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IZOLA PO REFERENDUMU 
PARLAMENT PRESTOPI POSLANCEV 
GOSPODARSTVO VISOKA RAST, VISOKA 
REVŠČINA RAZBIJAMO TABUJE MOJ 
UČITELJ JE METALEC KULTURA KAZNO-
VANJE KRITIČNE MISLI SATIRIČNO RO-
POTALO SUPERVOLILNI STRIP
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V nedeljo zvečer v začetku januarja 
se je, nedolgo po zaprtju izolskih 

volišč, vodstvu tamkajšnje občine pos-
vetilo - pravzaprav zmračilo - da so 
jim prebivalci na referendumu odločno 
primazali krepko klofuto. Žlepo. Z več 
kot 70 odstotki glasov proti so zavrnili 
uveljavitev novega občinskega pros-
torskega načrta (OPN). Lica so jih še 
vedno skelela, a občinarji so se še neka-
ko tolažili češ, da so se volivci z rezul-
tatom sami kaznovali, saj zaradi neu-
veljavitve OPN v Izoli ne bo več možno 
obnavljati fasad, graditi prizidkov, iz-
vajati investicij v infrastrukturo ali iz-
vesti priključka na vodovodno, kanali-
zacijsko ali električno omrežje; padal da 
bo ognjeni dež z neba in iz morja da bo 
pošast vstala, ter nad mesto priklicala 
srd in bes vseh bogov; Izoli se torej ne 
piše dobro. 
     A Izolani kot Izolani, ne meneč se 
za ognjeni dež in morsko pošast, prid-
no obnavljajo fasade, gradijo prizidke 
in objekte priključujejo na vodovodno 
in ostala omrežja. Kot da to ni dovolj, 
tudi občinske strokovne službe niso 
ustavile izvajanja investicij v javno in-
frastrukturo in nič ne kaže na to, da bi 
se življenje v Izoli postavilo na glavo. 
Razen te zadeve z ognjenimi padavina-
mi in morsko pošastjo seveda. 
    Izkazalo se je, da ognjeni dež ne 
škodi navadnim občanom in ob tem topi 
javnomnenjsko podporo in zaupanje 
v delo vladajoče občinske garniture v 
Izoli. Zato ne preseneča, da je civilna 
iniciativa, ki je uspela z referendumom, 
napovedala, da bo budno nadzirala delo 
občinskega vodstva, ter pozvala k spre-

UVODNIK

Željko Urumović,
glavni urednik

jetju odgovornosti tiste, ki s svojimi ravnanji 
škodijo občini in njenim prebivalcem. 
    V občini, ki slovi po absurdno visokih 
cenah premišljeno izbranih oljčnih dreves, 
bomo v  supervolilnem letu 2022 priča z 
državljanskim aktivizmom domačinov obo-
gatenemu političnemu dogajanju. Meteor-
ologi napovedujejo, da se ognjeni dež ne bo 
obdržal dlje kot do jeseni. Zavrnitev OPN-a 
na referendumu Izole ni spravila v zimski 
spanec, ampak jo je predramila - zato mesto 
svoje usode ne bo več prepuščalo na milost 
in nemilost občinarjem, temveč bodo njihovo 
delo nadzirali prebivalci. In ga kdaj pa kdaj, 
kot ta nesrečni OPN, neusmiljeno raztrgali.
Kaj pa morska pošast? Vsake toliko se 
občinarjem prikrade v sanje in jih spremeni 
v nočne more - v njih lahko zgolj nemočno 
opazujejo kako pošast, ki ji OPN ni bil dovolj, 
požira tudi njihova oljčna drevesa. “

Odločen NE! 
občini
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Zakaj so v Kopru pripravljeni plačati ab-
surdnih pet tisoč evrov za kvadratni meter 

stanovanja, pa stanovanja vseeno niso nap-
rodaj? Minulo jesen je bolj ali manj neopaz-
no mimo večine javnosti izzvenelo poročanje 
lokalnih medijev o primanjkljaju stanovanj v 
Kopru. Po ugotovitvah večih raziskav potre-
buje občina Koper za blažitev stanovanjske 
stiske približno tisoč novih stanovanj, v na-
slednjih letih pa še tri tisoč. V času, ko je bila 
po vsej državi v ospredju stanovanjska prob-
lematika, ni bilo težko spregledati dejstva, 
da je ta problem v Kopru mnogo večji kot v 
drugih krajih. V Kopru trenutno - v naspro-
tju s potrebami številnih, ki še rešujejo svoj 
stanovanjski problem - ni na voljo nikakršnih 
rešitev.
    Tako velika težava, kot je v Kopru priman-
jkljaj stanovanj, se ne pojavi čez noč. Koper 
in njegovi prebivalci trpijo posledice napak, 
ki so bile pri vodenju stanovanjskih politik 
zagrešene v preteklosti.
Številni se še danes sprašujejo kaj je botro-
valo nastanku stanovanjskih težav tolikšnih 
razsežnosti in kako jih odpraviti. Je izhod iz 
teh razmer še mogoč? Če je, kako?
Poleg odgovorov na ta vprašanja bomo v 
prihodnjih številkah sproti razkrivali naše 
ugotovitve v zvezi s tem kako je potekalo 
načrtovanje, priprava in izvajanje stano-
vanjskih politik v Kopru. Vzporedno s tem 
bomo poizvedovali o ukrepih, ki jih morebiti 
načrtuje ali izvaja aktualno občinsko vodstvo, 
ter preverili s kakšnim tempom odpravljajo 
napake svojih predhodnikov.
    Večina, ki na lastni koži občuti posledice 
stanovanjske stiske v Kopru, si bolj kot ugo-
tavljanja odgovornosti posameznih oseb in 
ustanov za trenutno stanje ali prepoznavanja 
zaslužnih za odpravo teh težav želi priti pred-
vsem do štirih sten svojega doma in strehe 
nad glavo. Da bi se kot skupnost iz današnjih 
stanovanjskih tegob nekaj naučili, te težave 
odpravili in jih ne ponavljali v prihodnje, 
morajo v Kopru ugotoviti kaj natančno jih je 
pripeljalo do trenutnih razmer.

Uredništvo Megafon.si

LOKALNO
Napoved preiskovalne 

zgodbe

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je danes, po 
letu načrtovanja in priprav, začela trimesečno us-

posabljanje vodenja ustvarjalnosti Creatorship, ki 
združuje najnovejše raziskave in prakso na področju 
razvoja vodenja podjetij ter organizacij. 
    Program, ki bo povečini potekal v Kopru in deloma 
na spletu, so razvili z mednarodno ekipo strokovnjakov, 
vključno z umetniki, oblikovalci, podjetniki, poslovnimi 
voditelji, raziskovalci, poslovnimi svetovalci, organi-
zacijskimi hekerji in inovatorji.
   »K prijavi vabimo interesente iz različnih javnih, 
zasebnih in kulturnih sektorjev. Ti bodo postali del 
medindustrijske mreže alumnov, ki si izmenjujejo 
znanje in sodelujejo z namenom izboljšanja odpornosti 
ter inovativnega potenciala slovenskega gospodarst-
va.« je o vsebini Creatorshipa povedala Sholeh John-
ston, vodja usposabljanja. 
    Prva izvedba programa bo od 15. marca do 7. junija 
2022, na voljo pa je štiriindvajset prostih mest. Več in-
formacij o usposabljanju, ki bo letos s podporo fi nancer-
jev za udeležence brezplačno, je na voljo na spletni st-
rani www.creatorship.eu.

PiNA: program usposabljanja 
za vodenja ustvarjalnosti

“

foto: STA
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Izolski občinski referendum je zaključen – civilna ini-
ciativa Gibanje za Izolo je uspela prepričati občane, 

da ne podprejo uveljavitve OPN-a. Glavne akterje ref-
erenduma smo vprašali kako po koncu referenduma 
vidijo pretekla dogajanja. 

Barbara Klinkon Škrbina, Občina Izola, kabinet 
župana: 
    »Občinska uprava in občinski svet spoštujeta voljo 
volivk in volivcev ter referendumski izid, vsekakor pa 
bo to vplivalo na načrte v občini: ne bo mogoče graditi 
novega »Hotela Delfi n«, umestiti v Izolo objekta polici-
jske uprave ali parkirne hiše za Drogo, zaraščenih 
kmetijskih zemljišč ne bo mogoče spremeniti v ob-
delovalne terase, ne bo mogoče urediti degradiranih 
območij (Arga, ladjedelnice, Delamarisa, Rude), tudi ne 
urediti promenade ob mestnem središču, ne bo mogoče 
urejati in načrtovati športno-rekreacijskih površin na 
vzhodnem delu Izole idr. Razvoj občine se tu torej usta-
vi. Postavljen je v devetdeseta leta prejšnjega stoletja. 
V starem mestnem jedru bo še naprej dopustno gra-
diti nove stanovanjske enote v kletnih in pritličnih 
prostorih, kar je predlog OPN prepovedoval. V skladu 
z zakonom do junija 2022 ni mogoče začeti obravnave 
novega predloga OPN. V prihodnjih dneh bodo or-
ganizirani posveti vodstva Občine Izola s svetniškimi 
skupinami občinskega sveta ter s civilnimi iniciati-
vami, ki bodo podlaga za odločitve o načinu priprave 
in vsebinah novega predloga občinskega prostorskega 
načrta. Hkrati Občina Izola opozarja, da v skladu z 
zakonom do sprejema veljavnega OPN ne bo mogoče 
spreminjati zastarelih občinskih izvedbenih aktov, saj 
so planski akti prenehali veljati z 31. 12. 2021. Dovolje-
no je le zaključiti že v prejšnjem letu začete postopke. 
V preteklosti so zastareli občinski akti že omogočali 
špekulacije in odškodninske tožbe. Občankam in 
občanom ter investitorjem do sprejema novega OPN ne 
bo mogoče predlagati kakršnihkoli sprememb podrob-
nih prostorskih načrtov, pa tudi izvedbenih pogojev ne, 
kaj šele namenske rabe, ki se jo lahko spreminja le na 
podlagi OPN.«

Romi Gasperini, Civilna iniciativa Skupaj za dobro 
Izole, podporniki OPN:
    »V civilni iniciativi obžalujemo, da je referendum-
ska kampanja potekala v tako razgretem ozračju. 
Prepričani smo, da se ljudje niso odločali o vsebini OPN, 
temveč na podlagi diskreditacij, ki so se širile v zadnjih 

Referendum 
 v Izoli

dneh. V naši kampanji smo želeli poudariti dobre plati 
OPN, saj mislimo, da bo za ljudi brez tega občinskega 
dokumenta slabše. Ocenjujemo, da nov predlog OPN ne 
bo javno razgrnjen vsaj še leto dni, zato se bomo o naših 
aktivnostih odločali, ko bomo seznanjeni z vsebinami.«

Civilna iniciativa Gibanje za Izolo, nasprotniki OPN:
    »Zmagali smo! Čestitke in zahvala vsem 3069 
Izolankam in Izolanom, ki ste z glasom PROTI podprli 
referendum o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Izola v nedeljo 9.1.2022. Hvala vsem, ki ste šli na ref-
erendum. To je bila prva zmaga ljudske volje na lokalni 
ravni v Sloveniji, ki se je nanašala na krovni prostor-
ski akt občine. Tega se moramo zavedati, kakor tudi, 
da je bila v času covida dosežena skoraj 32 odstotna 
udeležba. Občinska oblast skuša zmago zmanjšati in 
na občinski spletni strani ‘straši’ svoje lastne občane z 
zavajanjem o veljavnosti določenih občinskih prostor-
skih aktov. Poraz je težko priznati, še težje je priznati, 
da ne verjamejo svojim občanom. Poplačan je bil ves 
trud in številne ure vseh prostovoljcev, ki so nesebično 
sodelovali na vseh ravneh od 8.julija 2021 dalje. Samo 
s skupnimi močmi smo bili slišani in uspešni. Zahvala 

V nedeljo, 9. januarja, so se v Izoli 
podali na volišča - z občinskim 
referendumom so odločali o 
usodi občinskega prostorskega 
načrta (OPN). 
Od 13.341 volilnih upravičencev 
jih je glas oddalo 4.256 (31,69%) - 
od tega kar 3.069 (72%) proti.
 
Tako je bil dosežen 20% kvorum 
glasov proti in izolski OPN ne bo 
uveljavljen ter ga upoštevajoč 
veljavno zakonodajo vsaj pol leta 
ne bodo smeli obravnavati na 
občinskem svetu.

S.K.

LOKALNO
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vsem donatorjem, ki so s svojimi denarnimi prispevki 
pripomogli, da smo uspeli uresničiti skromno referen-
dumsko kampanjo. Zahvala gre tudi listi Izola Prihod-
nosti in listi Izolani, ki sta naš trud podprli. Dokazali 
smo, da lahko soodločamo o našem skupnem prostoru. 
Z vašo podporo bomo tudi pri sprejemanju novega OPN 
naredili vse, kar je v naši moči, da bosta naše mesto in 
podeželje urejena po meri vseh nas.

Nataša Čerin, Marko Treskavica, Izola Prihodnosti, 
nasprotniki OPN:
    »Referenduma o uveljavitvi Občinskega Prostor-
skega Načrta (OPN) se je udeležilo skoraj 32% volilnih 
upravičencev. Glede na epidemiološke razmere, ki tre-
nutno vladajo v državi, smo zelo zadovoljni z volilno 
udeležbo. To, da se je 77% vseh občanov, ki so oddali 
svoj glas, opredelilo proti takšnemu odloku, nam daje 
jasno sliko stanja v naši občini. V občinskem svetu 
smo bili, kar se tiče tematike OPN, močno razdeljeni. 
Politične stranke, tako leve kot desne, so brez pripomb 
potrjevale prvo in drugo branje odloka. Medtem smo 
bile liste, ki nismo politično usmerjene niti levo, niti 
desno proti takšnemu dokumentu. V naši listi, smo ak-
tivno sodelovali že v fazi, ko so se oddajale pripombe, 
tako da očitki, da je najlažje kritizirati, ne držijo. Jasno 
smo izrazili stališče, da ne želimo spremembe kmeti-
jskih zemljišč v zazidalne na ’zalogo’, jasno smo tudi 
izpostavili naše mnenje, da si ne želimo stanovanjske 
pozidave na območju Arga, ter da smo proti selitvi 
zemlje na podeželje. Poudariti moramo, da je bila naša 
lista tudi pobudnik reševanja neskladij med občino 
in civilno iniciativo preko pogajanj, ki pa se na žalost 
niso zaključila kot bi si želeli. Predvsem zaradi tega, 
ker občina ni našla pravih vzvodov, da bi se dokument 
OPN popravil na takšen način, da bi hkrati zadovolji-
li zahteve občanov združenih v Civilno iniciativo in 
občino. Dejstvo je, da bomo s strani občine zahtevali, 
da se takoj pripravi točen seznam prostorskih aktov in 
njihova veljavnost. Neko pavšalno tolmačenje, da no-
ben akt več ne velja, je zelo, zelo zavajajoče. Kajti za-
vedati se moramo, da je v Zakonu o urejanju prostora 
(ZureP-3), ki je bil sprejet 17. 12. 2021, lepo in jasno 
opredeljeno, kateri akti ostanejo v veljavi, ter kateri 
akti veljajo še do 31.12.2024.«

Komentar uredništva:
     Sedaj, ko referendumsko dogajanje opazujemo s 
časovne distance, se zadeve zdijo veliko bolj jasne. Tudi 
sam izid referenduma je dovolj zgovoren že sam po sebi. 
Občinsko vodstvo, oziroma koalicija v občinskem svetu, 
je – upoštevajoč njihove izjave za javnost – odlično ve-
delo, da bo občini povzročena škoda, če ne pripravijo 
za občane sprejemljivega OPN. Žoga je bila na njihovi 
strani. Da bi lahko uveljavili OPN, bi slednji moral biti 
zastavljen tako, da bi bil sprejemljiv za občane. Nihče 
normalen (niti tisti, ki so glasovali proti) ne naspro-
tuje stanovanjem za mlade, domu upokojencev, vrtcu, 
kulturnemu domu, ureditvi območja Arga, Delamari-
sa, Rude, promenade ob mestnem središču in ostalim 
bombončkom za občane, ki jih je občina predvidela v 
padlem OPN. Vseeno so na izolskem referendumu 
občani glasovali proti OPN, ki je predvidel vse prej 

omenjeno. Zakaj? Odgovor je preprost: Ob vsem kar 
je občina obljubila in kar mesto in njegovi prebivalci 
potrebujejo, so občinarji s pomočjo koalicije v občinskem 
svetu v OPN vtkali tudi lastne interese. 
    S tem je vodstvo občine lastne občane praktično post-
avilo pred naslednjo izbiro: »V kolikor želite te mestne 
pridobitve, morate sprejeti (podpreti) naš OPN z vsemi 
spornimi ’rešitvami’ vred ali pa bo mesto ostalo brez 
vrtca, šole, kulturnega doma …« Na drugi strani si 
je civilna iniciativa Gibanje za Izolo želela meščanom 
vse to zagotoviti, vendar brez potencialno koruptivnih 
»rešitev« iz zavrnjenega OPN. 
    Občinarji se tu niso ustavili – ves čas so trdili, da bodo 
tisti, ki bodo glasovali proti, odgovorni za to, da Izola ne 
bo imela vseh prej naštetih javnih objektov in ustanov. 
Po domače, občina je lastnim občanom sporočila: »Izola 
bo dobila nujno potrebne nove objekte za vzgojne, so-
cialne in kulturne ustanove predvidene z OPN le, če jih 
sprejmete v paketu z zasebnimi interesi nas in naših 
prijateljev.«
    Presenetljivo za občinsko vodstvo, za marsikoga pa 
ne, se občani niso pustili izsiljevati. Čeprav so vedeli, 
da bo zavrnitev uveljavitve OPN v praksi za dve leti v 
prihodnost odmaknila urejanje mesta in gradnjo javnih 
objektov, se niso pustili izsiljevati vodstvu občine. OPN 
so prepričljivo zavrnili – s kar 72% glasov proti. Odločali 
so se po principu manjšega zla in zavrnili OPN, ki je vs-
eboval potencialno koruptivne elemente, da bi lahko v 
roku dveh let uveljavili nov in izboljšan OPN po meri 
krajanov - in brez korupcije. 
    Občinsko vodstvo vali odgovornost za poraz na ref-
erendumu na lastne občane – in to kljub temu, da so 
»OPN z elementi korupcije« želeli uveljaviti občinarji, 
ki bi morali vnaprej vedeti kako se bo to končalo. 
Po zaključku referenduma ima Izola na voljo dovolj 
časa za to, da vsako od ponujenih rešitev v OPN, ki 
odstopajo od dosedanjega PUP, vzame pod drobnogled 
in oceni čigave interese varuje taka rešitev – občinske 
ali zasebne. Vse te rešitve, vključujoč »samo študijo« 
imajo v ozadju tistega, ki ima od tega neupravičeno 
materialno korist. 
    Ob znanem dejstvu, da zavrnjeni OPN večinsko pred-
stavlja povzetek veljavnega PUP in v manjšem delu 
spremembe glede na obstoječi PUP, ki so bile sprejete z 
glasovi koalicije v občinskem svetu. S primerjavo nek-
danjega PUP in zavrnjenega OPN se lahko natančno 
določi vse spremembe, ki jih je občinska koalicija vne-
sla v OPN. Ker vsaka sprememba sama po sebi še ni 
slaba in škodljiva, je treba analizirati vsako spremem-
bo posebej in ugotoviti katere so tiste, ki prinašajo ko-
rist javnemu interesu in katere tiste, ki prinašajo nepo-
sredne koristi zasebnikom blizu občinske oblasti. 
    Tako bo moč seznamu spornih vlog v referendum-
ski zgodbi poleg imena soavtorice spornih strokovnih 
podlag za nadomeščanje obdelanih kmetijskih površin 
v Izoli – Marine Pintar – dodati tudi posameznike, ki 
bi se v primeru sprejetja spornega OPN z njim okoris-
tili. Javnost, predvsem izolska, ima nedvomno pravico 
vedeti v čigavem interesu so te spremembe nastale, 
občinsko vodstvo pa se bo po razkritju težko še naprej 
sprenevedalo o tem za kaj je pravzaprav šlo pri izol-
skem referendumu. “
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Potem ko so v Kopru pred osmi-
mi meseci odprli novo Parkirno 
hišo Belveder s 462 parkirnimi 
mesti in vanjo iz mesta posto-
pno selili mirujoči promet, so v 
tem mesecu del mestnega jedra 
preoblikovali v območje za pešce 
z omejenim lokalnim prometom.
Po vzoru pametnih mest so na 
Kidričevi ulici postavili nov po-
topni valj, povezan v sistem pre-
poznave registrskih tablic, ki še 
naprej zagotavlja dostop in krat-
kotrajno parkiranje vsem, ki 
vozilo potrebujejo za normalno 
življenje in delo v tem območju 
mesta, onemogočili so izključno 
nepotrebne vožnje z avtomobili, 
pešcem pa vrnili prednost na 
mestnih ulicah. Sprememba pro-
metnega režima, ki jo je občina 
uveljavila v sodelovanju s Kra-
jevno skupnostjo Koper – center 
upošteva potrebe tamkajšnjih 
stanovalk in stanovalcev, last-
nikov nepremičnin in najemnik-
ov poslovnih prostorov, gibalno 
oviranih oseb, javnih služb in in-
tervencijskih vozil, nemotena os-
taja redna dostava za stanovalce 
in poslovne subjekte, omogočili 
pa so tudi izredno dostavo in 
predvideli dovoljenja za vozila 
izvajalcev gradbeno-obrtniških 
del.
V sodelovanju z ljudmi želijo v 
občini urediti tudi preostali del 
mestnega jedra, zato so vse, ki 
v mestu živijo ali ga obiskujejo 
zaprosili, naj jim zaupajo svoje 
izkušnje, potovalne navade in 

LOKALNO

V Kopru stavijo 
na zeleno 
mobilnost

želje z izpolnitvijo vprašalnika, 
ki so ga objavili na spletni strani 
koper.si in družbenih omrežjih. 
Izpolnite ga lahko do 23. janu-
arja.
 
Ob tem vam v občini predlaga-
jo tudi, da se za hitro in varno 
premagovanje krajših razdalj v 
mestnem jedru v Kopru odločite 
za električne Kurjerce, ki jih 
lahko vse dni v letu od 8. do 
18. ure prikličete na brezplačno 
številko +386 51 488 000 ali pa 
jih ustavite kar med vožnjo z 
dvigom roke.
 

To pa niso edina javna električna 
potniška vozila na koprskih uli-
cah. Od lani na treh novih linijah 
(9, 10 in 11) mestnega avtobus-
nega prevoza potnice in potnike 
prevažajo večje Kurjere, ki lahko 
sprejmejo do 25 potnikov, pogan-
ja pa jih tudi energija sonca.“
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LOKALNO

SCHISANDRA

POVRNI SI ENERGIJO NA NARAVEN NAČIN

WWW.MKOMEL.COM

Vzpodbuja delovanje vseh notranjih
organov 
Ohranja vitalnost in mladostno kožo
Izboljša kognitivne funkcije
Vzpodbuja spolno energijo
Pomirja, a hkrati zagotovi dovolj energije,
da smo kos tudi najzahtevnejšim izzivom
(adaptogen)
Pomaga pri stresu in depresiji
Zmanjša simptome menopavze in PMS

Ob rednem jemanju:

Food SupplementsKibbon d.o.o., Industrijska c. 5, 5000 Nova Gorica

30%
CENEJE

SEDAJ

“
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Predvolilna pomlad je letos v 
državnem zboru prehitela 

koledarsko. Predvolilni posterji 
že cvetijo, twitter koprive že 
žvrgolijo o dogodkih izpred tride-
set let, komunistih in fašistih, 
poslanke pa veselo skačejo s 
cveta na cvet in oplajajo zdaj 
to, zdaj ono stranko, gibanje ali 
idejo. V mandatu tretje Janševe 
vlade je zaenkrat strankarske 
barve zamenjalo 11 poslancev. 
Največ jih je izgubila poslanska 
skupina propadle Stranke mod-
ernega centra, ki zdaj sliši na 
ime poslanska skupina Konk-
retno, in sicer šest od izvoljenih 
desetih. Janja Sluga, Igor Zorčič 
in Branislav Rajić so po izstopu 
ustanovili Nepovezano poslan-
sko skupino, Jani Möderndorfer 
je prestopil v LMŠ, Gregor Židan 
v SD, zadnja, Mateja Udovč, pa 
je postala samostojna nepoveza-
na poslanka, saj je prestopila v 
novo stranko Naša Dežela pod 
vodstvom zaradi korupcije ods-
topljene ministrice in nekdanje 
vodje stranke DeSUS Alek-
sandre Pivec. Druga največja 
poraženka poslanskega presto-
pnega roka je stranka Levica, ki 
je na račun okrepitve poslanske 
skupine Socialnih demokratov 
izgubila najprej Franca Trčka 
in nedavno še Željka Ciglerja in 
pristala na sedmih poslanskih 
mestih. DeSUS je zapustil Jurij 
Lep in se pridružil nepovezani 
poslanski skupini, iz Slovenske 
nacionalne stranke pa je v SDS 
prestopila Lidija Ivanuša. Med 
poslanci je zmagovalec po številu 
prestopov Branislav Rajić, ki 

S cveta 
na 
cvet, 

je pot iz SMC v nepovezano po-
slansko skupino nadaljeval s 
pridružitvijo poslanski skupini 
Stranke Alenke Bratušek.
    Poglavitni motiv predvolilne-
ga prestopanja iz ene poslanske 
skupine v drugo je izboljšanje 
možnosti za ponovno izvolitev, 
na katero je vezano zaposlitveno 
stanje poslank. A s tem seveda 
ne odgovorimo na vprašanje 
predvolilnih strategij, ki se po-
rajajo ob menjavi strankarskih 
dresov. Po eni strani so za spre-
membe strankarskih struktur 
motivirane stranke, kot v prime-
ru Mateje Udovč, ki je že presto-
pila iz SMC v Našo Deželo, po 
vsej verjetnosti pa ji bosta sledi-
la Ivan Hršak in Branko ˝črna 
gradnja˝ Simonovič iz DeSUSa. 
S tem bi Aleksandri Pivec in 
njeni deželi omogočili, da se 
drži obljube po nevključevanju 
v koalicijo Povežimo Slovenijo, 

SLOVENIJA

Jaka Virant

ki jo bodo predvidoma sestavl-
jale stranke Konkretno Zdrav-
ka Počivalška, Nova ljudska 
stranka Franca Kanglerja, t. i. 
Zeleni Slovenije Andreja Čuša 
in Slovenska ljudska stranka 
Marjana Podobnika. Politična 
stranka namreč lahko vloži 
listo kandidatov v vsaki volilni 
enoti, če njene liste kandida-
tov s podpisi podprejo najmanj 
trije poslanci državnega zbora. 
V nasprotnem primeru mora 
lista v vsaki volilni enoti zbrati 
podpise najmanj 1000 volivcev. 
Enak mehanizem bi se sprožil 
tudi v primeru povezave med 
novoustanovljeno stranko Igor-
ja Zorčiča LIDE s še neustanov-
ljeno stranko državnega podjet-
nika Roberta Goloba, o kateri se 
rado govori.
    Seveda je lahko motiv tudi na 
strani poslancev. Franc Trček in 
Željko Cigler sta iz Levice izsto-
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pila predvsem zaradi svojega so-
cialdemokratskega svetovnega 
nazora - Cigler tudi zato, ker ni 
želel plačati članarine. Ideološki 
razlogi, torej nasprotovanja kol-
aboracije z avtoritarizmom Jan-
eza Janše, so pogojevali tudi izs-
tope iz poslanskih skupin strank 
DeSUS in SMC. V vseh primerih 
poslanci računajo na boljše koti-
ranje na dan volitev, če že ne na 
rezultatih predvolilnih javnom-
nenjskih raziskav in porav-
nav. A osebni interesi so lahko 
vezani na drugačne motive, kot 
so fi nančni zaslužki ali izogib 
pravni državi zaradi preteklih 
fi nančnih pridobitev. Poslanki 
SDS Lidiji Ivanuša, ki je pred 
tem zastopala barve Jelinčičeve 
SNS, naj bi po poročanju portala 
Necenzurirano prestop pomagal 
sanirati dolg v višini 100.000 ev-
rov, ki naj bi si ga nakopal njen 
mož, podjetnik in kandidat SNS 

za občinskega svetnika, Sergej 
Divjak. 
    Motivi gor, motivi dol - 
pomembnejše je vprašanje odgo-
vornosti. Poslanec je najprej 
odgovoren volivcem. Menjavo 
stranke med mandatom lahko 
razumemo kot izdajo volivcev. 
A le v primeru, da stranka pred 
tem ni zamenjala načela in pol-
itične opredelitve, ki jih je zago-
varjala v predvolilnem progra-
mu, kot denimo propadla SMC. 
Po drugi strani je poslanec odgo-
voren stranki, ki mu je s svojim 
fi nanciranjem in - še pomemb-
neje - s svojo pravico do predla-
ganja kandidatov, pomagala do 
poslanskega mesta. 
      A ta odgovornost gre tudi v dru-
go smer, saj nekatere poslanke s 
svojo javno prepoznavnostjo ali 
delom med kampanjo omogočajo 
strankarski listi, da se v parla-
ment sploh uvrsti. Prestop iz 

stranke v stranko sam po sebi 
torej še ne pomeni nič, v konk-
retnem kontekstu pa bržkone 
pomeni bodisi razkroj strank-
ine politične usmeritve, če jo ta 
sploh ima, in njen razpad, bodisi 
spremembo ideološke usmeritve 
poslanca, če jo ta sploh ima. 
Kadar politične in ideološke us-
meritve ni, gre tako pri stranki, 
kot pri prestopajoči poslanki za 
s politično močjo povezano trgo-
vino. Pustimo motive, odgovor-
nost in šalo ob strani. Vsak od 
naštetih mehanizmov, ki pogan-
jajo poslansko maškarado, kaže 
na le en problem - krizo volilne-
ga sistema, ki omogoča uspehe 
neideološkim, t. i. sredinskim 
strankam in politikom, ki osebne 
in posebne interese poskušajo 
predstaviti kot javne, za njihovo 
doseganje pa politična načelnost 
ni pomembna. Ne levo, ne desno 
- v parlament.

z liste 
na listo
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ROPOTALO
“

    Uredništvo je davi prejelo in-
formacijo, da je ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport, 
prof. drmr. Simona Kustec, pozi-
tivna na koronavirus in bo torej 
do nadaljnega v karanteni. Pred-
stavnica stikov z javnostjo je infor-
macijo potrdila in zagotovila, da 
bo ministrica, za razliko od zadnje 
karantene, izolacijo spoštovala. 
Spomnimo: ob prvem lockdownu 
so ministrico zalotili kako je brez 
maske obiskala kozmetični sa-
lon nasproti parlamenta, kjer so 
ji uredili nohte. Zaradi prejšnjega 
škandala ministrica, posipaje se s 
pepelom, zagotavlja spoštovanje 
pravil in si je zaradi tega, citiramo: 
»že bukirala manikuro in pedikuro 
na domu«, na vprašanje o var-
nosti takšne prakse je odvrnila, 
citiramo: »Gospa, ki me bo ure-
jala, je okužena upokojenka, pro-
totip izobraževanja, ki je še v fazi 
testiranja«.
    Med ljudmi je završalo.
    NIJZ je že izdal odločbe o karan-

- Moja žametna mati, 
celovečerni portret življenja 
Žana Mahniča, podpreds-
ednika Komisije za nadzor 
obveščevalnih in varnost-
nih služb, si lahko do konca 
meseca vsak večer ogledate 
v prostorih društva Krti vidijo, 
samo drugače v Kopru ob 20. 
uri. PRESS

- Društvo pisateljev PEN na-
gradilo delo pisatelja Feruča 
Eichmanna z naslovom: Za-
treskan zie Deutch. V nago-
voru ob sprejetju glavne na-
grade: sendviča s pršutom, 
je pozval k strpnosti med 
narodi, razen do Italijanov in 
Pirančanov. PRESS

teni vsem, ki so bili v tesnem stiku 
z ministrico. To je povsem razburilo 
predstavnike Univerze na Primor-
skem, ki so bili z ministrico v stiku ob 
slavnostni predaji Akvarija Piran v 
brezplačno upravljanje Univerzi na 
Primorskem. »Sedaj moramo izo-
lirati vse ribe, mehkužce, polže in 
sipe, vključno z rektorico Univerze 
na Primorskem dr. Klavdijo Kutnar,« 
so komentirali in se podali na delo. 
Omenjeno dejstvo desetdnevne-
ga bogoslužja je hudo razžalostilo 
bivšega rektorja dr. Marušiča, ki se 

MINISTRICA 
ZNOVA V 

KARANTENI

je več let uspešno trudil vzpostaviti 
in zaščititi svojo strukturno hobot-
nico, kot ji ljubkovalno pravi.
    Medtem pa je tvitosfera 
skorajda pregorela s ključnikom 
(‘heštegom’) simonajemona. V 
bran in v moralno podporo minis-
trici so že podali objave nekateri 
poslanci, med drugim tudi po-
slanka v državnem zboru Eva Irgl, 
po domače vipavska sviloprejka, 
ter Anja Bah Žibert, ki se je ravno 
mudila na okrogli mizi Društva 
Skurjenih Uradnic. PRESS

TONINOV SOD SMODNIKA
   Minister za obrambo Matej Tonin 
se je prejšnji ponedeljek mudil v Beo-
gradu, kjer se je udeležil slavnostne 
seje sprejetja novega častnega člana 
med srbske kriptomasone. V veliki 
prostozidarski loži na obrežju Donave, 
kjer je potekala seja, se je ob nago-
voru Milorada Dodika zgodil incident. 
Minister Tonin je iznenada protestno 
zapustil sejo, ker je ta potekala na 
splavu. »Odločno sem proti splavu,« je 
zarjovel in skočil v vodo. 
  Kar je sprva delovalo kot hud inci-
dent, (saj po folklornem izročilu pre-
kinitev kriptoužičkega kola, prinaša 
vzpon zlodeja, princa teme) se je 
sprevrglo v komičen show: »Vidi Slove-
nac pliva delfi na,« so komentirali pris-
otni. Boris Popovič, po domače Popsi, 
bivši župsi Mestne občine Koper, ki je 
dogodek spremljal v ozadju, v sprem-
stvu predstavnikov Brača i Lanci, je 
na vrat na nos, vidno ‘potegnil surlo’. 
PRESS

DOGODKI

Za vas ropota Mafalda Škrtoc. 
Foto: STA
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Nova varuhinja pravic iz 
»kvote za uravnoteževanje«?
Pia Nikolič

“

Z mesta varuhinje pravic gledalcev, poslušalcev in bralcev ter 
uporabnikov programskih vsebin RTV Slovenija se je poslovi-

la Ilinka Todorovski, ki je z delom na TV Slovenija začela še kot 
študentka novinarstva v letu osamosvojitve. Zamenjala jo bo 
Marica Uršič Zupan, dolgoletna novinarka Primorskih novic in 
predavateljica na višji strokovni šoli v Sežani.
    Po pravilniku RTV varuh skrbi za ohranjanje samostojnosti in 
neodvisnosti medijske hiše in deluje kot mediator med uporabniki 
in ustvarjalci. Obravnava mnenja, pritožbe, pripombe in predloge, 
ki so po besedah Ilinke Todorovski v času od začetka epidemije in 
nastopa nove vlade dosegli rekordno številčnost glede na pretekla 
leta. Sama je položaj prevzela leta 2017.
Trenutno situacijo je označila za podobno hrvaški v devetdesetih 
letih, ko je v Zagrebu delovala kot dopisnica. Tistih časov se spom-
inja kot časov nižanja svobode medijev, večanja težav novinarjev 
ter pritiskov na svobodo javne besede. Spominja se tudi, da je 
Franjo Tuđman tedaj zmerjal novinarje in jim podeljeval različne 
nazive, kot zdaj to počne Janez Janša, ki mu bodo v začetku febru-
arja v Celju ponovno začeli soditi glede žaljivih tvitov, ko je novi-
narke opsoval kot »presstitutke« oziroma v drugem primeru kar 
direktno za prostitutke.
    Konec mandata Todorovski so pospremili napadi UKOM-a, 
glede katerih je v poročilu zapisala, da odzivu direktorja radia 
Slovenije Mirka Štularja in v. d. odgovornega urednika informa-
tivnega programa Manice J. Ambrožič nima kaj dodati. Na njen 
naslov so namreč prihajale tabele Urada vlade za komuniciranje, 
v katerih so beležili odzive na posamezne oddaje. »Kot boste lahko 
prebrali, je v teh odzivih nedvoumno zapisano tudi, da je tak 
način spremljanja novinarskega dela javnega medija nesprejem-
ljiv in da ga je mogoče razumeti kot obliko nedovoljenega pritiska 
na novinarje in urednike, ki jo je treba zavrniti,« lahko preberemo 
v javno dostopnem zapisu. V nadaljevanju dodaja, da omenjenih 
tabel »ni mogoče imenovati analiza ali jo obravnavati kot ana-
lizo, saj vsebuje zabeležke vladnega urada, ne pa argumentiranih 
odzivov glede konkretnih programskih vsebin.«
V skladu s sprejetimi zakonskimi, etičnimi, poklicnimi, estetski-
mi in drugimi standardi bo morala odslej aktivno delovati Marica 
Uršič Zupan. Na razpis se je sicer prijavilo šest kandidatov, po-
goje pa so poleg izbrane izpolnjevali le še prejšnja varuhinja in 
Biserka Povše Tašić, ki je od kandidature odstopila. Zupan je s 14 
od 27 glasov navzočih članov sveta za dva premagala Todorovski.
    Nova varuhinja, ki je položaj uradno zasedla 18. januarja, ver-
jame, da ji bo dosedanja nepovezanost z RTVS pri njenem delu 
pomagala. Skeptiki pa že opozarjajo, da ji bo nepoznavanje javne 
hiše prej v škodo kot v korist in verjamejo, da bo njena napovedana 
»osvežitev« pravilnika delovanja varuha politično motivirana. V 
svojem programu je sicer kot pomembni izpostavila verodosto-
jnost in dostopnost ter nekaj ostalih fl oskul, ki jih lahko zasledimo 
v opisu dela v že omenjenem pravilniku. Medijski komentator Bo-
ris Vezjak meni, da se je nova varuhinja »po strankarsko nastav-
ljenem generalnem direktorju, ki si je zaželel novega direktorja 
televizije, ta pa nove vršilke dolžnosti odgovorne urednice« samo 
pridružila njihovemu klubu nastavljencev.

Manj ilegalnih prehodov
Policija je lani obravnavala dobrih 31 % manj 
ilegalnih prehodov meje kot leta 2020. Lani so 
tako zaznali nekaj več kot 10.000 nezakonitih 
prehodov meje, zahtevo po mednarodni zaščiti 
pa so priznali 17 prosilcem. Državljani Af-
ganistana ostajajo po številu dominantni med 
ilegalnimi migranti, sledijo jim državljani Pa-
kistana in Bangladeša, zmanjšalo se je število 
Maročanov in Alžircev. STA, nb

PCT: izjeme za najmlajše
Vlada je ta teden jasneje določila izjeme za 
izpolnjevanje pogoja PCT za mlajše od 12 let. 
Gre za izjemo, ki določa, da morajo učenci 
opravljati samotestiranje za potrebe šolanja 
ali če gre za testiranje s hitrimi testi, na pod-
lagi katerega se za učence uveljavi izjema od 
karantene na domu.  Učencem prav tako ni 
potrebno opravljati vsakodnevnega samot-
estiranja namesto napotitve v karanteno na 
domu, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ozi-
roma pogoj prebolevnosti v kombinaciji s ce-
pljenjem ali predložijo dokazilo o negativnem 
rezultatu hitrega antigenskega testa, ki ni 
starejši od 24 ur od odvzema brisa. STA, nb

Bazoviški spomenik 
dobil status posebnega pomena

Spomenik bazoviškim junakom na gmajni 
pri Bazovici ima po novem status kulturnega 
pomena. Ustrezen akt je potrdila deželna 
komisija Furlanije-Julijske krajine, odločitev 
so pozdravili predsednik republike Borut Pa-
hor in krovni organizaciji Slovencev v Italiji. 
Na podlagi tega statusa bi v prihodnje lahko 
postal spomenik državnega pomena, kar je 
tudi želja odbora za proslavo bazoviških juna-
kov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu. 
STA, nb 

30 let priznanja Slovenije
15. januarja je minilo 30 let odkar so države 
tedanje Evropske skupnosti, predhodnice 
EU, priznale neodvisno Slovenijo. Slovenijo 
je kot prva priznala Hrvaška, ki se je osa-
mosvojila na isti dan. Kot prva od zahodnih 
držav je Slovenijo decembra 1991 priznala 
Islandija, januarja 1992 še Nemčija, Švedska 
in Vatikan. Rusija je Slovenijo priznala febru-
arja istega leta, aprila je sledilo še oklevajoče 
priznanje ZDA, maja pa je bila Slovenija spre-
jeta v Združene narode. STA, nb

V Dolini pri Trstu ob zvonove
V Dolini pri Trstu so minuli teden italijan-
ski organi pregona po pritožbah nekaterih 
vaščanov zasegli župnijske zvonove. Določeni 
vaščani, ki jih je zvonjenje motilo tako pri 
počitku, kot pri delu, so pripravili tudi petici-
jo proti zvonjenju, tržaško sodišče pa je po 
pritožbah zvonove preventivno zaseglo. Loka-
lni župnik dogodek obžaluje, tržaški škof pa je 
ocenil, da se v vasi širi sovražno in nestrpno 
vzdušje tako do članov kot dobrin katoliške 
skupnosti. STA, nb
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V ponedeljek zjutraj, ko je mesto 
še spalo, so se snažilke, pred 

italijansko srednjo šolo za zame-
jske Slovence v Trstu, znašle v 
presenetljivi gneči. Ponavadi, ko so 
zjutraj odklepale šolo, so imele do-
volj časa, da uredijo vse, kar mora-
jo. Tokrat je bilo drugače. Skupina 
nekaj deset srednješolcev je že ob 
prvem svitu čakala pred vhodom. 
Ob prihodu snažilk, so jih obkrožili 
in seznanili z dejstvi: Od danes nap-
rej protestiramo, zato bomo zasedli 
šolo. “Dajte nam ključe ali si bomo 
z njimi postregli sami.”, so bile nji-
hove besede. Ključe so jim seveda 
predale, saj ni bilo prvič, da so se di-
jaki odločili za takšno vrsto upora. 
Preprečevanje dostopa do šolskih 
prostorov bi bilo nesmiselno.
Pred pandemijo je bilo v Italiji 
nenapisano pravilo, da mora vsaka 
generacija, ki kaj pomeni, vsaj enk-
rat zasesti šolo. Primerjava s tradi-
cionalno slovensko zasedbo šole, ki 
se ponavadi zgodi jutro po matu-
rantskem plesu, je nemogoča. Med-
tem, ko se slovenski dijaki, zjutraj, 
pred šolo, znajdejo bolj v šali in 
zato, da bodo tam pekli čevapčiče 
ali počeli kaj prismojenega, se 
italijanski pojavijo pripravljeni na 
spremembe. Namesto v bleščečih 
oblekah in z od prejšnjega dne, po 
obrazu razmazanimi ličili, so dijaki 
v Trstu, na zasedbo, prišli s spalni-
mi vrečami, ter hrano in pijačo pod 
ramo. 
Zasedbe včasih trajajo po en teden, 
od ponedeljka do petka, včasih 
tudi dvanajst dni skupaj. Namesto 
na vsaki posamezni šoli, so se leta 
2005, kot že večkrat poprej, za pro-
test proti šolski reformi združile 
številne šole hkrati. Razlogi za 
zasedbe so lahko različni. Leta 
2016 so v Cagliariju na Sardiniji 
protestirali za večjo integracijo in 

Protest po 
italijansko

socialno vključenost dijakov imi-
grantov, pa tudi za brezplačen javni 
prevoz, ki bi izboljšal dostopnost do 
izobraževalnih institucij in s tem 
izboljšal izobraževanje nasploh. V 
Trstu so se na eni daljših zasedb, 
leta 2005, odločili za protest pro-
ti šolski reformi, slabemu stanju 
šolskih poslopij in zmanjševanju 
sredstev za šolstvo iz državnega 
proračuna.
Na šolah so se polnoletni dijaki, 
vsakič s podpisom, zavezali k temu, 
da bodo med trajanjem procesa 
odgovarjali za mladoletne dijake. 
Z učitelji so se zmenili, da bo zbor-
nica ostala zaklenjena, saj se v njej 
nahajajo pomembni dokumenti, od 
testov do redovalnic. Dijaki so dneve 
preživljali v sproščenem vzdušju, 
dolge ure pa so si krajšali s kovan-
jem načrtov za prihodnost. Večeri 
so bili namenjeni zabavi, kot se za 
odraščajoče osebe, ki svoje telesne 
spremembe in hormonska nihanja 
šele zares odkrivajo, tudi spodobi. 
Primerljiva zasedba se je na Filo-
zofski fakulteti v Ljubljani zgodila 
med 26. majem in 2. junijem 1971. 
Cilji in zahteve zadnje zasedbe, ki je 
konec lanskega leta praznovala de-
seto obletnico, pa so po njenem kon-
cu nekako zbledeli in težko rečemo, 
da je bila po uspešnosti ali obsegu 
zares podobna sorodnim italijan-
skim.
Zamejskim Tržačanom je boj vs-
eeno uspel. Vsaka od zasedb se je, 
tradicionalno, z velikim protestom, 
končala; tako se je tudi na zadnji 
zasedbi, na zadnji dan, iz skoraj 
vseh srednjih šol, ob določeni uri, na 
ulico, zlila nepregledna množica di-
jakov, ki so zaprli mestno središče. 
Eden od udeležencev se spominja, 
da so sumili, da jim policija ves čas 
prisluškuje. Osmega novembra, ko 
so sprva mislili zasesti ulice, a so 

si kasneje premislili, je pred večino 
šol namreč stalo več policijskih av-
tomobilov. 
Ob tej ugotovitvi, so se zamejski di-
jaki spomnili še enega zvijače. Po 
novem so se začeli sporazumevati 
le preko telefonov s slovenskimi 
telefonskimi številkami, za katere 
so vedeli, da jim italijanski policisti 
skorajda ne morejo prisluškovati, 
saj bi bilo pridobivanje dovoljenj 
in dostopov diplomatsko preveč 
zahtevno. Na dan velikega protes-
ta, oziroma ko je do njega resnično 
prišlo, so torej presenetili tudi 
lokalno policijo. Represivni organ 
v Italiji ne slovi po odpuščanju in 
nežnosti.
Pet let nazaj je Evropsko sodišče 
za človekove pravice določilo visoke 
gmotne kazni žrtvam policijskih 
mučenj v Italiji. Samo v Genovi so 
leta 2001 ob srečanju skupine G8, 
med protestniki, našteli tri stot-
nije žrtev. Sodišče v Strasbourgu 
je vsakemu od njih prisodilo od 

Pia Nikolič
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Renaultu spet padla prodaja
Francoskemu avtomobilskemu proizva-
jalcu že tretje leto zapored pada prodaja. 
Leta 2021 je glede na leto prej padla za 4,5 
%. Razloga za to sta pomanjkanje čipov, 
kar je prizadelo tudi novomeški Revoz, in 
nova poslovna strategija - iz količinske 
prodaje se bodo usmerili v prodajo nizko-
cenovnih vozil, kjer je dobička več. Kljub 
padcu prodaje Renault beleži vztrajno 
rast prodaje električnih vozil. DPA, STA, 
NB 

Vojska v Kanalu (Johnson na tnalu)
V omejevanje nelegalnih prihodov v 
državo se bo vključila tudi vojska, je obe-
lodanil britanski premier Boris Johnson. 
V nekaj tednih bo obrambno ministrstvo 
od mejnih organov prevzelo nadzor nad 
operacijo. Opozicija ocenjuje, da je poteza 
v odstotnosti drugih strategij zgolj pesek 
v oči, sploh glede na očitke glede nedo-
voljenih zabav pri premierju. DPA, NB

Več žensk v nemških podjetjih 
V skladu z zakonom, ki ga je nemški par-
lament sprejel lani, se povišuje število 
žensk v vodstvih podjetij. Zakon bo začel 
veljati junija letos, od podjetij, ki imajo 
več kot 2000 zaposlenih in izvršni odbor 
večji od treh oseb, pa zahteva, da v njem 
sedi najmanj ena ženska. Zakon že sedaj 
upošteva 49 od 66 podjetij. DPA, nb

Navalni: živeti v strahu nima smisla 
Ta teden je minilo že eno leto odkar so 
ruske oblasti aretirale in priprle glasne-
ga kritika ruskih oblasti Alekseja Naval-
nega. V Evropi se vrstijo pozivi po njegovi 
izpustitvi, Navalni je preko posrednikov 
sporočil, da vrnitve v Rusijo ne obžaluje, 
saj nima smisla živeti v strahu. DPA, NB

Assange že 1000 dni v zaporu
Julian Assange, novinar in ustanovitelj 
portala WikiLeaks, je že več kot 1000 dni 
priprt v britanskem zaporu Belmarsh. 
ZDA še vedno zahtevajo njegovo izročitev, 
saj ga tam čaka sodni postopek, po kat-
erem bi mu lahko prisodili 175 let zapora 
zaradi domnevne izdaje tajnih podatkov. 
V upanju, da mu bo poleg mednarodne 
tudi njihova podpora pomagala na njego-
vi sodni poti, je bil v začetku leta izvoljen 
za častnega člana Slovenskega centra 
PEN. DPA, STA, NB

Vrnitev Il Cavaliera?
Večkratni italijanski premier, 85-letni 
Silvio Berlusconi, bo zelo verjetno kan-
didiral na italijanskih predsedniških 
volitvah, ki se začnejo konec meseca. 
Da je »Vitez« prava izbira, se je odločila 
večina desnih, pa tudi skrajno desnih 
italijanskih strank. Podporo mu je izra-
zil tudi Manfred Weber, vodja Evropske 
Ljudske stranke. Italijanska opozicija je 
njegovo kandidaturo označila kot nemor-
alno. DPA, NB

deset do petinosemdeset tisoč ev-
rov odškodnine. Dodatno kazen, 
v višini 80.000 €, so Italiji naložili 
zaradi mučenja dveh zapornikov v 
Astiju. Mladi so namreč takrat štiri 
dni protestirali po Genovi; že nekaj 
dni pred srečanjem je v mesto prišlo 
na tisoče nasprotnikov srečanja. 
Manjše nasilniške skupine so 
razdejale del mesta, vdirale v banke 
in bencinske črpalke in razbijale 
vse po poti. Med njimi je bil mlad 
Italijan, ki je z gasilskim aparatom 
in zamaskiran napadel karabi-
njersko vozilo, nakar ga je na licu 
mesta ustrelil in ubil mlad vojaški 
obveznik. Večinski del protestnikov 
je bil miroljuben in nekateri od njih 
so spali v šolah Diaz, Pertini in Pas-
coli. Neke noči jih je tam napadlo 
495 policistov in karabinjerjev, ki so 
ljudi začeli med spanjem pretepati. 
61 protestnikov so morali odpel-
jati v bolnišnico, nekaj jih je bilo v 
kritičnem stanju, eden je pristal v 
komi. 

Spečim protestnikom so med akci-
jo podtaknili molotovke in nekaj 
kosov orožja; tudi med dijaškimi 
protesti pa so že poročali o prim-
erih policijske brutalnosti.
Da so to metode »moderne policije« 
nam je oktobra lani čivknil SDS-ov 
poslanec Branko Grims, ko je na 
protestih proti pogoju PCT, v Lju-
bljani, policija, na vsakih sedem 
protestnikov, odvrgla eno kantico 
solzivca. Protestniki pa so, za raz-
liko od italijanskih, hodili po cesti 
in pri tem ne opustošili mesta, saj 
je bil do prihoda policistov protest 
varen tudi za otroke.
O proporcionalnosti in smiselnosti 
kazni, ki so jih celo lansko leto pis-
ali petkovim protestnikom, pa raje 
ne bomo izgubljali besed. Lahko 
pa se vprašamo o smiselnosti pro-
testov, ki trajajo že 92 petkov in so 
se prevesili, v bolj kot ne, ulično 
gledališče. Ker, kot nam je znano, 
kultura v Sloveniji trenutno ni na-
jbolj cenjena. 
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V zadnjem času lahko v 
medijih zasledimo po-

datke, ki naj bi dokazovali, 
da se je v državi začelo gosp-
odarsko okrevanje, kar vla-
da nepresenetljivo pripisuje 
uspešnosti lastnih politik. 
Drži, da je bruto domači proiz-
vod v prvih devetih mesecih 

Vse, kar morate vedeti 
o dvigu minimalne plače

leta 2021 za 7,4 % višji kot v istem obdobju 2020. Tudi 
zaposlenost se je v tretjem četrtletju 2021 povečala 
za 2,5 % glede na isto obdobje leto prej. A ob tem je 
potrebno povedati, da je zaradi majhnosti države in 
velike vloge izvoza Slovenija odvisna predvsem od 
ekonomskih razmer na svetovnem trgu, zato imajo 
vladni ukrepi le omejen učinek. Nadaljevanje okre-
vanja dejavnosti, vpetih v mednarodno menjavo (pre-
delovalnih dejavnosti in prometa) torej blagodejno 
deluje na gospodarsko situacijo pri nas. Potrebno je 
tudi upoštevati, da smo imeli leto poprej 4,2-odstotni 
»pandemični« gospodarski padec.
    Druga novica, ki naj bi nas prepričala, da se obetajo 
boljši časi, je napovedano zvišanje minimalne plače. 
Minister za delo Janez Cigler Kralj je sporočil, da bo 
uskladitev minimalne plače za leto 2022 enaka višini 
rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. 
Zvišala naj bi se za 4,9 %, na 1074,43 evrov bruto. Takoj 
je potrebno povedati, da so bili minimalni življenjski 
stroški nazadnje izračunani leta 2017 za leto 2016 – 
od takrat so se stroški občutno povečali. Takrat je ta 
znesek znašal 613,41 evra na mesec. Seveda bi bilo 
nujno pri višini minimalne plače upoštevati tudi gosp-
odarsko rast, realno rast plač, gibanja brezposelnosti 
in zlasti podražitve. Zadnja predvidena višina mini-
malne plače je bila objavljena v začetku januarja in je 
znašala 1024,24 evra bruto. Neto to znaša 736 evrov 
ali drugače povedano 120 % minimalnih življenjskih 
stroškov izmerjenih za leto 2016. Minister napovedu-
je zvišanje  na 1074,43 evra, kar je po zakonu najnižji 
možen dvig minimalne plače, kljub temu, da se vlada 
hvali z rekordno nizko brezposelnostjo in visoko gosp-
odarsko rastjo. Če bi se minister hipotetično v letu 
2022 odločil za najvišji možen dvig minimalne plače 
bi to v bruto znesku pomenilo 1230 evrov (858 evrov 
neto). Zakaj torej vlada minimalne plače ne prilagodi 
socialni situaciji? Poglejmo številke, ki bodo pokazale 
drugačno sliko stanja v državi.
    Ljudje vsak dan, na vsakem koraku, v trgovini 

Simon Smole

ali pri plačevanju računov ugotavljajo, da se stanje v 
državi slabša, kar tudi potrjujejo podatki, ki pa jih ne 
zasledimo tako pogosto v medijih. Vzemimo mesečni 
prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo, 
ta znaša 739 evrov, za štiričlansko gospodinjstvo (dva 
odrasla in dva otroka, mlajša od 14 let) 1.551 evrov na 
mesec in za dvočlansko gospodinjstvo brez otrok 1.108 
evrov na mesec. Primerjajte te podatke z zvišanim 
zneskom minimalne plače ali pa z minimalnim do-
hodkom, ki je določen za cenzus prejemanja socialne 
pomoči (402,18 evra). Poleg tega se je potrebno zave-
dati, da revščina ne prizadene vseh skupin ljudi ena-
ko, kar se v splošnih številkah gospodarskega stanja 
izgubi. 
    Iz podatkov Statističnega urada RS je razvidno, 
da so revščini najbolj izpostavljeni upokojenci, zlasti 
ženske, brezposelni in pa tudi revni zaposleni, katerih 
plače so pod eksistenčnim minimumom. Ne čudi torej, 
da je skupina zaposlenih z minimalno plačo izpostav-
ljena revščini, kar potrjujejo tudi podatki, saj neto 
minimalna plača v obdobju 2005 – 2019 ni presegla 
praga tveganja revščine. Minimalna plača, ki se giblje 
blizu praga tveganja revščine torej ne more zagotav-
ljati dostojnega življenja, temveč prej ustvarja revne 
zaposlene. Zato socialno pomoč prejemajo tudi zapos-
leni, zlasti tisti z minimalno plačo, ki so v nerednih 
oblikah dela in hkrati preživljajo več otrok. Humani-
tarne organizacije v Sloveniji opozarjajo na izrazit po-
rast prejemnikov in prejemnic pomoči v zadnjih letih, 
zlasti oseb, ki so izgubile zaposlitev, oseb z nizkimi 
prihodki, medtem ko so se med obstoječimi prejemniki 
stiske še poglobile. 
    Vprašati se je treba kako se bo vlada glede na ope-
vane rezultate gospodarskega okrevanja odzvala na 
napovedane podražitve, predvsem elektrike in drugih 
energentov, saj se posledično zaradi višjih cen ener-
gentov višajo tudi cene nujnih dobrin. Za konec pos-
trezimo s še enim podatkom: leta 2020 je pod pragom 
revščine živelo 254.000 ljudi.“

foto: STA

DRUŽBA
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Ivan Cepanec (foto: Simon Pelko)

“

Rjav suknjič, siva srajca in bež hlače, kombinirane s semiš 
čevlji nedoločljive barve so se v našo zavest vtisnili kot 

primer oblačenja povprečnega učitelja. Tiste bolj modernejše 
si še predstavljamo v kavbojkah in enobarvnih majicah. Red-
kokdaj se zgodi, da se iz zbornice pride nasmejan svetlolasi 
dolgolasec oblečen v črne hlače, z allstarkami na nogah in 
naslovnico metalskega albuma odtisnjeno na prsih. Že ob 
začetku pogovora nas kar objame z vedrostjo in svojo široko 
razgledanost popestri s hudomušnimi in neškodljivimi 
šalami. Ivan Cepanec je pač metalec in učitelj hkrati. Na 
srečo se mu za službo ni bilo treba odpovedati svojemu stilu 
oblačenja, ki ga spremlja že od mladih nog. 
»Zaradi svojega stila nisem nikoli imel problemov. Pred 
poučevanjem slovenščine in zgodovine sem tako ali tako de-
lal v metalski trgovini, kjer so me včasih ob obilici kupcev 
novi prišleki kar spregledali, saj sem bil oblečen v ‘običajno’ 
metalsko majico in vojaške hlače, tako da so za nasvet pri 
nakupu pomotoma povprašali kar katerega od obiskovalcev,« 
razlaga. Za razgovor na OŠ Kolezija se je kljub temu vsee-
no raje oblekel nevtralno, lase pa si je spel v konjski rep, ki 
ga še vedno nosi med delovnim časom. »Razen če gremo na 
kakšnem izletu v bazen ali ob koncu leta, ko me učenci včasih 
prosijo, če bi lahko videli kako dolge lase imam, preden za-
pustijo šolo. Mlajši otroci so lahko ob dolgih laseh tako zme-
deni, da vprašajo, če sem mogoče punca,« šaljivo pripomni. 
    Od vsega začetka je poskušal narediti vtis s svojim delo-
vanjem, govorjenjem in sposobnostmi, ne pa s svojim izgle-
dom. Zaveda se, da ima kot učitelj velik vpliv. »Tudi, če bi 
ves čas nosil samo majice od Slayer ali od Metallice, bi bilo 
morda tistim, ki ne poslušajo metala, v šoli malo neprijetno. 
Če me vprašajo, kakšna se mi zdi techno glasba, jim pov-
em, da se mi zdi v redu, ampak da sam tega ne poslušam. 
V tem oziru poskušam nanje čim manj vplivati. Bolj kot si 
otrokom prijeten, prej boš nanje vplival, česar pa nočem.« Na 
začetku se je dva do tri tedne izogibal majicam s potiski, nato 
je začel vpeljevati majice s podobami iz stripov ali iz fi lmov in 
sčasoma so se na to vsi navadili. Ravnateljica in sodelavci mu 
glede stila niso nikoli oporekali. Prej se ob majice obregnejo 
otroci, ki jim je zanimivo, da nosi denimo majico z logotipom 
Vojne zvezd. »Nikoli pa ne bom v službo oblekel majic, ki 
imajo prikrita ali nasploh antiverska sporočila, prizorov ek-
splicitnega nasilja ali logotipov glasbenih skupin, ki bi lahko 
kogarkoli asociirali na nasilje, vulgarnost, podobe hudičev ali 
kaj takega. Jasno mi je, da imajo ljudje različne poglede na te 
reči. Doma imam recimo majico s podobo iz stripa Punisher 
(Kaznovalec op. a.), kjer je glavni junak upodobljen s pištolo, 
ampak je ne bom nikoli oblekel za v službo. Mislim, da ne 
bi bilo primerno, da pridem otroke v tej majici spraševat za 
oceno.«
    Na šolskih izletih se večkrat izkaže, da ima kateri od profe-
sorjev več tetovaž ali drugih posebnosti, a vsi skrbijo za ure-
jenost in zgledno obnašanje. Vendar otroci hitro izkoristijo 
drugačnost, pa čeprav za to, da se izognejo pouku: »Nekoč 
sem nosil majico, na kateri viking z gorjačo ruši stolp in 
deček me je vprašal, če sem proti stavbam. Jasno je bilo, da 
bi rad čim bolj zavlekel odmor.«
    Čeprav s stilom kaže javnosti svoj bolj privaten izraz, vse 
ostalo v šoli zadrži zase: »Ni mi nerodno, saj sem v teh ma-

Moj učitelj zgodovine je metalec

jicah sproščen. Včasih zna biti moteče, ker poskušaš začeti 
uro, njih pa zanima slika na majici. Spomnim pa se, kako 
je nekoč učenec prišel oblečen v majico mojega banda. Kot 
članu banda mi je to laskalo, kot učitelj pa majic drugih tako 
ali tako ne komentiram, sploh pa takšne majice gotovo niso 
najhujše, kar nosijo. Vsi se spomnimo, kako popularno je bilo 
na sebi nositi eksplicitne izraze, kjer so črke zamenjane s 
številkami. Takrat se raje delam, da tega ne znam prebrati.«
Kadar se odpravijo na izlet v muzej, sicer raje obleče kakšno 

»pifl arsko« majico z napisom ali smešno sliko, saj se mu zdi, 
da ga tako kustosi takoj jemljejo bolj resno. Nikoli pa ni nale-
tel na kakšen predsodek zaradi svojega oblačenja. »Res pa je, 
da če bi šla s punco v Dramo, tudi ne bi oblekel ravno Can-
nibal Corpse majice, toliko imam pa tudi jaz nekega občutka. 
Rajši sem nevpadljiv. Za sestričnino poroko sem se oblekel 
celo v črno srajco, suknjič in rdečo kravato, ker nisem hotel, 
da bi bil namesto ženina in neveste tam v fokusu ‘nek Ivan’, 
ki je tam v gosteh. Me je pa takrat nekaj ljudi gledalo malo 
nenavadno, ker sem se jim zdel glede na druge dni precej 
uniformirano oblečen.«
Za črnimi oblekami se torej skriva topel in radosten človek, 
ki za razliko od ostalih učiteljev samo izgleda malo bolj za-
nimivo. Tako se tudi poslovi s kazalci dvignjenimi visoko v 
zrak, igrajoč nevidne zračne bobne.

Pia Nikolič

RAZBIJAMO TABUJE: 
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foto: STA
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KULTURA

Vlada se hvali z rekordnim proračunom za kulturo. Nev-
ladne organizacije so že pred novim letom opozarjale, da 

»živi« kulturi povišanje sredstev ne bo pomagalo, saj so jih na 
njihovem področju znatno znižali. Prejšnji teden so rezultati 
programskega razpisa za štiriletno delovanje to potrdili. Iz 
fi nanciranja so ponovno izpadle organizacije, ki spodbujajo 
kritično misel in tiste, ki so ministrstvo po zadnjem razpisu 
uspešno iztožile. Več proračunskih sredstev pa bo šlo v roke 
organizacijam, ki so blizu sedanji vladi ali jih vodijo politično 
nastavljeni kadri.
    Programski razpisi so nastali kot socialni korektiv za 
organizacije, ki ustvarjajo kvalitetno produkcijo, a zaradi 
prezahtevnih vsebin ne morejo biti komercialno uspešne in 
zato potrebujejo pomoč. Koncert improviziranega jazza pač 
ne bo pritegnil toliko publike kot enostavna besedila Jana 
Plestenjaka. Tudi politično kritična gledališka predstava 
mladih ustvarjalcev, ki se šele želijo uveljaviti, ne bo priteg-

Kaznovanje    kritičnega           mišljenja

nila toliko publike kot stand up šank humor 
Vida Valiča. Da se ne zavlečemo v svet ba-
nalnosti, potrebujemo raznolikost in široko 
ponudbo vsebin.
    Največja oškodovanca razpisa sta neod-
visno gledališče Glej in zavod Maska. Oba 
slovita po kritičnosti svojih del do vsa-
kokratne oblasti. Njuno delovanje bogatí 
kulturni prostor že več kot petdeset let, na 
razpisu pa sta sredstva prejemala od sa-
mega začetka. Čeprav bi ministrstvo lahko 
odtegnilo sredstva pod pretvezo odpiranja 
prostora za nove akterje, pri tem ne sme po-
zabiti na stare in bolj uveljavljene. Društvo 
nevladnih organizacij in posameznikov na 
področju kulture Asociacija opozarja, da 

Pia Nikolič

Financiranja niso dobili:
- zavod Maska
- center Delak
- zavod Emanat
- Mesto žensk
- društvo KAPA (Gala hala)
- Nomad Dance Academy 
Slovenia
- Zavod MN produkcija
- Gledališče Glej
- LokalPatriot
- Društvo Ljudmila
- Carmina Slovenica
- Laibach

ministrstvo pozablja na dolžnost ohranjanja in varovanja 
javnih kulturnih prostorov, ter dodaja: »Vprašajmo se, kdo bo 
nastopal in obiskoval največje javne zavode, če nevladne or-
ganizacije ne bodo skrbele za uveljavitev mladih slovenskih 
skladateljev in razvijale občinstev. Vprašajmo se, kdo bo pol-
nil koncertne dvorane, če mladi glasbeni ustvarjalci ne bodo 
dobili priložnosti nastopati na vrhunskem koncertnem odru. 
Kako bodo svojo zamisel realizirali mladi umetniki, ki si ne 
morejo privoščiti dragih tehnologij in svojih zamisli nimajo 
priložnosti prevpraševati?«
    Čeprav ravno na področjih glasbe in vizualnih umetnosti 
še lahko govorimo o povišanju sredstev, to ne velja za inter-
medijske in uprizoritvene umetnosti. Pri Asociaciji dodajajo: 
»Mnenja smo, da bi programski in tudi vsi ostali razpisi mor-
ali vselej slediti razvoju področja nevladne kulturne ustvar-
jalnosti, več indikatorjev namreč jasno kaže, da se področja 
močno razvijajo, ministrstvo pa razvoja z ustreznimi sred-
stvi ne podpira dosledno.« Več kulturnih organizacij rezul-

tate razpisa sicer pripisuje ministrovemu revanšizmu in ne 
strokovnosti, saj so organizacije, ki so iz razpisa izpadle, na 
tem vseeno dobile visoko število točk. Ne gre pa pozabiti tudi 
tega, da denimo Maska in Mesto žensk delujeta na naslovu 
Metelkova 6, ki ga želi ministrstvo na vse pretege izseliti 
in prostore podariti Prirodoslovnemu muzeju, ki je že pred 
časom omenil, da ti prostori zanj niso primerni. Direktorica 
Maske Alja Lobnik pojasnjuje: »To ne samo, da kaže na ne-
odgovorno politiko, marveč na politiko, ki je konservativna 
v razumevanju tega, kaj vse je umetnost in preprosto poreže 
robove oziroma tisto, kar sili ven. Nefi nanciranje je postalo 
mehanizem regulacije izrekanja in ustvarjanja.« Enak pris-
top so simpatizerji iste stranke ubrali pri televizijski oddaji 
Studio City, kjer delu ustvarjalcev oddaje - kolumnistom - 
nočejo več plačevati honorarjev.
    Brez dodatnega fi nanciranja so tako pod vprašajem delo-
vanje organizacij, vzdrževanje njihovih prostorov in pro-

jekti, kot so denimo mednarodna platforma za 
profesionalizacijo neodvisne scene TRIGGER, 
program razvoja občinstva Abonma Transfer-
zala, program prostora dialoga Nove pošte (v 
sklopu katere je Maska skupaj s Slovenskim 
mladinskim gledališčem lani na Borštnikovem 
srečanju prejela verjetno največ - sedem - na-
grad v zgodovini festivala za eno predstavo), 
Mladi Rapetek, Ojačevalnica ipd.
Področje kulture je bilo med epidemijo že tako 
ali tako izjemno prizadeto, v protikoronskih 
paketih pa zanj niso poskrbeli v taki meri kot 
za področje gospodarstva. Odtegnitev fi nan-
ciranja doma pa organizacije oškoduje tudi na 
nivoju možnosti poseganja po mednarodnih 
razpisih, saj morajo za pridobitev le-teh na-

jprej pridobiti del fi nanciranja v domači državi.
    Marsikoga žalosti dejstvo, da gre razdeljevanje sredstev 
ministrstva za kulturo vse bolj po načelih nepotizma in sim-
patij, ne pa strokovne ocene. Center Delak in z njim Dragan 
Živadinov, ki na tokratnem razpisu ni prejel programskih 
sredstev, je denimo ravno v tem času skrbel za otvoritveno 
slovesnost Evropske prestolnice kulture v Novem Sadu. O 
nerazumevanje kvalitete pa priča tudi dejstvo, da je Zdenka 
Badovinac, ki ji Vasko Simoniti kljub pozitivnem mnenju 
strokovnega sveta ni hotel podaljšati mandata direktorice 
Moderne galerije, zdaj postala direktorica Muzeja sodobne 
umetnosti v Zagrebu. Namesto mednarodno priznanim 
kvalitetnim akterjem ministrstvo v tem času veča sred-
stva svojim prijateljem. Več denarja na razpisu za medije 
so lani dobila vladna trobila. Nekateri drugi, kot je večno 
kritični Radio Študent, ki je prejel nagrado Društva novi-
narjev Slovenije za poročanje o covidu, je iz fi nanciranja lani 
povsem izpadel. Po poročanju portala Necenzurirano je leta 
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RECENZIJA

Mostiščarji - 
nekoč in danes
Pia Nikolič

“

2020 iz fi nanciranja izpadlo sto organizacij, ki so zara-
di kvalitete dela prej dobivale denar, dvesto pa je bilo 
novih prejemnikov. Lani je bila petina prejemnikov 
denarja ministrstva za kulturo občin in županij, ki so 
samo za obnovo spomenikov dobile dodaten milijon.
    Večina dodatnega denarja je končala pri tistih, ki 
od ministrstva že tako prejemajo največ in tistih, kjer 
je v času te vlade prišlo do menjave vodstva po nji-
hovih željah. To so Javna agencija za knjigo, Zavod za 
varstvo kulturne dediščine, NUK, SNG Maribor, SNG 
Opera in balet Ljubljana in Cankarjev dom. Med njimi 
pa so se znašle postavke kot je državno kritje socialnih 
prispevkov verskim uslužbencem, zaradi česar bodo ti 
po upokojitvi po novem dobili višjo pokojnino. 
       Katoliška cerkev je od ministrstva samo lani pre-
jela tri milijone evrov, kar je enkrat več od leta poprej. 
Dva milijona več je prejela Javna agencija za knjigo, 
ki jo po novem vodi Dimitrij Rupel, Muzej za arhitek-
turo in oblikovanje pa je z novim direktorjem dobil 1,2 
milijona več kot pred tem. Dodaten denar je prišel še 
na Javni sklad za kulturne dejavnosti, ki ga je prev-
zel Damjan Damjanović, nekdanji kandidat SDS za 
župana Ljubljane in nekdanji direktor Nova24TV. Več 
kot 20.000 evrov pa je po podelitvi nagrade Janezu 
Janši prejela zveza gorniških klubov Skala. »Rekord-
no visoka sredstva« tako »prave« kulture niso še zares 
dosegla.

Na kolišču ne mine dan brez problemov. Ko se zniža 
gospodarska rast, direktorji poberejo šila in kopita. 

Turisti med dopustovanjem v kočah dobivajo neomejeno 
količino klobas, domači mostiščarji pa le štiri na mesec. 
Pridni delavci pridejo na višji položaj le tako, da se vzp-
nejo po stopnicah. V glavnem: »Tam, kjer je danes lju-
bljansko barje, so imeli pred 3800 leti mostiščarji zabita 
svoja kolišča. Živeli so, delali, se ljubili in umirali, ve-
selili in prepirali … kot vsi drugi ljudje … Tudi gosp-
odarili so; njihovi glavni panogi sta bili seveda lov in 
ribolov. Pri tem so imeli tudi težave s produktivnostjo, 
slabo tehnično opremljenostjo, nedelavnostjo … Sicer so 
pa živeli kar dobro. Njihovi potomci so se razselili po 
vsej deželi Kranjski … Ostali pa so, kar so bili …«  
      Kratki, eno- do dvovrstični stripi smešnic, ki po nekem 
čudnem naključju spominjajo na družbenopolitično 
življenje v Sloveniji. Prvič so bili izdani že leta 1975, a 
kaj več kot revialnega formata niso ugledali vse do lani, 
ko so se pri Studiu Risar odločili zajetno bero le-teh tudi 
objaviti. Izvirna slovenska satira, ki je zlata leta kolišča 
ugledala v 80-ih letih preteklega stoletja, se zlahka pres-
lika v današnji čas. Na oblasti so še vedno nepremišljeni 
prepotentni grabežljivci, ki jim predvsem ni mar za ena-
kopravnost, ampak le za svoje plače, medtem ko narod 
živi iz rok v usta. Edino, kar nas resnično spomni, da se 
mostiščarji ne nanašajo na leto 2022 je beseda samou-
pravljanje, ki jasno označuje davno preminul besednjak. 
   Potencirana banalnost človekovih dejanj v službi in 
prostem času se v teh štirih desetletjih pač ni veliko 
spremenila, zato lahko rečemo, da gre vendarle za zim-
zelen humor. 
  Nizka naklada - komaj 200 izvodov - je trenutno razpro-
dana, vendar naj bi se zanimanje za karikaturne pasice 
povečevalo. Z likovnega vidika strip sicer ne izstopa, am-
pak zgledno upodablja tipični karikaturni slog možakov 

Jernej Rovšek, 2021, Studio Risar

“

Izsek iz stripa

z okroglimi trebuhi, 
krompirjastimi nos-
ovi in enostavnimi 
ozadji. 
    Za piko na i pa so 
tu še zabavne anek-
dote, kot je tista o 
stavi, na podlagi ka-
tere so Mostiščarji 
sploh nastali.

Kaznovanje    kritičnega           mišljenja
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KAJ PA TO )))))) 

Ha. Kar je za Ljubljan-
čane in druge priselj-
ence slaba šala, je za 
preostali svet prisrčen 
humor. Ljubljana po 
mnogih laskavih in ‘zele-
nih’ imenih in nazivih 
postaja vir navdiha za 
mnoge laične in stroko-
vne arhitekte, župani 
drugih evropskih vel-
emest pa se praskajo 
po glavi, kako je uspelo 
prekanjenim možem in 

Igor Pirkovič je nedavno dokazal, kako pogumen ideološki 
vitez lahko je. Kar je nemara kdo zamenjal za nevednost in 
se ob tem celo nasmehnil, naj pomisli še enkrat: hrabri Igor je 
s precej premišljeno taktiko še enkrat pokazal, kako daleč in 
odveč mu je partizanski duh - in pri tem celo fi nančno tvegal. 
Pravilni odgovor na spodnje vprašanje pa bomo zaradi lastne 
(ne Pirkovičeve) politične korektnosti razkrili v naslednji številki. 
(Vir: zajem zaslona)

ženam, ki vodijo slovensko prestolnico, združiti prestiž (cena), 
udobje (vse na dosegu roke), praktičnost (vse na dosegu roke) 
in iznajdljivost (souporaba kleti, podstrejša, shramb, garaž in 
takoimenovanih ‘omar’). Vir: Twitter

Papa čuje dobar! 

“Žvet u 
Lublan”

Niso vsi za v hosto

Šola za življenje

Njegova presvetost je nedavno s svojim obis-
kom blagoslovila neko prodajalno plošč v cen-
tru Rima. Menda se z lastniki prodajalne poz-
najo še iz časov, ko so družno nabijali black 
metal, swing in reggae, glede na svetovni trend 
upadanja prodaje fi zičnih nosilcev zvoka pa 
lahko špekuliramo, da je France svojim starim 
kolegom napravil medvedjo (no, božjo) uslugo 
in z obiskom dvignil popularnost prodajalne in 
še celo podvojil prodajo. (Vir: DPA, WIKI)

Takole so bistra in jasna očesa našla in objavila 
razmišljanja mladega intelektualca (ali intele-
ktualke). Morda je mladi um ubral nenavad-
no logiko, a ob stanju slovenskega šolstva in 
občega pomanjkanja zdrave pameti v javnos-
ti, se ne gre čuditi, da mladi raje spremljajo 
politično “matematiko”, ki vedno najde kakšno 
luknjo, kamor gredo odvečne številke, procen-
ti in ulomki. Sploh pa je pri tej vrsti razmišljanja 
precej več prostora za različne interpretacije. 
(Vir: Twitter)

Tokrat je uspelo!
Mariborčani so se znebili 250 kilogramov težk-
ega eksplozivnega železja, ki jim ga je med 2. 
svetovno vojno podarilo zavezniško letalstvo.  
So pa izkušnje obdravčanov bogate, peklen-
skega stroja se tokrat niso lotili kar v garaži in s 
kladivom kot tista nesrečna duša pred leti, am-
pak so zbo(m)bnali skupaj vse pristojne službe, ki 
so bombo odstranile po vseh ‘reglcih’. (Vir: STA)
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STRIP ))))))

Dolgi dve leti sta za nami, morda najdaljši do zdaj. Nekatere, niti ne 
prestare reči, se zdijo malodane iz nekega drugega časa, pa ven-

darle sovpadajo s komaj polovičnim mandatom trenutno vladajočih. 
Malce bomo kontraintuitivni in zgolj omenili, da za čisto vse vendarle 
ni kriv naš Janša, temveč v nedogled razvlečenemu občutju botruje 
moment globalne pandemije in vseh najmanj »škatljivih« političnih 
dogajanj po vsem svetu, predvsem v naših zahodnjaških logih. Kljub 
temu ne moremo mimo monumentalne nesposobnosti sedanje vlade 
in njenih maloštevilnih, a zelo glasnih apologetov v spregi z brezs-
ramnim oportunizmom in preslikavanju države po političnih idealih 
gospoda predsednika vlade. Naj nas na dolgost, v bistvu kratkega 
časa, od nastopa epidemije in še krajši do volitev, spomnijo naslednje 
zadeve, ki bi jih v prihodnjih mesecih morali imeti pred sabo vsi vo-
lilni upravičenci: 
- ko je Šarčeva vlada prehajala v Janševo, obe pa naj bi se pripravljali 
na boj z epidemijo, je Janez z mlado družino smučal v Italiji, od koder 
so k nam prišle prve okužbe, in že tedaj z neprimerljivo veščino hecal 
svoje razpaljene nasprotnike
- kot ob osamosvojitvi, je veliki vojskovodja šel na okope in se lotil pre-
mikov ter obudil političnega mrtveca Jelka Kacina, ki je s svojevrstno 
retoriko postal nekakšen Janšev živi ščit ter v njegovem imenu za 
nastale razmere prenesel krivdo na ljudi; posebej zasebna druženja, 
hormone, neodgovorno obnašanje posameznikov, izletnike, “zločince” 
proti Slovenstvu; ker so si brez papirjev drznili prečkati občinsko ali 
državno mejo… medtem pa je sam čistil svoj bazen na Krku
- seveda je Kacin čez mesece še bolj kot z javnim obveščanjem udaril 
mimo s koordinacijo cepljenja 
- kakor ob osamosvojitvi, je tudi tu prevladala ljudska zdrava pamet, 

Volilčev seznam zmernost in skrb drug za drugega, in ne nameni grandioznih psihopa-
tov z napoleonskim kompleksom, ki se hočejo igračkat totalno vojno 
na eni strani, na drugi pa pragmatično izvajajo vojno dobičkarstvo
- kak teden, dva po razglasitvi epidemije, je nek kamiondžija z 
maskami “predriblal” obrambnega ministra, se nehal javljati na tel-
efon in zagodel »klasično prevaro«
- gospodarni Zdravc je strastno zagovarjal »dve gumici v prelukn-
jani papirnati brisači« maske, za katere je poslanec Bandeli povsem 
pravilno rekel, da »še za na skret« niso dobre (to je tudi vrh prispe-
vkov Stranke Alenke Bratušek na političnem parketu v zadnjih dveh 
letih)
- neuporabni hitri testi grotesknih kriptomilijonarjev
- Hojs, ki se je, obdan z malo vojsko, bahal po mestu in v Trbovljah, z 
repom med nogami, drhteče spraševal, če je »zrak čist« (tj. ali so pro-
testniki že odšli), je prav tako zaslužen za precej epskih podvigov; kot  
je, med popolnim zaprtjem države, hotel peljat svojo ubogo mater na 
hrvaški vikend plačat položnice (?!) in ga Hrvati niso spustili naprej
- da Ljubljana s števnimi policaji, v polni bojni opremi, oklepnikih, s 
psi in na konjih, zgleda kot vojna cona
- številni odloki, skregani z epidemiološkimi ukrepi, stroko in zdravo 
pametjo 
- ljudske psihoze; ko so ljudje tožili drug drugega, ker tablica iz Ko-
pra nima kaj iskati na Bledu
- policijska, pardon, epidemiološka ura, da se človek, če ne sprehaja 
psa, počuti kot kriminalec pred lastno bajto
- mladi očka in 800 evrov kazni, ker je na glavnem trgu v Kranju, sre-
di belega dne, kot državni sovražnik, jedel rogljiček. Sredi praznega 
trga. Brez maske. Norec!
- zločin proti človeštvu, zaradi katerega so nepotrebno umirali 
številni starejši iz DSOjev, kar bi se dalo preprečiti z niti ne izjemno, 
ampak čisto normalno državno politiko... ... ... 
Seznam je žal predolg za pričujočo rubriko. Pa tudi malo sem se hotel 
pošaliti, ampak je začel smeh prehajati v solze. Kot bi rekel mali 
Kaco: ‘Vrag je vzel šalo ...’ 

podlistek )))

Bakh Terij

Mati ja Cipurić 

“



KRIžANKA

Časopis Megafon izdaja AK NET, 
telekomunikacije, d.o.o., Prešernova 
ulica 4a, 6310 Izola

Tisk: Partner Graf d.o.o., Gasilska 
cesta 3 Grosuplje
Naklada: 7.500

Izjavljam, da sem seznanjen, da Megafon zbira in uporabi moje osebne 
podatke (ime, priimek in e-poštni naslov) v namen obveščanja o na-
gradni igri in pošiljanja nagrad. 
Med vsemi, ki boste do 4. februarja 2022 na naš e-poštni naslov: nagra-
da@megafon.si poslali pravilno rešitev gesla, bomo izžrebali 3 srečneže, 
ki bodo prejeli denarno nagrado.

Navpično
1.    Vrsta papige ki ne leti
3.    Nastajanje kamnov v ledvicah
4.    Podoba golega telesa
6.    Delec v atomu z pozitivnim nabojem
7.    Reka v Franciji
8.    Katere narodnosti je bil umetnik Henri Matisse?
9.    Paličasti mikrob ki povzroča bolezni
10.    Iz katerega žita je narejeno japonsko vino Sake?
11.    Kakšno je glavno mesto Portugalske?
13.    Aktiven član gibanja
14.    Puščava v Južni Ameriki
15.    Naprava, ki seva močno svetlobo
16.    Država in otočje v zahodni Indiji
17.    Umetniški ples
23.    Navlaka/ krama
25.    Največje tehnološko podjetje v Južni Koreji?
26.    Najbolj vroč planet v sončnem sistemu
29.    Katero kovino je leta 1825 odkril Hans Christian Oersted?
31.    Geometrijsko središče Slovenije
32.    Najdaljša Shakespearova drama
35.    Hrvaška pevka Josipa

Vodoravno
2.    Orientalska slaščica z medom
5.    Zdravljenje z zbadanje igel v kožo,
9.    Merilec zračnega tlaka
12.    Umetnostni slog 17. in 18. stoletja
16.    Okrogla ženska ali moška čepica
18.    Katera je bila po grški mitologija prva ženska 
na svetu?
19.    Katero mesto ponuja lokacijo za izmišljeno 
pristajanje kraljev?
20.    Zunanja lupina zemeljske oble
21.    Koliko igralcev je v vaterpolskem moštvu?
22.    Kaj je kemični simbol za srebro?
24.    Pasma belih konj v Lipici
25.    Najmanjša kost v človeškem telesu?
26.    Prvi element v periodnem sistemu
27.    Kakšna je valuta Danske?
28.    Nacionalna jed v Španiji
30.    Katera celina je po Antarktiki najbolj redko 
poseljena?
31.    Zabojček
33.    Rimska cesta z našim osončjem
34.    Majhen košček na koncu vezalke
36.    Mesto v črni gori

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

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


