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knjig, ki si jih je kupil iz
vašega žepa, a jih ni nikoli
vrnil v knjižnico državnega
zbora, ima doma nekdanji poslanec Zmago
Jelinčič Plemeniti. Sam ocenjuje, da so knjige
njegove, in jih ne namerava vrniti. Nakup
strokovne literature, ki naj bi poslancem pomagala pri njihovem delu, so si pri SNS razlagali
precej široko. Za 600 evrov so tako kupili
knjigo skic za Valvazorjevo Slavo Vojvodine
Kranjske, ki je izšla leta 1720, najdražji predmet
na seznamu pa je stal 1000 evrov. Kupili so tudi
karte za telovadne vaje avstro -ogrske vojske iz
leta 1910. Glede na to, da se te vaje izvajajo na
zelo omejenem prostoru, so jih po vsej verjetnosti kupili za vzdrževanje fizične kondicije
nekdanjega poslanca Srečka Prijatelja, ki nima
veliko prostora za fiskulturo.

g^% držav je sodelovalo v kategoI
riji kuharskih knjig »Single
Subject«, v kateri je nagrado
prejela monografija »Mojstrovine s kranjsko
klobaso iz Slovenije«. Na tekmovanju Gourmand World Cookbook Awards je sicer sodelovalo kar 9500 knjig, nobena izmed teh pa se
zaenkrat še ni znašla na seznamu knjig, ki bi jih
za izobraževanje kupili poslanci in jih potem
pozabili na domačih knjižnih policah.
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leta dlje so v povprečju lani
živele Slovenke kot Slovenci, je
ob mednarodnem dnevu žena
pojasnil statistični urad. Čeprav se v Sloveniji
rodi na leto manj deklic kot dečkov, podatki
kažejo, da je sredi leta 2011 v Sloveniji živelo
več žensk kot moških - 1,037.066 žensk in

1,015.430 moških - predvsem zato, ker je
življenjska doba žensk (zaradi genetskih in
socioloških značilnosti ter medicinskih dosežkov) v povprečju daljša.

milijonov evrov čiste izgube je imel
lani nemški letalski prevoznik Lufthansa, potem ko je leto 2010
končal z 1,1 milijarde evrov čistega dobička.
Družba je v torek slab poslovni nastop pripisala
težavam svoje hčerinske letalske družbe British
Midland. Ne glede na slabe poslovne rezultate v
minulem letu pa bo nemški letalski prevoznik
delničarjem tudi letos izplačal dividende, in
sicer v višini 25 centov na delnico (lani 60
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centov na delnico).

odstotka
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sestave

držav-

*^% nozborskega odbora za
\f izobraževanje, znanost,

kulturo, šport in mladino ima težave z lastno
izobrazbo. Eden naj bi goljufal na izpitu iz
nemščine, drugi ima po ugotovitvah tožilstva
srednješolsko spričevalo, ki ni vredno papirja,
na katerem je spisano. Sporočilo, ki ga odbor skrbel naj bi tudi za »spodbujanje aktivne
državljanske kulture med mladimi« - s takšno
sestavo pošilja med mlade, je jasno: trg deluje.
Predvsem trg spričeval.
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sekund je bila prednost slovenskega
biatlonca Jakova Faka, ki je zadoščala za
zlato medaljo na 20-kilometrski progi,
na kateri je podrl 19 od 20 tarč. Fak je za
vodilnim po času, Fourcadom, ki je bil na
zadnjem streljanju nezgrešljiv, zaostajal 14,6
sekunde, sledil pa je odličen tek Faka, ki je
zadnjih 800 metrov poletel in v cilj prišel s
časom 46:48,2.

