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med žurom za 18 let

Dan v novicah

3

spovednica

Slavljenec Rok Kern je bil v prometni nesreči takoj mrtev
Strti starši že štiri leta čakajo na sojenje vozniku Maticu Ciperletu
Matic Ciperle
krivde ni
priznal.
FOTO: MARKO FEIST

TILEN ARTAČ,
satirik

Kot družba smo nestrpni in
polarizirani bolj kot kadar koli,
in to me zelo preseneča.

Zabava se je končala
tragično. FOTO: PGD MOSTE
je le speljal. Deževalo je, cesta
je bila mastna. Sprva naj bi
še vozil previdno, nato pa
začel divjati, vse tja do 100
kilometrov na uro in več.
Na krožnem križišču naj bi
zategnil ročno zavoro, da mu
je avto nekako uspelo obdržati na cesti. Potem pa je Žan
kriknil »Pazi!«
Grozljivo poročilo Policijske
uprave Ljubljana je razkrilo,
kaj se je zgodilo po kriku: »Na

na poti skozi Komendo proti
Mostam pripeljal iz desnega
nepreglednega ovinka v levi
ovinek in domnevno zaradi
neprilagojene hitrosti izgubil
nadzor nad vozilom. Zapeljal
je na bankino, pri čemer se
je vozilo obrnilo in trčilo v
betonsko ograjo ter se odbilo
na vozišče. Med trčenjem v
ograjo sta voznik in eden od
sopotnikov padla iz vozila ter
obležala na vozišču.«

Razbitine
peugeota
pričajo o
silovitosti
trčenja.

Glavarjevi cesti v Komendi
se je 19. novembra okrog 3.15
zaradi neprilagojene hitrosti
zgodila prometna nesreča, v
kateri je umrl 18-letni sopotnik v avtomobilu, 18-letni
voznik pa se je hudo ranil. V
vozilu je bil še 20-letni sopotnik, ki je lažje ranjen. Nesreča se je zgodila, ko je voznik

teto
zarjajo na izjemen pomen
varnosti na internetu. Občina Sevnica maksimalno
skrbi za varno poslovanje,
so pa dogodki na svetovnem
spletu, na katere nimamo
vpliva,« pa je dodal župan
Srečko Ocvirk.

Znani so bolj
izpostavljeni

Na nacionalnem odzivnem centru Si-cert so letos
obravnavali 50 vprašanj in
prijav v povezavi z lažnimi
facebook, instagram in whatsapp profili in zlorabljenimi
uporabniškimi računi. Tej
številki lahko prištejejo še
vsaj 30 tovrstnih vprašanj, ki
so jih prejeli prek facebook
strani Varni na internetu.
Na splošno je ta problematika zelo pogosta, saj je tudi
uporaba družabnih omrežij
izjemno razširjena. »Ko ugotovimo, da je nekdo ustvaril
facebook profil z našimi

Procesa še ni na
vidiku

Ciperle se v sodni preiskavi ni
zagovarjal, rekel je le, da vse,
kar o nesreči ve, ve iz Žanovih
besed. Žan se je spominjal, da
so pri Roku veliko popili, pri
gasilskem mentorju pa so se
zadržali kakih deset minut.
Ko so se odpravili nazaj proti

Rokovemu domu, je Ciperle
rekel, da bo vozil on. In ko je
po nesreči prišel k sebi, je iz
avta splezal čez sovoznikov
sedež ter ugotovil, da manjka
leva stran vozila. Rok in Matic
sta ležala zunaj. Rok se ni
premikal.
Ciperle naj bi mu pozneje
rekel, da se spominja le trenutka, ko naj bi mu rekel, naj
pazi, same nesreče pa sploh
ne. Ko je bil na urgenci, pa naj
bi mu poslal SMS, ali lahko
reče, da je vozil on, a mu je
Žan odgovoril, naj pove po
resnici.
Tožilci so v obtožbi zapisali, da je Matic Ciperle brez
vozniškega dovoljenja veliko
prehitro vozil peugeota 307,
bil pa je tudi močno pijan, saj
je imel v času odvzete krvi
v sebi kar 1,32 promila alkohola. Kazenskemu oddelku
okrožnega sodišča v Ljubljani
je tožilstvo predlagalo, naj ga
spozna za krivega kaznivega
dejanja nevarne vožnje v
cestnem prometu, katerega
posledica je smrt udeleženca v prometu (zagrožena je
kazen do 12 let zapora). Izreče
naj mu tudi varnostni ukrep
odvzema vozniškega dovoljenja v obliki prepovedi izdaje
za pet let. Avtorica obtožbe,
tožilka Irena Primic Kožuh,

Občina
Sevnica
maksimalno
skrbi za varno
poslovanje,
so pa dogodki
na svetovnem
spletu, na katere
nimamo vpliva.
podatki (ime, priimek, naše
fotografije), je pomembno,
da lažni profil čim prej
prijavimo, saj nam lahko
škodi z objavami. Postopek
sprožimo prek Facebookovega mehanizma za podporo
uporabnikom: https://www.
facebook.com/help/contact/295309487309948. Na
tem mestu moramo opozoriti, da nam v primeru zlorabe
težko kdor koli pomaga pri
dejanski odstranitvi profila, obrnemo se lahko zgolj
na podporo uporabnikov
ameriškega podjetja in
vprašanje, kako hitro bodo
ukrepali. Gotovo hitreje

Vsak dan
obžalujem
ta dogodek, o
krivdi pa naj
odloči sodišče.
je med drugim zapisala, da
»obdolženi glede na stopnjo
alkoholiziranosti in absolutno
prehitro vožnjo v nobenem
primeru ni mogel preprečiti
nesreče. V posledici takega
ravnanja pa je njegov najboljši
prijatelj umrl ob praznovanju
18. rojstnega dne.«
Predobravnavni narok pred
sodnico Ireno Škulj Gradišar je bil 26. marca 2018, ko je
zdaj 22-letni Ciperle dejal: »Za
tragični dogodek se počutim
odgovornega. Vsak dan obžalujem ta dogodek. O krivdi
naj odloči sodišče.«
Odtlej pa se torej v hramu
pravice na temo te tragedije ni zgodilo ničesar. Za
pojasnilo smo zaprosili
uradno govorko okrožnega
sodišča Matejo Jazbec:
»Datum glavne obravnave še
ni razpisan. Zadeva glede na
izdano odredbo predsednika
vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih iz 83.a člena
Zakona o sodiščih zaradi
razglašene epidemije bolezni
covid-19 ne sodi med nujne
zadeve, razpisana bo skladno
z vrstnim redom obravnavanja zadev.« N

Zmagala je javna korist

BREŽICE – Vlada je izdala odločbo o prevladi
javne koristi energetike – obnovljivih virov
energije nad javno koristjo ohranjanja narave
v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja za
Hidroelektrarno Mokrice. Določila je tudi izravnalne ukrepe, ki jih mora izvesti investitor,
družba HESS. Hidroelektrarna Mokrice bo po
navedbah ministrstva za okolje in prostor kot
obnovljivi vir energije bistveno prispevala k
učinkovitemu delovanju celotne obstoječe
verige elektrarne na spodnji Savi in k realizaciji ciljev obnovljivih virov. Tako bo pripomogla k podnebnim ukrepom in čimprejšnjemu
prenehanju rabe fosilnih goriv v Sloveniji,
projekt pa zagotavlja tudi poplavno varnost,
izboljšanje stanja podzemnega vodnega telesa ter prilagajanje na podnebne spremembe
za dve evropsko pomembni vrsti, zvezdogleda in platnico. STA

Že 170
metrov
cevi

Pixxelpoint
na spletu

Srečko Ocvirk je tudi
član državnega sveta.
FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

odreagirajo, če gre za znane
osebnosti, ki imajo preverjen
profil (t. i. Verified Account,
modra kljukica), vendar
postopek pridobitve tega
statusa ni enostaven. So pa
slavne osebnosti gotovo bolj
izpostavljene, saj je njihova
znana podoba bolj mamljiva
za goljufe. Kot omenjeno, gre
za podjetje s sedežem v ZDA,
ki ga slovenska zakonodaja
ne more regulirati. Kraja
identitete je opredeljena
kot kaznivo dejanje, kot ga
definira kazenski zakonik,
in lahko podamo prijavo na
policijo, ki je pristojna za
pregon,« pojasnijo na Si-cert.

»Radi bi opozorili, da se
goljufi lahko polastijo naših
profilov tudi v primerih phishing prevar, zato sta nujni
ustrezna preventiva in uporaba zaščitnih mehanizmov.
Vsem uporabnikom svetujemo nastavitev dvofaktorske
avtentikacije. Gre za izredno
učinkovito zaščito, saj tudi
če goljuf pridobi naše geslo,
ne more dostopati do našega
profila brez dodatne kode, ki
jo prejmemo na telefon,« še
izvemo.
Do zaključka naše redakcije
je lažni profil župana zbral 33
prijateljev in devet všečkov.
DRAGO PERKO

NOVA GORICA
– Začel se je 21.
mednarodni festival
intermedijskih umetnosti, ki ga Mestna
galerija Nova Gorica
pripravlja pod naslovom Žarišča. Zaradi
ukrepov za preprečevanje širjenja
okužbe s covidom-19
so dogajanje v celoti
preselili na splet.
Tokrat izpostavljajo
žarišča intermedijske
umetnosti v Sloveniji, ki kljub družbenim spremembam,
stanju duha v družbi
in virusom žarijo na
našem intermedijskem zemljevidu,
delujejo, ustvarjajo,
opozarjajo, problematizirajo in se
na svojstven način
angažirano odzivajo
na aktualna družbena stanja. STA

JESENICE – Gradnja
druge cevi avtocestnega predora Karavanke po zapletih
pri izbiri izvajalca del
in spomladanskih
težavah s prihodom
delavcev poteka v
skladu s terminskim
načrtom. Izkop predorske cevi, ki je na
slovenski strani dolga 3,5 kilometra, je
v Sloveniji stekel avgusta, do zdaj pa je
izkopanih približno
170 metrov. Kot so
pojasnili pri Darsu,
ob upoštevanju vseh
predpisanih ukrepov
glede razmer v času
epidemije covida-19
in s tem povezane
dodatne pozornosti
trenutno ni večjih
težav pri izvedbi.
Gradnja druge cevi
predora bo predvidoma končana v
letu 2025. Skupna
dolžina vzhodne
predorske cevi bo
7948 metrov. STA

