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Občani Izole se bodo 9. januarja udeležili občinskega referenduma in 
odločali o (ne)uveljavitvi občinskega prostorskega načrta (OPN). Refer-
endumsko vprašanje se nanaša na OPN, vendar se bolj ali manj vsi za-
vedajo, da gre za veliko več kot to. Delovanje trenutne občinske oblasti ves 
čas spremljajo korupcijske afere. Na specializiranem državnem tožilstvu 
teče preiskava zaradi protizakonite prodaje občinskih nepremičnin Pro-
jekt2020 d. o. o.. Tudi nadzorni odbor občine je kljub nagajanju večine 
v občinskem svetu pri nadzoru ugotovil, da je pri prodaji občinskega 
premoženja netransparentnost prej pravilo kot izjema. Konkretneje: 
od 21 prodaj občinskih nepremičnin na dražbah se je v kar 17 primerih 
dražbe udeležil samo en ponudnik in kupil po izklicni ceni. Nadzorni od-
bor je to in druge ugotovitve naznanil Komisiji za preprečevanje korupcije 
(KPK) ter računskemu sodišču.
Občinska oblast se očitno počuti nedotakljivo. V takšnem vzdušju je nasta-
jal tudi sporni OPN. Dokler je stroka premlevala, ali je OPN, ki posega 
v prvovrstna kmetijska zemljišča na način, da jih spreminja v zazidalna, 
upravičen ali ne, smo na sami občinski predstavitvi stališč v zvezi s tem 
izvedeli za novo afero – vodja strokovne komisije Marina Pintar, redna 
profesorica biotehniške fakultete, sicer soavtorica strokovnih podlag za 
nadomeščanje obdelanih kmetijskih površin v Izoli, je prek soproga prev-
zela oljčnik od občinskega uradnika na območju, ki ga je zgoraj omenjena 
študija določila za širitev. In to sočasno s pisanjem študije. 
Občinska oblast v Izoli ni preveč domiselna pri svojih koruptivnih ravnan-
jih in že drugič korupcijo kamuflira v posel z oljčnimi drevesi. Naj spom-
nimo, da je oktobra 2019 župan Izole Danilo Markočič podjetju Projekt 
2020 d. o. o. prodal občinsko zemljišče kot edinemu ponudniku in pod 
tržno vrednostjo, po drugi strani pa je nekaj mesecev pozneje župan od is-
tih ljudi prejel kar 250.000 evrov za oljčna drevesa, ki so po oceni komisi-
je Združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije 
vredna manj kot 20.000 evrov. Očitno na občini narobe razumejo pomen 
oljčne vejice v kljunu golobice na občinskem grbu.
Kot po čudežu je poleg zemljišča, ki ga je prejel soprog soavtorice stroko-
vne študije, določena širitev kmetijskih zemljišč na račun gozdnih površin 
z zemljo, ki bi jo vozili iz izolskih kmetijskih zemljišč. Ne preostane nam 
drugega kot v svoji naivnosti dobronamerno verjeti, da je gospo pri pri-
pravi študije vodila strokovnost in ne želja po osebni (moževi) koristi v 
obliki povečanju moževega kmetijskega zemljišča v Izoli.
Občinska oblast se je nerodno zagovarjala s trditvijo, da OPN sicer vs-
ebuje napake, vendar ga morajo zaradi izteka PUP ob koncu leta 2021 
kljub tem napakam sprejeti. Državni zbor je pred tedni občinskim PUP-
om podaljšal veljavnost za dodatna tri leta in tako ustvaril pogoje za to, 
da občinska oblast sama umakne OPN ter v nadaljevanju pripravi 
različico brez »napak«. 
Če bi občinska oblast imela poštene namene, bi ravnala 
tako in ne poskušala izsiliti sprejetja svojega 
OPN z »napakami« za vsako ceno. Na 
koncu ostane le gola resnica – da se 
občinska oblast bori za ohranitev 

spornega OPN-ja, ker so vanj vgradili svoje osebne interese, ki se jim niti 
ob izgubi ključnega argumenta (iztek PUP) za obstoj OPN-ja ne želijo 
odpovedati. Zato na prihajajočem občinskem referendumu občanke in 
občani ne odločajo samo o uveljavitvi OPN, temveč tudi o tem, ali bodo 
občinski oblasti podelili mandat, da nadaljuje z nečednimi posli in prak-
sami ali ne. Jasno je, da pri tem v želji po uspehu občinska oblast računa 
zgolj na splošno nezainteresiranost prebivalstva za njihovo početje. 
Posledično pričakujejo, da zaradi nizke udeležbe kvorum ne bo dosežen. 
Resnici na ljubo - članov civilne iniciative je premalo, da bi sami izpolnili 
kvorum. Zavoljo tega je uspeh nasprotnikov OPN-ja odvisen od udeležbe 
na referendumu – kako močno si občanke in občani želijo upreti korup-
tivnim ravnanjem občinskega vodstva? Brez obeta množične udeležbe na 
referendumu ta predreferendumski boj spominja na boj Davida in Golija-
ta. Če se večina občank in občanov zaveda, da ne gre samo za glasovanje o 
OPN, temveč za glasovanje o tem, ali ste ZA občinsko korupcijo ali PROTI 
občinski korupciji, bo udeležba visoka. 
Ali Izola lahko zbere dovolj glasov proti korupciji, je 
še prezgodaj napovedati. David je Golijata že 
premagal sam, vendar bo tokrat v Izoli potre-
boval podporo občank in občanov, saj lahko 
zmaga zgolj v primeru visoke volilne 
udeležbe.

Željko Urumović, 
odgovorni urednik
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Pravijo, da ljudje, posebno oblast, pokaže 
svoj pravi obraz ob svojem odnosu do 

fizično ali ekonomsko najšibkejših. Skrb 
za finančno šibkejše mlade družine je do 
danes v Sloveniji izkazalo petintrideset 
lokalnih skupnosti, ki se ponašajo s certi-
fikatom »Mladim prijazna občina«. Morda 
ste bili seznanjeni, da bodo na Ajdovskem 
gradili montažne hiše za mlade družine. 
Prodajale se bodo po 50.000 evrov. V sos-
ednji občini bodo približno čez dva mese-
ca pričeli z gradnjo 122 javnih najemnih 
stanovanj (dvo-, tro- in štirisobnih v ve-
likosti med 50 in 90 m2). 75 jih bo gradil 
javni stanovanjski sklad MOK, ostale pa 
republiški. Dvomimo, da v občini Izola 
vedo, da tak certifikat sploh obstaja, kljub 
temu, da ga podeljujejo že od leta 2012. Ne 
pridobi pa se ga zgolj z obljubami.
Vodstvo doma izolskih upokojencev se že 
leta trudi, da bi zgradili nov dom, ki bi bil 
primeren za bivanje in oskrbo varovancev. 
Zemljišča zanj občina ni določila. Vsaj ne 
do 19. oktobra 2021, ko je bila na obisku 
vlada. Omenjali so le, da razmišljajo o 
lokaciji pri bolnišnici.
Kot ste verjetno seznanjeni, občina že od 
leta 2004 sprejema občinski prostorski 
načrt (OPN), ki bo nadomestil prejšnje 
družbene dolgoročne, srednjeročne in po-
dobne plane. Od 212 občin ga je do sedaj 
sprejelo 185, nekatere od teh so ga že 
večkrat dopolnile. Občina Izola s spre-
jemom ne hiti, kljub temu, da ji je to 
preprečevalo odmero komunalnih prispe-
vkov (od konca marca do vsaj sredine no-
vembra lani) in s temi izdajo gradbenih 
dovoljenj. Za dovoljenja izdana po 15. no-
vembru 2021 bodo investitorji plačali višje 
stroške opremljanja od dejanskih. Je ena 
redkih občin, ki je že leta 2009 sprejela 
prvega od petih OPPN (občinski podrobni 
prostorski načrt) preden je sploh sprejela 
nadrejeni akt OPN. To je v nasprotju z 
Zakonom o urejajnju prostora, ki med 
drugim določa tudi postopek sprejemanja 
prostorskih aktov.
Ko je vodstvo občine spoznalo, da bo do 
referenduma proti sprejemu njihovega 
OPN le prišlo, se je takoj našla prim-
erna lokacija za novi dom upokojencev, 
gradila se bodo stanovanja za mlade in 
tako dalje. Skratka, iz Izole bodo nar-
edili najmanj slovenski Cannes v malem 
(začeli so z 2x150 metrov dolgim enostran-
skim pločnikom ob cesti proti bolnici in 
Šaredu, in dodatnim, četrtim, krožiščem 
na Prešernovi).
Na tiskovni konferenci 21. decembra 
2021, kjer smo bili prisotni kot pobudniki 

Civilna iniciativa »Gibanje za Izolo«

V kakšni občini 
   želimo živeti?  

razpisa referenduma proti uveljavitvi 
OPN, se je jasno videla aroganca prvega 
v občini, ki nam je odrekel pravico do 
vprašanj češ da te lahko postavljajo le 
prisotni novinarji-saj vi ste novinarji? ter 
konferenco zapustil takoj, ko so novinarji 
z njimi zaključili. Ko odprete spletno stran 
občine, vas tam ne bo pričakal nagovor 
»Dobrodošli v občini Izola«, kot je to v obeh 
sosednjih občinah. Tukaj dobrodošlice ni. 
Nas pa to niti ne preseneča. Tudi izraz in 
pomen »uprava prijazna občanom« jim je 
prej tuj kot ne.
Prilagamo povezave na članke, ki jih je 
objavil portal »Necenzurirano« glede ne-
pravilnosti, ki so se dogajale v izolski 
občini v zadnjih nekaj letih. Sami se lahko 
prepričate s kakšnimi uradniki imate de-
jansko opravka in kaj lahko od njih zares 
pričakujete. Potrebno je pozorno pogledati 
njihova dejanja, ne pa slepo verjeti oblju-
bam kaj vse bodo v zadnjih mesecih nji-
hovih mandatov naredili.

https://necenzurirano.si/clanek/preisko-
valne-zgodbe/kravje-kupcije-z-nepremicn-
inami-v-obcini-izola-799972
https://necenzurirano.si/clanek/preisko-
valne-zgodbe/obcino-izola-tresejo-tudi-ne-
premicninski-posli-799374
https://necenzurirano.si/clanek/aktualno/
kdo-bo-v-izoli-gradil-slovenski-cannes-
srbski-tajkun-ali-popovicev-gradbi -
nec-753194

PISMA BRALCEV

Ko boste vse skupaj prebrali in o tem 
premislili, boste verjetno prišli do enakega 
spoznanja kot mi - da ti ljudje niso vredni 
našega zaupanja. Če vam je mar za to, 
kako boste živeli vi, vaši otroci, vnuki, 
boste 9. januarja 2022 odšli na referen-
dum in glasovali proti sprejetju OPN.
Pravijo, da bo glede volitev letos super leto. 
Poleg državnozborskih (najpomembnejših) 
aprila in predsedniških jeseni bodo 20. 
novembra 2022 tudi lokalne. To so dnevi, 
ko imate vi moč, da spremenite stvari na 
bolje. Izkoristite to moč. Če ostanete doma, 
namesto vas odloči nekdo, kateremu je do-
brobit vas in vaših najdražjih postranske-
ga pomena. Ni prav, da se iz nas norčujejo. 
Ne pozabite, da jih plačujemo mi vsi. Ali 
imate občutek, da delajo za nas? Za boljši 
jutri se je vedno vredno potruditi. Skupaj 
poiščimo ljudi, ki nam bodo prisluhnili in 
delali v naše skupno dobro.
Želimo in upamo, da leto 2022 zaključite 
v boljšem okolju in da boste nase ponosni, 
saj boste tudi sami prispevali k temu. Brez 
vaše dragocene pomoči nam ne bo uspelo, 
zato se vam zanjo iskreno zahvaljujemo. 
Se vidimo v nedeljo.“
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Da so mediji faktor v vsaki bitki, vedo 
vsi dobri in vsi slabi generali že od 

pamtiveka dalje. Da v 21. stoletju javni 
mediji predstavljajo enega od najbolj 
majavih stebrov demokratične družbe, 
ki jo ogrožajo avtokrati, tudi. Pri tem se 
koalicijske stranke najraje poslužujejo 
zakonodajnih vzvodov, s katerimi pod 
pretvezo legitimnosti in vključevanja 
javnosti na odločevalska mesta nastav-
ljajo svoje kadre, ki nato delujejo kot 
strankarski podaljški. 
Poglejmo plastičen primer - program-
ski svet javnega zavoda RTV Slovenija. 
Odločevalsko telo, ki skrbi za pomoč pri 
upravljanju javnega zavoda, znotraj 
katerega delujeta dva najbolj vplivna 
medijska projekta - javna televizija in 
javni radio. Nanj se javnost in mediji 
spomnijo ob koncu mandata svetnic in 
svetnikov, ko državni zbor razpiše kan-
didature in se nanj prijavljajo bolj ali 
manj posrečena imena. 
Svet sestavlja 29 predstavnikov, ki vanj 
pridejo po različnih poteh - dva nomin-
ira predsednik države in zastopata ver-
ske skupnosti, enega predlaga Sloven-
ska akademija znanosti in umetnosti, 
dva registrirane manjšine, tri zaposleni 
na zavodu RTV, pet parlamentarne 
stranke in šestnajst javnost. 
Glede na razmerja moči, kjer javnost 
zastopa kar 16 od 29 programskih mest, 
bi rekli, da sistem favorizira nestran-
karske predstavnike in da ima javnost 
moč odločanja, kako se bo upravljajo z 
glavnim javnim zavodom na področju 
množičnih medijev. A kot vedno, je tudi 
tukaj problem v podrobnostih.

Manko politične kulture
Naprej je tukaj problem pomanjkanje 
politične kulture, zato primanjkuje 
kandidatk in kandidatov za razpisana 
mesta. Čeprav imamo v Sloveniji večje 
število ljudi, ki se spoznajo na medije, 
razumejo njihovo vlogo v demokratičnih 
družbi in jih skrbijo napadi na njihovo 
avtonomijo, se praviloma na razpisana 
mesta za predstavnike ne prijavljajo. 
Razlogi so različni, od prezasedenosti 
do strahu pred javnim izpostavljan-
jem. Manko politične kulture se namreč 
kaže tudi v skoraj takojšnih verbalnih 
napadih in poskusih diskreditacije s 
strani različnih političnih akterjev, ki 

KOLUMNA

si tako skušajo ohraniti primat na tem 
področju. 
Posledica tega je plitek bazen kandi-
datk in kandidatov. In to še preden se 
sploh začnemo resno pogovarjati o pred-
stavni-cah in predstavnikih, ki hočejo 
pomagati pri upravljanju medijske 
politike v Sloveniji. Na drugi strani so 
politične stranke izredno angažirane s 
še enim orožjem - kandidiranjem stra-
nkarskih podtaknjencev na mesta, ki so 
rezervirana za strankarsko nepovezane 
kandidate. 
Na seznamih kandidatur se tako ved-
no znajdejo imena, ki so na tak ali 
drugačen način povezana s političnimi 
strankami oziroma pravnimi osebami 
blizu političnih strank. Tako pred-
stavniki javnosti hitro postanejo pred-
stavniki strankarskih interesov, ki nato 
lažje obvladujejo odločevalske procese 
znotraj zavoda. 

Prazni stoli
Hkrati sploh ni nujno, da v programski 
svet pridejo predstavniki z jasno agen-
do, v njem se lahko znajdejo tudi ljudje, 
ki o medijskem področju ne vedo dosti 
oziroma jim je skoraj vseeno, kaj se z 
javnimi mediji dogaja. Sklepam, da so 
tam zato, ker jim je dolgčas, ker potre-
bujejo mesečni honorar (manj kot sto 
evrov na sejo) oziroma ker se jim zdi to 
imenitno - kar spet vodi v problematične 
odločitve oziroma neučinkovit program-

ski svet. Neučinkovitost je najboljši 
način uničevanja demokratičnih inšt-
itucij, saj lahko hkrati vsi vpleteni zani-
kajo neposredno odgovornost in vseeno 
dobijo tisto, kar želijo - zmanjšan vpliv 
javnosti, enostavnost škodljivih posegov 
in končen rezultat - oslabljene varoval-
ke demokratičnega sistema. 
Ne gre za novo prakso - tak model delo-
vanja je značilen že dalj časa, krivda 
zanj pa je porazdeljena med politične 
stranke in njihove podpornike ter 
splošno in strokovno javnost.    
Vsesplošna apatija, pomanjkanje pro-
ceduralnih znanj in druge subjektivne 
ovire namreč niso od včeraj, temveč so 
del slovenske politične kulture. 

Enostavna sprememba na boljše
Popis stanja in praks ponavadi naka-
zuje tudi rešitev problema in reševanje 
javnih in neodvisnih medijev v Sloveniji 
se začne doma. 
Za začetek - za kandidaturo na predstav-
niška mesta bi se moralo odločati več 
ljudi. Brezramnost političnih podtakn-
jencev in na drugi strani prevelika 
samokritičnost javnosti je namreč eden 
največjih generatorjev pomanjkanja 
kredibilnih, neodvisnih in samostojnih 
predstavnikov javnosti. 
Hkrati bi morali od svojih političnih 
predstavnikov v državnem zboru zaht-
evati spoštovanje politične kulture in 
prekinitev praks podtikanja strankar-
skih trolov. Nič ne pomaga dobra teo-
retična osnova zastopstva, če je v praksi 
kršitev te teorije tako enostavna. 
Končno - kot kritični medijski potroš-
niki bi se morali bolj zavedati vloge 
občinstva v soupravljanju javnega me-
dija in večkrat javno izraziti strinjanje 
oziroma nestrinjanje s politiko javnega 
servisa. Javna razprava se tudi na tem 
mestu trenutno vse preveč ravna po 
glasovih političnih strank in njihovih 
podtaknjencev, neodvisna javnost je 
praviloma tiho. 

Bo potem bolje?
Demokracija je proces in ne stanje. Ne 
gre za enkratno odpravljanje problema, 
temveč za spremembo navad in kulture, 
ki jo nato izvajamo po potrebi. Javne 
medije (kot izredno dragocen sadež na 
četrti veji oblasti) je treba vedno znova 
braniti pred muhami strankarske poli-
tike, ki želijo iz njega narediti politi-
kantsko marmelado. 
Ironično je dejstvo, da sistem v osnovi 
ponuja dovolj mehanizmov za aktivacijo 
in zagovarjanje javnih interesov, a zara-
di pomanjkanja kritične mase ne pride 
do izraza. 
Ne gre torej za breizhodno situacijo, 
temveč za razumevanje in izvajanja os-
nov javnega delovanja v demokratičnih 
procesih. 
Demokracija je namreč proces, ki se 
odvija tudi v času med volitvami. Na 
žalost. In na srečo.

Zakon o RTV Slovenija določa, da je potrebno  
največji možni meri pri imenovanju kandidatov 
upoštevati zastopanost strank v državnem zboru. 
Trije poslanci SNS so predlagali večnega empata 
in človeka, ki zastopa prave krščanske vrednote 
Vaneta Gošnika, poslanci opozicije kandidatov niso 
mogli predlagati. Vir: Twitter.

Domen Savič, direktor zavoda Državljan D in 
bivši programski svetnik RTV Slovenija

Programiranje 
javnega medijskega 
servisa

“
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Prirejena dražba v Izoli in afera 
»županov oljčnik« sta pokazala, 

da naš zakonodajni okvir ni predvidel 
učinkovite zaščite v primeru korupcije 
vodilnih občinskih funkcionarjev. Že sep-
tembra 2019 je Komisija za preprečevanje 
korupcije seznanila Državni zbor RS z ne-
obstojem zakonskih rešitev za sankcion-
iranje koruptivnih in drugih nezakonitih 
ravnanj v primeru, ko so storilci nosilci 
županske (in ostalih) funkcij, ter predla-
gala naj zakonodajalec najde ustrezno za-
konsko rešitev. Dosedanja zakonodajna 
rešitev je preveč optimistično predvide-
vala, da bo funkcionar, ko nekaj zagreši, 
sam odstopil in tako omogočil neodvisno 
vodenje ustreznih pravnih postopkov. 
Najnovejši primer prirejene dražbe se je 
pripetil oktobra 2019 v Izoli, ko je občina 
pod ceno in na sporen način prodala 
zazidalno zemljišče ruskemu podjetniku 
B. Kopilevichu. Ko se je pojavil dokaz o 
tem, da je bilo besedilo podpisane ku-
poprodajne pogodbe ponarejeno – raz-
likovalo se je od tistega, ki ga je odobril 
občinski svet – se je občinsko vodstvo z 
županom Danilom Markočičem na čelu 
sprenevedalo, da je sklenjeni posel vel-
javen, čeprav je po 29. členu ZSPDSLS-1 
pogodba nična in bo občina morala 
zahtevati vračilo zemljišča. 
Ta primer jasno kaže, da od storilca ne 
gre pričakovati, da se bo sam kaznoval 
in razveljavil svoje nezakonito ravnanje. 
Prav zaradi tega je na klop poslancev 
državnega zbora prispela pobuda, naj za 
takšne primere poiščejo zakonito rešitev, 
ki bo predvidela razrešitev župana in vr-
nitev protipravno odtujenega zemljišča 
občini. 
Z dogajanjem v Izoli se bodo torej po-
leg Komisije za preprečevanje korupcije 
in specializiranega državnega tožilstva, 
ki že aktivno delata na primeru, v krat-
kem ukvarjali tudi poslanci državnega 
zbora. Okvir: 29. člen Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti:  
»Ne glede na prejšnji odstavek je organ, 
odgovoren za izvrševanje proračuna 
samoupravne lokalne skupnosti, za 
pravne posle ravnanja, pri katerih 
izhodiščna, izklicna ali pogodbena vred-
nost presega 500.000 eurov, dolžan pred 
javno objavo izvedbe postopka ravnanja 
pridobiti predhodno pisno soglasje sveta 
samoupravne lokalne skupnosti k osnut-
ku besedila pravnega posla. Pravni posli 
nad 500.000 eurov, ki so sklenjeni brez 
predhodnega soglasja sveta samou-
pravne lokalne skupnosti, so nični.«

Korupcija z 
občine Izola 

romala v Državni 
zbor 

Razmišljajmo modro in 
uresničimo zeleno vizijo

Jules Verne, zgodovinar

Naša lepa Izola ima izjemno 
priložnost za lokalno samooskr-

bo, ki jo nudijo najboljša kmetijska 
zemljišča Morer na obrobju mesta. To 
je še zadnje večje območje obdelovalnih 
površin, ki ga nismo uničili s pozidavo 
in degradacijo. V večini primerov so 
stavbe prazne in zapuščene ter služijo 
zgolj same sebi.
Pred to pozidavo so tu rasle trte, oljke, 
sadje in zelenjava. Danes si pestrosti 
in samooskrbe želimo, takrat pa smo 
jo imeli. Zaradi ugodne lokalne klime 
so kmetje pridelovali različno zelen-
javo celo leto. Izola je bila znana pred-
vsem po pridelavi zgodnje in prezimne 
zelenjave (spomladanska cvetača, 
čebula, paradižnik...) in po breskvah, 
ki so v spomladanskem času odele izol-
sko zaledje v rožnato barvo. Zelenjave 
in sadja je bilo dovolj za našo tržnico, 
zalagali pa smo še preostalo Slovenijo, 
hrvaško Istro in Zagreb. 
V obdobju dobre prodaje vina in po-
manjkanja rok za delovno intenzivno 
zelenjadarstvo in sadjarstvo ju je za-
menjalo vinogradništvo in oljkarstvo. 
Žal nimamo več samooskrbe z zelenja-
vo in sadjem. Slabša prodaja vina daje 
priložnost drugim panogam - opažamo 
večje zanimanje za pridelavo zelenjave 
in sadja. 
Imamo 7,5 ha najboljših kmetijskih 
zemljišč na lokaciji Morer. Le red-
kokatero mesto ima tako kvalitetna 
zemljišča na svojem pragu z vodnim 
virom za namakanje celotne površine 
v bližini. Površine so z ograjo zaščitene 
pred divjadjo. Za strokovno mnenje o 
možnostih kmetijske pridelave na tej 
površini smo povprašali specialistko 

Irena Vrhovnik

za zelenjadarstvo Jano Bolčič in spe-
cialistko za sadjarstvo Urško Klančar 
na kmetijski svetovalni službi KGZS 
izpostava Koper. Izvedeli smo, da je 
zemlja kakovostna in mikroklima zelo 
ugodna za zelo pestro pridelavo zelen-
jave in sadja. Povpraševanje po lokalno 
pridelani hrani narašča, ker vedno bolj 
cenimo kakovost in svežino. Predlagata 
celoletno pestro pridelavo zelenjave in 
zelišč. Pri sadnih vrstah bi dali pred-
nost breskvam, češnjam, kakiju, nam-
iznemu grozdju in tržno zanimivim 
sredozemskim sadnim vrstam, kot so 
fige in žižole. Na delu površine bi lahko 
uredili urbane vrtove za vse občane, ki 
bi želeli (p)ostati samooskrbni z zelen-
javo skozi celotno leto. Predlagata tudi 
učne vrtove namenjene vrtičkarjem, 
otrokom, šolarjem v osnovnih in sredn-
jih šolah, ki se ukvarjajo s hrano in tu-
rizmom. Poleg izobraževalnega namena 
bi bila taka ureditev odličen turistični 
produkt kot primer dobre prakse sa-
mooskrbe in sinergije med pridelavo 
hrane in turizmom, ki jo podpirajo tudi 
strategija EU Od vil do vilic in Zeleno 
gospodarstvo. 
Kmetje, ki sedaj obdelujejo tamkajšnja 
zemljišča, si prizadevajo za uresničitev 
take vizije. So usposobljeni in kreativni 
mladi kmetje, ki znajo z delavno roko 
pridelati kakovostno hrano in s podjet-
no žilico zadovoljiti potrebe po kakov-
ostni lokalni hrani.
 Na mladih svet stoji in ne jemljimo jim 
priložnosti, ki koristi tako njim kakor 
tudi širši javnosti v smislu samooskrbe. 
Poleg mladih pa tudi seveda vsem 
občanom, ki želijo jesti zdravo, lokalno 
pridelano hrano.

Uredništvo
“

“
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Razmišljajmo modro in 
uresničimo zeleno vizijo

Vaša lista Izola prihodnosti sodeluje v občinskem 
svetu, v katerem soodloča o vseh vprašanjih. Koliko 
ste po vaši oceni občinski svetniki zvesti svojim pred-
volilnim obljubam? 
Naša lista se od samega začetka zavzema za dobrobit 
občank in občanov Izole. Že ob razgrnitvi občinskega 
prostorskega načrta sva opozarjala, da bi ga bilo 
potrebno popraviti in sprejeti rešitve, ki so v dobrobit 
vseh nas, ki tu živimo. Nesprejemljivo je, da se preko 
tako pomembnega dokumenta poskuša zadovoljiti 
apetite tujih investitorjev in raznoraznih »prijateljev«. 
Hitro lahko ugotovimo, da se vnema po spremembah in 
izpolnjevanju predvolilnih obljub kar hitro ustavi ozi-
roma skopni. Mnoge svetnike ali bolje svetniške sku-
pine hitro premami osebni interes posameznikov ali 
interes kapitala, ki se zrcalita v sprejetih odločitvah, 
ki nimajo popolnoma nič z razvojem naše občine, kar se 
lahko zelo dobro opazi ob sprejetju občinskega prostor-
skega načrta.
Kaj najbolj očitate izolski občinski koaliciji?
V prvi vrsti netransparentno prodajo občinskih 
nepremičnin. Revizija poslovanja občine je namreč 
pokazala, da je bilo sedemnajst od enaindvajsetih na 
dražbi prodanih občinskih nepremičnin prodanih en-
emu ponudniku. Nadzorni odbor občine je pri tem 
ugotovil nekaj nepravilnosti, zato je občinsko vod-
stvo prijavil komisiji za preprečevanje korupcije in 
računskemu sodišču. Primer takšnega poslovanja je 
prodaja zemljišča ob Južni cesti v Livadah, ko se je 
dražbe udeležil le en ponudnik. Ko je stečajni uprav-
itelj Primorja prodajal zemljišče TPC-ja na isti lokaciji, 
je varščino vplačalo in oddalo šest ponudnikov.

Občinski prostorski načrt, ki ste ga omenili, bo pred-
met referenduma. Vaša lista Izola Prihodnosti je eden 
od pobudnikov referenduma. Zakaj ste se odločili za 
to? 
Naša lista ni pobudnik referenduma, temveč je to civ-
ilna Iniciativa Gibanje za Izolo.  Njihovi pobudi smo se 
z veseljem pridružili,  ker menimo, da je to edini način, 
da pride do sprememb v korist občanov. Do tistih spre-
memb za katere se je Lista Izola Prihodnosti v celotnem 
postopku sprejemanja akta v občinskem svetu borila in 
bila preglasovana z večinsko koalicijo, ki ji je edini cilj 
doseči uveljavitev prostorskega akta, ki bo kot tak v 
korist le peščici, ki bo od tega imela finančne koristi.  
Občinski prostorski načrt  bi moral temeljiti na stroko-
vni študiji, ki bi zajela večino interesov občanov  v zvezi 
z razvojem mesta; pravzaprav so pripravili ključni do-
kument ne da bi se posvetovali z občankami in občani 
Izole. Sedaj ga zagovarjajo s tem, da so vanj vložili 
preveč dela, da bi se ga spreminjalo. Od več kot 200 
prispelih pripomb na načrt so jih upoštevali le sedem.   
S tem so jasno  pokazali koliko jim pomeni dobrobit 
občank in občanov. Te spremembe nikakor niso in ne 
morejo biti v javnem interesu.  Namesto da bi se pos-
vetovali s krajani, so jih začeli zavajati – občinsko vod-
stvo je odsvetovalo referendum, češ da je OPN potrebno 
sprejeti pred silvestrovim, ker takrat preneha veljati 
obstoječi Prostorski ureditveni pogoji (PUP) in bi or-
ganizacija referenduma škodila Izoli. Občinska oblast 
je pred tem izjavila »da je res, da OPN vsebuje napake, 
vendar bomo zaradi izteka veljavnosti občinskih PUP-
ov s koncem leta 2021 napake odpravljali naknadno, in 
ne z referendumom, da ne ostanemo brez ključnega do-
kumenta. Sedaj, ko je državni zbor podaljšal veljavnost 
občinskih PUP-ov za dodatna tri leta, je edini razlog 

»Izola Prihodnosti« 
Intervju z občinskima svetnikoma Natašo Čerin in Markom Treskavico

za to, da se OPN uveljavi, izginil. To vedo vsi občinski 
svetniki, a občinska koalicija vztraja pri njegovi uvel-
javitvi ne da bi se prej izločile napake za katere tudi 
sami priznavajo, da se v njem nahajajo. Ni nam jasno 
zakaj moramo čez noč sprejeti dokument z napakami, 
ko pa imamo tri leta časa, da izdelamo kvalitetnega.
Pobudniki referenduma združeni v civilno iniciativo 
so večkrat potožili, da jim občina krati pravice.
Da je občinska oblast prepričana v kaj takega se zdi 
presenetljivo, saj se po drugi strani referenduma močno 
boji in ga ovira na vsakem koraku. Že datum referen-
dumskega glasovanja je sam po sebi dokaz, da so želeli 
pobudnike referenduma prikrajšati za možnost izvedbe 
kampanje, saj je morala biti izvedena v času praznikov, 
ki je primarno namenjen družini, ne referendumu. Če 
so na občini prepričani v svoj prav, zakaj se potem bo-
jijo tega, da bi pobudniki referenduma imeli možnosti 
izvesti kampanjo? Nenazadnje gre za ustavno pravico v 
katero so zvito posegli – 12 občinskih svetnikov je glas-
ovalo za to, da se udarni del referendumske kampanje 
umesti v božični čas.
Referendum je oblika neposrednega odločanja občanov 
o vprašanju, ki je pomembno za lokalno skupnost. 
Pomeni pravico vseh občanov, da s splošnim glaso-
vanjem sodelujejo  pri sprejemanju najpomembnejših 
odločitev, ki so sicer v pristojnosti občinskega sveta.  
Referendum in ljudska iniciativa sta obliki neposredne 
demokracije. Če občani ne moremo doseči svojih interes-
ov v korist večine skozi postopke v samem občinskem 
svetu, je referendum  edini način, da preprečimo raz-
voj Izole v smer iz katere ni povratka. Razvoj od kat-
erega občan – IZOLAN, ne bo imel koristi. Zato smo 
in bomo PROTI, dokler se OPN ne spremeni v korist 
večine. Sama uvrstitev referenduma takoj za praznike 
9. 1. 2022 je jasna slika, kako  župan s koalicijo na vse 
načine skuša ovirati postopek izvedbe referenduma.  To 
se kaže tudi na ta način, da so  sami občinski funkcion-
arji pred kratkim celo ustanovili iniciativo, ki na Face-
booku objavlja izjave podpore posameznikov, ki bodo od  
OPN, ki ga želijo uveljaviti, imeli osebno korist. 

Kaj bi sporočili bralcem v zvezi z referendumom?
Predvsem, da so pobudniki referenduma zgolj opozorili 
na nepravilnosti, mi kot lista Izola prihodnosti pa smo 
večkrat pokazali, da nam ni vseeno za prihodnost Izole 
in si prizadevali za to, da pride do referenduma o OPN. 
Pomagali smo zbirati glasove zanje. 
Sedaj so Izolanke in Izolani tisti, ki morajo pokazati, 
da jim je mar za mesto v katerem živijo. To je ključno 
za referendum. Občinska oblast računa na splošno 
nezainteresiranost ljudi za delo občinske uprave. Zato 
si upajo delovati s toliko »korupcije« v svojem delu in 
pričakujejo, da ne bo odkrita in kaznovana – prav zara-
di nezainteresiranosti ljudi za njihovo delo. Izolane 
pozivamo naj jim pokažejo, da nam je mar za Izolo in 
da na referendumu glasujejo PROTI.
Kaj se bo zgodilo, če bo OPN na referendumu za-
vrnjen? 
Le to, da  se bo še letos iz razveljavljenega dokumenta 
odstranilo vse »nepravilnosti«, za katere je občinska 
oblast že priznala, da jih je potrebno odpraviti. 
Tako popravljen dokument bi imel pečat volje občank in 
občanov, kar bi moralo biti pomembno občinski oblas-
ti. Občina potrebuje OPN, ki bo v soglasju z izolskimi 
kmetovalci in ne tak, ki bo izvajal nasiljem nad njimi.

“

LOKALNO
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Stroški ogrevanja, električne energije 
in vode predstavljajo velik del gos-

podinjskega proračuna in plačevanje 
teh položnic lahko predstavlja resničen 
izziv. Cene energije so praktično čez noč 
skokovito narastle, mi pa zaradi zime in 
pandemije več časa preživljamo v svojih 
domovih in posledično potrebujemo več 
ogrevanja. Številne med nami čakajo 
mrzli praznični dnevi in mrzla zima. 
Ocene kažejo, da v Evropi več kot 50 
milijonov ljudi pozimi ne zmore ogrevati 
svojih domov na ustrezno temperaturo 
in se sooča z zamudami pri plačevanju 
računov za energijo. Še posebej so pri 
tem izpostavljene ženske. Tudi v Sloven-
iji ima podobne težave vsaj 35.000 gos-
podinjstev.
Z majhnimi spremembami morda ne 
moremo popolnoma rešiti težav, lahko 
pa si vsaj malo izboljšamo počutje v 
svojem domu (in olajšamo plačevanje 
položnic). Predstavljamo nekaj predl-
ogov, kako si izboljšati udobje doma in 
kako vplivati na znižanje zneskov na 
položnicah.
Veliko toplotnih izgub nastane skozi 
okna in vrata, zato pred kurilno sezono 
preverimo tesnjenje. Na netesna okna in 
vrata prilepimo tesnilo. Boljši so gumi-
jasti kot penasti trakovi, saj se ohranijo 
dlje časa. Tesnila na okna oziroma vrata 
namestimo po celi stični površini. 
Vlaga v bivalnih prostorih in pojav 
plesni negativno vplivata na zdravje 
ljudi. Vsak dan za kratek čas na široko 
odprimo okna - na splošno je dovolj pet 
minut prezračevanja po tri- do štirikrat 
na dan. Najučinkovitejše je navzkrižno 
prezračevanje. Če imamo okna pozimi 
dlje časa odprta na stežaj, nas to lahko 
stane več kot sto evrov na leto. 
Kjer se le da, izkoristimo naravno svet-
lobo, ki je tudi očem najbolj prijazna, 
obenem pa je brezplačna. Luči vklopimo 
samo v prostorih, kjer jih potrebujemo. 
Izberemo LED sijalke, ki porabijo 80 % 
manj energije in delujejo desetkrat dlje 
od navadnih. 
Ne pozabimo, da naprave in aparati (TV, 
računalnik ipd.) tudi v stanju priprav-
ljenosti še naprej porabljajo električno 
energijo, nekateri kar eno tretjino en-
ergije, ki jo sicer porabijo med delovan-
jem. Zato je smiselno večino naprav 
popolnoma izklapljati. Ena od rešitev je 
uporaba podaljška z več vtičnicami s sti-
kalom za izklop, ki omogoča enostaven 
izklop za več naprav naenkrat.
Radiatorji pravilno delujejo le tedaj, 
ko omogočimo pravilno kroženje zraka 
v prostoru, zato radiatorjev ne pokri-
vamo, npr. z zavesami ali pohištvom. 
Tam, kjer so radiatorji postavljeni 
ob neizolirano steno ali okno, je 
priporočljivo ob njihovo zadnjo stran 
postaviti posebno izolacijsko ploščo, ki 

se dobi v trgovinah s tehničnim blagom. 
Če je možno, poskusimo prati redkeje. 
Perimo le tedaj, ko je perila dovolj za 
poln boben, ali pa izberemo program 
za polovično naložen boben, s čimer pr-
ihranimo tudi do 25 % energije. Peremo 
na nizki temperaturi (30° C ali 40° C), 
saj tako prihranimo tudi več kot 50 % 
energije. Namesto v sušilnem stroju, 
perilo posušimo zunaj – tako je sušenje 
brezplačno! Tudi sušenje perila v pros-
torih je ustrezno, vendar moramo ob 
sušenju perila v prostoru le-tega redno 
zračiti.
Zamrzovalniki in hladilniki porabijo 
veliko električne energije. Pri nakupu 
novega se odločimo za čim bolj varčnega. 
Optimalna temperatura v hladilniku je 
od 6 do 7°C, v zamrzovalniku pa -16 do 
-18°C. Temperature ne nastavimo na 
prehladno, saj za vsako stopinjo manj 
hladilnik porabi 6 % več električne en-
ergije. Iz hladilnika in zamrzovalnika 
redno odstranjujmo ledene obloge in ju 
ne postavimo v neposredno bližino tele-
sa ali naprave, ki oddaja toploto (radia-
tor, štedilnik…).
Za zmanjšanje pretoka vode uporabimo 
varčevalni nastavek za pipo oziroma 
aerator ali varčno ročno prho oziroma 
glavo tuša. Pri rabi varčne ročne prhe 
lahko zgolj pri tuširanju prihranimo 
več kot 100 evrov na leto. Namestitev 
aeratorjev in varčne ročne prhe je zelo 
enostavna. Poraba vode pri prhanju je 
ponavadi trikrat manjša (približno 50 
litrov) kot pri kopanju (od 150 do 200 
litrov). Vestno zapirajmo pipo takrat, 
ko vode neposredno ne potrebujemo. Če 
imamo dvotarifno merjenje električne 
energije, je cenovno učinkovit ukrep 
tudi ogrevanje vode ponoči, če imamo 
električni grelec vode. 
Če ne zmoremo primerno ogreti pros-
tora, poskusimo ogreti vsaj svoje telo. 
Pripravimo si topel napitek ali topel 
obrok, obujmo volnene copate, dodajmo 
dodaten sloj oblačil ali pa se pokrijmo z 
odejo, še posebej če nekaj časa sedimo 
ali ležimo. Tudi telesna aktivnost greje. 
Če ne trpimo zaradi gibalnih ovir ali 
bolezni, se poskusimo gibati in biti ak-
tivni, da se ogrejemo. Že hiter sprehod 

Imate težave s plačev-
anjem položnic za 
energijo? Niste sami.
Lidija Živčič, Focus - društvo za sonaraven 
razvoj

ali nekaj vaj nam lahko pomaga, da se 
počutimo topleje.
Z naštetimi koraki lahko vsaj malo 
izboljšamo svoje počutje doma, vendar 
so za večje spremembe pogosto potrebni 
večji koraki. Ker vemo, da večji koraki 
pomenijo tudi več denarja, se ponavadi 
na tem mestu ustrašimo, vendar nikar: 
v Sloveniji imamo na voljo sredstva iz 
Eko sklada, ki nam lahko pomagajo 
financirati večje ukrepe. Prvi korak 
je brezplačen posvet z energetskim 
svetovalcem iz mreže ENSVET, ki 
pomaga odkriti, kakšni ukrepi so prim-
erni in kako se jih da financirati iz sred-
stev Eko sklada. 
Tudi če nimamo sredstev za investicije, 
se ne prestrašimo: za prejemnice in pre-
jemnike socialne podpore ima Eko sklad 
na voljo programe, ki v celoti pokrijejo 
investicijo v varčno rabo energije – torej 
vam ni potrebno za ukrepe plačati pop-
olnoma nič. 
Društvo Focus v sklopu evropskega pro-
jekta EmpowerMed izvaja različne de-
javnosti, ki nam lahko pomagajo. Če ste 
iz ene izmed štirih obalnih občin (Koper, 
Izola, Piran in Ankaran) ter prejemate 
socialno pomoč ali varstveni dodatek oz-
iroma vaši prihodki oziroma pokojnina 
znašajo največ 500 evrov mesečno, se 
lahko prijavite na brezplačni obisk en-
ergetske svetovalke na domu, v sklopu 
katerega boste dobili brezplačne nap-
rave za varčevanje z energijo in vodo. 
Prav tako vam lahko pomagajo prever-
iti, ali ste upravičeni do subvencij Eko 
sklada, povedo, kako izpolniti potrebno 
dokumentacijo in kako jo vložiti na Eko 
sklad. 

SLOVENIJA

“
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SLOVENIJA

V Ljubljani cene najemnin, stano-
vanj, življenjskih stroškov, kave in 

čaja v lokalih rastejo v nebo. Z novim 
letom se je povišala še cena parkirnin 
v centru mesta, s čimer želijo na občini 
doseči trajnostno mobilnost. V tujini se 
tega lotevajo drugače. Najprej poskrbijo 
za dostopnejši, poceni in bolj razvejan 
javni promet, ki prebivalce in obisko-
valce mest privabi sam od sebe. 
 
Mestna občina Ljubljana je cene 
parkirnin zvišala »z namenom, da ne bi 
spodbujali prihodov v mestno središče 
z avtomobilom in tako zagotovili več 
prostih parkirnih mest za stanovalce 
ter vplivali na spreminjanje potovalnih 
navad v smeri spodbujanja trajnostne 
mobilnosti in parkiranja na parkiriščih 
P+R.« Parkiranje se je tako v coni 1 
podražilo za 80 centov (na 1,2 evra) 
na uro, v coni 2 pa za 10 centov (na 70 
centov) na uro. Parkirnina je ostala ne-
spremenjena le v coni 3, se je pa za 10 
centov podražilo še dnevno parkiranje 
na mestnih parkiriščih P+R, ki je po 
novem izenačeno s ceno ene vožnje z 
mestnim avtobusom, ki se giblje pri 1,3 
evra. Podaljšalo se je tudi plačevanje 
parkiranja po dnevni tarifi na 
parkiriščih Sanatorij Emona na Kolod-
vorski, NUK2, na Metelkovi, na obeh 
parkiriščih v Tivoliju in na strelišču na 
Dolenjski. Namesto med 7. in 19. uro je 
parkiranje na omenjenih lokacijah po 
novem plačljivo od 6. do 22. ure.
Zaostritve na področju mirujočega pro-
meta na MOL uvajajo zato, ker si želijo 
v mestnem središču zmanjšati število 
avtomobilov. Parkiranja v centru ne 

Najdražje mesto na svetu

morejo povsem ukiniti, saj se zavedajo, 
»da je v določenih primerih dostop z av-
tom nujen.« Po njihovih besedah so na 
željo stanovalcev že leta 2018 uvedli 
podaljšanje časa, ko se plačuje parkirni-
na, tokrat z ukrepi nadaljujejo. »Od leta 
2007 zmanjšujemo število parkirnih 
mest in jih nadomeščamo v (podzem-
nih) garažah. Delno zaradi preureditve 
cest in javnega prostora, delno zaradi 
strožje parkirne politike, ki je skladna s 
Celostno prometno strategijo, ki smo jo 
sprejeli 2017.«  Glavni namen visokega 
povišanja cen naj bi bil »poenotenje cen 
parkiranja v območju časovno omejene-
ga parkiranja.« Z enakim namenom naj 
bi tudi »razširili območja, kjer se plačuje 
parkirnina« in postavili nove parko-
mate na drugih območjih po Ljubljani. 
»S tem tudi stanovalcem omogočamo 
lažje in cenovno ugodnejše parkiranje s 
parkirno dovolilnico,« odgovarjajo.
Pri tem se zdi, da so na občini pozabili 
na dejstvo, da v centru mesta predvs-
em v starejših stavbah večinoma živijo 
študenti, ki v svoja prebivališča pogosto 
niso prijavljeni, zato ne morejo dosto-
pati do parkirnih dovolilnic. Tudi če bi 
jim to uspelo, je sam župan na tiskovni 
konferenci povedal, da že sedaj v resnici 
obstaja več dovolilnic, kot je v centru 
mesta na voljo parkirnih mest. Za 750 
parkirnih mest so namreč izdali 1500 
dovolilnic. Pri tem so omogočili izdajo 
ene dovolilnice na stanovanje in men-
da naj zaenkrat ne bi imeli problemov 
glede tega.
Pozabili pa so tudi na še en pereč prob-
lem, na katerega prebivalci opozarjajo 
že od postavitve avtomatov za parkirni-
no po mestu. S tem ne mislimo na avto-
mate, ki so jih postavili v Rožni dolini na 
ulice, ki so jih prebivalci pred desetletji 
betonirali na lastne stroške. Mislimo na 
plačevanje parkirnine v nočnem času, 
za katerega z MOL odgovarjajo, da »če 
bi bilo potrebno plačevanje parkirnine 
tudi v nočnem času, se bodo parkomati 
ustrezno preprogramirali.« Trenutno 
to pač ni mogoče. Če pride voznik avto-
mobila na parkirno mesto sredi noči, si 
mora zgodaj zjutraj nastaviti budilko, 
da gre lahko plačat parkirnino. Sredi 
noči je ne more plačati za nekaj jutran-
jih ur vnaprej. Mestni redarji pa so celo 

Pia Nikolič znani po tem, da kazni radi pišejo že 10 
minut čez sedmo jutranjo, kar pomeni 
da se je to sedaj morda premaknilo na 
uro prej, ko poteče brezplačno parkiran-
je. Čez noč zato avta ne morete pustiti 
na parkirnem prostoru v centru mesta, 
razen če ste eni od redkih posvečenih, ki 
so uspeli dešifrirati dolgo in zapleteno 
možnost plačila s pomočjo časovnega 
zamika pošiljanja SMS-sporočila, ki de-
luje kot plačilo. Ali, če ste se odločili, da 
boste namesto parkirnine raje plačali 
12 evrov kazni za neplačilo parkirnine.

Težko se je izogniti dejstvu, da gre za še 
enega v nizu ukrepov, ki dražijo življenje 
povprečnega meščana v Ljubljani. Manj 
pa je možnosti, da bo občina s tem doseg-
la hiter prehod na trajnostno mobil-
nost. Še vedno se predvideva izgradnja 
podzemne garaže pod osrednjo tržnico, 
ki k zmanjšanju prometa ne bo pripo-
mogla. Pri opozarjanju na trajnost pa se 
prevečkrat pozabi tudi to, da (pre)niz-
ko plačilo za denimo letno uporabnino 
sistema BicikeLJ prebivalci plačujejo 
s povečanjem števila svetlobnih oglas-
nih tabel po mestu, ki povzročajo ve-
liko svetlobno onesnaženost in slabšo 
vidljivost v prometu. Navidezno spod-
bujanje trajnosti je v tem primeru za 
okolje še vedno škodljivo.
Strateški načrt za obdobje 2022-2027, 
ki so ga pretekli teden sprejeli na seji 
skupščine družbenikov Javnega hold-
inga Ljubljana, sicer obljublja nekat-
ere izboljšave, ki bodo imele na dosego 
trajnostne mobilnosti najverjetneje več 
vpliva. Nedavno so denimo odprli novo 
avtobusno linijo številka 16 s krožno 
potjo okoli Mestnega loga, do leta 2027 
pa LPP načrtuje še nakup 92 okolju 
prijaznejših avtobusov. »Poleg ob-
nove in širitve voznega parka, je eden 
najpomembnejših projektov izgradnja 
novega servisno-vzdrževalnega centra, 
ki vključuje nadstrešnico s fotovoltaično 
elektrarno.«
A vsi načrti ne omenjajo večje pogos-
tosti voženj avtobusov, podaljšanja ur 
voznih redov, dodajanja novih cestnih 
pasov, namenjenih zgolj javnemu pro-
metu ali znižanja cene vozovnic. Rast 
cen bo pač težko koga prisilila v izogib 
vožnji v center, če je do njega brez avta 
težko dostopati. K temu nas ne spodbu-
ja niti višina cene vozovnice za mestni 
avtobus, ki znaša 1,3 evra. Za podobno 
časovno trajanje, a premagovanje veliko 
večjih razdalj, boste denimo na Dunaju 
plačali 2,4 evra, v Berlinu pa 3 evre, 
pri čemer naj še omenimo, da sta višini 
povprečne plače v obeh tujih mestih kar 
štirikrat višji od slovenske. “



8

SVET

Po dveh sobotah množičnih protes-
tov proti odprtju rudnika na zahodu 

Srbije, ki so potekali v najmanj petde-
set krajih, je njen vsemogočni in neza-
menljivi predsednik Aleksandar Vučić 
pojedel svojo le nekaj dni staro besedo, 
da si glede novega zakona ne bo prem-
islil, razen če ga protestniki ubijejo ali 
zamenjajo na volitvah. Naznanil je vr-
nitev zakona o razlastitvi na zakonoda-
jno glasovanje in imperativno svetoval 
svoji vladi, da spremeni zakon o refer-
endumu in ljudski iniciativi. Prvi zakon 
bi namreč omogočil multinacionalki Rio 
Tinto ugoden nakup, po domače krajo, 
privatnih zemljišč, kjer si želijo postavi-
ti rudnike litija, jadarita in bora. 

Reka tinte
Rio Tinto je britansko-avstralska korpo-
racija, ki velja za drugo največjo rudar-
sko družbo na svetu in se ukvarja z 
izkopavanjem bakra, diamantov, zlata, 
urana in litija. Za seboj ima dolgo zgo-
dovino uničevanja okolja za kapitalske 
interese srednje- in zahodnoevrop-
skih gospodarstev, ki si rade pripnejo 
značko okolju prijaznih ekonomij. Zad-
nji modni trend okoljevarstvenih značk 
so električni avtomobili, ki služijo za 
primeren izgovor tudi v primeru repri-
vatizacije srbskih zemljišč. Nenazadnje 
za svoje delovanje potrebujejo baterije, 
ki so narejene prav iz litija.  
Zaradi širitve rudnika na zahodu Avs-
tralije in posledičnega uničenja svete 
staroselske jame v Juukan Gorgeu, v 
kateri so svoje sledi pustili ljudje, ki 
so tam živeli pred 46.000 leti, je deni-
mo odstopil prvi mož podjetja Jean-
Sebastien Jacques. Okoljevarstveniki 
opozarjajo tudi na posledice rudarjenja 
v Indoneziji, korporacija pa je bila pov-
ezana še z državljansko vojno na Papui 
Novi Gvineji med letoma 1988 in 1998, 
v kateri je umrlo več kot 10.000 ljudi. 
Družba naj bi namreč financirala vlad-
no stran v boju proti separatistom v pro-
vinci Bougainville, ki so si poleg boja za 
neodvisnost prizadevali tudi za zaprtje 

SRBIJA: 

ekologija 
do Tokia    

Jaka Virant

za okolje škodljivih rudnikov.
V Srbiji Rio Tinto buri duhove že vsaj od 
konca leta 2020, ko je srbska vlada pod 
vodstvom Vučićeve Srbske napredne 
stranke in premierke Ane Brnabić iz 
iste stranke z uredbo sprejela Prostor-
ski načrt področja posebnega namena 
za jadarit, ki ga je konec julija letos kot 
prva enota lokalnega samoupravljanja 
sprejela občina Loznica v dolini reke Ja-
dar. V Loznici oziroma na področju tako 
imenovanega projekta Jadar so namreč 
velike količine litija in jadarita. Po 
nekaterih ocenah gre celo za eno izmed 
največjih nahajališč na svetu, ki so ga 

odkrili v začetku tisočletja. 
Ob upognitvi hrbtov lokalnih politikov 
so proti razprodaji zemljišč, skupaj z 
domačini v Loznici, protestirale neka-
tere okoljevarstvene organizacije. V 
občinskem parlamentu so namreč spre-
jeli spremembo prostorskega načrta in 
namenske rabe območja na katerem bi 
potekal izkop rudnin. 

Zakon o kolonizaciji
Širše ogorčenje javnosti je sprožil šele 
sprejem dveh zakonodajnih sprememb 
v srbskem parlamentu, ki ga zaradi 
bojkota opozicije na zadnjih volitvah 
leta 2020 absolutno obvladuje Srbska 
napredna stranka. Gre za dva nova 
zakona, prvi govori o razlastitvi, ki 

definira procese odvzemanja ali ome-
jevanja nepremične lastnine za namen 
vzpostavljanja javnega interesa, drugi 
pa se ukvarja s spremembo zakona o 
referendumu in ljudski iniciativi, ki 
znatno omejuje referendumske post-
opke. Predvsem v okviru zbiranja podp-
isov za referendumsko pobudo z zahtevo 
po notarsko overjenem podpisu, ki seve-
da predpostavlja tudi upravno takso za 
posameznike. Jasno je, da sprememba 
zakona o referendumu služi novemu za-
konu o razlastitvi, saj bi ga državljani z 
oteženo pravico do referenduma na tak 
način težje zaustavili. Zato je zakon o 
razlastitvi toliko pomembnejši, ker je 
namenjen ravno lažji izvedbi projekta 
Jadar. Z drugimi besedami gre za multi-
nacionalno izkoriščanje srbskih rudnin 
za kitenje Evropske unije z ekološko 
prijaznim perjem. 

Protesti
Prvo soboto po sprejemu kolonialne 
zakonodaje so številne okoljevarst-
vene nevladne organizacije s pomočjo 
nekaterih bolj ali manj oportunističnih 
opozicijskih politikov pozvale prebival-
stvo k protestu. Med njimi se je najbolj 
izpostavil Savo Manojlović iz organi-
zacije Kreni-Promeni. Skupaj so po celi 
Srbiji, najmnožičneje v prestolnici, vz-
postavili blokado najprometnejših cest. 
Protestniki so že v začetku vzpostavili 
dve zelo jasni zahtevi - preklic zakona 
o razlastitvi in spremembo zakona o 
referendumu in ljudski iniciativi.Več 
desettisočglavo množico protestnikov so 
režimski mediji, kot je televizija Pink, 
ocenili na nekaj deset glav. Predsednik 
vlade pa na približno deset tisoč. Odziv 
oblasti na takšno množično zbiranje se 
je najmočneje manifestiral v Šabcu, kjer 
se je v nekem trenutku policija, ki naj bi 
vzdrževala javni red in mir, umaknila iz 
blokirane avtoceste. V naslednjem tre-
nutku je z bagrom v množico, zagotovo v 

Španska izkušnja s podjetjem Rio Tinto: onesnaženje v občini Les Frailes  (vir: Wiki)

Javnost močno nasprotuje 
načrtom premierja Vučića

Ob upognitvi hrb-
tov lokalnih politikov 

so proti razprodaji 
zemljišč, skupaj z 

domačini v Loznici, 
protestirale nekatere 
okoljevarstvene or-

ganizacije
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Direktor nemške organizacije Human Rights 
Watch je predsednika Mednarodnega ol-

impijskega komiteja (MOK) Thomasa Bacha 
in druge najvišje uradnike pozval k odstopu v 
zvezi z zimskimi igrami v Pekingu prihodnji 
mesec.
Gostiteljica Kitajske se sooča s kritikami 
zaradi ravnanja z manjšinami, kot so Ujguri 
v Xinjiangu in Tiberanci, pa tudi zaradi zati-
ranja gibanja za demokracijo v Hongkongu in 
groženj Tajvanu.
Wenzel Michalski je v nedeljo zvečer za ra-
dio Deutschlandfunk povedal, da so potrebne 
spremembe.
»Če celo poslovni sektor zahteva, da poslovneži 
obsojajo kršitve človekovih pravic v Xinjiangu, 

SVET

ZOI: Šef MOK-a mora odstopiti

V Turčiji 
inflacija
skoraj

30 %
Inflacija v Turčiji vse bolj uhaja 

izpod nadzora. Stopnja in-
flacije je decembra poskočila 
nad trideset odstotno mejo, kar 
na medletni ravni dosega 36,08 
%, to je tudi najvišja raven v 
približno dveh desetletjih, je v 
ponedeljek v Ankari sporočil 
turški statistični urad. Analitiki 
so bili presenečeni nad močjo 
rasti cen. Pričakovana inflacija 
je bila okoli 27 %. 
Stopnja se je od poletja več kot 
podvojila. Na dvig življenjskih 
stroškov so v zadnjem času 
vplivale tudi višje cene hrane. 
Samo od novembra do decem-
bra je bila inflacija 13,6 %. De-
cembra so se cene pri proizva-
jalcih medletno zvišale celo za 
79,89 %. Cene, ki jih proizvajalci 
zaračunavajo za svoje blago, 
se bodo verjetno vsaj delno z 
nekaj zamude prenesle na cene 
življenjskih potrebščin. 
Hitro znižanje tečaja turške lire, 
ki gre z roko v roki z inflacijo, 
podraži uvoz blaga v državo.  
Poleg tega so cene surovin na 
svetovnem trgu razmeroma 
visoke. Tudi zato je država v 
težki gospodarski situaciji, ki se 

Turčija: dvig cen bo vplival tudi na cene življenskih potrebščin 
(vir: pexels)

Zimske olimpijske igre: priprave potekajo, zapletlo se je pri politiki 
(vir: pexels)

duhu vzpostavljanja reda in miru, zapel-
jal Nebojša Stojićević Jarin, član loka-
lnega odbora vladajoče Srbske napredne 
stranke. Hujše poškodbe protestirajočih 
je preprečil Dragan Milovanović - Crni, 
ki je s svojo levico odstranil voznika 
bagra in njegovega pomočnika. A brez 
skrbi, specialne enote Srbske napredne 
stranke so svojega kolega obvarovale 
(v črnih avtomobilih znamke Škoda, 
kakršne čisto po naključju vozijo zapos-
leni v šabski občinski upravi in imajo 
po golem naključju tudi enake regis-
trske tablice). Prispeli so v črne jakne 
oblečeni, s palicami in dvema kladivo-
ma oboroženi mladeniči, ki so z udarci 
pripeljali incident h koncu. 
Medtem ko je spopad Dragana Milo-
vanovića Crnega z bagristi pričel svojo 
sodno pot, predsednik države Alek-
sandar Vučić pa je zagotovil, da od za-
konov ne bo odstopil, saj se politika ne 
odvija na ulicah - razen z bagrom, so 
prihodnjo soboto Srbi še množičneje 
zasedli najprometnejše ceste po ce-
lotni Srbiji. Do incidenta med protest-
niki in režimskimi plačanci je tokrat 
prišlo v Novem Sadu, ko je nekaj de-
set privržencev zakona o razlastitvi 
poskušalo kamenjati veliko številčnejšo 
množico. A že po nekaj trenutkih so 
panično iskali zatočišče v ozkih ulicah, 
saj je na njih planila množica. Očitno 
je bil poraz nasilnežev proti civilistom 
dovolj močan razlog, da si je Aleksandar 
Vučić premislil in napovedal, da bo za-
kon o razlastitvi vrnil v ponovno glaso-
vanje v parlament. Vladi pa je naročil 
naj nemudoma sproži popravke zakona 
o referendumu in ljudski iniciativi. 

Mrhovinarska opozicija
Protestniki so torej dosegli izpolnitev 
svojih dveh natančnih zahtev, če gre 
predsedniku Vučiću verjeti na besedo. A 
kolonialnih praks Ria Tinta v spregi z 
vladajočo politiko zagotovo še ni konec. 
Ob zagotovitvi zahtev Vučić namreč ni 
omenjal prekinitve projekta Jadar ali 
sodelovanja z Rio Tintom, čeprav so mu 
škodljivost takšnega delovanja povsem 
jasno pojasnili tudi lokalni podporniki 
Srbske napredne stranke v Loznici, ko 
jih je obiskal po drugemu protestu. Tega 
se kot kaže zaveda tudi večina protest-
nikov, ki še vedno vztraja z blokiran-
jem prometa ob sobotnih popoldnevih. 
A če protesti predstavljajo novost v 
oblastniškem zavedanju moči organ-
iziranega prebivalstva in optimizem v 
srbskem javnem prostoru, so stranski 
produkt protestov proti rudniški kolo-
nizaciji na površje ponovno privlečene 
tako imenovane opozicijske politike, ki 
poskušajo jadrati na uporniškem valu, 
čeprav so se do sedaj že velikokrat iz-
kazali predvsem za pručko trenutni in 
vsakokratni oblasti. Med njimi vodilno 
mesto prevzema skrajni desničar Boško 
Obradović s stranko Dveri, ki že snuje 
tako imenovano Združenje nacional-
istov s Patriotskim blokom in dokaj 
samoironično poimenovano stranko 
Novi ljudje za zamenjavo sistema. 

potem mora biti gospodu Bachu in drugim jas-
no, da je prišel njihov čas,« je dejal Michalski.
Po mnenju Michalskega je zdaj čas, da se »raz-
bije« moč večjih športnih organizacij, kot sta 
MOK in nogometna FIFA, ki je pod kritikami 
zaradi podelitve svetovnega prvenstva 2022 v 
Katarju.
Bach je zagovarjal izbiro Pekinga in dejal, da 
bodo človekove pravice med uprizoritvijo iger 
od 4. do 20. februarja spoštovane. 
Bach trdi, da je MOK političen nevtralen in da 
imajo igre v Pekingu politično podporo, čeprav 
države, kot so ZDA, Velika Britanija, Kanada, 
Avstralija in Nova Zelandija, na olimpijske igre 
ne bodo poslale nobenega političnega urad-
nika. DPA

odraža v visoki brezposelnosti. Razmere že mesece zaostruje 
turška centralna banka, ki je pod pritiskom turškega preds-
ednika Recepa Tayyipa Erdoğana v zadnjem času kljub visoki 
inflaciji vse bolj zniževala ključno obrestno mero. Centralni 
bankirji se običajno borijo proti galopirajoči inflaciji z višjimi 
ključnimi obrestnimi merami. 
Na deviznem trgu je bila turška lira v ponedeljek pod pritiskom. 
V primerjavi z dolarjem in evrom se je zjutraj tečaj znižal za več 
kot 2 %. DPA

“
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Policija, vojska, statistični urad, 
finančna uprava, energetika (in še 

bi lahko naštevali) so v času od nastopa 
tretje Janševe vlade podvrženi vodstvu 
politično nastavljenih funkcionarjev. 
Podobno je v kulturi, kjer se je pre-
komerno politično kadrovanje pričelo 
še pod prejšnjo vlado, v kateri je Min-
istrstvo za kulturo vodila stranka SD. 
V ožjem krogu simpatizerjev največje 
vladne stranke se morda zdi, da vse 
poteka kot po maslu, a nekatere in-
stitucije zaradi tega izgubljajo ugled 
tako doma kot v mednarodnem merilu. 
Kaj se je spremenilo?
Galerije in muzeji svoje projekte in 
razstave večinoma pripravljajo več let 
vnaprej, tako da pomanjkanje stroko-
vnega znanja, povezav in vodstevnih 
izkušenj novih kadrov zaenkrat ver-
jetno še ni prišlo povsem v pravo luč. 
Vse našteto so novim direktorjem 
namreč očitali že ob nastopu funkcije. 
Večinoma je šlo za primere, ko je min-
ister za kulturo Vasko Simoniti nova 
imena nastavljal mimo mnenja pro-
gramskih in nadzornih svetov javnih 
zavodov. Danes marsikje odzvanja, da 
se novi direktorji mešajo v besedila av-
torjev razstav, nadlegujejo podrejene, 
stroko pa ignorirajo in ravnajo po last-
nih merilih, ki spodbijajo kvaliteto in 
sloves, ki so si ju institucije zgradile 
skozi leta.
Med prvimi je bila kot nastavljena s 
strani politike v medijih omenjena Bar-
bara Juršič, direktorica Tehniškega 
muzeja Slovenije. Očitali so ji, da ima 
premalo strokovnih izkušenj in da kot 
prevajalka ni primerna za ta vodst-
veni položaj. Prejšnji minister za kul-
turo, Zoran Poznič iz stranke SD jo je 
namreč imenoval mimo mnenja sveta 
zavoda, ki je dal pozitivno mnenje samo 
prejšnji direktorici Nataliji Polenec. Pri 
tem krivde Juršič ni opralo dejstvo, da 
je njen tast čisto slučajno Franc Lob-
nik, nekdanji kandidat SD za ministra 
za okolje. 
Direktorica je sicer s svojim dosedan-
jim delom zadovoljna in nanj ponosna. 
V tem dobrem letu je med dosežki iz-
postavila to, da je v okviru slovenske-

Mandati   pod      drobnogledom

ga načrta za okrevanje in odpornost 
načrtovana prenova muzeja v Bistri, 
kupilo pa se je še bližnji Koblerjev mlin.
Novo vodstvo je dobil tudi Muzej novejše 
zgodovine. Kajo Širok so zamenjali z 
Jožetom Dežmanom - človekom, ki je 
Zvezo borcev javno preimenoval v »zv-
ezo norcev«. S človekom, ki je novembra 
letos verjel, da ga hočejo cenzurirati, ko 
ga je skupnost muzejev Slovenije poz-
vala, da naj se do prejšnje direktorice 
obnaša bolj vljudno. Po njegovem naj bi 
z javnimi pismi, ki so jih objavili neka-
teri mediji, želel z njo vzpostaviti di-
alog. V enem od pisem je Širok pozval k 
odstopu s funkcije predsednico sloven-
skega ICOM-a, mednarodnega muze-
jskega sveta. Do danes mu ni odgovori-
la. O novih vsebinskih dosežkih muzeja 
v zadnjem času nismo dosti izvedeli. Je 
pa simpatizer SDS, ki je v času druge 
Janševe vlade leta 2012 vodil Arhiv Re-
publike Slovenije, uspel dobiti sredstva 
za delno obnovo in za saniranje odvod-
njavanja. 
Še en muzej z novim vodstvom je lani ob 

tem času postal Narodni muzej Sloveni-
je. Barbaro Ravnik, arheologinjo s 
tridesetletnimi izkušnjami, je Simoniti 
mimo mnenja stroke zamenjal s Pav-
lom Carjem. Človekom brez izkušenj, 
ki je povrh vsega zbiralec, za katere 
Etični kodeks Mednarodnega muze-
jskega sveta določa, da je etično sporno, 
če so hkrati direktorji in uslužbenci 
muzejev. Njegov glavni dosežek naj bi 
bil ta, da je »Narodni muzej Slovenije 
začel izvajati svoj največji projekt in 
glavno vodilo petletnega strateškega 
plana - postavitev razstave o zgodovini 
Slovencev.« Iz naslova razstave veje 
populistični domoljubni duh za katere-
ga glede na usmeritev vlade težko ver-
jamemo, da ne bo smrdel po hkratnem 
ubijanju zgodovine vsega ostalega ali 
revizionizmu.
Med opaznejšimi menjavami je v zad-
njih mesecih še menjava direktorja 
Muzeja za arhitekturo in oblikovanje 
Matevža Čelika, ki je nedavno postal 
eden od kustosov za Evropsko pres-
tolnico kulture v romunskem kraju 

Pia Nikolič Poplave v Moderni ali zakaj 
so morali prestaviti razstavo 
Picassa v MSUM
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KULTURA

Mandati   pod      drobnogledom

Temišvar. Čelika so izbrali na podlagi 
presoje strokovne komisije, ki ga je 
izbrala, ker je MAO pod njim postal 
»ena najpomembnejših prostorskih in-
stitucij v Evropi.« Medtem na njegovem 
prejšnjem mestu sedi Bogo Zupančič, 
nekdanji kustos v omenjenem muzeju, 
ki je na mesto prav tako prišel mimo 
mnenja programskega in nadzornega 
sveta in strokovne javnosti. Kot največji 
uspeh mandata je novi direktor navedel 
novo programsko zasnovo, ki se bo šele 
zgodila in »bo rezultirala v reprezenta-
tivni stalni postaviti ob koncu man-
data.« Zgodba iz tega muzeja je tako 
še ena od pripovedi o begu možganov v 
tujino. Pri čemer situacije ne izboljšuje 
trditev portala 24ur, da naj bi Zupančič 
na to mesto pravzaprav prišel po izbiri 
Mitje Čandra, med drugim kandidata 
za člana programskega sveta RTV, ki 
jih imenuje državni zbor in tesnega 
sodelavcev vsakokratnih oblastnikov.
Zadnja od danes naštetih institucij naj 
bo Moderna galerija, ki nam na naša 
vprašanja do zaključka redakcije žal ni 
odgovorila. Tam ne le, da so namesto 
dolgoletne direktorice Zdenke Badovi-
nac mimo mnenj obeh svetov in stroke 
nastavili literarnega zgodovinarja 
Aleša Vaupotiča, ampak je slednji ob 
imenovanju ustanovil še novo delov-
no mesto. Za pomoč na strokovnem 
področju je zaposlil Roberta Simoniška. 

To delovno mesto prej ni obstajalo, 
ker so si pretekli direktorji omislili 
pomočnike za druga področja. 
Vaupotič je na mesto prišel po več 
zaporednih spodletelih razpisih, po 
tem, ko so na ministrstvu spreme-
nili del ustanovnega akta muzeja, ki 
opredeljuje zahtevane kompetence 
direktorja. Odzivov na to, ali bo tudi 
Moderna galerija dobila kakšna sred-
stva za obnovo, žal nimamo. Glede na 
skorajšnje uničenje razstave del Pabla 
Picassa med veliko poplavo v začetku 
oktobra bi to skoraj pričakovali.
V javnosti pa se že postavlja vprašanje 
v kaj Moderna galerija trenutno vlaga 
svoje finance, če obnove še ni na ob-
zorju? V novega oblikovalca, ki naj bi 
zamenjal legendarni kolektiv Irwin? V 
povišanje razstavnin bojda ne, te osta-

jajo enake in v povprečju precej nižje od 
cene novega enodnevnega nekajurnega 
simpozija z naslovom Interpretativni 
vidiki v sodobni umetnosti 1991-2021, 
za katerega so skupaj z zbornikom 
plačali 24.500 evrov. Ponovno smo 
lahko priča naključju, da je zbornik 
izdala revija Likovne besede, katerih 
član uredništva je direktor Vaupotič. 
Njegova partnerka Narvika Bavcon pa 
je slučajno še odgovorna urednica te re-
vije. 
Slednji je le en od omenjenih prim-
erov, ki kaže na morebitne posledice 
političnega kadrovanja. V kulturi še 
kako potrebne finance se lahko names-
to nazaj v kulturo začnejo zlivati v žepe 
zasebnikov, ki so blizu oblasti. Naj bo 
to v kulturi, energetiki, policiji ali na 
ministrstvih. 

Matevž Čelik (vir: STA)

“
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KULTURAINTERVJU

Uvodne besede o rimskem imperiju, ki je okoli leta 50 
pred našim štetjem zajemal skoraj vso Evropo razen 

majhne vasice v Bretaniji, poznajo ljubitelji stripov po vsem 
svetu. Pogumni galski vojščak se z debelim in prijaznim 
prijateljem, ter njegovim črno-belim kužkom nedoločljive 
pasme udejstvuje v dogodivščinah, ki gredo v slast tako sta-
rim kot mladim. 
Aktualen in inteligenten humor prežet s popkulturnimi ref-
erencami, karikirana risba z ljubkimi živalicami in vedno 
nove pustolovščine so stripe o Asterixu privedle do položaja 
drugega najbolj prodajanega stripa na svetu. Prednjači le 
manga serija One Piece. Asterix je luč sveta prvič ugledal 29. 
oktobra leta 1959 v reviji Pilote, ki sta jo zasnovala prav nje-
gova avtorja - scenarist René Goscinny in ilustrator Albert 
Uderzo. Dve leti zatem je izšel prvi samostojni strip Asterix, 
galski junak, ki je bil natisnjen v zgolj 6000 izvodih. Do 
danes so jih prodali že okoli 385 milijonov. Šestdesetletnici 
izdaje prvega stripovskega albuma so se v Ljubljani poklon-
ili z razstavo v neposredni bližini rotovža. 
O njej smo spregovorili z enim od organizatorjev, Vladom Gr-
lico, vodjo založbe Graffit.

Razstava, ki bo v galeriji Kresija na ogled do 17. januarja, 
je prišla iz Francije. Ob kakšni priložnosti je bila postav-
ljena v izvirni obliki?
Francozi postavijo razstavo ob vsakem novem Asterixovem 
stripovskem albumu, približno vsake dve leti. Mi bomo gos-
tili mešanico dveh razstav, ki sta nastali pri založbi Éditions 
Albert René in sta že gostovali drugod po Evropi.

Iz česa bo sestavljena, bodo na ogled originalne ilus-
tracije?
Originalnih ilustracij ne bo, že postavitev te razstave je bila 
pravi izziv. Na ogled bodo slike, ki prikazujejo likovni razvoj 
stripa od leta 1959 do danes. Prvi del razstave prikazuje, 
kako je nastajal prvi album - Asterix, galski junak - drugi 
del pa, kako je nastal strip Poglavarjeva hči. Videli bomo 
torej dela dveh risarjev, Alberta Uderza in njegovega nasled-
nika Didierja Conrada. Gre za njune skice, študije razvoja 
likov in drugih elementov, ki bodo prikazali, kako nastaja 
ta stripovska serija. Potem bo tu še risarski studio v kat-
erega boste lahko vstopili in si ogledali denimo zgodboris 
ene izmed strani ali primerjavo različnih konceptov za na-
slovnico stripa. Za mlajše smo pripravili še posnetek galske 
vasi. Kot že omenjeno, bo šlo za povezavo dveh albumov, od 
katerih bo Poglavarjeva hči izšla ravno ob razstavi, Asterix, 
galski junak je bil pa prvi album izmed vseh in ga že imamo 
v slovenskem prevodu.

60 let 
stripa o Asterixu

Poglavarjeva hči je v Franciji sicer predzadnji strip, letos 
je izšel že 39. zaporedni strip Asterix in grifon. Verjetno je 
bil strip Asterix pri Piktih edini strip, ki je pri nas izšel na 
isti dan kot v Franciji. Zakaj na ostale prevode čakamo 
veliko dlje?
Takšna je odločitev matične založbe. Prosili smo jih že, če bi 
lahko nove stripe izdajali kaj hitreje, vendar se to ni izšlo, 
ker jim ni bilo do tega. Vendar smo strip Asterix in grifon že 
umestili na svoj seznam prihajajočih izdaj. Njihov način dela 
je pač tak, da sami vse nadzorujejo in preverjajo. Prevod po-
navadi dobimo na voljo enkrat poleti, nato moramo v enem 
mesecu izvesti vse priprave, da so lahko izdaje pripravljene 
pred Slovenskim knjižnim sejmom. Pri založbi Graffit tako 
izdamo dva nova prevoda Asterixa na leto.

Je res, da prevajanje Asterixa ni najlažje opravilo?
Verjetno gre za enega najzahtevnejših prevajanj v stripovs-
kem miljeju. Založba vsak prevod overi s pomočjo frankofon-
skih inštitutov po celem svetu. Prav vsak kvadratek posebej 
morajo odkljukati, da lahko izdaš strip. Zgodilo se nam je že, 
da smo neko šalo predobro prevedli, saj tisti vic ni obstajal v 
francoskem jeziku. Če smo želeli izdati strip, smo morali pač 
popraviti prevod v slabšo različico. Govori se, da naj bi vse 
prevode do svoje smrti avtoriziral celo Albert Uderzo sam.

Uderzo je umrl lani, kdo zdaj skrbi za to?
Večinoma kar založba ali njegova hči, na katero je prenesel 
del avtorskih pravic. 

Nastajanje te stripovske serije ima torej lepo prihodnost. 
Kako pa bo z novimi stripovskimi albumi pri nas. Kateri bo 
drugi strip, ki bo izšel ob razstavi?
Poleg Poglavarjeve hčeri bo izšel še Obelix in družabniki, ki 
sta ga ustvarila Goscinny in Uderzo. V njem sta se avtorja že 
pol stoletja nazaj lotila kritike kapitalizma in potrošništva 
v njunem značilnem slogu. Povsem slučajno ta dva albuma 
veže nenavadna podobnost: Poglavarjeva hči je zadnji al-
bum, katerega izid je dočakal Uderzo, Obelix in družabniki 
pazadnji, katerega izid je dočakal Goscinny.

Spomladi naj bi dobili še več novih stripov o Asterixu ...
V sklopu posebne izdaje bo izšlo 16 albumov z novimi barva-
mi, dodatnimi 16 stranmi za besedilo, skice in drugo, kar bo 
obogatilo razumevanje nastajanje tega priljubljenega stripa.

Pia Nikolič

(vir: Galerija Kresija/Matjaž Rušt)

“
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RECENZIJA

Zadnje čase o spravi redno poslušamo v javnih go-
vorih predsednika države Boruta Pahorja. Nepri-

merljivo več slišimo o razkolu ljudstva, ki se kaže že 
v objavah na družbenih omrežjih. Čas za izid knjige 
Slovenski razkol in slovenska sprava zato ne bi mo-
gel biti primernejši. 
Po naslovu sodeč se sicer zdi, da gre za odgovor na kn-
jigo Slovenski razkol Jožeta Možine, a je to mogoče le 
nemarna špekulacija. Vsebinsko sta si knjigi namreč 
zelo različni. Možina piše o povojnih pobojih in želi 
pokazati nasilna dejanja partizanskega gibanja, ki 
naj do sedaj ne bi bila dovolj dobro popisana. Delo pa 
zaključi s poglavjem o epigenetiki, v katerem doka-
zuje, da naj bi se preživete travme zapisale v genski 
sistem in se prenašale na naslednje generacije. 
Zakonca Hribar sta se svoje knjige lotila z družbenega 
vidika, ne toliko v stilu zgodovinske monografije. 
Poglavja so napisana v obliki esejev, v zgoščenem 
in informacij polnem jeziku. Predvsem pa se njuna 
knjiga najbolj razlikuje od Možinove po tem, da že 
na začetku ponudi predloge na kakšen način naj bi 
narod dosegel spravo. Ne gre torej za spodbujanje 
in povečevanje sovraštva, ampak za ponujanje roke 
sočloveku, utemeljeno na preteklem dogajanju. 
Pripoved začneta z razlago ‘’prarazkola’’ med Sloven-
ci, o katerem je tako lepo pisal France Prešeren kot o 
mesarskem klanju. Ko je Valjhun, sin Kajtimara, bil 
boj za krščansko vero, naj bi na slovenskem nastal 
prvi razkol v narodu, ki je po eni strani še povsem 
poganski, po drugi pa ga že preveva val pokristjan-
jevanja. 
Utelesitve Valjhuna naj bi se v slovenski zgodovini 

Slovenski razkol in 
slovenska sprava
Spomenka in Tine Hribar, Ciceron, 2021

Pia Nikolič

skozi stoletja še pojavljale, 
denimo v obliki generala 
Rupnika. Nov kandidat 
za Valjhuna 21. stoletja pa 
naj bi bil trenutni premier 
Janez Janša. Priprav-
ljenost na sodelovanje z 
okupatorjem naj bi očitno 
izkazal - če ne prej - leta 
2020, ko je predsedniku 
ZDA predlagal, naj v 
Slovenijo pošlje svoje vo-
jake in jim je za to na voljo 
ponudil še bazo. Z njunimi 
besedami: »Dvojnost in 
razdvojenost v krščanstvu 
kot takem je tista, ki je 
povzročila prvi veliki raz-
kol med Slovenci, izvirajoč 
iz valjhunstva, kolabo-
racije z okupatorjem, oze-
meljskim osvajalcem in 
izganjalcem prvotne vere.«
Izjemno močen vpliv na današnji čas naj bi imel tudi raz-
kol, ki se je pojavil v prejšnjem stoletju - v času 2. svetovne 
vojne. Česar domobrancem tedaj ni uspelo, naj bi zdaj pod 
okriljem rimokatoliške cerkve poskušali doseči njihovi dediči. 
Prav cerkev omenjata kot glavnega krivca za veliki razkol. 
Upanje za spravo naj bi denimo še obstajalo, če bo RKC na-
jprej prenehala slediti »spolitiziranim ultraklerikalcem, ki 
papeža Frančiška razglašajo za Antikrista.«Pisca zato zau-
pata v možnosti, ki jih ponuja prihodnost, a pri tem opo-
zarjata, da bomo travme preteklosti razumeli šele, ko bomo 
brez zavor preučili vzorce vseh treh razkolov slovenstva, »jih 
spravno razložili in s tem razumeli.« Predvsem pa v prvi vrsti 
spravno sprejeli eno zgodovino, ob čemer ne zanikata vojne 
ali povojnih pobojev, slednje v resnici obsojata. Razumevanje 
zakaj je do razkola sploh prišlo in na kakšen način ga lahko 
presežemo je zapisano in preučeno z različnih zornih kotov, s 
pomočjo številnih zgodovinskih podatkov in kot odgovor in-
telektualcev na trenutno porojevanje totalitarizma, ki ga je 
marsikdo že dolgo čakal. 

KULTURNI  NAPOVEDNIK
glasba

četrtek, 13. 1., 20:00, Grad Kromberk
Grajske harmonije: Žiga Faganel (vio-
lina), Alja Mandič Faganel (violončelo), 
Meta Fajdiga (klavir).

četrtek, 20. 1., 20:00, Kosovelov dom, 
Sežana
Tabu (pop-rock).

gledališče

petek, 28. 1., 20:00,  Avditorij Portorož
Špas teater: Avdicija: gledališka ko-
medija.

sobota, 29. 1., 19:30, Gledališče Tartini 
Piran
Izpoved mazohista: morbidni monolog.

kino

četrtek, 13. 1., 20:00, Art kino Odeon 
Izola
Krik: premiera: 25 let po nizu brutalnih 
umorov si je novi morilec spet nadel 
masko.

sobota, 15. 1., 20:00, Art kino Odeon 
Izola
Cyrano: glasbena drama o ljubezen-
skem trikotniku.

sobota, 15. 1., 19:30, Avditorij Portorož
Francoska depeša: komedija Wesa 
Andersona o novinarskem poklicu in 
francoski kinematografiji.

nedelja, 16. 1., 19:30, Avditorij Portorož
Srečevanja s filmom: Križarka Potemkin: 
projekcija vojnega, zgodovinskega ne-
mega filma s klavirsko spremljavo v živo.

nedelja, 16. 1. 16.00 Art Kino Odeon, 
Izola
Kino vetrnica: Tačke na patrulji: an-
imiran film za otroke

četrtek, 20. 1., 20:00, Art kino Odeon 
Izola
Jagnje: Par brez otrok nekega dne v 
svojem ovčjem hlevu najde nenavadno 
darilo.

13
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KAJ PA TO 

Samoseksualizacija in 
zrelo priznanje. Vodeb ni 
samo ploden pisec, ampak 
vreden tudi bogov, opic in 
dinozavrov. Le kdo bi se 
ga branil?  

Seks v socializmu. V težkih, svinčenih časih, 
domnevno prepredenih s pomanjkanjem 
spo-štovanja človekovih pravic in svobode 
izra-žanja, so imeli - začuda - precej liberalen 
odnos do spolnosti. Je danes ravno obratno?

Zadnji preživeli ostanki človečnosti 
in slovnice. Saj ne, da vsak državljan 
obvlada slovnico - a tistim, ki najbolj 
žolčno ‘branijo’ vse, kar je slovenskega, 
gre še najslabše. 

Zdravčevo povečanje na-
talitete. Minister za gosp-
odarstvo si je zamislil, da bi bilo 
Slovencev kmalu 3 milijone. 
Račun brez krčmarja?

Bilanca tedna. Tvit Janeza Cigler Kral-
ja minus Tvit portala necenzurirano.  
1,3 milijona - 1,2 milijona = 100.000 
evrov prihranka! 
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STRIP

Zadnjič sem se pogovarjal z znanko, ki ima čisto prave, svoje 
otroke, ki kajpak počnejo čisto svoje, prave vragolije. Beseda je 

nanesla tudi na odgovornost in vzgojo in glede na to, da si nič hudega 
sluteči mulec deli ime z gazdo največje slovenske stranke, sem se 
zamislil še celo malo bolj. 
Predstavljajte si, da imate doma otroka. Tisti, ki ga nimate, boste reč 
videli preprosto in naivno, kot v kakšnem nakupovalnem katalogu. 
Tisti, ki pa ga imate, se boste ob teh besedah le poznavateljsko nas-
mehnili, in si želeli, da ga ne bi imeli. 
Otrok je čudna naprava. Ko odrašča, ga praviloma zanima vse živo 
in tudi neživo, v naši pokroviteljski, napol božji drži, pa ga pri tem, 
treba je priznati, omejujemo. Rečemo »Ne skači po postelji!« ali »Ne 
brskaj si po nosu!« in mu na tak način poskusimo pojasniti, da so v 
življenju naša dejanja omejena in odmerjena tudi na prostor, v kater-
em živimo vsi skupaj. Da drugi preveč ne trpijo, kaj pa. A po današnji 
modi je treba biti z mulcem popustljiv, permisiven, kot rečejo tisti, ki 
berejo le še v angleščini. 
Kot vemo, otrok po lastnih metodah osvaja in pretipava vso džunglo 
svoje sobe, če jo srečnež ima, in če je v tem času pojedel manj kot tri 
lego kocke, mu lahko počasi že odmerimo naslednjo stopnjo svobode 
in mu dovolimo, da se lahko igra v dnevni sobi. Tudi ko nas ni doma, 
kar je v teh časih posebej pogosto in torej prikladno. 
Seveda mu rečemo, da mora biti, ko se vrnemo, vse pospravljeno na 
svoje mesto, da ne sme biti nič razbito, umazano ali razsuto. A kaj, 
ko nas hudiček preseneti? Zna namreč biti, da se mali povzpetnik na 
novo osvojenem ozemlju začne obnašati drugače od pričakovanega. 
Ni mu všeč, da je vaša zbirka knjig tako urejena, zloži jo pač po svoje, 

Naše malo dete po logiki barve in prostornine. Debele skupaj, tanke narazen, črne 
in bele izmenično na isto polico, modre v en, zelene pa v drug kot. 
Rdeče mu, bogve zakaj, niso všeč, pa jih skrije pod preprogo. Nam-
izno svetilko prestavi v omaro, češ, tudi omara rabi svetlobo, kot 
hladilnik v kuhinji, zavese pa iztakne in z njimi pokrije mizo, ker 
si je namislil, da ji je podnevi vroče od sončne pripeke. Zbirko red-
kih kamnin, ki ste jih nabirali dolga leta po celem svetu, prebarva s 
šolskimi temperami, ker se kamenčke pač barva, kot se je naučil na 
morju. Računalniški stol mu je kajpak premajhen, iz kota potegne še 
star naslanjač, privleče ležalnik za noge, iz omare še zložljiv stol in 
sedi na vseh štirih. Četudi ni več stolov drugod po sobi, bodo pa vsi 
obiski blizu mene sedeli, si misli. Častitljive žene na starih fotkah 
dobijo brke, vrli možje pa uhane, štrleča ušesa in irokeze. 
Nadležni mački, ki je ob vseh važnih in nevažnih zadevah v stano-
vanju vedno prisotna in vsem gleda pod prste, na rep natakne cvilečo 
igračko – in s čim drugim se bo ubožica ukvarjala celo popoldne? Pri 
vsem tem se niti ne oglasi na telefon, ko ga vsake toliko pokličete, če 
je vse v redu. Kasneje se izgovarja, da telefona preprosto ni slišal. Da 
bo mera polna, pa dela štalo tudi drugim. Domisli si, da je športni 
napovedovalec in z okna kriči dol na ulico pripombe vseh vrst: kako 
se nesmiselno premika drevje v vetru, kako štorasto letijo ptice, kako 
neprimeren dežnik ima nič hudega sluteča soseda ... Skratka, nič se 
mu ne skrije - kar vidi, ne uide sodbi ali spremembi, svoj mali svet 
vpreže zgolj v konje lastne domišljije.
Kaj pa vi, ko se vrnete zvečer domov in naletite na take razmere? V 
hiši bo verjetno rokenrol, v reševanju dnevnosobne krize bodo sodbe, 
kazni ali opravičevanja leteli levo in desno, vaš malček, ki ravno v 
tem trenutku pridobi nedolžne hudourniške očke in svetniški sij, pa 
vam za nameček še zine: »Saj te ni bilo doma«. In še prav ima. Je le 
pač otrok in bitkam za trpke dogme nekega normalnega soobstoja, 
ki ga še čakajo, se menda reče odraščanje. A malčkom lahko vsaj od-
pustimo za tako obnašanje, s popuščanjem vred ali ne, ker je za njih 
to pač normalno. Veliko huje je, če take manevre izvaja nekdo, ki se 
za otroka ne more in ne sme več šteti. 

podlistek

Nejc Bahor

Matija Cipurić 

“



KRIžANKA

GESLO: 

VODORAVNO
3. puščava v Afganistanu in Iranu
6. pastirski nomadi ob severni meji Kitajske
11. usoda pri budistih
12. avstrijska alpska smučarka Hollbacher
13. letovišče v Kaliforniji sev. od San Francisca
15. merilnik osvetljenosti
16. kratica za kilokalorijo
19. naoknica po primorsko
20. iranski nomad
22. celica, v kateri nastajajo potitelesa
24. meditativni položaj pri jogi
26. bankovec za dvajset enot
27. kamni v žlezah slinavkah
30. velike osamljene skale
31. zalit del rova kraške jame
32. čenče
34. iz druge spojine pridobljena spojina
36. kuriva iz pooglenelih ostankov mahov
37. vodna ptica temne barve
38. nemški skladatelj theodore

NAVPIČNO
1. ravnina v hribovju
2. kožna odebelina
4. izmenjava iztegnjenih nog pri vadbi 
 na konju z ročaji
5. prekinitev dela zaradi relaksacije
7. protestant
8. kraj v srednji Soški dolini
10. nemški avtomobilski klub
14. ruska mera za dožino
16. 125 otočkov v zadrskem arhipelagu
17. časomerilni mehanizem
18. največje mesto na Azurni obali
21. obzobno tkivo
23. reka v severozahodni Evropi
25. obdelovalec avtomobilske pločevine
28. pristanišče na japonskem otoku Honšuju
29. ameriška pisateljica Reimann
33. obmorsko letovišče v Emiliji-Romanji
35. estonski nog. trener in nekdanji vratar (Mart)
37. del stavbe v zemlji

Časopis Megafon izdaja AK NET, telekomu-
nikacije, d.o.o., Prešernova ulica 4a, 6310 
Izola
Tisk: Partner Graf d.o.o., Gasilska cesta 3 
Grosuplje
Naklada: 7.500

Odgovorni urednik: 
Željko Urumović
Namestnika odg. urednika: 
Saša Komerički, Pia Nikolič 
E-pošta: urednik@megafon.si
www.megafon.si

KOLOFON

Nagrade: 
1. nagrada: 200 €
2. nagrada: 100 €
3. nagrada: 50 €


