
Na Dolenjsko je sredi juli-
ja končno prišel vročinski
val, v nekaterih krajih je za

dodatno segrevanje pregretega
ozračja poskrbelo še spremlja-
joče dogajanje. V Šentjerneju je
tamkajšnjemu županu Francu
Hudoklinu poletno delovno vne-
mo ob pripravah na praznovanje
občinskega praznika v drugi po-
lovici avgusta pokvarila ovadba
zaradi domnevnih nepravilnosti

pri gradnji Kulturnega centra Pri-
moža Trubarja. Tako organi pre-
gona po uradni dolžnosti zbira-
jo papirje in drugo dokumentaci-
jo. Kdo naj bi uradno stal za ovad-
bo, se še ne ve, glede na to, koga
so v preteklih dneh še obiskali po-
licisti, pa bo to morda znano že
v kratkem.

V Šmarjeških Toplicah takšnih
težav nimajo. Je pa zato dodatno
vročino med nekaterimi vikendaši
povzročila uvedba pavšalne občin-
ske turistične takse, ki jo bodo mo-
rali plačevati s prihodnjim letom.
Tako bo v prihodnje marsikateri
lastnik zidanic temeljito premislil,
ali bo posekal svoj vinograd, zaradi
katerega je tudi dobil dovoljenje za
gradnjo zidanice, saj bo z izgubo
statusa vinogradnika zidanica po-
stala obdavčljiva.

V Šmarjeških Toplicah so ta-
ko morda iznašli učinkovit način
preprečevanja krčenja tamkajšnih
vinogradov in morda bodo prepre-
čili, da Dolenjska s svojimi griči v
prihodnje ne bo postala podobna
gorenjskim hribom.

Tudi skupščine najbolj dobičk-
onosnega slovenskega podjetja,
Krke, niso več tisto, kar so bile

včasih, ko je bil dogodek z dvi-
govanjem rok končan v dobre
pol ure. Zadnja skupščina je tra-
jala poldrugo uro in prvič doslej
so bile napovedane izpodbojne
tožbe predstavnikov malih del-
ničarjev, združenih v društvu
MDS, ki so na skupščini imeli
dobrih pet odstotkov glasov, čla-
ni Krkine uprave pa so od malih
delničarjev pridobili več kot 10
tisoč pooblastil, samo predse-
dnik uprave Jože Colarič osem
tisoč, in štirikrat več glasovalnih
pravic kod društvo ]MDS. To vse
kaže na veliko zaupanje v Krki-
no upravo, ki ima resda največje
plače v državi, a dokler bodo 90
odstotkov prihodkov in s tem
tudi dobička ustvarili na tujih tr-
gih, jim jih tudi dobro nagrajeni
nadzorniki ne bodo klestili.

Zanimivo pa bi bilo videti, či-
gav predlog bi na pooblastilih za
skupščino delničarji podprli, če
bi imeli možnost izbire odloča-
nja o višini dividende. Razlika je
znašala 20 centov, kar je v sku-
pnem znesku pet milijonov evrov
oziroma četrtino cene nove dvo-
rane v Portovalu.
Jože Zgaga


