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Incident na italijanski meji

Minister Tonin

se bo opravičil

ali pa tudi ne

v ospredju a 2

Letalski prevozi

Ve n d a r le

nadomestek za

Adrio Airways?

poslovni a 4

Soseska Urbana oaza

Mihael Karner

bo zgradil

140 stanovanj

ljubljana a 7

Nogomet – Olimpija

Novi trener,

nova zmaga,

a komajda

šport a 14

Muzej slovenske policije v Ljubljani

V policijo nekoč samo samski moški kronika a9

Andrej Brstovšek

nov inar

Tujina je Vučića po njegovem preporodu

v proevropejca že davno sprejela kot

poroka večje stabilnosti na Balkanu,

ki bi rešitev kosovskega vprašanja

morda lahko pripeljal do konca. a 12

gospodarstvo / turistični boni

Zaradi bonov tudi odpovedi rezervacij

Podatek, da je bilo že v petek, na

prvi možni dan uporabe turističnih

bonov, unovčenih več sto bonov,

priča o tem, da je veselje zaradi

subvencioniranih počitnic oboje-

stransko. Bonov so se razveselili ta-

ko državljani kot ponudniki nasta-

nitev, ki bodo v času zmanjšane po-

dan niso imeli registrirane, so iz te

sheme izpadli.

Nekateri bodo morda ostali zaprti

Eden izmed ponudnikov, ki ukrepa

za pomoč turizmu ne bodo mogli iz-

koristiti, je direktor podjetja Soča

rafting in novonastajajočega hotela

Soča Goran Kavs. »Na dan 13. marca

dejavnosti še nismo imeli registrira-

ne, saj je še potekala gradnja objek-

ta,« je pojasnil. Odprtje hotela, prve

velike domače investicije v zadnjih

desetletjih v Bovcu, so načrtovali

sredi julija. A glede na vrsto odpove-

di rezervacij razmišljajo, da hotela

letos sploh ne bi odprli. »Imeli smo

okoli 600 rezervacij gostov, ki so pri-

čakovali, da bodo pri nas lahko izko-

ristili turistične bone, zato smo mo-

rali zdaj vse te rezervacije preklica-

ti,« je opozoril Kavs.

Da bodo iz ukrepa turističnih bo-

nov izpadli, je bilo zanje precejšnje

presenečenje. »Pričakovali smo, da

bomo v ukrep vključeni vsi, zdaj pa

nas je kar nekaj iz zakona izpadlo. To

priča o tem, da na ministrstvu očitno

niso preverjali, kakšna je situacija na

terenu, ko so zakon pripravljali,« je

dejal Kavs. Prepričan je, da tovrstna

neenakopravna obravnava ponudni-

kov ni pravična. Nekateri sobodajalci

zato že napovedujejo ustavno preso-

jo zakona zaradi neenake obravnave

ponudnikov turističnih nastanitev

pri uvedbi turističnih bonov.
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Konec tedna so številni Slovenci že množično unovčevali turistič-

ne bone. A čeprav je uvedba bonov dobrodošla pomoč za večino

ponudnikov nastanitev, je na poslovanje nekaterih vplivala nega-

tivno. Novim ponudnikom, pri katerih boni niso unovčljivi, gostje

namreč že odpovedujejo rezervacije. Težave imajo tudi štev i l n i

sobodajalci, ki napovedujejo ustavno presojo zakona.

....................................................................

T Ur ška Rus

....................................................................

t ro šnje tako lažje privabili goste. Iz-

jema so ponudniki, ki bonov ne bo-

do smeli sprejemati. Zakon, ki uvaja

turistične bone, namreč določa, da

je mogoče bone unovčiti samo pri

tistih ponudnikih, ki so bili 13. mar-

ca letos, dan po razglasitvi epidemi-

je v Sloveniji, vpisani v poslovni re-

gister in register nastanitvenih

obratov kot izvajalci te turistične

dejavnosti. Tisti, ki dejavnosti na ta

ku lt u ra / cankarjeva nagrada gre sebastijanu preglju

Najb oljše literarno delo je roman V Elvisovi sobi

Vrhničani so imeli včeraj velik ra-

zlog za slavje – v kraju, kjer se je ro-

dil in odraščal eden naših največjih

literarnih ustvarjalcev Ivan Cankar,

so prvič podelili Cankarjevo nagrado

za najboljše slovensko literarno delo

minulega leta. Prejel jo je izkušeni

prozaist Sebastijan Pregelj, in sicer

za generacijski roman V Elvisovi sobi.

Ta priča o artikulirani pisavi in ned-

vomni pripovedni veščini, je pouda-

rila žirija. Med nominiranci so bili še

esejist Vinko Möderndorfer, drama-

tičarka Simona Semenič in pesnik

Brane Senegačnik. × šum

Več a 21

F Bojan Velikonja

svet / volitve v srbiji

V parlamentu

Vučićeva SNS

in dva palčka

Sodeč po izidih vzporednih volitev je

vladajoča srbska napredna stranka

Aleksandra Vučića prejela dobrih 62

odstotkov glasov, v skupščino pa naj

bi se prebili le še socialisti z dobrimi

desetimi odstotki in lista župana No-

vega Beograda Aleksandra Šapića s

štirimi ter predstavniki manjšin.

Zaradi opozicijskega poziva k boj-

kotu volitev je bila udeležba v pri-

merjavi s prejšnjimi opazno nižja.

Ostala naj bi pod 50 odstotki, kar je

mogoče deloma pripisati tudi epide-

miji koronavirusa in porastu okužb

Srbski volilci so navkljub še

vedno neugodni epidemiološ-

ki sliki zaradi koronavirusa

včeraj odšli na aprila že pre-

l ožene parlamentarne volit-

ve, za katere je bilo vnaprej

jasno, da se bodo ob bojkotu

opozicije odvile v prid pred-

sednika Aleksandra Vučića in

njegove liste Za naše otroke.

....................................................................

T Dejan Kovač

....................................................................

Zaradi opozicijskega poziva k

bojkotu volitev je bila udeležba

opazno nižja. Ostala naj bi pod

50 odstotki.

tik pred volitvami. Pred štirimi leti

je bila udeležba 56-odstotna, a že

pred tem samo 53-odstotna, tako da

o bojkotu, ki bi globoko odražal ce-

loletni revolt na beograjskih ulicah

proti predsedniku Vučiću, še ne mo-

remo govoriti. No, Dragan Đilas je v

imenu opozicije izrazil zadovoljstvo

z izkazanim bojkotom, saj podpolo-

vična udeležba po njegovem mnenju

pomeni nelegitimnost volitev. Pod-

vomil pa je tudi o tem, ali je obja-

vljena udeležba Vučićeve srbske na-

predne stranke, ki naj bi znašala

50,2 odstotka, sploh realna, ker je

skokovito porasla v zadnjih urah in

ker se nekatera volišča niso zaprla

ob 20. uri zaradi nenadoma nastalih

vrst čakajočih. Đilas je izrekel še vr-

sto kritik o volilnih nepravilnostih,

prevarah in izsiljevanjih vladajoče

stranke z napovedjo boja za pošte n e

vo l i t ve.
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Komentar a 12


