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kronika

Našli stokilogramsko granato

Na Krasu pri vasi Brestovica pri Komnu so na gradbišču našli italijansko topovsko granato
kalibra 210, težko sto kilogramov. Pirotehniki so nevarno najdbo iz časa prve svetovne vojne
odstranili, poskrbeli pa bodo tudi za uničenje. R. N.

Velenje

Reševalci vseh slovenskih rudnikov na skupni vaji

N a letošnji republiški reševalni vaji so sodelovale vse reševalne čete slovenskih rudnikov in gasilske enote, izvedli
pa so jo v petek v Premogovniku Velenje. Preizkusili so se v reševanju pri rudniški nesreči ter v sodelovanju z

interventnimi gasilskimi enotami. Sodelovale so reševalne ekipe iz Premogovnika Velenje, Rudnika Trbovlje -
Hrastnik, Idrije, Nafte Lendava ter ekipe velenjskih gasilcev. Direktor velenjskega rudnika Milan Medved je povedal,
da se rudniškim nevarnostim nikoli ni mogoče povsem izogniti, da pa ima v Velenju pri reševanju – ob pogumnih in
usposobljeni reševalcih – pomembno vlogo njihov nadzorni center. V njem neprekinjeno spremljajo vse podatke iz
jam in po potrebi usmerjajo reševalce ter jim dajejo informacije. Tudi ministrica za obrambo Ljubica Jelušič je bila s
prikazanim zadovoljna: »Videli smo, kako uspešno delujejo reševalci iz različnih slovenskih premogovnikov, kako v
Premogovniku Velenje skrbijo za varnost svojih delavcev in kako zelo dobro so reševalne ekipe usposobljene za svoje
delo.« Zaradi zmanjšanja dejavnosti v večini drugih rudnikov je jamskih reševalcev pri nas manj kot v preteklosti.
Reševalna služba Premogovnika Velenje šteje 104 člane, Rudnika Trbovlje - Hrastnik 60 članov, medtem ko jih je
drugod precej manj – v Nafti Lendava 15 članov, v Idriji osem in v Mežici šest. P. B.

Ljubljana

Za oživitev botaničnega bisera

R otary klub Ljubljana je včeraj ljubljanskemu Botaničnemu vrtu, ki bo
prihodnje leto praznoval 200-letnico obstoja, podaril 3000 evrov za

obnovo starega rastlinjaka in vzdrževanje vrta. V Rotary klubu Ljubljana so se
za donacijo odločili, ker je Botanični vrt najstarejša slovenska kulturna,
znanstvena in izobraževalna ustanova z neprekinjenim delovanjem. Po
besedah njegovega direktorja doc. dr. Jožeta Bavcona (na fotografiji levo, ob
njem je predsednik Rotary kluba Ljubljana Vladimir Pezdirc) jim bo donacija
omogočila delno pokritje stroškov obnove starega rastlinjaka, ki ima tudi
posebno kulturno vrednost. Leta 1955 ga je kot seminarsko nalogo pod
mentorstvom Jožeta Plečnika zasnoval Boris Gaberščik. Njegova obnova pa
je prav tako izjemno pomembna zaradi ohranjanja določenih rastlinskih vrst,
ki uspevajo samo v prostorih s stalno temperaturo in zračno vlago. Botanični
vrt Ljubljana je najstarejši v jugovzhodnem delu Evrope, od lani je uvrščen
tudi med spomenike državnega pomena. Na dveh hektarih površin v njem
uspeva več kot 4500 različnih rastlinskih vrst, podvrst in oblik, od katerih je
več kot tretjina domačih, druge pa so z različnih območij Evrope ter drugih
celin. K. H.

Ljubljana

Grozil
s samomorom

V Ljubljani je moški, ki ga je
policija poskušala prijeti,

splezal na streho stanovanjske hiše
in grozil, da si bo vzel življenje, če ne
bodo izpolnjene njegove zahteve, je
včeraj poročal spletni portal 24ur.
Okrog 5. ure je moškega, ki stanuje v
Kavčičevi ulici, po odredbi sodišča za
privedbo želela prijeti policija, a se je
temu uprl in se najprej zatekel na
podstrešje hiše, nato pa na streho.
Grozil je, da si bo vzel življenje, če ne
bodo izpolnjene njegove zahteve. Z
njim se je nato pogovoril policijski
pogajalec, okrog devete ure ga je
prijela policija. Pred stanovanjsko
hišo je bilo reševalno vozilo, prišli so
tudi gasilci.
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Na srečo je ostalo le pri grožnji.

Ljubljana

Skromen obisk Marihuana Marša

L e malo »podpornikov drugačne in nove politike glede vprašanja drog«
je bilo včeraj popoldne v parku Tivoli, kjer je Študentska organizacija

Univerze v Ljubljani pripravila tradicionalno prireditev Marihuana Marš.
Namen prireditve je bil sicer pozvati širšo družbo k drugačnemu odnosu do
problematike prepovedanih drog. Za ta namen so pripravili javno tribuno o
marihuani kot prepovedani drogi, na stojnicah so se predstavljala društva in
skupine, ki se ukvarjajo s to problematiko. Pretiranega odziva, morda tudi
zaradi slabega vremena, ni bilo. Na dogodku so se za zabavo trudili skrbeti
Norbi, Y, Dalaj Eegol, Carina, ŠKM Banda, In-sane in Klemen Klemen. R. N.

Na kratko

Pivka

Povozila je kolesarja

V petek pozno zvečer, okoli
enajste ure, se je na glavni cesti

med Pivko in Ribnico zgodila
prometna nesreča, v kateri je umrl
61-letni kolesar. Voznica osebnega
avtomobila, 21-letnica iz okolice Ilirske
Bistrice, je vozila iz Ribnice proti Pivki.
Ko ji je pri odcepu za Narin nasproti
pripeljal kolesar, je vanj trčila. Zaradi
poškodb je moški, doma iz okolice
Pivke, umrl na kraju nezgode. Voznico
osebnega avtomobila bodo policisti
ovadili zaradi kaznivega dejanja
povzročitve prometne nesreče iz
malomarnosti. Pri ogledu kraja
dogodka sta sodelovali dežurna
državna tožilka in preiskovalna
sodnica iz Kopra. Kolesar, so še
sporočili s postojnske policijske

uprave, ni nosil kolesarske čelade, na
kolesu pa ni imel odsevnih teles in luči.
R. N.

Koper

Pošteno napihal

P oliciste je v petek malo po deseti
zvečer poklical občan in

povedal, da po cesti od Pobegov proti
Kopru močno vijuga voznik osebnega
avtomobila, vmes pa iz neznanega
vzroka tudi ustavlja. Možje postave so
vozilo kmalu izsledili. Vzroki za
sumljivo vožnjo so bili policistom takoj
jasni, zato so vozniku, 51-letniku iz
okolice Kopra, pod nos pomolili
alkotester. Preizkus alkoholiziranosti
je pokazal, da ima možakar v litru
izdihanega zraka kar 1,19 miligrama
alkohola ali po starem približno dva
promila in pol. Poleg tega je vozil brez
vozniškega dovoljenja, poteklo pa je

tudi prometno dovoljenje, zaradi česar
si je prislužil plačilni nalog. Ostanek
večera je seveda prebil v prostorih za
streznitev, svoje početje pa bo imel
priložnost razložiti še sodniku. R. N.

Kranj

Zlomil stegnenico

S kranjske policijske uprave so
poročali o prometni nesreči, v

kateri se je hudo poškodoval 67-letni
voznik kolesa z motorjem. Možakar,
sicer doma iz Kranja, je vozil po lokalni
cesti Hrastje. Ko je pripeljal na križišče
s cesto med Hrastjem in Kranjem, je
zavil levo proti Prebačevemu, zaradi
prevelike hitrosti pa je padel na levi
bok in si zlomil levo stegnenico. Na
kraju dogodka ga je oskrbela dežurna
zdravnica Zdravstvenega doma Kranj,
nato pa so ga reševalci odpeljali v
ljubljanski klinični center. R. N.


