtorica prispevka in Avguštin Čuk, najstarejši dutovski 
mizar, pred nekdanjo delavnico Na placu, danes mesnico; 
maj 2005 (foto: Igor Maher) 
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KRATKA ZGODOVINA KRASOPREME 
 
Začetki današnjega podjetja Krasoprema tovarna 
pohištva d.d. Dutovlje segajo v leto 1947, ko je 11. 5. v 
vasi Matavun po sklepu takratnega Ljudskega odbora 
Sežana skupina mizarjev ustanovila podjetje z nalogo, 
da s svojimi kvalifikacijskimi sposobnostmi pripomo-
rejo k obnovi porušenih in požganih domov. Ta skupi-
na se je kmalu zatem preselila v prostore v Divači. 
 
V jeseni istega leta so se po priključitvi ozemlja k SFRJ 
(do tedaj cona A Julijske krajine pod zavezniško upra-
vo) priključile temu podjetju še delavnice v Dutovljah. 
V tem času so nastajale še delavnice v Komnu, Tomaju, 
Dolu z namenom, da se zaposli razpoložljiva delovna 
sila in mizarji, katerim je meja prekinila zaposlitev.  
 
V samem začetku osnovnih sredstev skoraj ni bilo, 
temveč je prevladovalo le ročno orodje, katerega je vsak 
posameznik prinesel od doma. Tak obrtniški način 
proizvodnje je potekal s 60 zaposlenimi vse do leta 
1955. Kljub nemogočim razmeram – proizvodnja se je 
odvijala po raznih zasebnih prostorih – je kolektiv 
vztrajno premagoval težave. 
 
Z opredelitvijo proizvodnega programa visoko kako-
vostnega furniranega pohištva za dnevne sobe in spal-
nice je proizvodnja začela naraščati. Za takratne pa tudi 
za današnje razmere je bilo pohištvo zelo kakovostno 
izdelano, saj si je že takrat kolektiv s tem pridobil zelo 
velik ugled in zaupanje kupcev. 
 
Ko je kolektiv leta 1950 prevzel upravo v svoje roke z 
izvolitvijo prvega delavskega sveta, se je začel uresni-
čevati razvojni program, katerega cilj je bil izboljšanje 
delovnih pogojev s koncentracijo in modernizacijo 
tehnologije na enem mestu ter boljša organizacijska in 
kadrovska struktura. 
 
V letih 1959-60 je stekel za tedanje razmere moderen 
industrijski način maloserijske proizvodnje v novem 
centralnem obratu v Dutovljah. V nove prostore so se 
vselile vse delavnice iz Dutovelj in Dola, prav tako se je 
takrat preselil sedež podjetja in spremenil ime iz 
»Mizarstva Divača« v »Krasoprema Dutovlje«. V Divači 
pa je ostal obrat, ki je kasneje pogorel. 
 
Tovarna se je po letu 1960 hitro širila in približno 
vsakih pet let je bila deležna rekonstrukcij in moder-
nizacij, ena večjih pa je bila leta 1998, ko je podjetje 
dobilo novo sodobno lakirnico. Leta 1974 se je v skladu 
s tedanjo gospodarsko politiko podjetje skupaj s 
številnimi sorodnimi v Sloveniji združilo v SOZD 
(sestavljeno organizacijo združenega dela) Uniles. 
 
Po osamosvojitvi Slovenije je prišel čas lastninjenja 
podjetij. Leta 1995 se je Krasoprema v procesu 
lastninskega preoblikovanja preoblikovala v delniško 
družbo, ki ima danes zaposlenih 120 delavcev. 
 

SPOMINI NA KUHARSKI TEČAJ 
 

PO TEČAJU ŠE NA IZLET 
 
Februarja letos je bil v Pliskovici kuharski tečaj, ki 
se ga je udeležilo nekaj vaških gospodinj. Mene in 
sosedovo Majdo je Breda povabila na pokušnjo 
skuhanih dobrot. Kljub mrazu naju je premamil 
tek in sva šli. Ko sva vstopili v kuhinjo, sem kar 
obstala: spomnila sem se naše kuhinje, špargeta na 
sredi kakor sedaj pri Bredi. Okrog špargeta so 
sedeli Jadran, Klemen, Vojko in Stano. Prisedle 
smo še ženske Sonja, Majda in jaz ter Bredin sin 
Primož. Pogovarjali smo se, kako je nekdaj bilo. 
Kar hitro so nas kuharice postregle z dobrotami, ki 
so jih skuhale. Vse je bilo zelo okusno, prava 
kraška specialiteta. Jedli smo s krožniki v rokah, 
ker je bil šparget prevroč, da bi se nanj naslonili. 
Kuril je Franko, da je bila plata prav žareča. 
Okusna hrana pove, kdo jo kuha, saj je kuharica 
mojstrica Vesna Guštin Grilanc, doma iz Repna, ki 
je vodila tečaj. Ko sem odhajala domov, sem 
pogledala v kuhinjo: vse moderno opremljeno od 
kozic do plinskega špargeta. 
 

 
 
Spomin na kuharski tečaj, Zagreb leta 1956: Marica 
Kovačeva, Marička Lorkova, Silva Kateridna, Darko Vrabeč, 
Gracjela Čerlinova, Nevica Jošteva, Marija Leklajeva, Ermi 
Grižnikova (arhiv Silve Kosmina) 
 
Pred 50 leti je bil kuharski in krojni tečaj v naši 
vasi Pliskovici. Vedno pogosteje se spominjam teh 
preteklih let. Kako je takrat potekal naš tečaj. 
Organizator tečajev je bil Lado Troha, ki je že vodil 
takšne tečaje v Dutovljah. Mikalo ga je, da bi prišel 
tudi v Pliskovico organizirat tečaj, pa so mu od-
svetovali, da tam ne bo uspeha. Pa je vseeno pos-
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kušal, sklical je sestanek, kar se nas je zbralo lepo 
število, mlada dekleta in mlade gospodinje. Bilo 
nas je preveč za eno skupino, zato so naredili dve. 
 
Tečaj je vodila mlada kuharica Sonja, doma iz 
Ljubljane, stanovala je v Sežani. Naše kuhanje je 
bilo pri Rozaliji Štokovi. Pustila nam je vse na 
razpolago, od kozic do špargeta. Bilo je zelo 
skromno, nismo imele ne tekoče vode ne plin-
skega špargeta. Od doma smo prinesle drva za 
kurjavo. Našo kuharico je Lado pripeljal na kolesu 
iz Dutovelj. Ko je Sonja prišla, smo najprej napisa-
le recepte v zvezek, razdelile smo, kaj bo katera 
skuhala. Po končani večerji je bilo treba vse pos-
praviti. Dostikrat nas je dobila ura dve ponoči. Po 
končanem dvoletnem tečaju smo naredile raz-
stavo. Skuhale smo domači liker raznih vrst in 
spekle dosti peciva, vse smo na dan razstave 
prodale. Denar smo zaslužile za končni izlet v 
Zagreb. 
 
Krojni tečaj je učila Marija Skutna. Potekal je v 
osnovni šoli. Tudi šivanja smo se veliko naučile. Ti 
tečaji so nam zelo koristili tista leta. Predvsem 
vaški mladini. Na koncu tečajev smo imele pred 
komisijo izpit. Vse smo uspešno naredile s prav 
dobrim uspehom. Spričevalo imam še shranjeno. 
 
Napisala Silva Kosmina, Pliskovica 1 
 
 

 
 

NAŠA DEDIŠČINA:  
AJDA SE VRAČA 
 
Povest o trirobem zrnu naših pradedov 
pripoveduje, da so nekdaj bivali v vzhodnih 
deželah. Tam kjer je bilo zlata in bogastva brez 
mere. Toda sčasoma so se ljudje v onih krajih 
čuda pomnožili. In naši predniki so se raje, kot da 
bi se ruvali in pobijali, odšli iskat prostor pod 
soncem drugam. Boginja, ki jih je ljubila zavoljo 
njihove miroljubnosti, jim je dala na pot zrno, 
rekoč: »Kamor koli boste potovali, vsadite to 
zrno. Kjer ozeleni in zraste, tam ostanite, tam bo 
kruha za vas vse. Če pa ne ozeleni v treh dneh, ga 
izkopljite in pojdite naprej«. Nikjer ni zrno 
ozelenelo. Ne na bregu Črnega morja ne na 
planjavah poljskih ne v gorah nemških. Le v 
zemlji pod Triglavom je ozelenelo in se razcvetelo 
vse belo ter prineslo sad. To zrno sejemo še 
dandanašnji in se imenuje ajda. 
 
Že moji dedje so dejali, 
da 'ma ajda žlahten cvet. 
 
Ajda je rastlina Daljnega vzhoda. Domovina ajde 
sta srednja in vzhodna Azija. Še pred nekaj leti so 
odkrili divje rastočo na Kitajskem. Ajdo smo 
Slovenci poznali mnogo prej, kot je Kolumb 
odkril Ameriko. Na ajdo iz sive davnine nas 
spominjajo krajevna imena: Ajdovski Gradec, 
Ajdovščina in Ajdna.  
Cvetoča in dišeča ajdova polja in več stoletij 
pridelovanja ajde so oblikovali podobo naše 
pokrajine. Ajda nosi simboliko melanholije 
poletja, ki se preveša v jesen. Kjer je še zjutraj 
pšenica stala, je zvečer že ajda zaspala. Včasih so 
na enem koncu njive želi pšenico, na drugem 
koncu pa že orali za setev ajde. V Prlekiji so ajdo 
sejali ponoči pri polni luni. To je bilo delo, pri 
katerem so sosedje drug drugemu pomagali. 
Skupaj so sejali in skupaj želi. V neki vasi pod 
Kumom so sejali ajdo le še toliko dni po Jakobu, 
kolikor dni je po kresu kukala kukavica. Na 
Ljubljanskem polju so nekdaj sejali ajdo v dneh 
okoli Aleševega godu. Korošci so nekdaj trdili, da 
sama ajda dol leti, če na Petrovo dežuje. Da je le 
ajda v zemlji, pa so že mrzla jutra – pravi stara 
ljudska modrost. 
 
Da poletje h koncu gre, 
mi ajdov cvet pove. 
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Ajda vsebuje bolj kakovostne beljakovine kot 
meso, pšenica in soja. Počasi prebavljive oblike 
škroba so primerne za sladkorne bolnike, 
vlaknine pa varujejo prebavila. Ajda je bogata s 
cinkom, magnezijem, fosforjem in minerali. Olje 
v njej vsebuje nenasičene maščobne kisline, ki 
uravnavajo krvni tlak. V ajdovem medu pa je 
veliko snovi s protibakterijskim delovanjem. Ajda 
je skoraj pozabljena poljščina, ki že dolgo čaka 
odrinjena v kot. Zanjo v jedilniku ni bilo več 
prostora, iz polja pa so jo izrinile modernejše in 
donosnejše sorte, kot so koruza in pšenica. Ajda 
omogoča dve žetvi v enem letu in  je podobna 
žitaricam, vendar to ni. Ajda je bila nekoč poleg 
zelja in krompirja osnovna kmečka hrana, danes 
pa jo pojemo tako malo, da je postala celo 
specialiteta v dobrih restavracijah. Zdaj ko smo 
naveličani enolične in hitro pripravljene hrane, 
ponovno odkrivamo skrivnosti, ki so jih pri izbiri 
hrane dobro poznali naši dedje. Ajdova moka je 
značilno sive barve, iz nje kuhamo žgance, kašo, 
pečemo kruh in razne vrste peciva.  
 
Ajda cveté, pridi deklé, 
greva na naše lepo poljé. 
 
Ajda je precej zahtevna rastlina za pridelavo. 
Občutljiva je na mraz, vročino in sušo. Cvetoča in 
dišeča ajdova polja so sestavni del značilne 
podobe slovenske krajine. Po ajdovih jedeh pa je 
Slovenija znana daleč po svetu. Ajda je zelo 
nežna rastlinica, ki ima sočno rdečkasto stebelce. 
Srčasto puščičasti listi so razporejeni po steblu 
bolj na redko. Na vrhu rastlinice se razvijejo 
majhni beli cvetovi, ki rastejo v sestavljenih 
socvetjih ali v klasu. Ajda se počasi a vztrajno 
vrača na naša polja. 
 
Kot ajda na polju je naše življenje, 
od cvetja do zime korak je samó. 
 
Recept za ajdovo torto 
 
Umešamo: 6 rumenjakov, 250g sladkorja, 300g 
surovega masla. Nato dodamo 120g ajdove moke, 
45g naribane čokolade, zavitek pecilnega praška 
in iz šestih beljakov izdelan trd sneg. Vse skupaj 
premešamo in damo peči v namazan tortni 
model. Ohlajeno torto namažemo z ribezovo ali 
drugo marmelado.  
 
Poslušal in za vas zapisal: Lojze Kocjan 

STOLETNA TRTA V 
KOSOVELJAH 
 
V Kosoveljah imamo stoletnico, trto refoška, staro 
več kot sto let. Kako smo določili njeno starost? 
Bilo je takole. 
 
Ko so leta 1898 razširili cesto v vas in ob njej 
izkopali vaški vodnjak, je moj ded odstopil del 
svojega vrta, da so lahko ta načrt uresničili. Ob 
poti so rasle nekaj let stare trte. Škoda jih je bilo. 
Da bi jih ohranili, so jih nagnili in nanje postavili 
zid tako, da so rasle izpod zidu. 
 
Koliko trt so tako rešili, ne vem, do danes je 
preživela le ena. In ta je sedaj stara preko 100 let. 
Zadnja leta jo je prizadela toča in ni več tako 
bujna, vendar rodi najslajši refošk. Nam je 
prirasla k srcu kot drobec družinske zgodovine. 
 
Irena Velkavrh 
 

 
Irena Velkavrh ob stoletnici (foto: Igor Maher) 

 
TRTA 
 
Celo zimo si počivala, od tebe odvečno mladje so 
ti odstranili. Z beko so te na kol pritrdili in s 
hlevskim gnojem so te pognojili. Spomladi, ko si 
se prebudila, nove poganjke si naredila, tudi na 
grozdje nisi pozabila. Čez leto so te okopavali in 
škropili, v oktobru iz tvojega grozdja v bdnju 
mošt naredili. Ko je prišel svet' Martin, iz mošta 
je naredil vin', da bila je veselica cela, napravili so 
še mnogo dobrega jela. 
 
Drago Širca 
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GLAS PLISKE NA OBISKU 
 

ŠKEDENJSKI 
ETNOGRAFSKI MUZEJ 
 
V začetku maja se je del uredništva ob pomoči 
Anice Žerjal, Pliskovljanke, sedaj Tržačanke, 
odpravil na obisk v Trst, točneje v mestno četrt 
Škedenj, v tamkajšnji etnografski muzej. Na 
naslovu Ulica Pane bianco 52, v hiši poleg doma 
Jakoba Ukmarja, sta nas sprejela gospa Jolanda 
Korošec, ki skrbi za muzej, in gospod Dušan 
Jakomin. Slednjega ni potrebno posebej pred-
stavljati, saj ga vsi poznamo, ne le kot duhovnika, 
ki mu je poverjena skrb za škedenjsko skupnost, 
ampak tudi kot neumornega raziskovalca 
ljudskega izročila, pisatelja, publicista, borca za 
slovenstvo.  
 

 
Dušan Jakomin pred pečjo v muzejski kuhinji  
(foto: Igor Maher) 
 
V pritličju muzeja, kjer se najprej znajdemo v 
prostoru, v katerem so uredili značilno škedenj-
sko kuhinjo (čuhnjo) iz časa pred drugo svetovno 
vojno, nam je gospod Jakomin na kratko predsta-
vil zgodovino muzeja, ki deluje od leta 1975. 
Nastal je z namenom, da zbira, ohranja, razstavlja 
in daje na ogled gradivo, ki se nanaša na Škedenj 
in tamkajšnje življenje. Številni domačini so daro-
vali stare predmete, s katerimi se ohranja spomin 
na nekdanje čase. Tematsko je v ospredju kruh, 
saj so bile škedenjske krušarice znane po dobrem 
kruhu, ki so ga prodajale v Trstu. Predstavljena je 
peč z vsem orodjem, ki so ga krušarice rabile za 
peko kruha.  
 
Zaradi pomanjkanja prostora je spalnica predsta-
vljena kar v pritličju, poleg kuhinje, čeprav bi 
praviloma morala biti v prvem nadstropju. Tam 

pa je urejen razstavni prostor, kjer so na ogled 
fotografije in dokumenti ter ljudske noše.  
 

 
Dušan Jakomin (foto: Igor Maher) 
 
Muzej si zasluži, da ga obiščete, tudi zato, ker je 
ena redkih zamejskih muzejskih ustanov. 
Pliskovljanom, pa tudi ostalim Kraševcem lahko 
služi kot primer, kako predstavimo svojo 
preteklost, življenje prednikov in dejavnosti, ki 
tonejo v pozabo. 
 
Igor Maher 
 
Škedenjski etnografski muzej 
Trst, Via (Ulica) Pane bianco 52 
Tel. +39 040 827248. Ogled po predhodni najavi.  
 

 



Glas Pliske • leto 2 • številka 3 • oktober 2005 
38 

SPOMINI 
 

Ko spomladi je narava oživela, 
živina v štali mukat je začela. 
Obdelati je bilo treba vse kotičke, 
da preživel je človek in ptiček. 
Tudi prašiče smo dobro hranili, 
kjer smo s klobasami raklje napolnili. 
Na pršute in vrat nismo pozabili, 
za veliko noč ob hladni živci 
so nam krožnike napolnili. 
Naša trta ni čez leto spala, 
za Martina nam je dobrega terana dala. 
Tudi za božiče so naše none in 
mame spekle domače potice in fancliče. 
Za novo leto smo se zbrali, 
segli v roko in drug drugemu 
srečo, zdravja in veselja djali. 
 

Drago Širca 
 

 
 
 

 
Pliskovica (foto: Igor Maher) 

 

 
 
NOVOSTI ZAKONA O VARNOSTI 
CESTNEGA PROMETA (2. del) 
 
Od začetka uporabe novega Zakona o varnosti 
cestnega prometa je minilo že precej časa in o 
nekaterih novostih tega zakona je bilo v javnih 
medijih že veliko napisanega in povedanega. 
Kljub temu predstavljamo v tokratni številki 
glasila zanimivo novost, ki bo veljala za mlade 
voznike, in pa novost, ki uvaja enostavnejši 
postopek registracije vozila. 
 
MLADI VOZNIKI S 17 LETI 
Zakon uvaja možnost vožnje z vozili s 17. leti, 
vendar z obvezno prisotnostjo spremljevalca. 
Mlad kandidat se bo lahko začel usposabljati za 
vožnjo v avtošoli že z dopolnjenim 16. letom in 
pol. Po uspešno opravljenem preizkusu znanja iz 
praktičnega dela usposabljanja pred komisijo, bo 
lahko vozil eno leto le s spremljevalcem. V 
obdobju enega leta bo mladi voznik pridobival 
izkušnje pod skrbnim nadzorom spremljevalca. Z 
dopolnitvijo 18. leta starosti bo lahko opravil 
vozniški izpit, nato bo kot voznik začetnik vozil 
do 21. leta starosti.  
 
Vožnja s spremljevalcem 
Vožnja s spremljevalcem pri 17. letih omogoča 
pridobivanje izkušenj in oblikovanje vozniških 
navad, ki bodo pomagale k večji varnosti pri 
samostojni vožnji po opravljenem izpitu. Novi 
zakon uvaja posebne pogoje, kdo je lahko 
spremljevalec, in sicer:  
eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali 
rejnikov ali druge osebe v sorodstvenem 
razmerju, če s tem starši pisno soglašajo, 
oseba, ki je starejša od 30 let, 
imeti mora veljavno vozniško dovoljenje za 
vožnjo motornih vozil B kategorije najmanj 7 let, 
ne sme imeti v evidenci več kot 5 kazenskih točk. 
Poleg navedenih pogojev bo moral biti 
spremljevalec vpisan v evidenčni karton vožnje, 
v katerega ga bo vpisal izpitni center na podlagi 
ustreznih dokazil. Mlad voznik bo lahko imel več 
spremljevalcev, če bodo izpolnjevali predpisane 
pogoje in bodo vpisani v evidenčni karton. 
Obenem bosta morala mladi voznik in 
spremljevalec v tem obdobju opraviti vsaj dve uri 
vožnje z  učiteljem vožnje v avtošoli.  Med vožnjo 
bosta morala imeti pri sebi evidenčni karton 
vožnje, veljavno zdravstveno spričevalo 
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kandidata, spremljevalec pa veljavno vozniško 
dovoljenje za vožnjo vozil B-kategorije. Vožnja s 
17. leti je zgolj možnost, ki jo nudi nov zakon, 
ostali, ki ne bodo želeli voziti s 17. letom, bodo 
lahko opravljali vozniški izpit  po podobnem 
sistemu, kot do sedaj. 
 
VOZNIK ZAČETNIK  
Program za voznike začetnike 
Program obsega tri vsebinske sklope: vožnja 
odličnosti, vadba varne vožnje in skupinska 
delavnica o varnosti cestnega prometa in o 
psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega 
prometa. Pomembna vloga tega programa je, da 
v času po opravljenem izpitu, ko si voznik 
začetnik oblikuje vozniške navade, omogoča 
morebitne popravke pri vožnji, oblikovanje 
strategije vožnje in pokaže ustrezno ukrepanje v 
izjemnih situacijah pred nesrečo. Program 
predvideva postopnost, ki omogoča, da voznik 
začetnik opravi program v 8 mesecih oziroma 
najkasneje v 1 letu. Uspešno opravljeni program 
je pogoj za podaljšanje vozniškega izpita. 
 
Veljavnost vozniškega izpita za voznike 
začetnike 
Vozniku začetniku se izda vozniško dovoljenje z 
veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta oziroma za 
dobo dveh let po pridobitvi vozniškega 
dovoljenja. Ko vozniku preneha status voznika 
začetnika oziroma ko voznik začetnik predloži 
potrdilo o uspešno opravljenem programu 
usposabljanja za voznika začetnika, se vozniku 
izda vozniško dovoljenje za vožnjo motornih 
vozil z veljavnostjo do 80. leta starosti. 
 
REGISTRACIJA VOZILA 
Novi zakon prinaša še eno zelo zanimivo novost, 
in sicer poenostavitev postopka registracije 
motornih vozil. Registracijo sedaj opravljajo 
upravne enote in organizacije, ki opravljajo 
tehnične  preglede, ter gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost 
prodaje motornih vozil, ki jih določi minister za 
notranje zadeve. Bistvena novost je ukinitev 
krajevne pristojnosti, kar pomeni, da bo mogoče 
registrirati vozilo pri kateri koli upravni enoti 
oziroma registracijski organizaciji, ne glede na 
prebivališče oziroma sedež lastnika avtomobila.    
 
Z novim zakonom je spremenjena tudi vsebina 
registrskih tablic, ki bodo imele razpoznavni 
znak Republike Slovenije, registrsko označbo 
(črke in številke) ter grb Republike Slovenije in 
prostor za prometno nalepko. Nove registrske 
tablice  ne bodo več vsebovale oznak regijskih 
območij  in grbov občin, temveč bo celotno 
ozemlje Republike Slovenije  eno registrsko 
območje. Lastniki vozila tako ne bodo več 
menjavali registrskih tablic ob spremembi 
stalnega prebivališča. Občinske grbe bo 

nadomestil razpoznavni znak Republike 
Slovenije in znak EU. Izdane registrske tablice ne 
bodo več vezane na lastnika, ampak na vozilo.  
 
Nove registrske tablice bo potrebno namestiti 
samo na novo registrirano vozilo, saj bodo stare 
tablice ostale v veljavi, dokler bo vozilo 
registrirano v Republiki Sloveniji  in jih ne bo 
potrebno menjavati. 
 
Novi zakon obenem zmanjšuje obveznosti 
lastnikov vozil, kdaj naj opravijo tehnične 
preglede. Novo vozilo bo moralo na tehnični 
pregled po sledečem obdobju: 
tri leta po prvi registraciji; 
pet let po prvi registraciji; 
sedem let po prvi registraciji; 
za vozila, starejša od sedem let, je obvezen 
tehnični pregled vsako leto. 
S tem je ukinjena posebna obveza šestmesečnih 
tehničnih pregledov za vozila, starejša od 12 let. 
Odpravljena je tudi dosedanja nalepka, ki smo jo 
morali vsako leto prilepiti na vetrobransko steklo. 
Sedaj bodo podatki o registraciji in o tehničnem 
pregledu razvidni že na samem prometnem 
dovoljenju. 
 
Čeprav se novi zakon že uporablja, se bodo 
zakonska določila o vožnji s spremljevalcem in 
določila o vozniku začetniku začela uporabljati 
šele dve leti po uveljavitvi tega zakona, to je 13. 
avgusta 2006. V tem obdobju morajo strokovnjaki 
pripraviti vse programe za usposabljanje in pa 
usposobiti izvajalce za izvajanje navedenih 
novosti. 
 
Srečno pot! 
 
Špela Turk 
 

 
   Cesta na Lenivec 29, Sežana 

tel./ faks: 05 7311960  
gradbenistvo.percic@siol.net 

 

 

Gradbena operativa 
visokih gradenj vključno 
z zaključnimi deli in 
instalacijami. 
 
Posebna pozornost velja 
renoviranju in izgradnji 
objektov v tipiki Krasa. 
 
Uporabljamo materiale, 
ki so jih uporabljali v 
preteklosti, v kombinaciji 
z novejšimi, ki objekt 
učvrstijo in ga usposobijo 
za normalne bivalne 
pogoje današnjega časa, 
ne da bi spremenili 
njegov izgled. 
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