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LJUBLJANA • »Prizna-
vam krivdo,« je na predo-
bravnavnem naroku na 
okrajnem sodišču, kjer se 
je znašel zaradi očitkov 
tožilstva, da je s tem, ko je 
na mobilni denarnici prikril 
sredstva, ki jih v času stečaj-
nega postopka ne bi smel, 
dejal Sebastien Abramov, 
ter tako sprejel velikodu-
šno ponudbo tožilstva v 
primeru priznanja krivde. 
Enako je storila tudi Julija 
Adlešič. Na mobilni denar-
nici je imel Abramov 32.684 
evrov, Adlešičeva pa 10.651. 

To je tudi vsota, ki jo bosta 
morala vrniti.
»V primeru priznanja krivde 
za Abramova predlagam šest 
mesecev pogojne zaporne 
kazni s preizkusno dobo 
treh let, za Adlešičevo pa 
tri mesece pogojne zapor-
ne kazni in preizkusno 
dobo dveh let,« jima je na 
predobravnavnem naroku v 
ponedeljek ponudila okrajna 
tožilka Janja Potisk. Sodišče 
je njuno priznanje spre-
jelo in pri odmeri kazni v 
celoti sledilo tožilstvu, tako 
tožilstvo kot obramba pa 
sta sodišču predlagala, da se 
pred odmero kazni vpogleda 
v njuno kazensko kartoteko.

Prazna kartoteka
Po njej sta namreč oba 
popolnoma čista, saj sodba 
v zadevi odrezana roka, s 
katero sta bila obsojena na tri 
oziroma dve leti zapora, še ni 
pravnomočna, edina pogojna 

obsodba iz leta 2019 zoper 
Abramova zaradi goljufije pa 
je od februarja že izbrisana. 
Abramov sicer čaka še na od-
ločitev višjega sodišča v zvezi 
z zaporno kaznijo zaradi go-
ljufije na račun Nade Veber, 

CELJE • Višje sodišče v 
Celju je lani pravnomočno 
razsodilo, da je Aleš Grofel-
nik upravičen do odškodni-
ne zaradi duševnih bolečin 
ob izgubi brata Davorja. 
Bratje in sestre so sicer do 
odškodnine zaradi nepre-
moženjske škode upravičeni 
zgolj izjemoma, kadar je 
med njimi obstajala trajnej-
ša življenjska skupnost. In 
med njima je, se je glasilo 
sporočilo sodišča. Alešev 
odvetnik Primož Krapenc 
nam je tedaj povedal, da je 
pričakoval ugodno sodbo. 
Njegova pisarna pa je v prav-
dnem postopku zastopala 
tudi starše Davorja Grofel-
nika in Dragana Žunića, a 
te štiri tožbe so mirovale do 
pravnomočnega zaključka 
Aleševega primera. »Seveda 
je zdaj jasno, da so tudi oni 
upravičeni do odškodnine 
zaradi izgube svojih otrok. 
Obema toženima stranka-
ma smo že poslali poziv 
za plačilo odškodnine,« je 
odvetnik povedal po izidu 
višje sodbe.

Po dveh dneh  
našli mrtve
Petnajstega januarja 2012 
so 23-letna Bernarda Hiti 
z Limovc, 21-letni Davor 
Grofelnik s Polzele in 23-le-
tni Dragan Žunić iz Laškega 
najeli apartma Kragulj v Hu-
dinji pod Roglo. Z drvmi so 
zakurili v kaminu, termostat 
za plinsko peč nastavili na 
27 stopinj. Dva dni pozneje 
so jih našli mrtve, saj sta dve 
kurilni napravi ob hkratnem 
delovanju in nepopolnem 
izgorevanju kot tudi zaradi 
nepravilnega prezračeva-

nja začeli tvoriti ogljikov 
monoksid, in ta je bil zanje 
usoden.
Kot so pokazali izsledki 
preiskave, se to ne bi zgodilo, 
če bi lastnik apartmaja 
poskrbel za to, da bi odgo-

vorna oseba iz Dimnikarstva 
Lapuh zagotovila redne 
letne preglede kurilnih, di-
movodnih in prezračevalnih 
naprav. Stekli so sodni mlini, 
v kazenskem postopku sta 
se na zatožni klopi znašla 
lastnik apartmaja in član 
komisije za tehnični pregled 
hiše. Tožilstvo je trdilo, da 
prvi ni zagotovil pregledov 
kurilnih naprav v apartmaju, 
drugi pa bi moral že januarja 
2005 na tehničnem pregledu 
zahtevati od investitorja, da 
kamin odstrani ali zagotovi 
boljši dotok zraka. Toda 
apartma je imel uporabno 
dovoljenje Upravne enote 
Slovenske Konjice, ta ga je 
izdala dan po tehničnem 
pregledu.
V svetu kazenskega prava 
sicer pravnomočno velja, da 
lastnik apartmaja in tehnični 

Potrdili 
365 okužb

Policiste 
so ovadili

LJUBLJANA – Pred-
stavniki kolesarske-
ga protestniškega 
gibanja so vložili 
pritožbo na ravnanje 
policije na protestu 
minuli petek. Spisali 
so tudi kazensko 
ovadbo specializi-
ranemu tožilstvu 
zaradi prekoračitve 
pooblastil ter poziv 
varuhu človekovih 
pravic. Policija se je v 
teh dneh že odzvala 
na različne očitke o 
domnevno nepri-
mernem ravnanju in 
zanikala čezmerno 
uporabo sile. STA

LJUBLJANA – V 
Sloveniji so v sredo 
ob opravljenih 4012 
PCR-testih potrdili 
365 okužb z novim 
koronavirusom. V 
bolnišnicah se je 
zdravilo 265 covidnih 
bolnikov, od tega jih 
je 79 potrebovalo in-
tenzivno zdravljenje. 
Umrli so trije bol-
niki. Sedemdnevno 
povprečje potrjenih 
primerov je znašalo 
288. Delež pozitivnih 
PCR-testov je bil v 
sredo 9,1-odstoten, 
kar je približno toliko 
kot dan prej. Sicer pa 
so opravili še 29.583 
hitrih antigenskih 
testov. STA

BOŠTJAN CELEC
bostjan.celec@slovenskenovice.si
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Sebastiena 
Abramova čakata 
še dve razsodbi. 
FOTOGRAFIJI: DEJAN JAVORNIK

Pročelje mestne hiše  
z novo podobo

Gradili bodo  
dom za upokojence 

NOVO MESTO – V Novem mestu se bodo 
letos lotili prenove pročelja mestne hiše 
oziroma rotovža na Glavnem trgu, hkrati 
nameravajo porušiti njegov leta 1955 zgrajeni 
in vrsto let prazni prizidek. Skladno s prido-
bljenem kulturnovarstvenim soglasjem bodo 
prenovili dvoriščno in ulično pročelje, vsa 
dela naj bi po oceni Mestne občine Novo me-
sto stala dobrih 55.000 evrov. Ministrstvo za 
kulturo bo za prenovo rotovža, ki je kulturni 
spomenik državnega pomena, prek razpisa za 
sofinanciranje kulturnih projektov nepre-
mične kulturne dediščine prispevalo nekaj 
manj kot 27.000 evrov, in sicer le za prenovo 
pročelij, so sporočili z novomeške občine. 
Župan Gregor Macedoni je povedal, da bodo 
sanacijo začeli takoj po odstranitvi prizidka 
na dvoriščni strani. Dela naj bi končali do 
konca leta, je še dejal Macedoni. STA

MORAVČE – S položitvijo temeljnega kamna 
so v sredo končno začeli uresničevati projekt 
gradnje Doma starejših občanov Moravče. In-
vestitor, ki bo tudi skrbel za varovance doma, 
je Medgeneracijski center iz Domžal, ta pa 
je v lasti podjetja IMP. Gradbeno dovoljenje 
za približno osem milijonov evrov vredno 
naložbo je že pridobljeno, še letos pa bodo 
za dom pridobili koncesijo in ga v kratkem 
začeli graditi. Sprejel bo do 125 starejših, 
prednost pa bodo imeli prebivalci s stalnim 
prebivališčem v moravški občini. Zaposlenih 
bo več deset delavcev, tako da se marsikate-
remu domačinu ne bo treba več na delo vsak 
dan voziti v druge občine. Zgradili naj bi ga 
v dobrem letu, za njegove potrebe pa bodo 
razširili Vegovo cesto in zgradili parkirišče za 
80 avtov. J. P.

Abramov in Adlešičeva priznala krivdo
Sebastien in Julija sta sprejela 
ponudbo tožilstva
Za oškodovanje upnikov pogojna 
obsodba, vrniti morata tudi denar 

Starši umrlih Dragana 
Žunića in Davorja 
Grofelnika do odškodnine
Za tragedijo pod Roglo 
odgovorna tudi 
dimnikarska služba 

Država plačala za smrt 3 mladihSvoje prve čebele plačal s šunko

Ponujajo prenočitev v sobi Nuše Derenda

6
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Bernarda, Davor in Dragan so umrli po tuji krivdi.

Vzrok za tragični dogodek je bil istočasna raba plinske in 
kaminske peči, zaradi njunega sočasnega delovanja pa je v 
apartmaju prišlo do usodnega nalaganja ogljikovega monoksida. 
FOTO: DEJAN JAVORNIK
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preglednik nista kriva. V 
prvi pravdni sodbi pa prav-
nomočno velja drugače, da 
sta Dimnikarstvo Lapuh in 
Republika Slovenija (ker je 
torej konjiška upravna enota 
izdala uporabno dovoljenje 
v apartmaju, čeprav ga ne bi 
smela) odškodninsko odgo-
vorna za Davorjevo smrt.
Prvi, ki so mu sodniki pri-
sodili odškodnino v zgodbi 
o tragediji pod Roglo, je bil 
torej Davorjev brat. Razso-
jeno je bilo, da je z bratom 
do njegove smrti živel v ožji 
družinski skupnosti in da je 
med njima obstajala tesna in 
trajna življenjska skupnost. 

Njegova smrt je nastopila 
nenadno in nepričakovano, 
zaradi česar je bila bolečina 
ob nenadni izgubi bližnje-
ga še toliko večja. Toženi 
stranki sta ugovarjali, da 
kake velike povezanosti med 
bratoma že ni moglo biti, saj 
je Davor že kakšno leto živel 
v skupnosti s partnerico 
Bernardo, s katero si je v tem 
času delil sobo.
Toda višji sodniki so 
sporočili, da priselitev 
pokojnikovega dekleta v 
življenjsko skupnost tožnika 
in pokojnika na obstoj 
trajne življenjske skupnosti 
med bratoma ni bistveno 

vplivala. Menili so tudi, da 
je 14.000 evrov primerna 
odškodnina: »Gre za pribli-
žno 12,4 povprečne neto 
plače v Republiki Sloveniji 
in po presoji 
pritožbenega 
sodišča ni v 
nasprotju s 
sodno prakso 
in ni previso-
ka glede na 
ugotovljene 
Aleševe du-
ševne bolečine 
zaradi smrti 
brata Davorja.«

Sojenja ne bo, 
poravnali so se
Po tej sodbi pa je torej Repu-
bliki Sloveniji in Dimnikar-
stvu Lapuh postalo jasno, 
da v primeru tožb Davorje-
vih in Draganovih staršev 
nima smisla vztrajati pri 
zavračanju odškodninskega 
zahtevka. »Sodni posto-
pek v primeru smrti treh 
mladih ljudi zaradi uhajanja 
ogljikovega monoksida se je 
zaključil s sklenitvijo sodne 
poravnave med pravdnimi 
strankami,« nam je povedal 
odvetnik Krapenc.
Kot pravi, je sodišče ugo-
tovilo odgovornost tako 

dimnikarstva kot upravne 
enote, zato sta bila oba 
dolžna plačati odškodnino. 
Za dimnikarstvo je odško-
dnino plačala zavarovalnica 

Triglav, kjer je imelo 
podjetje zavarova-

no odgovornost.
»Skupna od-

škodnina, ki 
sta jo plačali 
zavaroval-
nica Triglav 

in država, 
je za nepre-

moženjsko 
škodo vsakemu 

od staršev znašala 14 
tisoč evrov, poleg tega pa so 
prejeli še plačilo odškodnine 
za premoženjsko škodo za-
radi stroškov pogreba. Devet 
tisoč evrov je plačala zava-
rovalnica Triglav že predho-
dno, saj je bila odgovornost 
dimnikarstva ugotovljena 
že prej, za preostali znesek 
(5000 evrov za posame-
znega starša) pa je bila z 
državnim odvetništvom 
sklenjena sodna poravnava. 
Prav tako je država morala 
poleg glavnice plačati še za-
konske zamudne obresti od 
dneva vložitve tožbe, to je od 
2. decembra 2013, in stroške 
postopka.« N

14 
tisoč evrov je 
odškodnina za 

vsakega od 
staršev.

Abramov in Adlešičeva priznala krivdo
čaka pa ga tudi sojenje za 
umor Sare Veber.
Tožilstvo je svojem konč-
nem govoru predlagalo tudi 
odvzem protipravne premo-
ženjske koristi, medtem ko 
je obramba temu oporekala. 
Kot je dejal odvetnik Abra-
mova Mitja Pavšič, »oško-
dovanje upnikov ni dejanje 
pridobitve 
premoženjske 
koristi, temveč 
zgolj razpolaga-
nje s sredstvi«. 
Obramba je v 
končnem go-
voru opozorila 
tudi na predol-
go preizkusno 
dobo. Kot je dejal 
zagovornik Adlešiče-
ve Boris Grobelnik, »ker 
do zdaj še ni bila kaznovana, 
poleg tega je mlada oseba, ki 
šele začenja realno življenje, 
saj jo omejuje v njenem pri-
hodnjem življenju, ko se pri-

pravlja na študij, živi sama in 
skrbi sama zase«. K besedi se 
je priglasila tudi Adlešičeva, 
ki je dejanje obžalovala. »Za 
storjeno mi je žal, za priho-
dnost pa si predvsem želim 
miru,« je dejala v končni 
besedi, medtem ko Abramov 
ni imel kaj dodati.

Upniki tudi 
banke

Tožilstvo jima 
sicer v obto-
žnem predlogu 
očita, da sta 
v osebnih 
stečajnih po-

stopkih – zoper 
Abramova je že 

končan, medtem 
ko zoper Adlešičevo 

še traja – med prisilno 
izvršbo upnikom prikrila in 
skrila denar, ki sta ga imela 
naloženega na mobilni 
denarnici mBills. Sumljive 
transakcije je prepoznal 

urad za preprečevanje 
pranja denarja, predlog za 
pregon pa so nato podali 
upniki, med katerimi so 
tako pravne osebe, denimo 
banke, Telekom, kot 
fizične, denimo oško-
dovanec iz edinega 
že pravnomočnega 
sodnega postopka 
zoper Abramova. Pri 
Abramovu je bilo teh 
oškodovancev več kot 
20, pri Adlešičevi pa devet. 
Abramov je med 23. apri-
lom in 9. septembrom 2018 
upnikom prikril 32.684, 
Adlešičeva pa med 26. 
julijem in 10. septem-
brom 2018 10.651 evrov. 
Medtem ko sta poslova-
la z mobilno denarnico, 
sta uradno na tekoči 
račun prejemala le social-
ne prispevke. Zagrožena 
kazen za kaznivo dejanje 
oškodovanja tujih pravic je 
do enega leta zapora. N

Kaša, 
žganci, 
zelje

Po zapletu s tožilci 
odstopila ministrica

Prostor za 
podjetnike

BREŽICE – Brežiška 
občina je v stavbi 
tamkajšnje območne 
obrtno-podjetniške 
zbornice za podje-
tnike brez lastnih 
poslovnih prostorov 
včeraj uradno odprla 
t. i. co-working pro-
stor. Od 1. junija bo 
tam lahko delovalo 
in sestankovalo do 
devet podjetnikov, 
vrednost ureditve 
prostorov pa je 
nekaj več kot 30.000 
evrov. Gre za pod-
poro novim spletnim 
in drugim oblikam 
podjetništva, ki so se 
pojavile v zadnjem 
obdobju ter med 
epidemijo covida-19. 
Podjetniki, ki zdaj 
delajo od doma, 
se bodo v novih 
prostorih lahko se-
stajali, tam delovali, 
pripravljali sestanke 
in podobno. STA

KRANJ – Gorenj-
ski muzej je, ker 
je Slovenija letos 
gastronomska regija 
Evrope, za letošnjo 
osrednjo muzej-
sko razstavo izbral 
tematiko prehrane. 
Razstava z naslovom 
Kaša, žganci, zelje – 
Dediščina prehrane 
na Gorenjskem za 
sodobno rabo je v 
gradu Khislstein na 
ogled od včeraj, ura-
dno odprtje pa na-
črtujejo v prihodnjih 
tednih. Kot so spo-
ročili iz Gorenjskega 
muzeja, razstava 
ponuja priložnost za 
spoznavanje vrednot 
in truda naših (pra)
dedkov in (pra)babic, 
njihovo staro orodje, 
opremo kuhinj, kašče 
in modrost v prego-
vorih. STA

LJUBLJANA – Ministrica za pravosodje Lilija-
na Kozlovič je odstopila. Vlada se je namreč 
odločila, da se s predlogom Državnotožilske-
ga sveta za imenovanje dveh evropskih de-

legiranih tožilcev 
ne bo seznanila, 
ministrstvu za 
pravosodje pa je 
naložila, naj ne-
mudoma objavi 
nov poziv k vlo-
žitvi kandidatur 
za njuno imeno-
vanje. Ministrica 
je poudarila, da 
je bil postopek 

izpeljan zakonito, sklep vlade pa je označila 
za strokovno neutemeljen. Prvi mož SMC in 
gospodarski minister Zdravko Počivalšek 
obžaluje odločitev ministrice, stranka pa 
bo v najkrajšem času predlagala naslednika 
ali naslednico. Postopek imenovanja dveh 
evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije 
stoji že več mesecev, ker naj bi bila kandida-
ta, ki ju je za ta položaj predlagal državno-
tožilski svet, Matej Oštir in Tanja Frank Eler, 
moteča za predsednika vlade Janeza Janšo in 
stranko SDS. STA

spovednica

DR. TATJANA ČELIK, 
ekologinja in varstvena biologinja

Rada imam znanost, kot rada 
berem kriminalke – pri obeh 
odkrivam razloge za procese in 
pojavne oblike ter ugotavljam 
njihove posledice.

Umrli so kmalu po prihodu. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Država plačala za smrt 3 mladih
Ko so Davor, Bernarda in 
Dragan prišli v apartma, 

zakurili v kaminu in termostat 
za plinsko peč nastavili na 27 
stopinj, sta Davor in Bernar-
da v spalnici legla k počitku, 
Dragan pa se je odšel oprhat. 

Dva dni pozneje je lastnik 
apartmaja poklical na konjiško 

policijo, da iz prostorov, v 
katerem so trije gostje, sliši 
teči vodo, skozi okno pa ne 

vidi nikogar. Policista sta 
trkala zaman, skozi žaluzije pa 
sta zagledala negibno osebo. 
Vdrla sta in naletela na gro-

zljiv prizor: na postelji sta bila 
mrtva Bernarda in Davor, pod 

prho pa Dragan.

Skozi žaluzije 
videla smrt

Odvetnik Primož Krapenc je 
zadovoljen, da so se starši 
izognili mučnemu sodnemu 
postopku. FOTO: DEJAN JAVORNIK

43.335
evrov morata  
skupno vrniti.

»Za storjeno mi je žal, za 
prihodnost si želim predvsem 
miru,« je v končni besedi 
povedala Julija Adlešič.


