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Poma gojil konopljo
SIMON SUBIC

Domzale - Domzalski polidsti so ta teden na podlagi sodne odredbe opravili hisno preiskavo pri 29-letnemu osumljencu. Med hisno
preiskavo so po predvidevanjih nasli posebej prirejen
prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, vec kot
250 svezih rastlin konoplje,

okoli 50 grarnov posusene
konoplje in ukradeno kolo.
Dtogo so zasegli, kolo pa
vrnili pravemu lastniku.
Polidsti so osumljencu
odvzeli prostost in ga z ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupr.;i.vicene proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami privedli k preiskovalnemu sodniku.

GOR.ENJSKI GIAS

simon.subic@g-glas.si

lskali po_greSano osebo
Drugi del dvodnevne vaje lskanje pogresane osebe Medvode 2022 je bil v sredo v Polhograjcih .
Pogresanega lovca so _iskali tudi z resevalnimi psi in dronom.
MAJA BERTONCELJ

mobilni telefon, zato so bill
z njim lahko vstiku. UspesMedvode - Civilna zascita .- no so ga nasli - prej, kot so
Medvode je v sodelovanju nacrtovali. Vmes se· je za
s Polidjsko postajo Medvo- -vajo poskodoval se eden izde organizirala vajo Iskanje · med resevalcev, tako da so
pogresane osebe Medvode oskrbeli tudi njega. Taksne
2-022. Potekala je v dveh de- vaje v Polhograjcih se niso
lih. V prvem so 6. maja po- irneli, nekaj resevalnih akgresano osebo 1.skali na ··ob- dj pa je V preteklosti ze
rriocju reke Save v Medvo- bilo. »Danasnja vaja potedah, v drugem pa v sredo v ka na obmocju strrnega tePolhograjdh, na ohmcicju rena z grapami, ki je porasGovejka.
cen z gozdom. Obmocje je
-Prejeli so informadjo, da deloma neprehodno. Zahje pogresan 50-letni levee s tevnejsa obmocja se pregtezavami s srcem z obmo- ledujejo z dronom, druga
cja Medved. · Nazadnje je pa tudi z resevalnimi psi. Z
bil opazen na Govejku pri ekipami vodnika in psa lahobrtniskem domu. Odsel ko nadomestimo veliko ste-

Pri osumljencu so odkrili prirejen prostor za gojenje
konoplje., Foto: PU Ljubljana

Pogresajo ga od nedelje
SIMON SUBIC

Kranj - V Kranju se vedno
pogresajo 48-letnega Igorja
Sajovica, ki so ga nazadnje
videli v nedeljo okoli 11. ure
V Sebenjah pri Trzicu. OdpeljaJ. naj bi se z osebnirn avtomobilom Citroen C2, crne
harve, registrskih oznak KR
CK-484. Ohlecen je v sportna ohlacila - v kratko ma- "jico, rdece kratke hlace in
modre superge. Dornnevno
Vse, ki irnajo ·informaduporablja se moder nahrbtnik in zeleno opasno tor- je o pogresani osebi, naj jih
sporocijo polidji na interhico, so sporocili s polidje.
Pogresani je visok okoli 185 ventno stevilko 113 ali anocentimetrov in ima kratke nirnni telefon polidje 080
1200.
lase, so dodali.

Poziv udelezencu prometne nesrece v Preddvoru
Preddvor- Trziski policisti obravnavajo prometno nesreco, ki
se je zgodila v_ sredo okrog 21.10 na Belski cesti v Preddvoru. V
nesreci sta bila udelezena kolesar in voznik osebnega avtomobila Kia Ceed bele barve. Policija poziva voznika omenjenega
vozila, da se zaradi razjasnitev ·okoliscin prometne nesrece
zglasi na najblizji policijski postaji, poklice interventno stevilko
113 ali na Policijsko postajo Trzic (04/598 29 oo) .

Motorist zapeljal v napacno smer
Kamnik- Na Domzalski cesti v Kamniku se je v sredo okoli 19.
ure zgodila prometna· nesreca, v kateri se je lazje poskodoval
motorist. Do nesrece je prislo, ker je motoristzapeljal v napacno
smer in trcil v osebno vozilo, s katerim se je pravBno pripeljala
voznica.· V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri povzrocitelju nesrece pokazal 0,37 mg/I alkohola v izdihanem :iraku.

Zagorela podrast pod
Smarjetno goro
Kranj - V ponedeljek je pri
kurjenju zagorela podrast
na manjsem obmocju pod
Smarjetno goro v Kranju .
Kranjski poklicni gasilci so
podrast preventivno zalili z vodo, policisti pa so o
dogodku obvestili pristojni
prekrskovni organ .

petek, 20. majf2022

Pogresano osebo so iskali tudi z dronom, pri cemer je
so'delovala Civilna zascita Obcine Skofja Loka, katere
poveljnik je Nikolaj Krzisnik (drugi z leve), ob njem Franci
Jarc, poveljnik Civilne zascite Obcine Medvode.

pogresane osebe, da· se vsi
zivi in zdravi vrnejo na izhodisce,« je po)asnil Feliks Strehar, nacelnik Polidjske postaje Medvode ter
vodja intervendje, in dodal,
da V Polhograjce zahaja veliko ljudi, zato tudi ta vaja,
s katero so zeleli preveriti
predvsem delovanje in sodelovanje razlii:nih resevalnih ekip, se med seboj ne
nazadnje tudi spoznati. »V
drugem delu vaje imarno
druge ekipe kot y prvem., saj
iiuritf cini
sili virov za taksne primere. Pretekli teden smo sodelovali z gasild iz Medna, <lanes z gasild iz PGD
Gostece in delom staba Civilne zascite Obcine Skofja
Loka (poveljnikom in Infokom skupino z mobilnim

ielirno

Akcija je bila Lispesna. Pogresanega lovca (drugi V vrsti) so
nasli in pridobili veliko izkusenj. F~to: Maja B~rtoncelj

ve( na-

repetitorjem in dronom s
termo kamero). Peleg tega
so tukaj tudi clani Planinskega drustva Medvode; Lovske druzine Medvode in
enote resevalnih psov Slovenije - obmocna enota 1,
ki pokriva ta teren. V vaji sodeluje skupaj 46 resevalcev.
Podrocje iskanja smo razdelili navec sektorjev, v vsakega smo poslali cim bolj mesane ekipe .. Iskanje poteka
v razdalji okrog dveh kilometrov,~, je povedal Franci
J.irc; poveljnik Civiliie ·zasate Obcine Medvode.
Vaji v dveh delih ho po
krajsi evalvadji, ki je ze bila
opravljena, sledila koncna
analiza, v kateri bodo vodje
ekip predstavili svoje ugotovitve in podali tudi morehitne predloge izboljsav.

Previdno, ceste so polne kolesarjev
Policisti do 3. junija intenzivno preverjajo spostovari}e prometnih pravil pri kolesarjih in obnasanje
·
drugih voznikov do njih.

Kranj - Te dni. po Sloveniji
potekajo aktivnosti za vecjo vamost kolesarjev, med
drugim polidsti z vecjo intenzivnostjo preverjajo, ali
kolesarji spostujejo prometna pravila in kako se do njih
obnasajo ostali vozniki, opozarja policija. Glavni cilj akdje, ki ho na podlagi obdohnega nacrta Javne agendje
RS za vamost prometa potekala do 3. junija, je zmanjsati stevilo smrtnih zrtev in
hudo telesno poskodovanih
kolesarjev v prometnih nesrecah ter omogociti vamo
kolesarjenje.
Policijske enote hodo v
tern obdobju izvajale posamicne poostrene nadzore, v
preostalem casu pa hodo kolesarje nadzirale ob rednem

delu. Glede na prohlematiko na posameznih obmocjih
hodo polidjske enote sodelovale tudi z ohcinskimi redarstvi. »Policisti bomo pozomi predvsem na krsitve,
ki so med najpogostejsirni
vzroki prometnih nesrec.
Preverjali homo, ali kolesarji vozijo v napacno smer, ali
upostevajo prometno signalizadjo (predvsem rdeco luc
na semaforju), psihofizicno
stanje kolesarjev, prevoz otrok na kolesu in uporabo kolesarskih celad, nadzorovali homo tudi voznjo po plocnikih, nepravilno in tesno
prehitevanje kolesarjev, neupostevanje pravil· o prednosti itd. Pozomi pa homo
tudi na odnos ostalih prometnih udelezencev do kolesarjev, predvsem voznikov motomih vozil, ki marsikda j s
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S preventivnimi aktivnostmi zelijo vplivati na kolesarje in /
druge udelezence, da spostujejo cestnoprometne predpise.
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prehitro voznJo, izsiljevanjem prednosti in prehitevanjem preblizu ogrozajo kol_esarje,« so sporocili z generalne polidjske uprave.
Prometna statistika sicer razkriva, da se je v zadnjih letih stevilo udelezenih
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kol:sarjev v prometnih n~
srecah povecalo, prav tak,
se je povecalo stevilo povzrtj
citeljev prometnih nesr~
med kolesarji. V letu
so tako kolesarji med Uilj
1imi udelezend predstavl/
Ii 8,7-odstotni delez.
/
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