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Iz policijske beležke
Pes brez povodca 
pogrizel psa na povodcu
Velenje, 28. avgusta – V četrtek popol-
dan je v bližini šole na Goriški cesti pes, 
ki ga lastnik ni imel na povodcu, napadel 
in pogrizel psa, ki ga je lastnica imela na 
povodcu. Zaradi ugrizov ga je morala 
odpeljati k veterinarju. Lastnika nepriveza-
nega psa ob prihodu policistov sicer ni bilo 
več na kraju, vseeno pa lahko pričakuje 
plačilni nalog za prekršek. Ta ne bo ravno 
majhen. Globa znaša 200 evrov, če gre za 
nevarnega psa, pa 800 evrov.

Že popoldan preglasno
Velenje, 28. avgusta – V četrtek popol-
dan so policisti zaradi predvajanja glasne 
glasbe pozvonili na Cesti talcev. Stanoval-
cu so napisali plačilni nalog.

Prepir na ulici
Velenje, 29. avgusta – V petek dopoldan 
sta se na Koželjskega ulici sprla moški in 
ženska, sicer znanca. Drug do drugega sta 
se vedla žaljivo in nesramno. Policisti so 
obema napisali plačilni nalog.

Po stvari prišel pijan
Velenje, 30. avgusta – V soboto zvečer 
se je v stanovanju na Kersnikovi bivši mož 
nesramno vedel do bivše žene, ko mu je ta 
omogočila, da iz stanovanja vzame svoje 
stvari. Ker pa se vidno pijan bivši mož ni 
pomiril niti, ko so tja prišli policisti, so ga 
pridržali do streznitve, izdali pa so mu tudi 
plačilni nalog.

Napad na stranišču
Velenje, 30. avgusta – V soboto ponoči 
je v stranišču lokala Čuk moški fizično 

napadel drugega moškega. Policisti so 
kršitelju napisali plačilni nalog, za lokal, 
ki je obratoval zunaj obratovalnega časa, 
pa bodo napisali predlog drugemu prekr-
škovnemu organu.

Najprej prepir, potem 
pesti
Velenje, 1. septembra – V ponedeljek 
zvečer je v Paki pri Velenju zunajzakon-
ski partner med prepirom fizično napadel 
partnerko. Policisti so mu napisali plačilni 
nalog, ker pa je bil dogodku priča tudi 
otrok, bodo o tem obvestili še center za 
socialno delo. 

Zasegli en avto
Velenjski policisti so v zadnjem tednu 
zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov 
zasegli en avto, in sicer v soboto.

Vredno pohvale
Pohvalo si zasluži občanka, ki je policistom 
v četrtek, 28. avgusta, izročila manjši kov-
ček z drobnim orodjem, ki ga je našla na 
Aškerčevi cesti v Šoštanju. Lastnik ga 
lahko prevzame pri policistih.
Občan jim je v petek, 29. avgusta, 
dopoldne izročil najden šop treh ključev z 
upravljalcem za daljinsko odklepanje vrat 
zelene barve, ki jih je našel ob peš poti pri 
stadionu. Lastnika čakajo pri policistih. Pri 
njih pa lahko lastnik prevzame tudi kontak-
tni ključ (kartico) osebnega avtomobila 
renault, ki ga je občanka našla na terasi 
lokala Pit stop na bencinskem servisu. 
V nedeljo, 31. avgusta, pa jim je najditelj 
izročil denarnico z vsebino, ki jo je našel v 
naselju vikend hišic Kunta Kinte. Denar-
nico so vrnili lastniku in nedvomno je je 
bil vesel.

Na	17.	festivalu	mladih	kultur	Kunigunda,	ki	
je	v	Velenju	potekal	do	konca	avgusta,	so	mladi	
ustvarjalci	v	kulturi	predstavili	25	projektov	na	
15	različnih	urbanih	lokacijah.	

V	predfestivalskem	dogajanju	so	mladi	ustvar-
jalci	v	nekaj	dneh	uredili	še	eno	urbano	prizori-
šče	–	v	podhodu	pri	vili	Bianci	v	Velenju.	Žiga	
Kočevar	je	v	sodelovanju	z	neorganiziranimi	akti-
visti	in	s	pomočjo	Zadruge	Konopko,	Centrom	
ponovne	uporabe	Velenje,	Inštitutom	Zelena	

direktiva,	velenjskimi	gostinci	in	drugimi	prija-
teljskimi	organizacijami	predstavil	umetniški	
projekt,	prostorsko	inštalacijo	v	dveh	delih	–	
razstavišče	izdelkov	iz	konoplje	in	realistični	
coffee	shop.	Glavni	namen	umetniškega	projekta	
izobraževalne	narave	je	bil	celovito	predstaviti	
rastlino	konoplja	in	javnosti	ponuditi	kakovo-
stne	informacije	ter	jih	tako	opremiti	za	aktivno	
sodelovanje	v	javnih	razpravah	o	slovenski	zako-
nodaji,	ki	ureja	področje	pridelave	in	predelave	
konoplje.	Projekt	tako	ozavešča	o	konoplji	in	
detabuizira	temo.	V	prostorski	inštalaciji	Kuni-
gudra	so	prirejali	čajanke	na	teme	pridelave	in	
predelave	industrijske	konoplje	in	njene	vsestran-
ske	uporabnosti	ter	samozdravljenja	s	konopljo.	

Z	realističnim	prikazom	coffee	shopa	so	orga-
nizatorji	17.	festivala	mladih	kultur	Kunigunda	

pokazali,	da	tovrstni	lokal	lahko	deluje	v	sožitju	
z	mestom	in	ni	moteč	za	okolje,	blagodejno	pa	
vpliva	tudi	na	gospodarstvo.	

Prejšnji	teden	ga	je	obiskala	tudi	tržna	inšpek-
torica,	dva	kriminalista	in	dva	predstavnika	
Finančne	uprave	RS.	Po	pregledu	dokumen-
tacije	niso	ugotovili	nepravilnosti,	a	postopek	
še	ni	zaključen,	ker	mora	Zavod	eMCe	plac	do	
začetka	septembra	predložiti	dokumentacijo	o	
prijavi	predvajanja	glasbe	v	gostinskem	lokalu	
SAZAS-u.	Kriminalisti	so	odvzeli	vzorce	arti-
klov	iz	ponudbe	bara	Kunigudra,	prostorske	
inštalacije	in	eksponatov	galerijske	razstave,	
rezultati	analize	vzorcev	pa	bodo	znani	čez	
nekaj	dni.	
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Kunigudra dobila obisk nadzornih organov Smrdi, smrdi, smrdi,  
kako smrdi ...
Za moteč smrad ob gnojenju in po njem ni 
prepisov

Milena Krstič - Planinc

Velenje	–	Druga	polovica	avgusta.	Vroč	dan,	sobota,	ki	so	jo	mnogi	izkori-
stili	za	ohladitev	in	sprostitev	ob	Velenjskem	jezeru,	mnogi	za	»kofetkanje«,	
sprehode	...	Pri	tem	pa	jih	je	motil	neznosen	smrad,	ki	se	je	čez	vse	mesto	
širil	s	travnika	v	Pesju,	kjer	so	dan	pred	dežjem	izkoristili	za	polivanje	z	gno-
jevko.	Stanovalci	so	zapirali	okna,	sprehajalci	in	kopalci	so	se	držali	za	nos.

Veliko	negodovanja	je	bilo,	najbrž	tudi	klicev	h	kakšnemu	inšpektorju.	
Klici	–	najprej	se	je	oglasil	Jože	iz	Velenja	–	pa	so	bili	tudi	v	oddajo	Težava	
je	vaša,	rešitev	je	naša	na	Radiu	Velenje.	»Tole	je	nemogoče	kljub	védenju,	
da	brez	gnojenja	ni	pridelka	...«.	

Kmetijski	inšpektor	mag.	Igor	Hebat	iz	Inšpektorata	RS	za	kmetijstvo	in	
okolje,	ki	smo	ga	poklicali	na	to	temo,	je	pojasnil,	da	zaradi	neprijetnega	
vonja	ne	more	ukrepati,	saj	za	to	nima	podlage	v	nobeni	zakonodaji:	»Zato	
ukrepanja	inšpekcije	ni	mogoče	pričakovati.«	Uredba	o	varstvu	voda	pred	
onesnaževanjem	z	nitrati	iz	kmetijskih	virov,	s	hlevskim	gnojem,	gnojevko	
in	gnojnico,	ki	ureja	področje	gnojenja,	to	prepoveduje	od	15.	novembra	
pa	do	1.	decembra	oziroma	1.	marca	(odvisno	od	tega,	ali	gre	za	gnojenje	z	
organskimi	ali	mineralnimi	gnojili).	Sicer	pa	tudi	na	travnikih,	ki	so	znotraj	
urbanega	naselja,	gnojenje	ni	prepovedano.	Mogoče	pa	se	bo	glede	na	to,	
da	se	nad	gnojenjem	po	travnikih	poleti	ne	zmrdujejo	samo	v	Šaleški	dolini,	
ampak	kar	po	vsej	državi,	zakonodajalec	po	tistem,	ko	se	bo	»pozabaval«	s	
kakšnim	drugačnim	smradom	v	državi,	lotil	tudi	tega?																												n

Našel svoje kolo
Velenje, 26. avgusta –	V	zadnjem	

času	so	na	območju	pristojnosti	
Policijske	postaje	Velenje	kar	pogo-
sto	kradli	kolesa.	Eno	je	v	torek	
izginilo	izpred	stanovanjskega	blo-
ka	na	Jenkovi	cesti.	Gre	za	gorsko	
kolo	znamke	Kilimanjaro.

Dan	za	tem,	v	sredo,	pa	je	lastnik	
kolesa,	ki	so	mu	ga	julija	ukradli	
na	Zidanškovi,	svoje	kolo	našel,	
in	sicer	pred	blokom	na	Jurčičevi	
cesti.	Policisti,	ki	jih	je	lastnik	obve-
stil	o	najdbi,	so	na	podlagi	zbranih	
obvestil	ugotovili	osumljenca.	Šlo	
naj	bi	za	povratnika,	zoper	katerega	
bodo	spisali	kazensko	ovadbo.

Ta	ponedeljek	popoldan	pa	so	
policisti	obravnavali	prijavo	mla-
doletnega	oškodovanca,	ki	jim	je	
v	spremstvu	zakonite	zastopnice	
povedal,	da	mu	je	18-letni	znanec	
v	garaži	na	Kardeljevem	trgu	vzel	
kolo	s	pomožnim	motorjem	pia-
ggio	sfera,	ki	pa	je	že	uspel	dobiti	

nazaj.	Policisti	okoliščine	tatvi-
ne	in	kaznivih	dejanj	grožnje	ter	
lahke	telesne	poškodbe,	ki	sta	jih	
osumljena	omenjeni	18-letnik	in	
20-letnik,	še	preverjajo.	

Huje poškodovan 
mlad kolesar

Velenje, 29. avgusta –	V	petek	
zvečer	je	na	Partizanski	cesti	v	bliži-
ni	bencinskega	servisa,	mladoletni	
kolesar	na	kolesarski	stezi	zadel	
ob	robnik	in	padel.	Pri	padcu	je	
utrpel	hude	telesne	poškodbe.	Z	
reševalnim	vozilom	so	ga	odpeljali	
v	Bolnišnico	Celje.

Odvzeli so mu 
prostost

Šoštanj, 29. avgusta	–	V	petek	je	
bilo	vlomljeno	v	skladišče	pri	sta-
novanjski	hiši	v	Skornem.	Vlomilec	
je	odnesel	več	polosovin	in	pesto	

za	tovorno	vozilo.	Policisti	so	zve-
čer	to	kaznivo	dejanje	povezali	s	
27-letnim	Šoštanjčanom	in	mu	za	
šest	ur	odvzeli	prostost.	Šlo	naj	bi	
za	povratnika,	zoper	katerega	že	
pišejo	kazensko	ovadbo,	okoliščine	
pa	še	preverjajo.

Na pikniku ob 
prenosni računalnik

Šoštanj, 31. avgusta	–	V	petek	
ponoči	je	med	piknikom	na	špor-
tnem	igrišču	v	Florjanu	izginil	preno-
sni	računalnik	znamke	HP.	Lastnik	
ga	je	imel	v	odklenjeni	baraki.

Dobro so si naložili
Velenje, 1. septembra –	V	noči	na	

ponedeljek	je	bilo	vlomljeno	v	skla-
dišče	zasebnega	podjetja	na	Preloški	
cesti.	Storilec	je	vzel	več	kosov	pro-
fesionalnega	električnega	orodja,	ki	
so	ga	uporabljali	pri	gradbeniških	
delih.	Med	drugim	so	odnesli	gla-

dilec	betona	z	vibrirno	letvijo,	naf-
tni	grelec	zraka,	dva	visokotlačna	
čistilca,	motorne	črpalke,	vrtalne	
in	udarne	stroje,	motorne	žage	in	
več	drugega	orodja.	Lastnik	škodo	
ocenjuje	na	dobrih	30.000	evrov.

V Šoštanju koši 
za pasje iztrebke

Šoštanj	–	Občina	Šoštanj	je	ob	
sprehajalnih	poteh	postavila	petih	
košev,	namenjenih	izključno	pasjim	
iztrebkom,	dva	v	Kajuhovem	par-
ku,	enega	na	Cesti	talcev,	enega	na	
začetku	pešpoti	v	Pohrastniku	in	
enega	na	pešpoti	proti	Velenju.	

Poleg	koša,	ki	ni	namenjen	ostalim	
odpadkom,	je	tudi	vrečka,	tako	da	
izgovorov	za	nedoslednost	lastniki	
psov	v	prihodnje	ne	bodo	več	imeli.

Cesta na kmetijsko šolo 9, Šentjur, tel.: 03 746 29 02

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k vpisu v izredni 
študij v višješolske študijske programe:

UPRAVLJANJE 
PODEŽELJA 
IN KRAJINE 

Vpis na prosta vpisna mesta v študijskem 
letu 2014/2015 bo potekal v mesecu septembru.

Šolski center Šentjur

Info
03 746 2902
www.sc-s.si

ŽIVILSTVO 
IN PREHRANA

NARAVO-
VARSTVO

GOSTINSTVO 
IN TURIZEM

Konoplja privabila 
inšpektorje – Nepravilnosti za 
zdaj niso zaznali

V delovni 
nesreči umrl 
mlad delavec

Paka pri Mislinji, 29. avgu-
sta	–	V	petek	malo	pred	15.	
uro	se	je	na	delovišču	v	Paki	
pri	Mislinji	zgodila	tragična	
delovna	nesreča,	v	kateri	je	
umrl	25-letni	delavec.	35-letni	
delavec	je	na	delovnem	stroju	
nenamerno	zadel	v	koman-
dno	 ročico	 za	 spuščanje	
roke	bagra,	ta	pa	je	padla	na	
25-letnega	sodelavca.	Zaradi	
izredno	 hudih	 poškodb	 je	
umrl	na	kraju	nesreče.


