
Črni oblak .. 
 
... je potoval natanko čez vas Begunje in dalje proti SZ čez vasi Selšček, Topol ter dalje proti 
Sv. Vidu oz. severnim predelom občine bloke in naprej na Dolenjsko, baje do Dobrepolja in 
še naprej. 
 
Oblak je torej prešel potočje Cerkniščice od (najmanj) Begunj do (zelo verjetno) izvira pod 
Blokami in naprej po planoti – potočje, iz katerega se napajajo različni vodovodi, tudi 
vodovod za Cerknico (pod vasjo Topol oz. Selšček) in nanj stresal tovore odpadkov 
skurjene in napol skurjene plastike (siv ali sivkasto-rumen pepel in črno sajasto snov) vseh 
velikosti, ki jih lahko vidite na mojih fotografijah. 
 
Ne trdim, da so ti ostanki škodljivi ali strupeni ali kancerozni ali superkancerozni – vendar po 
skromnem laičnem znanju obstaja močna domneva, da je verjetnost, da gre za toksične zadeve 
v določenih razponih in vplivih, prej hudo visoka kot pa nikakršna. 
 
NIHČE PA NIKJER NE OBJAVI, ALI JE ALI NI TOKSIČNO, saj naj bi vsi kemiki 
Slovenije in požarni znanstveniki na pamet povedali, kaj nastane ob zgorenju stirodura – ali 
pač še danes ne – saj je moral imeti Fragmat dovoljenja, izobraževanja, preventivne ukrepe, 
požarne vaje in požarni načrt ... 
 
Odlično je/bo, če bo izjasnjeno, da pepel, črne saje in ogorki vseh oblik ostankov stirodurja 
niso nevarni ! ČAKAMO. 
 
Torej, če so pepelni in sajasti ostanki požara dokazano škodljivi in jasno je, da so padali v 
enormni količini po deželi, potem gredo – kam drugam kot v zemljo, v rastlinje, v vodovja in 
jih bodo žrle živali v gozdu in v hlevih in na pašnikih. ŠE VEDNO ČAKAMO NA 
POTRDITEV, KAJ JE S PEPELOM IN S SAJAMI – in mene je strah slabih vesti, da je 
včerajšnje enormno deževje zbilo ves tovor iz Fragmata v zemljo za vse čase. 
 
Ni mi jasno, kako in na osnovi česa so organi dovolili pašo – za pospravljeno seno pa so 
izjavili, da naj počaka konca analiz? Hudo čudno in nasprotujoče. Zakaj tako? 
 
Na pašnih površinah odpadkov ni nihče pobral… Kako bi jih sploh (razen velikih)? 
Ali je vsaj kdo od kmetijsko izobraženih in odgovornih stopil na pašnik in opazoval, ali bo 
krava požrla črnosajasto plastično grdobo, če je ta velika za dlan ali pa je le mikro majhna…? 
 
Dobro vem, kako to gre, ker sem jih sam okoli hiše sesal s sesalcem. S streh sem z masko na 
obrazu prah spral z vodo takoj naslednje jutro po požaru v cevi in v odtoke, rekoč, da jih veter 
vsaj v glavo ne bo nosil, ne meni, ne otrokom…To, kar sem videl okoli hiše in na strehi, je 
bilo po širni deželi, raje rečem, da še več tega, ker se je vroči oblak z vsakim kilometrom 
oddaljevanja po dolini Cerkniščice ob zahajanju sonca ohlajal in iz sebe spuščal čedalje več 
nesnage … 
 
France D. Korošec 
Begunje pri Cerknici, 19. junij 2019 


