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Če pregloboko
pogledamo v kozarec
redstavljajte si, da je sobota
zvečer nekega toplega poletnega dneva, s prijatelji se odpraviš v center mesta, slučajno
se znajdeš v Ulici Torino in spiješ
»špric«, še enega, pa še enega, ker ti ga
ponudi prijatelj, in še in še. Na začetku
se počutiš sproščeno, veselo in se zabavaš. Neankrat pa postaneš pijan,
sploh ne veš, kaj počneš in kaj se
dogaja okoli tebe. Kmalu občutiš prve
posledice pijanosti. »Ojoj, moram lulati!« Na vseh straniščih je dolga vrsta
in ne moreš več zadrževati. Odločiš
se, da se greš skrit v kako ozko ulico
pri Kavani. Ravno v tistem trenutku
slišiš za seboj nekoga, ki te ogovori.
Obrneš se. Pred teboj stoji policija.
Kaj pa zdaj?
Kot prvo te bodo prosili za osebno
izkaznico, nato pa ti bodo takoj napisali
globo. Opravljanje male potrebe na
javnih mestih šteje za neprimerno vedenje in velja za prekršek. Na srečo od
leta 2016 ne sodi več med kazniva dejanja. Globa je primerljiva s tisto za
prometne prekrške, zato ni zapisa v
kazensko evidenco (»fedina penale«),
ni sojenja, izdajo ti le opozorilo (»verbale«). Globa pa je lahko visoka, in
sicer od najmanj 5.000 do največ 10.000
evrov.
Kazenski zakonik v 688. členu
pravi, da lahko osebo v stanju očitne
pijanosti na javnem mestu ali mestu,
odprtem za javnost, kaznujemo z globo
med 51 in 309 evri. Tudi ta člen je nekoč sodil med kazniva dejanja. Pravna
praksa pravi, da stanja pijanosti ni
treba ugotavljati s strokovnimi preiskavami; dovolj je, da lahko stanje posameznika nedvoumno opredelimo kot
pijanost. Pomislimo na opotekajočo
hojo, pomanjkanje samokontrole, nesposobnost jasnega izgovarjanja besed
itd. Vsekakor pa je pravna praksa odredila, da obstajajo določene razlike med
»ubriachezza« (opitost od alkohola) in
»ebrezza« (biti pod vplivom alkohola).
Pri prvi, opitosti, se kaže večje zmanj-
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joe.alabama.biden: Pri svoji časti obljubljam, da si bom z božjo pomočjo prizadeval služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu
ter izpolnjevati skavtske zakone.

kamalamaro_real: (Nato voditelj izroči posameznim novincem
okoli vratu rutko, jim stisne levico po skavtsko in jim čestita z desnico v
pozdravu.)

jil_sturman: Ops, wrong chat ...
realdonaldtrump: Preden konča mandat pustite, da postavim kip
Kobe Bryantu.

šanje psihoﬁzičnih sposobnosti, pri
»ebrezzi« (vpliv alkohola) pa to ni nujno. Da se lahko »ubriachezza« oz. opitost kaznuje, mora biti ta prepoznavna
in jasno izražena na javnem mestu.
Kaj pa bi se zgodilo v primeru,
da bi nas pijane dobili za volanom?
Vprašanja ne postavljamo zato, da bi
vas k temu spodbujali, temveč bi vas
radi opozorili na posledice takšnega
početja. Najprej je pomembno poudariti, da je vožnja pod vplivom alkohola zelo nevarna. S tem tvegamo
svoje življenje in življenja tistih, s katerimi prihajamo v stik na poti, bodisi
voznikov ali pešcev. Zavedati se moramo, da moramo za volan sesti samozavestni. Življenje je naš največji
dar in čeprav nas lahko želja po adrenalinu zavede, moramo v vsakem primeru razmisliti, ali je vredno, da za en
sam trenutek sebe in druge postavimo
v nevarnost, ki se lahko konča tudi s
smrtjo. Ne! Absolutno ne! Opiti se ne
bomo podali na pot z avtomobilom.
Če pa zdaj pogledamo dejanske posledice, ne le tiste hipotetične, povezane z varnostjo, moramo opozoriti,
da so te po 186. členu italijanskega ce-

stno-prometnega zakonika precej hude. Med njimi je tudi začasni odvzem
vozniškega dovoljenja, lahko pa nam
ga odvzamejo celo trajno.
Globe zaradi vožnje pod vplivom
alkohola so odvisne od stopnje alkoholiziranosti, ki jo s testom alkoholiziranosti izmerijo v gramih alkohola v
izdihanem zraku na liter krvi. Pri tem
veljajo tudi različne omejitve. Prva tri
leta po prejemu vozniškega dovoljenja
velja, da voznik ne sme imeti v krvi
nič alkohola. Če ima v krvi med 0,51
in 0,8 grama alkohola na liter, bo voznik prejel globo v višini od 527 do
2.108 evrov. Poleg tega nas čaka odvzem vozniškega dovoljenja od tri do
šest mesecev. Če pa izmerijo med
0,81 in 1,5 grama alkohola na liter, gre
za kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena zaporna kazen do šest mesecev in globa od 800 do 3.200 evrov. V
primeru, da izmerijo več kot 1,5 grama
alkohola na liter, je predvidena aretacija
od šest do dvanajst mesecev, globa od
1.500 do 6.000 evrov ter začasni odvzem vozniškega dovoljenja od enega
do dveh let. Predviden je tudi zaseg
vozila.

obama: Ja, imaš prav. RIP king
giuseppeconteufficiale: Šah mat Matteo!
matteosalvini: Kateri od dveh?
matteorenzi: Uffaaa, ma zakaj so zbežali parlamentarciii :(( _forza_italia_: Preseljevanje narodov ...

antonio_razzi: Dej, dej, ki zdej se vrnem ...
jack_ma: RESPAWNED
alexey_navalyn: RESPAWNED
alexey_navlyn: DISAPPEARED
wide_putin_russia: How bizarre!

Radio Študent pod vprašajem
slovenski javnosti se je pred
dvema tednoma razširila novica, da naj bi Študentska organizacija Univerze v Ljubljani za
leto 2021 ukinila ﬁnanciranje Radia Študent, in to v sporočilu za javnost 11. januarja upravičila z dejstvom, da razpolagajo z manj sredstvi. ŠOU je namreč
denar iz letošnjega proračuna raje namenila primarnim aktivnostim, kot so
skrb za študentsko prehrano, socialno
ogrožene študente, zagotavljanje pravic
in interesov študentov itd., Radiu Študent
pa je svetovala osamosvojitev in prenos
ustanoviteljstva, drugače rečeno privatizacijo.
Prejšnji petek se je sestal študentski
zbor ŠOU. Na seji, ki jo je v spletnem
prenosu od začetka do konca spremljalo
več kot 1500 ljudi, proračuna z 20
glasovi proti, 11 za in 10 vzdržanimi
niso sprejeli, prav tako pa ni prišlo do
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sprememb v proračunu. Seveda sredstva
iz ŠOU niso edina, na katerih temelji
delovanje Radia Študent, ukinitev ﬁnanciranja pa bi vendarle lahko bilo
usodno.
»Preživetveni izziv, pred katerim
se je Radio Študent znašel danes, je brez
primere v celotni 50-letni zgodovini,«
so zapisali v uredništvu najstarejše študentske radijske postaje v Evropi. RŠ je
bil ustanovljen 9. maja 1969, po študentskih demonstracijah, ki so potekale
leto prej. Sprva je RŠ oddajal iz kleti
Doma VIII v študentskem naselju v Rožni dolini, del opreme je kupil, nekaj pa
jo je podarila takratna RTV Ljubljana.
RŠ je sčasoma postal pomemben medij
v slovenskem prostoru, med drugim je
odigral pomembno vlogo tudi pri prelomnih političnih dogodkih v slovenski
zgodovini – pri aferi JBTZ, demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Na

družbene problematike je vedno gledal
s kritičnim očesom. Danes radio oddaja
24 ur dnevno, od tega je kar 17 ur prenosa v živo, ob tem pa organizira številne
pobude, kot sta festival glasbe in založništva Tresk ter letni Klubski maraton,
ki predstavlja neuveljavljene glasbene
ustvarjalce. Ob vsem tem deluje tudi
Založba Radia Študent.
Radio Študent predstavlja enega
izmed slovenskih medijev, pa tudi možnost za izobraževanje številnih novinarjev, špikerjev in tonskih mojstrov.
Konec njegovega ﬁnanciranja bi bilo tako, kot če bi nenadoma prekinili ﬁnanciranje tiskovne agencije STA. A ne,
tudi to je (bilo) pod vprašajem.

