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odškodnina

Helikopter ograjo, ograja kolesarko
Gradbena ograja ob novi
urgenci v Ljubljani je padla
na kolesarko in jo hudo poškodovala. Ograjo je podrl
piš vetra, ki ga je sprožil
vojaški helikopter. Kdo je
odgovoren, da kolesarki izplača odškodnino? Izgovarjajo se drug na drugega.
...................................................................

T Primož Knez

...................................................................

Ljubljana. Zelo hudo se je poškodovala kolesarka, ki je nič hudega sluteč junija 2019 kolesarila ob ograji
gradbišča nove ljubljanske urgence
v Bohoričevi ulici. Nanjo je namreč
padla ograja. Izkazalo se je, da je
ograjo podrl veter, ki ga je sprožil
vojaški helikopter, ki je prav takrat
vzletel s heliporta UKC. Seznam poškodb kolesarke je obsežen, tudi
okrevanje je trajalo dolgo. Občanka
seveda pričakuje določeno odškodnino za prestane bolečine, zdravljenje, spremembo načina življenja. A kdo ji bo odškodnino izplačal? Tu pa se je zataknilo. Ministrstvo za zdravje (investitor gradnje
in s tem odgovorno za ograjo) in
ministrstvo za obrambo (lastnik helikopterja) si vključno z njunima zavarovalnicama odškodninski zahtevek podajata kot vroč kostanj. Oškodovanka pa je obupana.
»Na obe ministrstvi smo podali
predlog za mirno rešitev spora. Močno upamo, da najdemo rešitev, povsem nesmiselno se nam zdi, da bi
morali v dolgotrajni sodni spor, ko
pa je jasno, da bo odškodnino v vsakem primeru morala plačati država,
pa naj gre za obrambno ali zdravstveno ministrstvo. Za zdaj pri poga-

janjih še nismo bili uspešni, odgovora na zadnji predlog mirne rešitve
spora pa še nimamo,« pravi kolesarkin odvetnik Primož Krapenc.

Pingpong odgovornosti

Do nesreče je prišlo 1. junija 2019 ob
12. uri, ko je s heliporta vzletel vojaški helikopter. S propelerji je povzročil močan sunek vetra, ograja v
Bohoričevi ulici se je prevrnila na
kolesarsko stezo in udarila kolesarko, ki je padla s kolesa in z glavo
udarila ob tla. Glede dogodka obstajajo priče, obravnavala ga je tudi
policija. »Sporno je, ali je do škodnega dogodka prišlo zaradi piša rotorja vojaškega helikopterja ali pa

Zakaj? Kolesarka se je z odškodninskim zahtevkom najprej obrnila
na ministrstvo za zdravje, od tam
so jo napotili na zavarovalnico Generali. Zavarovalnica je njen zahte-

bljančanka potem obrnila na
obrambno ministrstvo oziroma zavarovalnico Triglav. Konec aprila je
prišel odgovor: zahtevek je zavrnjen, saj vzroka za poškodbo oško-

Poškodbe resne, okrevanje dolgo
Takoj po nesreči so kolesarko odpeljali v UKC. Imela je 6 centimetrov veliko krvavečo rano na glavi, prejela je šest šivov, imela je
pretres možganov, nekaj časa je
bila v nezavesti. Poškodovana je
bila desna rama, bolečine je imela v predelu kolka, nalomljena je

bila sramna kost, tudi ključnica.
Potrebne so bile operacije. Dalj
časa je težko dvigovala roke, skoraj pol leta je morala hoditi z
berglami, imela je več terapij, tudi v zdraviliščih. Migrene, bruhanje, glavoboli niso nikoli povsem
p re n e h al i .

Lov na roparja
Ljubljanski policisti iščejo moškega, ki
je marca in aprila v Ljubljani oropal
trafiko. Osumljeni je star med 20 in 30
let, visok med 175 in 180 centimetrov,
normalne postave, črnih gostih obrvi
in z rahlo brado, ima pa izrazito modre
oči, so sporočili policisti PP Ljubljana
center in zraven poslali fotografijo osumljenca. V času ropa je bil oblečen v
črno jakno s kapuco, džins hlače s spranimi odtenki na sprednji strani, obute
je imel nizke čevlje črne barve, na glavi
je nosil črno zimsko kapo, čez obraz pa
modro kirurško masko, so sporočili s
policije in se za pomoč obrnili na javnost. Vse, ki bi imeli informacije o osumljencu ali ropih, policija prosi, naj to
sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Center
na (01) 475 06 00, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Umrl 34-letni motorist

Na kolesarko je padla gradbena ograja, ki jo je podrl piš vetra helikopterja. F Luka Cjuha

D OKUMENTACIJA
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V petek okoli pol osme ure zvečer je v
Poljčanah umrl 34-letni motorist. Po
podatkih policije mu je pot presekal
25-letni voznik avta, ki je pripeljal po
Dravinjski cesti, v križišču pa začel zavijati levo na parkirni prostor, pri čemer
ni spustil mimo vozil, ki so vozila proti
njemu. S sprednjim delom avta je trčil
v sprednji del motorja, motorista je vrglo naprej prek vozila na cesto, kjer je
mrtev obležal. 34-letnik pri vožnji sicer
neregistriranega motorja ni uporabljal
čelade, so sporočili s PU Maribor. 25-letnega voznika avtomobila bodo policisti
kazensko ovadili.
...................................................................

zaradi neustrezne gradbiščne ograje, ki jo je bilo dolžno vzdrževati
ministrstvo za zdravje, oziroma ali
gre za deljeno odgovornost obeh
državnih organov,« je dodal odvetnik Krapenc.

vek zavrnila, češ da zavarovalna
polica ministrstva ne krije škode, ki
nastane zaradi uporabe zračnih
plovil. Oškodovanko je napotila na
ministrstvo za obrambo, ki je lastnik helikopterja. Seveda se je Lju-

dovanke ni mogoče pripisati delovanju helikopterja, temveč neodstranitvi ograje ob pločniku, ki da
je predstavljala nevarnost za mimoidoče. In je bila oškodovanka po
dveh letih spet na začetku. ×

Truplo vodje kulta našli mumificirano

Denver. V hiši v mestecu z okoli sto
dušami, skritem sredi gora v okrožju
Saguache v ameriškem Koloradu, je
policija konec aprila našla truplo
ženske. Prvi na kraju najdbe Steven
Hansen je bil pretresen, saj je v spalnici naletel na mumificirane ostanke najverjetneje ženskega trupla.
Ležalo je na postelji v spalni vreči,
okrašeni z božičnimi lučkami. Truplo je bilo v obupnem stanju, koža
sivkasta, oči v vdolbinah ni bilo, so
pa njene veke krasile bleščice. Nad
mumijo je stalo svetišče, nekakšen
oltar. Skoraj gotovo gre za Amy Carlson, 45-letno duhovno vodjo verske
skupine Love Has Won, Ljubezen je
zmagala, ki jo policija in nesomišljeniki označujejo kot kult. Zaradi razpadajočega stanja trupla za potrditev identitete čakajo na mrliškega
oglednika, po prvih ocenah naj bi
ženska umrla že marca. Čeravno ni
videti, da bi umrla nasilne smrti, je
policija zaradi oskrunitve trupla are-

na kratko

...................................................................

verska skupina love has won

Truplo vodje domnevnega kulta so več tednov po smrti našli
na postelji, nad njim njej posvečen oltar. Bilo je mumificirano. Policija ne ve, kaj točno se
je zgodilo s 45-letnico, ki ji nekaj nekdanjih “vernikov” očita
pranje možganov, krajo denarja in različne oblike zlorab.
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tirala sedem članov skupine. »Nikoli
nisem še nikogar videl tako nonšalantnega ob mrtvi osebi,« je bil Hansen jasen za lokalne medije.

Mama Boginja, mesija, odrešenica

Prav nič presenečena pa ni družina
Carlsonove, prepričana, da so v spalni vreči našli prav njo. »Sama se je
pridružila kultu, zato je za to situacijo delno kriva tudi sama. A si nihče
ne zasluži končati na tak način,« je
zgrožena njena mlajša sestra Chelsea
Renninger. Dolga leta je bila prepričana, da se bo sestrino vodenje skupine končalo tragično, je povedala za
BBC. Na žalost se ni motila. Amy
Carlson je bila dobra učenka, hodila
je k maši, pela v cerkvenem zboru,
ljubezni doma ni primanjkovalo. Na
drugačno pot je stopila, ko je začela
prek spleta klepetati s tujci, nato se
jim je odločila pridružiti. Takrat v
McDonaldsu zaposlena 30-letnica je
zapustila tretjega moža in tri otroke
(najmlajši je bil star rosni dve leti)
ter stopila na pot božjega poslanstva. Njen cilj je bil rešiti svet. Večji
del družine jo je takrat nazadnje videl. Skupino je vodila 15 let, znana je
bila kot Mama Boginja, mesija, rešiteljica. A to še ni vse. V enem od svojih 534 prejšnjih življenj (v razponu
19 milijard let) je bila Jezus Kristus,
imela je moč ozdravljenja raka ter
sposobnost komuniciranja z duhom
pokojnega igralca Robina Williamsa.
144.000 izbrancev bo (v kratkem?)

popeljala v novi svet, peto dimenzijo. Tako je vsaj govorila vsakomur, ki
jo je želel poslušati, svojo besedo pa
je razširjala tudi prek videov na portalu youtube, v katerih je poslušalce
prosila za donacije in jih obenem vabila, naj se jim pridružijo. Verniki te
skupine nimajo povsem določenih
prepričanj, ampak širijo nekako
kombinacijo new age filozofije, teorij
zarote in pa čaščenje odrešitelja.
Sodeč po posnetkih je večini vernikov bohemski slog življenja ustrezal,
tako je vsaj za razbrati s posnetkov,
so pa nekateri nekdanji člani v dokumentarnem filmu Vodja kulta –
nasilnica ali boginja? izpostavili te-

mačnejšo stran skupine, domnevno
polne fizične in psihične zlorabe, kar
je Carlsonova v preteklosti zanikala.
Da je lokalni šerif prejel pritožbe številnih družin članov iz vse Amerike,
da naj bi njihovim ljubljenim tam
prali možgane in jim kradli denar, po
poročanju BBC potrjujejo tudi sodni
dokumenti. Carlsonova naj bi svojim
podanikom dovolila le po štiri ure
spanja na noč, čez dan jim je preprečevala sedeti, ob večerih pa se je po
pričevanju več nekdanjih članov,
vključujoč enega od njenih nekdanjih ljubimcev, Očeta Boga, zelo rada
skoraj do smrti napila in kričala na
vse, ki so ji prekrižali pot. × tak

Ponoči v napačno smer
Gorenjski policisti so v noči s petka na
soboto obravnavali opitega voznika avta, ki je v smeri od Vodic proti Karavankam po avtocesti vozil v napačno smer.
Več patrulj se je takoj podalo na avtocesto, da bi tako zavarovali druge voznike, ena od njih, ki ga je skušala ustaviti, pa se je z modrimi lučmi peljala
proti njemu. Voznik in policisti so se
srečali pri Brezjah. Ob poskusu, da bi
ga ustavili, je morala patrulja zaradi
nenadnih manevrov voznika in lastne
velike ogroženosti celo za trenutek zapustiti avto, ko se je odpeljal mimo, so
mu sledili in ga končno prijeli pri Radovljici. Voznik je vozil pod vplivom alkohola, odredili so mu tudi strokovni
pregled. Moškega obravnavajo zaradi
suma kaznivega dejanja zoper varnost
javnega prometa. Poškodovanih v incidentu ni bilo. Policija je poudarila, da
so bili vloga policistov, zbrana dejanja
voznikov in prijave dejavniki, ki so preprečili potencialno hudo nesrečo. »Ob
tem poudarjamo še pravilo 'Vozi desno, prehitevaj levo!', ki je ob takih trenutkih še kako na mestu,« so dodali.
...................................................................

Brez maske, a z bombo

Policija skuša ugotoviti, kako in kdaj je umrla vodja verske skupine Amy Carlson
ter kaj se je po njeni smrti dogajalo z njenim truplom, ki so ga našli
mumificiranega. F youtube

V trgovini enega od nakupovalnih središč v Zagrebu se je v petek popoldan
odvila prava drama. 37-letnik je sredi
trgovine snel masko, s čimer je zaradi
neupoštevanja epidemioloških priporočil razburil nekaj drugih kupcev. Ko
ga je varnostnik opozoril, je najprej začel kričati nanj, ga skušal sprovocirati
in povzročiti pretep, potem pa mu še
grozil. Pospremil ga je iz trgovine in
poklical policijo, moški pa se je kmalu
zatem vrnil in mu znova začel groziti.
Roko je imel pod jakno. Varnostnik ga
je obvladal, ga položil na tla ter ga razorožil ročne bombe, ki jo je imel ta pri
sebi. Osumljenca je prijela policija. ×
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Pripravila Tamara Krivec

