Marko Repič, direktor Izterjave: "Na območju
Slovenije nimajo ničesar, po prestopu meje
s Hrvaško pa presedejo v zelo dober avto
in se odpeljejo na morje, kjer se vozijo z
luksuznim lastnim čolnom. Takšne primere
srečujemo v bančnih portfeljih."
STRAN 9

Šport

Kalejdoskop

Kdo bo
tekmec
Maribora

Sidro
20 let
kasneje
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1,30 € (14 HRK)
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Dosje

Po napovedih projekcije projekta
Zlati kamen bo prebivalstvo v Ljubljani do leta 2025 preseglo številko
300.000, v Mariboru bo stagniralo.
Kar ob splošnem trendu rasti pravzaprav pomeni nazadovanje. Bodo

pa še naprej pridobivale okoliške
občine, Hoče - Slivnica, Rače - Fram,
Lenart ... Premik prebivalstva na obrobje mest je slovenska značilnost,
drugod, predvsem v zahodni Evropi
ali v drugih bolj razvitih državah,
urbani centri postajajo bolj zaželeno bivalno okolje. A zakaj to ne velja
za Maribor? "Razlogov za takšno na-

poved je več, glavni med njimi pa
je gotovo ta, da Maribor ne ponuja
dovolj (kvalitetnih) delovnih mest
v sektorju storitev, predvsem na področju umetnosti in turizma," pravi
sociolog dr. Rudi Klanjšek.
Je življenje v Mariboru res manj
kakovostno kot na njegovem obrobju? Ali v Ljubljani? Odgovor smo

poiskali v štirih različnih zgodbah:
družine iz Maribora, ki se je preselila
v Hoče, zanimalo nas je, zakaj je Mariborčanka odšla v Ljubljano in zakaj
se je druga Mariborčanka po šestih
letih življenja v Hočah vrnila v Maribor. In kaj meščana že desetletja zadržuje v mestu ob Dravi.
STRANI 2,4, 5

Šport

Prekmurec doma v Švici

Foto: EPA

Mitja Sagaj

Kolesarski praznik v Sloveniji, uspeh pa preko meja domovine. V senci 24.
Dirke po Sloveniji, ki je v soboto doživela vrhunec s kraljevsko etapo na
Roglo, včeraj pa se je po tradiciji zaključila v Novem mestu, je eden naših
kolesarjev v top moštvih sveta zablestel v Švici. Kdo drug kot Simon Špilak.
Tropovčan je že tretjič dobil etapno dirko najvišjega ranga v deželi sira.
V Sloveniji pa je slavilo nemško moštvo Bora, njihov Poljak Rafal Majka je
osvojil Roglo in prvo zeleno majico, Irec Sam Bennett je dobil še drugo etapo
in rdečo majico slekel našemu Luki Mezgecu. Vsaj bela, da se ni treba bati
prihodnosti, je ostala doma. S petim mestom jo je oblekel 18-letni rogovec
STRAN 16
Tadej Pogačar. (ug)

KPK:
Manj dela,
višje nagrade
V KPK so lani precej povišali izplačila za povečan obseg dela, četudi so
rešili manj prijav
STRAN 2

Šport

Slovenija
na EP na
Hrvaškem
Rokometaši so
se z zmago proti
Portugalski uvrstili na
evropsko prvenstvo,
ki bo prihodnje leto na
Hrvaškem

Foto: Zdravko Primožič/FPA

Demografske projekcije
Mariboru niso naklonjene

V žarišču

Foto: Andrej PETELINŠEK

Maribor,
mesto
prihodnosti?

V nasilnem obračunu v
stanovanju na Trubarjevi
cesti v Ljubljani ranam
podlegel znani
slovenski igralec STRAN 14

STRAN 17
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TOREK

SREDA

Maribor

28˚

14˚ 33˚ 16˚ 32˚

Vremenska napoved v sliki za Slovenijo,
ponedeljek, 19. junij 2017
12˚ 29˚
Murska Sobota

Maribor

DIAGONALA 335

Za pomoč
nadarjenim
športnikom
Simon Eržen in deset drugih kolesarjev
od Trdkove do Portoroža
Zmago Gomzi

T

očno opolnoči s petka na
soboto se je slovenski kolesar, Mariborčan Simon
Eržen, v kraju Trdkova na Goričkem
v okviru pobude Zmigajmo Slovenijo, ki promovira zdrav življenjski
slog in telesno aktivnost, podal na
335 kilometrov dolgo pot do končnega cilja, Portoroža. V sklopu projekta,
imenovanega Diagonala 335, je bilo
predvideno, da naj bi s kolesom v 24
urah prevozil Slovenijo po njeni najdaljši diagonali, ob tem pa zbiral donacije prek SMS-sporočil - po evro na
številko 1919 in po pet evrov s ključno besedo OKS5. Po prihodu na cilj je
napovedal, da bo prihodnje leto na
sporedu tudi Diagonala 335 2.
Eržen je s podporniki in prostovoljci dolgo pot prekolesaril v trinajstih urah, skupaj s postanki je
podvig trajal 19 ur. Na cilj je skupaj še

z drugimi kolesarji, ki so se mu pridružili med vožnjo, prišel ob 19. uri,
postanke pa je imel na promocijskih
točkah v Celju, Ljubljani in Kopru. V
Trdkovi, kjer je Eržen začel kolesarsko pot, s katero je zbiral sredstva za
pomoč nadarjenim športnikom iz
socialno šibkih družin, se je zbralo
približno 40 vaščanov, med njimi je
bil tudi župan občine Kuzma Jožef
Škalič. Družbo mu je delalo enajst
kolesarjev, od tega nato deset vse do
cilja v Portorožu. Skupino je na poti
v Celju med drugimi podprl podpredsednik Olimpijskega komiteja
Slovenije Tomaž Barada, šestkratni
evropski prvak in trikratni svetovni prvak v tekvondoju in predsednik
Fundacije za podporo športnikom
iz socialno šibkih okolij. V Ljubljani sta kolesarje prišla pozdravit tudi
telovadec Mitja Petkovšek in Matej

VEČ KOT 60 MRTVIH

Velik gozdni požar
na Portugalskem

V

velikem gozdnem požaru
v osrednjem delu Portugalske je umrlo najmanj 61
ljudi, okoli 50 je ranjenih, je včeraj
sporočil državni sekretar v portugalskem notranjem ministrstvu
Jorge Gomes. Veliko žrtev je zgorelo v avtomobilih. Požar je izbruhnil v soboto popoldne na območju
občine Pedrogao Grande in se hitro
razširil. S plameni se je včeraj še
borilo več kot 700 gasilcev, Španija
pa je na pomoč takoj poslala dve gasilski letali.
Mednarodno akcijo gašenja in
pomoči koordinira tudi EU. Prek
mehanizma civilne zaščite EU je na
pomoč Lizboni poslala še več gasilskih letal. "Žal se zdi, da je to največja tragedija na področju gozdnih
požarov v zadnjih letih," je povedal premier Antonio Costa, "število žrtev pa bi se lahko še povečalo.
Sedaj je prioriteta reševanje ljudi,
ki bi lahko še vedno bili ogroženi."

Kot je dejal notranji minister, je
30 ljudi zgorelo v svojih avtomobilih, 17 pa ob svojih vozilih, potem
ko so se znašli ujeti med plameni na cesti med krajema Figueiro
dos Vinhos in Castanheira de Pera.
"Težko je reči, ali so bežali pred plameni ali jih je ogenj presenetil," je v
kraju, kjer je zagorelo, dodal Gomes.
Tudi med gasilci so štirje huje ranjeni, dva sta pogrešana. Mediji poročajo o osemletni deklici, ki so jo
z opeklinami samo našli nedaleč
stran od požara. Vseh krajev, ki so
jih zajeli plameni, reševalci včeraj
popoldan še niti niso dosegli.
Spričo tragedije bodo oblasti po
besedah Coste razglasile obdobje nacionalnega žalovanja. Predsednik
države Marcelo Rebelo se je medtem
odpravil na kraj tragedije, kjer se je
srečal s prizadetimi in družinami
žrtev. Številni Portugalci so že odprli
vrata svojih domov tistim, ki so zbežali pred uničujočimi plameni.

Simon Eržen in za njim skupina
njegovih sopotnikov
Foto: Agencija MORI

8˚ 27˚

Kranj

Slovenj Gradec

14˚ 28˚
9˚ 28˚
Ljubljana

Debelak, sin smučarskega skakalca
Matjaža Debelaka.
Eržen in kolesarji so pedala poganjali s povprečno hitrostjo 24,7
kilometra na uro. "Bilo je naporno,
a smo vzdržali, za kar vsem, ki so se
nam pridružili med potjo, in predvsem deseterici, ki je bila ob meni od
starta do cilja, iskrena hvala. Bili so
mi v veliko pomoč. Več nas je bilo,
lažje smo poganjali pedala in premagovali kilometre. Tudi bodrili smo
se," je povedal Simon Eržen, ki ga je,
čeprav je izjemno izkušen rekreativni in avanturistični kolesar, vmes
dvakrat polotila tudi kriza. "Prvič
okoli četrte ure zjutraj, ko se mi je
iznenada začelo dremati, a sem ne-

19

ur je trajal
Erženov kolesarski
podvig

všečnost hitro premagal, drugič pa
pred vzponom na Trojane. Čeprav ta
ni strm, sem imel težave, a na srečo
le kratkotrajne, nato pa sem do
morja kolesaril brez najmanjše krize.
Tudi vreme nam je bilo naklonjeno,
tako da je vse šlo po načrtu," je dodal
Eržen. Na vprašanje, koliko denarja
je zbral, pa je dejal: "Številke bodo
znane v prihodnjih dneh. Upam,
da bodo čim višje. Verjamem, da bo
projekt postal tradicionalen, in ideje,
kako ga nadaljevati, denimo kot Diagonala 335 2, se že rojevajo."

Celje

9˚ 28˚

Nova Gorica

13˚ 30˚

12˚ 30˚

Novo mesto

Postojna

13˚ 28˚

Vzhod sonca: 5,14
Zahod sonca: 20.52

11˚ 28˚

Lunina mena: 28,3 %
(polna luna 9. 7.)

Koper

11˚ 28˚

KAKO BO VREME VPLIVALO NA POČUTJE: Biometeorološke razmere bodo po vsej
državi ugodne, zato ne pri občutljivih ljudeh ne pri kroničnih bolnikih ni pričakovati
z vremenom povezanih težav. Priporočljivo je, da se zlasti v najbolj toplem delu
dneva zaščitimo pred UV-žarki, izogibamo večjim telesnim naporom in zaužijemo
dovolj tekočine.

Torek
Maribor
Ptuj
Murska Sobota
Slovenj Gradec
Celje
Ljubljana
Novo mesto
Koper

Sreda

Četrtek

14˚ 33˚
14˚ 33˚
12˚ 33˚
10˚ 32˚
11˚ 33˚
14˚ 33˚

16˚ 32˚
16˚ 32˚
17˚ 32˚
16˚ 30˚
16˚ 32˚
17˚ 33˚

17˚ 32˚
17˚ 32˚
16˚ 33˚
16˚ 30˚
14˚ 32˚
18˚ 32˚

12˚ 33˚
16˚ 29˚

15˚ 33˚
18˚ 31˚

18˚ 32˚
18˚ 30˚

286,54 EUR*

Ljudje in dogodki

Smrtonosni požar do sinoči še
ni bil neukročen. Kako hitro ga bo
mogoče omejiti in nato pogasiti, bo
odvisno od temperatur, še bolj pa
od vetra. Portugalska je namreč na
udaru močnega vročinskega vala. V
soboto so temperature v več regijah
presegle 40 stopinj Celzija. Po vsej
državi je ponoči izbruhnilo kakih
60 gozdnih požarov, na terenu je
bilo okoli 1700 gasilcev. (sta)

Foto: Andrej PETELINŠEK
Nežno vijolično polje sicer še ne povsem razcvetele sivke je minuli konec
tedna v Starše privabilo ljubitelje te tipično mediteranske rastline. Že četrto
leto zapored so se obiskovalci sprehajali med gredicami z nežnim sivkinim
vonjem in živalskimi skulpturami iz slame. Največja gneča je bila letos pred
lesenim srcem in poštno znamko, kjer so se obiskovalci množično fotografirali. Drugi so se raje pred soncem skrili v senco na delavnice izdelovanja
sivkinega venčka, polstenja sivkinega mila, izdelovanja sivkinega repelenta ... in tudi pokušali sivkine in dobrote z okoliških kmetij. Praznik sivke v
Staršah se bo ponovil prihodnji konec tedna. (kat)

Preblisk
Gasilci v boju z velikim gozdnim
požarom v Figueiru dos Vinhos
Foto: EPA

Arnold Toynbee,
Britanski zgodovinar

Prihodnost človeške družbe je
odvisna od tega, ali smo
pravilno obveščeni.

