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Za voznika usodno trčenje s konji
Nenavadna nesreča Živali so na avtocesto zašle po avtocestnem priključku
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V kombiju mešana
druščina

Murska Sobota – Ob skupnem
poostrenem nadzoru so policisti
policijske postaje za izravnalne
ukrepe Murska Sobota in mobilna
carinska služba včeraj okrog 2. ure
zjutraj na avtocesti med Lendavo in
Mursko Soboto ustavili kombinirano
vozilo italijanskih registrskih številk,
za krmilom pa je sedel 32-letni
državljan Pakistana. Ugotovili so, da
prevaža 20 tujcev, ki poleg voznika
niso izpolnjevali pogojev za vstop na
območje Slovenije. Tujci so bili državljani Pakistana, Bangladeša, Indije,
Mavretanije in Libije. Osumljenca so
odpeljali na policijsko postajo in ga
bodo s kazensko ovadbo odpeljali k
preiskovalnemu sodniku. Nesrečne
tujce so nastanili v Center za tujce
v Postojni, jutri pa ji bodo slovenski
policisti predali madžarskim kolegom. M. Fe.

Gozdar hudo
poškodovan

Pivka – Med delom v gozdu se je
včeraj nekaj pred deveto zjutraj
hudo poškodoval gozdar. Prvo pomoč so mu dali postojnski reševalci
in gasilci, na pomoč pa je prihitela
še medicinska ekipa s helikopterjem
Slovenske vojske, da so ponesrečenca prepeljali v ljubljanski klinični
center. M. Fe.

Po trčenju s konji je nesrečnega voznika odbilo še v obcestno ograjo.

Novo mesto – Znano je, da na
avtocesto vsake toliko zablodi
kakšna divjad, ki potem ovira promet ali celo povzroči
prometno nesrečo, precej bolj
nenavadno pa je, da nanjo zaide čreda konj. To se je zgodilo
včeraj nekaj pred četrto zjutraj
na dolenjski avtocesti. Nenadno
srečanje s konji je bilo usodno
za 51-letnega voznika.
Mitja Felc
Novomeški operativno-komunikacijski center so včeraj nekaj pred četrto
uro zjutraj obvestili, da so na avtocesti v bližini avtocestnega postajališča
Zaloke konji; zgodila se je tudi prometna nesreča. Možje v modrem, ki
so takoj odhiteli na kraj, so ugotovili,
da sta se zgodili kar dve nesreči, od
tega je ena terjala življenje 51-letnega
voznika osebnega avtomobila, državljana Bosne in Hercegovine, ki je
vozil proti Obrežju. Ugotovili so, da
je na avtocesti trčil v dva konja in se
zaletel še v varovalno ograjo. Rane so

bile tako hude, da mu reševalci niso
mogli več pomagati. Njegov 29-letni
sopotnik se je laže poškodoval in so
ga odpeljali na pregled v splošno bolnišnico Novo mesto.

Vozilo pristalo na strehi
Sežana – Predvčerajšnjim nekaj minut po 22. uri je na cesti med naseljema Štorje in Griže v občini Sežana
voznik z osebnim vozilom zapeljal
s cestišča in se prevrnil na streho. V
nesreči se je ena oseba poškodovala
in so jo sežanski reševalci odpeljali
na zdravljenje v izolsko bolnišnico.
M. Fe.

Odgovornost lastnika
še ni znana
Trčenju z vse prej kot pričakovano
oviro na avtocesti se ni mogel izogniti še en voznik osebnega avtomobila.
Čeprav je konj vozilo močno poškodoval, jo je udeleženec k sreči odnesel brez poškodb. Po do zdaj zbranih
obvestilih so štirje konji zašli na avtocesto po avtocestnem priključku.
Na kraj nesreče sta prišla tudi veterinarja in higienik, ki so poskrbeli
za poškodovane živali. Zaradi hudih
ran so štirje konji poginili. Delavci
Darsa in občani so do šeste ure našli
še vsaj pet pobeglih konj. Policisti so
o tragični prometni nesreči obvestili
tudi preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Ogled kraja
prometne nesreče je trajal do dopoldneva, promet pa je dlje časa potekal
le po prehitevalnem pasu. Kakšna je

Policisti preprečili
najhujše

Več sreče je imel drugi voznik, saj se ni poškodoval. Fotografiji PGE Krško
odgovornost lastnika konj, policisti
še ugotavljajo.
Pri reševanju in odstranjevanju
posledic nesreče so sodelovali tudi
iz Poklicne gasilske enote Krško in

Gasilsko-reševalni center Novo mesto. Ti so okolico protipožarno in
protinaletno zavarovali, s tehničnim
posegom pa iz zverižene pločevine
rešili ukleščenega voznika.

Kranj – Včeraj okoli 1.30 ponoči so
policiste obvestili o nevarni vožnji,
saj je voznik po avtocesti vozil v nasprotni smeri. Poklical jih je voznik,
ki mu je iz smeri Ljubljane proti Jesenicam pri naselju Bistrica pri Naklem
po prehitevalnem voznem pasu
naproti pripeljal voznik. Prometniki
so se podali v lov za nevarnim voznikom in ustavili 67-letnega tujca,
s čimer so skoraj gotovo preprečili
nesrečo, ki ima v takšnih primerih
navadno usodne posledice. M. Fe.

Otroci izredno dojemljivi za skrb za okolje
Ločeno zbiranje odpadkov Slopak na dnevu odprtih vrat Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad
Stavbno komunalno podjetje
Kostak iz Krškega je prejšnji
četrtek proslavilo deset let ločenega zbiranja odpadkov. Namen
celodnevnega dogodka je bil
približati svojo dejavnost ravnanja z odpadki obiskovalcem
in predstaviti moderno sortirno
linijo. Dopoldne so si center
ogledali učenci osnovnih šol, sledil je obisk poslovnih partnerjev,
popoldne pa še občanov.
V Kostaku so pripravili tudi pester
spremljevalni program in z glasbo,
skeči in tekmovanjem v pravilnem
ločevanju odpadkov popestrili dogajanje. Vsi udeleženci so imeli priložnost vodenega ogleda sortirne linije za mehansko obdelavo odpadkov,
kjer na leto obdelajo 2500 ton odpadne embalaže.
Družba Slopak je za to priložnost
na prizorišču postavila info točko
o ločevanju odpadkov. Prijazni demonstratorki sta navzočim predstavljali pravilno ločevanje odpadkov

stikom seznanjamo ljudi s postopki ločevanja in pozitivnimi učinki,
ki jih imajo naša dejanja na okolje.
Učencem smo predstavili reciklažni
krog odpadkov in bili so navdušeni
nad granulatom, ki nastane pri reciklaži odpadne embalaže. Lahko so se
ga dotaknili in si v živo predstavljali
proces, ko v zabojnik za embala-

žo odložijo plastenko,« je povedala
vodja projekta Nina Koren iz družbe
Slopak. Učenci so se seznanili tudi
z aktualnim nagradnim natečajem
družbe Slopak »Recikliraj steklenico, z risbico na končni izlet!«, kamor
so povabljene vse slovenske osnovne
šole, in zatrdili, da bodo s svojimi
idejami sodelovali tudi sami. J. Z.

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba
Slopak, d. o. o., partner je Delo, d. d. Vrednost projekta je 671.558 €.
Partnerja Slopak, d. o. o. in Delo, d. d. sofinancirata 51 % (342.495 €).
Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira
49 % (329.063 €).
Fotodokumentacija Dela
in njihovo recikliranje, razreševali pa
sta tudi dileme, ki se porajajo ob ločevanju odpadkov. Veliko zanimanja
so pokazali učenci osnovnih šol, ki
so povedali, da doma vestno ločujejo
odpadke in da se pri njih najhitreje
napolnijo koši za embalažo. Družba

Slopak skozi različne aktivnosti opaža, da so otroci izredno dojemljivi za
skrb za okolje ter s tem povezano ločevanje odpadkov.
»V okviru evropskega projekta
LIFE+ Ločujmo odpadke preko izvajanja info točk in neposrednim

Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo
z veseljem odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja)

