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SLOVENIJE…
DeSUS bo vstopil v vlado, NSi ne
Karl Erjavec in vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša sta Borutu
Pahorju zagotovila, da bodo za mandatarja podprli predsednika SMC-ja
Mira Cerarja. DeSUS-ova podpora
pomeni, da ima Cerar 46 glasov, s
čimer so odprta vrata za čimprejšnje
oblikovanje vlade, je po pogovoru s Pahorjem ocenil Erjavec. Nova Slovenija
(Nsi) je ugotavila, da ni resnih pogojev
za nadaljevanje pogajanj za strankin
vstop v vlado Mira Cerarja, je po seji
izvršilnega odbora NSi, na kateri so
obravnavali zadnji osnutek koalicijskega sporazuma, pojasnila strankina
predsednica Ljudmila Novak.
V najnovejšem osnutku koalicijske
pogodbe so predvidene spremembe
davčne zakonodaje, tako da bi bile vse
kategorije davčnih zavezancev obdavčene enakopravno. Besedilo predvideva tudi eno izmed oblik socialne kapice, in sicer ukinitev zgornjega razreda
dohodninske lestvice s 50-odstotno
davčno stopnjo in proučitev možnosti
za preoblikovanje dohodninske lestvice za razbremenitev plač visokokvalificirane delovne sile. Državni proračun
pa naj bi med drugim napolnili z novo
različico nepremičninskega davka.
Napovedana pa je tudi uvedba davčnih
blagajn za vse gospodarske subjekte.
Zdravstvena reforma bo temeljila na
krepitvi javnega zdravstva, finančni
vzdržnosti obveznega zavarovanja,
ločitvi med javnim in zasebnim ter
ukinitvi dopolnilnega zavarovanja in
nadomestitvi z dajatvijo.
Zadnji predlog koalicijskega sporazuma predvideva 16 ministrstev, in sicer
za zunanje zadeve, notranje zadeve,
obrambo, finance, gospodarstvo, pravosodje, javno upravo, delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti,
zdravje, šolstvo in šport, visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, infrastrukturo, kulturo, kmetijstvo, okolje
in prostor ter Slovence po svetu.

Sonce, plaže in veliko za videti

Malaga – biser ob Sredozemskem morju

Cilj najinega poletnega potovanja je bilo mesto Málaga
na slavni španski obali Costa del Sol (sončna obala).
Costa del Sol je med turisti
priljubljena destinacija, kajti
na tej obali je vreme tudi pozimi zelo blago, in kakor kaže
tudi poimenovanje območja,
veliko je sončnih dni. Málaga je četrto največje mesto v
Španiji, obenem zgodovinsko
in pomembno pristanišče.
Sama regija je znana po odličnih vinih. Znano desertno
vino, ki se imenuje Málaga, se
prideluje iz sladkih, na soncu
posušenih grozdnih jagod.
Obstaja tudi sladoled s tem
imenom, katerega posebnost
je, da ga pripravijo iz rozin, ki
so jih prej namočili v omenjeno vino.
Ko sva prispela na letališče v
Malagi, ki je eno največjih v
Španiji, sva takoj opazila, da
vse poteka dobro organizirano, obenem pa gosta sprejme
prijeten mir. Moderno, obnovljeno letališče se nahaja
zahodno od mesta, do katerega prispemo z 10-minutno
vožnjo po železnici. Večina
potnikov z najinega letala se
je podala prav v nasprotno
smer, v najbolj znana počitniška mesta Costa del Sola,
kot so: Torremolinos, Fuengirola in Marbella. Naju je bolj
privlačilo mesto Málaga kot
kraji množičnega turizma.
Vlak naju je kar hitro odpeljal
v središče mesta. Hotel sva
imela rezerviran v neposredni bližini pristanišča, nedaleč
od mestne plaže in promenade. Nad in pod okni hotela
so bile sončne celice, ki so
zagotavljale električno energijo hotelu. Tudi to je dokaz,
da je na sončni obali veliko
sončnih ur, toda kljub temu
ne trošijo sončne energije zaman. Če sva v hotelski sobi
imela vklopljeno klimo in sva
odprla okno, se je klima avtomatično izklopila.
Takoj naslednji dan sva začela
odkrivati mestno jedro Mála-

ge. Ulice so zelo široke, ob njihovih robovih rastejo palme.
Kljub temu da se je živo srebro
povzpelo tudi do 35 stopinj
Celzija, naju vročina ni moti-

spretnega lepotnega kirurga.
Seveda naložba v silikonske
vložke nič ne velja, če jih ne
vidijo drugi. (Opravičujeva
se moškim bralcem Porabja,

plaži potekajo razne športne
dejavnosti. Domačini, mladi
in starejši, tečejo, kolesarijo
in vadijo na fitnes-napravah,
in to pri 35 stopinjah.
Nek večer sva
se sprehajala
ob pristanišču
in v oči nama
je padel velik
trajekt z imenom Transmediteranea.
Pripravljal se
je na odhod.
Ime pomeni
»čez Sredozemsko morPogled na Málago s kipom Picassa pred njegovo rojstno hišo in njegova slika Las
je«. Ko sva se
mujeres de Alger
pozanimala,
la, kajti z morja je pihljal pri- na žalost jih nisva poslikala.) kam pluje, sva zvedela, da
jeten veter. Med sprehodom To plažo obiskujejo večinoma vsak večer precej pozno odsva se znašla na trgu Plaza de domačini. Konec tedna priha- pluje iz Málage do Melille.
la Merced in sva na neki klopi jajo dužine, se kopajo, sončijo, Melilla je majhna eksklava v
zagledala lik bronaste barve. s sabo pripeljejo vse, kar služi severni Afriki, ki jo na kopKo sva bila še daleč, sva mis- njihovemu prijetnemu počut- nem obkroža Maroko, toda
lila, da je ulični umetnik, ki se ju: šotor, sončnike, ležalnike, pripada Španiji. S trajektom
je pobarval z bronasto barvo, polne hladilne torbe, igračke je dosegljiva v sedmih, osmih
sedi nepremično na klopi, in za otroke... Tako so naloženi, urah. V tem trenutku sva se
če se mu nekdo približuje, ga kot če bi prišli vsaj za teden zavedla, da sva le 150 km od
preseneti s kakšnim gibom. dni, večinoma pa ostanejo le afriškega kontinenta. SpomKo sva prišla bliže, sva ugo- nekaj ur. Turisti, ki slučajno nila sva se dogodkov na začettovila, da je res nek kip, ki zaidejo na to plažo in razpro- ku leta 2014, ko so želeli afriupodablja sterejški begunci čez žično ograjo,
šega, plešastega
ki obkroža Melillo, kajti ljudje
moškega. »Saj
iz srednjeafriških držav želijo
res, to je Pablo
na ta način v Evropsko unijo.
Picasso,« sva se
Melilla je cilj afriške migracije,
spomnila. Svetosaj je kljub temu da se nahaja
vno znani slikar,
še v Afriki, del Evropske unije.
grafik in kipar
Po podatkih medijev se nase je rodil v Máhaja ob žični ograji več tisoč
lagi leta 1881 in
beguncev, ki upajo, da bodo
Trajekt, ki vozi vsak večer od Málage do eksklave
je postal najslavneki dan le prišli v Melillo in
Melilla na afriški celini
nejši sin mesta.
s tem v EU.
Za kipom stoji njegova rojst- strejo svoje brisače preblizu
Gotovo bi bilo zanimivo
na hiša, v kateri je muzej. Na vodi, bodo doživeli preseneče- obiskati eksklavo, ki geografzidu neke hiše prav tako na nje, kajti trajekti, ki prihajajo sko pripada Afriki, politično
trgu Plaza de la Merced je na v bližnje pristanišče, povzro- pa Evropi. Njena zgodovina
ogled Picassova slika Las mu- čajo manjše cunamije...
bi nama pripovedovala gojeres de Alger (Alžirske žene), Ob plaži – skoraj vsakih tovo zanimive stvari. Upava,
ki jo je umetnik ustvaril leta dvesto-tristo metrov – se na- da se bova enkrat podala tudi
1955 v času alžirske vojne.
hajajo gostilne, v katerih v do tja. Najino popotovanje v
Tudi na mestni plaži sva vide- metalnih čolnih pečejo ribe Málago sva končala s kozarla veliko žnesk, ki so se sončile na žaru. Človek bi mislil, da cem vina Málaga in z dobrim
»zgoraj brez«. Na nekaterih se ljudje prihajajo na plažo le za- sladoledom, ki se prav tako
je jasno videlo, da so se dolo- radi kopanja, sončenja in ne- imenuje Málaga.
čeni deli njihovega telesa »ro- kaj dobre hrane, toda temu ni
Tibor Horvat in
dili« kasneje in to s pomočjo tako. Na široki promenadi ob
Joël Gerber
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