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Pri Pahorju le slabe in slabše

Foto PGD Šentilj

Na politični sceni je teden minil v iskanju zasilnega izhoda iz politične krize. Na
posvetih pri predsedniku države Borutu Pahorju so bili vodje poslanskih skupin
in predsednik državnega zbora Janko Veber, ki ga je Pahor obvestil, da ne bo
predlagal mandatarja. »V nastalih razmerah ni dobrih rešitev, so samo slabe
in slabše,« meni Pahor. Res, nekaterim ne ustrezajo volitve julija, češ, takrat
smo vsi na dopustu, septembrski datum pa menda tudi ni dober, saj bi se vlada
sestavila šele pred božičem. Ja, in tedaj so spet dopusti ...

Žrtev gasilske vojne?

Foto Leon Vidic

V torkovem požaru v stanovanjski hiši na Vranjem Vrhu pri Sladkem Vrhu je zaradi
zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrla 75-letna lastnica Matilda Strasser, nekdanja
direktorica Palome. Forenziki so ugotovili, da je zagorelo zaradi neočiščenih dimniških
vodov in kurilnih naprav, še vedno pa potekajo žolčne polemike med gasilci, ali bi tragedijo
lahko preprečili. V gašenju namreč niso sodelovali prizorišču najbližji gasilci prostovoljnega
društva Paloma Sladki Vrh, ker je občina Šentilj z njimi prekinila pogodbo o opravljanju javne
gasilske službe.

Stara trta, star avto, mlada Špela
Nedelja je bila za Dobrno prav poseben dan, saj so pri latniku na obzidju stopnišča, ki vodi do cerkve
Marijinega vnebovzetja, posadili spomeniško zaščiteno staro trto z Lenta, ki je v Guinnessovo knjigo
svetovnih rekordov vpisana kot najstarejša žlahtna vinska trta na svetu, ki še rodi in daje odlično vino
žametno črnino. Staro trto na Dobrni je blagoslovil farni župnik Milan Strmšek, njen uradni viničar je postal
Roman Ramšak, posebna privlačnost dogodka pa je bila vinska kraljica Slovenije 2014 Špela Štokelj, ki se je
pripeljala v starodobniku domačina Petra Habeta.

Zlato jabolko
(v) Postojnski jami
V Koncertni dvorani
Postojnske jame je
predsednik Svetovnega
združenja turističnih
novinarjev in piscev FIJET,
Tunizijec Tijani Haddad, v
četrtek izročil predsedniku
uprave družbe Marjanu
Batagelju zlato jabolko,
priznanje za ohranjanje
naravne in kulturne
dediščine ter njeno
vključevanje v
turistično ponudbo.
V obrazložitvi so
predlagatelji, novinarji
slovenskega združenja
FIJET, napisali, da je
Postojnska jama ena od
najpomembnejših naravnih
znamenitosti Slovenije in
najbolj obiskana evropska
turistična jama, za katero
zgledno skrbi družba
Postojnska jama. Zlato
jabolko, ki so ga jamski
škratje skrili tik pod vrh
največje dvorane, so od
tod z atraktivnim plezalnim
manevrom prinesli na oder
domači jamarji. M. R.
Foto Marjan Raztresen

Ubil, se predal, zbežal

Novice so praznovale

V ponedeljek je bila v Preddvoru
do smrti zabodena
36-letna mati štirih
otrok. O tragičnem
dogodku je policijo
obvestil 40-letni Janez
Fortun, mož umorjene
Mirjane in tudi
osumljenec.
Le nekaj ur
pozneje je z
lisicami na
rokah zbežal
s kranjske
policijske
postaje, vendar
ga je urni
policist zgrabil
že po teku na 100
metrov. Fortunu,
preiskovalna
sodnica je zanj
odredila pripor,
grozi od pet do 15
let zapora.

Slovenske novice, časopis, kot ga še ni bilo, je v torek napolnil 23 let. Slovenci in Slovenke so ga začeli listati tistega lepega dne leta 1991, že kar nekaj časa ga lahko prebirate
tudi na spletnem naslovu slovenskenovice.si, ob nedeljah pa vzamete v roke Nedeljske
novice. Ustvarjalci Slovenskih novic smo jih torej spet upihnili ... Po vaši zaslugi.
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