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ÈZP Veèer, d.d., 2504 Maribor

Današnji kupon za 50 % popusta lahko uveljavite v Termalnem parku Terme Ptuj vsak èetrtek do vkljuèno 

18. decembra 2014. Kupon ne velja med zimskimi, prvomajskimi in "krompirjevimi" poèitnicami ter ob praznikih. 

Kupon velja za nakup ene vstopnice, izplaèilo v gotovini in nakup darilnih bonov nista možna. 

Drugi popusti so izkljuèeni in se ne seštevajo.

Èetrtek: 

Veèerov 

kopalni dan 

Telefon: 02 749 45 30
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Vratar Matko Obradović je prišel v Maribor iz Krke, izraelski napadalec David Biton 
iz Standarda iz Liegea. Vijoličasti krepijo ekipo za evropsko jesen. "Boj bo trd, zdaj 
imamo pet napadalcev," je dejal športni direktor Zlatko Zahovič. Na stranski 
tir je postavil Nusmira Fajića. (Marko Vanovšek)

Trd boj bo med napadalci

ALEŠ KOCJAN

Prostovoljci na ukrajinskem bojišču 
niso nič nenavadnega, pravi Mari-
borčan Robert Markuš, ki je preživel 
petnajst let v profesionalni francoski 
legiji tujcev. Nameni borcev so različ-
ni, v ukrajinsko vojno pa so se podali 
v glavnem iz ideoloških vzgibov, za-
slepljenosti s političnimi mitologijami 

ali pa preprosto zaradi plačila. Potrdi-
tve, da so med njimi tudi Slovenci, kot 
navaja BBC, za zdaj ni. To je vprašanje 
za varnostne-obveščevalne službe, 
pravi strokovnjak za varnostna vpra-
šanja Denis Čaleta. "V vsaki družbi ob-
staja določen odstotek ljudi, ki imajo 
v sebi zavrta čustva po dokazovanju 
svoje premoči nad šibkejšimi, željo po 
orožju, nasilju in zaslužku," pojasnjuje. 

Ob tem opozarja, da po njihovi izku-
šnji na bojišču pogosto nastopajo težave 
po vrnitvi teh ljudi v svoje države. V 
večini evropskih držav so takšni povra-
tniki označeni kot največji varnostni 
problemi družbe. "Takšne osebe, ki so 
že nagnjene k ponotranjenju radikalnih 
misli, povezanih z vero ali ideologijo, so 
tempirane bombe, ko se vračajo 
v mirno življenje."

V vsaki vojni se obrne veliko denarja, zato je konflikt v Ukrajini odprl še dodatne možnosti zaslužka ljudem, ki znajo ravnati z orožjem. (Reuters)

Ukrajinska vojna je 
pritegnila prostovoljce 
z vseh koncev sveta, 
BBC navaja, da naj bi 
bili med prostovoljnimi 
ali plačanimi borci tudi 
Slovenci

V ŽARIŠČU: Plačanci, idealisti, avanturisti v vojnah drugih

ANJA HREŠČAK

"Nimam problema s tem, da javno 
povem, da sem dogfighter (pasjeborka, 
op. a.)," je Mariborčanka Vesna Vagala 
Trifunović zapisala na družbenem 
omrežju. "Brez skrbi, da so moji psi do-
kazani v ringu," se hvali, medtem ko 
drugim deli nasvete glede borbenih 
psov in jih podučuje o pravilih bojev. 
Na podlagi teh objav je skupina ljudi, 
združena v civilno iniciativo Ustavimo 
pasje borbe, prepričana, da se Trifuno-
vićeva ukvarja z nelegalno in kaznivo 
dejavnostjo, in jo je zato tudi prijavila 
policiji in drugim pristojnim službam. 
A te niso našle dokazov o nelegalni de-
javnosti. 

Trifunovićeva je sicer precej po-
znana znotraj zaprte skupine pozna-
valcev pasjih borb. "Njen pes Kid naj bi 
v ringu zdržal uro in petdeset minut, 
kar je ogromno. Ta pes je na črnem trgu 
vreden vsaj 50.000 evrov, a ga ne želi 
prodati, ker z njim v borbah zasluži več. 
V posamezni borbi tudi 30.000, 
40.000 evrov," je opisal naš vir. 

"Javno povem, 
sem dogfighter"

Mariborčanka javno 
spregovorila o tem, da 
se ukvarja z nelegalnimi 
in kaznivimi pasjimi 
borbami, policija pa zoper 
njo ne najde dokazov

(Reuters)

MARIBOR: ŠC Pohorje zanima Azerbajdžance?



Podjetnica v vojni  
z davčnim uradom

MARIBOR: Tudi Kancler izziva Fištravca
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Dragica Korade, novinarka Večera: "Zakaj nemška kanclerka Angela Merkel nima nobene potrebe, 
da bi skakala naokoli v kratkih krilih in visokih petah. Tam, kjer Slovenija razkazuje svoje ženske 
noge, uporablja Nemčija glavo." Stran 11

Znak v glavi časopisa
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