
Zjutraj: -8º Čez dan: 2ºbob dneva
Tanja Štumberger, politologinja, ekonomistka, raziskovalka na Cato Institute v Washington, 
DC, ZDA: “Le v družbi, kjer privilegiji gredo z roko v roki z odgovornostjo, ne bodo  
pogoreli tisti, ki so pošteni, delavni in brez političnih zvez.“ Stran 4
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Dobra dvojka za  
Pahorja in vlado
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PRETEŽNO JASNO

Poldrugi milijon za umor

VESNA LOVREC

Mlajša ženska, ki se je javila na oglas 
za prosto delovno mesto v maribor
skem podjetju, niti za trenutek ni 
pomislila, kako nevarno past ji je na
stavil delodajalec. To je izvedela šele 
od mariborskih policistov, ko so ji de
cembra povedali, da je dvojica, s kate
ro se je dnevno videvala v novi službi, 
načrtovala njen umor. Da sta jo ob spre
jetju v službo preko podjetja življenj
sko zavarovala za visoko vsoto, smo 
v Večeru razkrili že včeraj. Janez Lo
vrec, prvi mož mariborskih krimina
listov, je nato na tiskovni konferenci 

obelodanil, da sta načrtovalca umora 
novopečeno delavko v primeru njene 
smrti zavarovala za približno poldru
gi milijon evrov. Umoriti je menda 
nista nameravala sama, temveč sta k 
temu napeljevala njunega takratnega 
23letnega sodelavca; neuradno gre za 
Roka K. Slednji naj bi bil z njima aktiv
no sodeloval pri izsiljevanju na dese
tine žensk, ki so nasedle povabilu na 
zmenek, se na njem spustile v intimni 
odnos, nato pa so jih izsiljevali za zne
ske, visoke tudi do 10.000 evrov.

Ženska, katere umor je bil načrto
van, ni bila “povabljena“ na zmenek, 
pri življenju pa je po prepričanju krimi

nalistov ostala predvsem zaradi okoliš
čine, da moški, ki so ga napeljevali k 
izvršitvi umora, tega ni bil pripravljen 
storiti. Neuradno smo izvedeli, da je 
dvojica, ki je od minulega tedna v pri
poru, 23letnico življenjsko zavarova
la preko podjetja Eveb, ki ima sedež v 
Smetanovi ulici 36, registrirana pa je 
za različne računalniške storitve in 
spletno oblikovanje. Oktobra lani jo je 
ustanovil 24letni Mitja B., ki je po ne
uradnih podatkih osumljen za vodjo 
omenjene hudodelske združbe.

Nikoli več  
za rešetke
ČRNA KRONIKA �...9

ŠPORT

Oberstdorf: Prevc 
12., Kranjec 14.

�...0

�...8

Če bo ministrica, bo z večjo 
vnemo črpala evropska sredstva

(Marko Vanovšek)

dvojica, ki se ji je ideja za umor 23-letne mladenke 
porodila že pet mesecev pred odreditvijo pripora,  
je v primeru njene smrti računala na izplačilo  
poldrugega milijona evrov

Tudi na avstrijskem Štajerskem 
več učenja slovenščine
društvo 7. člen  
za avstrijsko štajersko 
dokazuje, da omemba 
štajerskih Slovencev v 
sedmem členu avstrijske 
državne pogodbe ni bila 
pomota velikih sil, kot 
so desetletja zatrjevali 
deželni politiki

BORIS JAUŠOVEC

Podobno kot na avstrijskem južnem 
Koroškem, kjer je letos k dvojezičnemu 
pouku vpisanih že skoraj 44 odstotkov 
vseh tamkajšnjih otrok, rastejo prija
ve k dopolnilnemu prostovoljnemu 
učenju slovenščine  tukaj predvsem 
kot jezika sosedov ali prednikov  na 
avstrijskem Štajerskem.

Predsednica Društva 7. člen za 
avstrijsko Štajersko Susanne Weitla
ner pravi, da se od radgonskega kota 
pa vse do Brucka ob Muri na različnih 
šolskih stopnjah letos slovenščine uro 
ali dve na teden uči 417 otrok. 79 več 
kot lani. Društvo, ki so ga leta 1988 v 
Gradcu ustanovili akademski krogi, 
pa prisotnost sicer precej asimilira
ne manjšine, ki jo je deželna politika 
desetletja zanikovala kot pomotoma 
omenjeno v Avstrijski državni pogod
bi, dokazuje še na številne druge, celo 
atraktivne načine. Društvena Pavlova 
hiša se je v ducatu let obstoja z obiska
nimi prireditvami hitro vpisala na kul
turni zemljevid ne le Avstrije, ampak 

kar srednje Evrope in tudi Balkana. 
Društvo je dejavno pri izdajanju bele
tristike in znanstvenih študij. Lani so 
izdali šest knjig. Hišni mešani pevski 
zbor pa bo svoje zvezdne trenutke do
življal prihodnje leto, ko bodo obhaja

li 125letnico slovenskomadžarskega 
jezikoslovca, etnografa in pesnika, 
ki je bil tudi docent na univerzi v Sze
gedu, nekaj let pa je živel prav v hiši 
v Potrni/Laafeldu, ki je postala dom 
manjšine, poimenovan po njem. Weit

lenerjeva še pove, da malce razmišljajo 
tudi o dvojezičnih krajevnih napisih. 
Za zdaj so zadovoljni, da imajo od leta 
2008 do Pavlove hiše prva dvojezična 
kažipota.

Dobro obiskana Pavlova hiša, ob 10. obletnici Društva 7. člen, maja 2008. (Marko Vanovšek)
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