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Roka Kerna je
vrglo iz avtomobila.
FOTO: DRUŽINSKI ARHIV

Ljubki papirnati okraski

Renault s
posebno
serijo
Pogrebniki
na nogah
LJUBLJANA – Člani
odbora pogrebnih dejavnosti pri
Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije
opozarjajo na po
njihovem sporne
občinske prakse. Med
epidemijo se namreč
svojcem povečujejo
stroški pogreba zaradi
prevozov pokojnih, ki
so umrli v bolnišnicah, kot opažajo, pa
se pod krinko pomoči
okoriščajo javna komunalna podjetja,
ki iz bolnišnic, brez
vednosti svojcev,
a na njihov račun,
odvažajo pokojne do
hladilnih prostorov
občinskih podjetij.
Opozarjajo še, da v
bolnišnicah umirajo
tudi za drugimi boleznimi, ki bi jih lahko
brez zadržka vsak dan
prevzemala pogrebna
podjetja. STA

BOŠTJAN CELEC
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NOVO MESTO –
Francoski avtomobilski proizvajalec
bo modele clio,
twingo in twingo
electric, ki jih izdeluje v novomeškem
Revozu, ponudil tudi
v posebni seriji I feel
Slovenia, ki bo na
voljo le za slovenski
trg. V Revozu in na
gospodarskem ministrstvu poudarjajo,
da gre za pomemben
prispevek k promociji
slovenske avtomobilske industrije in
države. Renault je s
slovensko nacionalno blagovno znamko
I feel Slovenia začel
sodelovati že 2017.
STA

Ruta ali šal sta premalo
LJUBLJANA – V Sloveniji so v sredo ob 6410
testih potrdili 1849 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil 28,8-odstoten. Umrlo je 49 covidnih bolnikov, je
vlada sporočila na twitterju. V bolnišnicah
so zdravili 1258 bolnikov s covidom-19, kar
je 24 manj kot dan prej, intenzivno nego jih
je potrebovalo 189, devet manj kot dan prej.
Delež pozitivnih testov je bil torej nižji kot v
torek, ko je znašal kar 30,5 odstotka. Vlada je
zato sprejela odločitev o podaljšanju večine
ukrepov, še naprej so prepovedana zbiranja
na javnih krajih, če ne gre za ožje družinske
člane ali člane istega gospodinjstva, kot tudi
prehajanje med občinami in gibanje v nočnem času. Ustavljen je javni promet in zaprte
vse nenujne trgovine, obvezni so razkuževanje in maske. Morebitne spremembe bi lahko
glede na epidemiološke razmere in po posvetu strok sledile v soboto, na zdravstvenem
ministrstvu pa opozarjajo, da je za zaščito
nosno-ustnega predela po novem obvezna
maska, ne zadostujeta ruta ali šal. STA

Nestrpnosti je še več

LJUBLJANA/NEW YORK – Mednarodni dan
človekovih pravic je potekal pod geslom Za
hitrejše okrevanje in s podnaslovom Zavzemimo se za človekove pravice. Ljudje in
njihove pravice morajo biti v ospredju odziva
na pandemijo, poudarjajo pri Združenih
narodih, v Sloveniji pa varuh Peter Svetina
kot ključne vrednote poudarja strpnost,
solidarnost in človečnost. V svoji poslanici
je ocenil, da zdajšnji čas prinaša trenutek
za razmislek o naših vrednotah in o kulturi
strpnosti, sprejemanja, dialoga, vključevanja
in medsebojne komunikacije, in opaža, da je
nestrpnosti v času epidemije še več. Odgovoril pa tudi tistim, ki menijo, da vlada z
ukrepi za zajezitev epidemije preveč posega v
človekove pravice: »Imamo postulate demokracije, imamo postulate človekovih pravic,
imamo konvencijo ZN o človekovih pravicah,
Evropsko listino o človekovih pravicah, kjer
so zadeve jasne.« Regresije človekovih pravic
po njegovih besedah ne smemo dovoliti in je
ne bomo dovolili. STA

Dolgi postopki uničujejo svojce
Vse več držav EU sodne postopke v primeru najhujših prometnih nesreč praviloma zaključi v šestih do 15 mesecih, pravi predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba. »Ne gre
le za učinkovitost pravosodnega sistema, temveč za sprejem in spoštovanje zdravniške
in psihološke stroke, ki pravita, da sodni postopki, ki trajajo več let, uničujejo zdravje
in življenja svojcev, ki so posredno ali neposredno povezani s primerom. Tako hoče
sodobna družba iz preproste humanosti in etike zmanjšati tudi sekundarno psihološko
ali zdravstveno škodo drugih vpletenih. In navsezadnje gre tudi za preprosto pravnovzgojno sporočilnost, saj kakršna koli kazen, izrečena po nekaj letih, nima več pravega
učinka ne za posameznika in ne za družbo.«

KOMENDA • Tomaž in Vesna Kern sta v prometni nesreči izgubila 18-letnega sina
Roka. »Bil je priden, prejemal
je ljubezen obeh staršev. Štiri
leta so minila, odkar ga ni,
stvari pa se na sodišču ne
premaknejo nikamor. Ne
vem več, na koga bi se obrnil.
Poskusiš se sestaviti, a ne
gre,« pripoveduje obupani
oče. Pred Rokovimi svojci
je mukotrpen sodni proces,
na okrožnem ljubljanskem
sodišču jim je namreč proti
obtoženemu povzročitelju
nesreče Maticu Ciperletu
doslej uspelo izpeljati le
predobravnavni narok, in še
to pred več kot dvema letoma
in pol. »Človeško bi bilo, da
se stvari končno premaknejo in se tudi zaključijo. Ne
zahtevam čisto nič, o nobeni
kazni nočem govoriti. Samo
resnico hočem in da se vse
skupaj konča,« sklene Tomaž.
Vesna pravi: »Še vedno sem v
fazi sestavljanja, smrti svojega
ljubljenega sina ne bom nikoli prebolela.«

Krik je prišel
prepozno

Osemnajstega novembra
2016 zvečer so prijatelji pri
Roku praznovali njegov 18.
rojstni dan, v svet polnoletnosti je stopil le nekaj
dni prej. Rekel je, da
bi rad obiskal svojega mentorja pri gasilcih Matica Z. In
res so se odpravili
kilometrov na uro je do njega, peugeota 307 je vozil Žan
bila hitrost avta ob
M. Pri Maticu naj
trčenju.
bi se zadržali nekaj
minut in ta je pozneje
na vprašanje, ali so se mu
zdeli fantje pijani, odgovoril:
»Bili so luštni, niso pa bili ne
vem koliko vinjeni.«
Po obisku so sedli v avto
in se odpeljali nazaj proti
Rokovemu domu, vozil pa je
Ciperle, čeprav ni imel izpita.
Težave naj bi mu povzročalo
že obračanje vozila, nekako
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Kraj nesreče
FOTO: DEJAN JAVORNIK

Županu ukradli identit
Na Občini Sevnica
prijavili neznanega
storilca, ki je na
facebooku objavil
lažni profil Srečka
Ocvirka
Hitro je dobil
kopico prijateljev
in všečkov

SEVNICA • Župani so
praviloma aktivni tudi na
facebooku, saj jim to družabno omrežje služi kot kanal
do občanov, volivcev ...
Od minule srede pa se je
v knjigi obrazov pojavilo
novo ime Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica. A se
je izkazalo, da gre za nekaj
drugega. »Spoštovani. Na
facebooku se je pojavil lažni
profil župana Občine Sevni-

ca Srečka Ocvirka. Nekdo v
njegovem imenu, z ukradeno identiteto, komunicira
prek facebookove aplikacije
messenger. Naslovnike sporočil pozivamo, da jih ignorirate, saj gre za lažni profil
oziroma za krajo identitete,
kar je že prijavljeno ustreznim organom,« so sporočili
z Občine Sevnica, kjer je bil
lažni profil opažen v sredo
zjutraj. Nanj je opozorilo

tudi več občanov, ki pa so, to
gre priznati, županov lažni
profil pridno sprejemali za
prijatelja.
»Obstoj lažnega profila je
bil prijavljen upravljavcu
sistema facebook. Zadeva
je bila prijavljena policiji. Ker se Občina Sevnica
zaveda velikega pomena
kibernetske varnosti, je o
zadevi obvestila občane na
uradnem facebook profilu

Občine Sevnica. Prav tako je
bilo posredovano obvestilo
nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko
varnost Si-cert,« dodajo na
občini, kjer se s situacijo
soočajo prvič. »Letošnje leto
je prineslo mnogo izzivov,
ki so zahtevali izjemno hitre
prilagoditve. Komunikacija se je v zelo veliki meri
preselila na splet. Takšni
dogodki še enkrat več opo-

Lažni profil
FOTO: ZAJEM ZASLONA

