Brali smo
LONDON — V 100. letu starosti je 9. aprila umrl britanski princ Philip. Soprog
kraljice Elizabete II. je umrl zjutraj na svojem domu na gradu Windsor. »Z veliko
žalostjo njeno visočanstvo kraljica sporoča smrt svojega ljubega moža, njegovega
visočanstva, princa Philipa, vojvode edinburškega,« so sporočili iz Buckinghamske
palače.
DUNAJ — V EU se zaostruje bitka za cepiva, potem ko je bilo napovedano, da
prihaja dostava cepiva BioNTech/Pfizer. Ob tem namreč nekatere države, vključno
z Avstrijo trdijo, da ne prejemajo pravične količine cepiv. V tej luči je avstrijski
kancler Sebastian Kurz zagrozil, da bo zaustavil prihajajočo pošiljko 100 milijonov
odmerkov cepiva Pfizer, namenjenih Evropski uniji.
PARIZ — Francoski postmodernistični filozof Michel Foucault, katerega pisna
dela so postala ključna osnova t. i. moderne “prebujenske ideologije” (woke
ideology), je obtožen spolnega zlorabljanja osemletnih otrok. Svoja zločinska
dejanja naj bi storil v 60. letih 20. stoletja, ko je živel v Tuniziji. V svojih spisih
ognjevito zagovarjal pedofilijo. Leta 1977 je celo podpisal peticijo za legalizacijo
spolnih odnosov s 13-letnimi otroci.
CRES — V torek, 30. marca, so prebivalci Cresa in nekateri turisti lahko uživali v
nenavadnih prizorih nedaleč od plaže kampa Kovačine. Morski pes, velik pet do
šest metrov, je ure in ure mirno krožil po tem delu otoka in radovedno opazoval
bližajoča se plovila. Dan pozneje so na istem mestu videli delfine.
SPLIT — V zadnjih 24 urah so v Splitsko-dalmatinski županiji zabeležili 294 novo
okuženih s koronavirusom. Umrle so štiri osebe, med njimi dve dekleti. Ena je bil
stara 16, drugi pa 28 let.
LJUBLJANA — Zakaj Igor Zorčič ob prestopu iz koalicije v opozicijo noče častno
odstopiti z mesta predsednika Državnega zbora? Zato, ker se krčevito oklepa
službenega avtomobila s šoferjem, varovanja ter višje plače od ostalih poslancev.
LJUBLJANA — Novela Zakona o tujcih po novem določa: obvezno znanje
slovenskega jezika (nivo A1) za vstop tujca v Slovenijo z namenom prebivanja,
obvezno znanje slovenskega jezika (nivo A2) in petletno neprekinjeno prebivanje
kot pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, zaostritev pogojev za

združitev družine tujih državljanov (iz sredstev za preživljanje družine so izločeni
vsi dodatki in socialni prejemki, podaljšuje se tudi rok za pridobitev pravice
združitve družine iz enega na dve leti).
LJUBLJANA — Minister Andrej Vizjak na področju okolja v enem letu postoril več
kot ministri v vseh prejšnjih vladah: povečane investicije v upravljanju z vodami,
za varnost ljudi – hitrejša sanacija plazov, reševanje stanovanjske problematike,
prenova gradbene in prostorske zakonodaje in zmanjševanje tveganja za požare.
BENETKE — Italijanska vlada je sklenila, da velike potniške ladje ne bodo smele
več pluti sredi Benetk. S tem želi slediti predlogom prebivalcem, ki so se
pritoževali nad velikim številom ladij, hkrati pa tudi ohraniti kulturno dediščino
mesta, ki se razteza prek kanalov in mostov na številnih majhnih otokih v močvirni
morski plitvini. S tem bo italijanska vlada sledila tudi zahtevam Unesca po
ohranitvi kulturne dediščine.
LJUBLJANA — Slovenija je lani po začasnih podatkih statističnega urada izvozila
za 4,3 milijona evrov jajc, uvozila pa za 1,4 milijona evrov. Največ jih je izvozila na
Hrvaško, uvozila pa s Slovaške. Uvoz jajc je izrazito odvisen od sezone, ta sezona
pa je praviloma vedno marca ali aprila, torej okoli velike noči.
MARIBOR — Eden od bolnikov covid-19 je na Facebooku izjavil, da je grozljivo in
zaradi tega toliko manj razume te kretene od državljanov, ko hodiijo na ulice in
trosijo bedarije, najhujše različice virusa pa so Levica (Luka Mesec), SD (Tanja
Fajon), LMŠ (Marjan Šarec) in SAB (Alenka Bratušek).
WELLINGTON — Novozelandska predsednica Jacinda Ardern, ljubljenka
slovenske levice, ukrepa strogo proti kršiteljem varnostnih predpisov zoper
covid-19. Od 400 obsojenih je moral vsak peti v zapor. Slovenska levica, ki jo
predstavlja kot zgleden primer soočenja s pandemijo, mnogo blažje ukrepe
slovenske vlade blati kot totalitarne in nečloveške.

