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Občina, v kateri odloča 
govoreči organ

Luka gre naprej, 
zaposleni 
se veselijo

UVODNIK

Značaj nekega kraja se v največji meri odraža skozi karakter 
njegovih prebivalcev. V državi, ki je dva milijona prebival-

cev razdelila na 212 občin, je treba biti res posebne sorte, da bi 
izstopal. Izola, kjer živijo ljudje prav posebnega karakterja, odslej 
izstopa še po nečem. Je namreč prva občina v Sloveniji, kjer so 
občani uspeli doseči zavrnitev že sprejetega OPN iz preprostega 
razloga: ker je ob pozitivnih rešitvah vseboval tudi očitne primere 
potencialno koruptivnih ravnanj. Namesto, da bi Izolani zamižali 
ob spornih praksah snovalcev izolskega OPN in dokument na ref-
erendumu potrdili, so ga brezkompromisno zavrnili. Izolani so 
posebni tudi po tem, da ne tolerirajo korupcije.
V Izoli se ljudje radi uprejo korupciji. Izjema niso niti določeni 
občinski organi in funkcionarji. Šolski primer takega občinskega 
organa je Nadzorni odbor občine Izola pod vodstvom Milana 
Bogatiča, ki je svoje delo pri nadzoru občinskih poslov z 
nepremičninami opravil tako skrbno, da si občinsko vodstvo še 
danes ni opomoglo. Nadzorni odbor je s tem poročilom ugotovil 
številne nepravilnosti in jih naznanil pristojnim ustanovam, med 
drugim tudi Komisiji za preprečevanje korupcije. Nadzorni svet z 
Milanom Bogatičem na čelu se ni pustil zavesti izgovorom občine.
Zato nekoliko preseneča, da je omenjeno poročilo Nadzornega 
odbora občine Izola o ravnanju s  stvarnim premoženjem občine 
v obdobju 2018–2020 javnost bolj ali manj spregledala in to kljub 
temu da je zaradi polen, ki mu jih je občina metala pod noge med 
preiskavo posla pod zaporedno številko 61 in številnih sumov ko-
ruptivnih ravnanj, nadzorni odbor občino naznanil Komisiji za 
preprečevanje korupcije. 
Iz samega poročila je razvidna namera Nadzornega odbora po 
preiskavi sumljivih poslov občinskega vodstva ter ugotovitvi os-
ebne odgovornosti posameznih občinskih funkcionarjev. V prim-
eru preiskave nezakonite prodaje občinskega zemljišča ob Južni 
cesti so občinski nadzorniki prepoznali številne sporne prakse, ki 
se jih občinsko vodstvo že dolgo poslužuje pri prodaji občinskega 
premoženja. Posebej so izpostavili to, da se občinsko premoženje 
praviloma prodaja na dražbah, ki se jih – kot po čudežu – udeleži 
le en ponudnik in kupi zadevo po izklicni ceni, kar je v popolnem 
nasprotju z namenom vzvoda javne dražbe (na kar 17 izmed 21 
dražbah). V primeru dražbe za omenjeno zemljišče (posel št. 61) je 
Nadzorni odbor poleg obilice nepravilnosti ugotovil tudi to, da je 
vodstvo občine Izola prikrajšalo Nadzorni odbor za podatke in do-
kumente, ki jih potrebuje za izvajanje nadzora. Tako Nadzornemu 
odboru ne želijo izročiti pogodbe o prodaji občinskega zemljišča 
ob Južni cesti kot tudi ne odgovoriti na pomembno vprašanje o 
tem, kateri občinski funkcionar ali uslužbenec je dal ponarediti 
omenjeno pogodbo. Kot v posmeh Nadzornemu odboru občina 
odgovarja, da je do tega prišlo na »ustno priporočilo odbora za 
gospodarstvo in finance«. Izola je očitno posebna tudi po tem, 
da ima Občinski odbor za gospodarstvo in finance – kot prvi in 
edini občinski organ – čarobni dar govora. To ni hec, ampak trd-
itev občine. Občine, ki se pred nadzornim odborom zagovarja, da 

Po poročanju obalnih medijev je ta torek doktor Luka Juri po skoraj de-
setletju direktorovanja sporočil, da nekaj mesecev pred iztekom man-

data odstopa s funkcije direktorja Pokrajinskega muzeja v Kopru. Mestna 
občina Koper in koprska javnost sta novico o Jurijevem odstopu sprejeli z 
odobravanjem, pa tudi zaposleni lahko odslej lažje dihajo.
Danes 45-letni Juri je kader nekdanjega župana Borisa Popovića. Sep-
tembra 2012 je bil imenovan za direktorja Pokrajinskega muzeja Koper. 
Njegov prvi mandat na čelu javne ustanove javnost pomni po očitkih za-
poslenih o Jurijevi samovolji in številnih nepravilnostih pri trošenju javne-
ga denarja pokrajinskega muzeja. V konflikt med njim in zaposlenimi je 
poseglo Ministrstvo za kulturo, vendar ga ni uspelo razrešiti. Kljub temu 
je z blagoslovom tedanjega župana Juri prejel nov mandat, ki ga je s torko-
vim odstopom skrajšal za nekaj mesecev. Odpovedni rok dveh mesecv že 
teče. Približno v enakem časovnem okviru se bodo zaposleni v Pokrajin-
skem muzeju Koper razveselili novega vodstva. Glede na desetletje skup-
nih izkušenj kaj veliko razlogov za to, da bi odstopljenega pomnili po 
dobrem, najverjetneje ne morejo imeti.
»Z nekaterimi so se kdaj pa kdaj seveda pojavile tudi razlike v pogledih, 
tudi s koprskim županom Alešem Bržanom, a tudi z njim je bilo sodelo-
vanje korektno in profesionalno, za kar se mu zahvaljujem,« je Juri zapisal 
ob odstopu in v njemu lastnem slogu dodal: »Čas je za korak naprej.«

Željko Urumović

je ponaredila pogodbo, ker ji je tako ustno prišepnil Organ. 
Nadzorne odbore občin imenujejo sami občinski sveti. To v praksi 
pomeni, da vladajoča občinska koalicija sama določi ljudi, ki jo 
bodo nadzirali. Pri tem Izola ni bila izjema. Je pa izjema po tem, 
da njen nadzorni odbor ne išče alibijev za sporne posle občine 
ampak za razliko od večine izmed 212 občinskih nadzornih od-
borov v Sloveniji dejansko izvaja nadzor in ob ugotovljenih sumih 
le-te prijavi. Spoznanje občinske oblasti v Izoli o tem, da se Nad-
zorni odbor ne bo pustil odpraviti z nesmiselnimi izgovori, ampak 
bo raziskal sume kriminalnih ravnanj in oškodovanja občine, je 
občinarje ujelo nepripravljene. verjetno so bili pred tem v občinski 
koaliciji trdno prepričani, da bodo z občinskim premoženjem 
lahko nekaznovano počeli, kar bodo želeli, ne da bi jim Nadzorni 
odbor stopil na prste. 
Pravijo, da kar seješ, tudi žanješ. Če seješ hudičevo seme, hudič pa 
ima vedno mlade, boš požel veliko gorja. Občinsko vodstvo v Izoli 
se tega verjetno dobro zaveda. Kar so občinarji sejali z oviran-
jem Nadzornega odbora pri preiskavi občinskih nepremičninskih 
poslov, so poželi s poročilom in prijavami občinskega vodstva 
preiskovalnim organom. Kot da poraz na minulem referendumu 
in neizprosna civilna iniciativa, ki tudi po referendumu gleda 
občinarjem pod prste, ni dovolj velika kazen.

#rumeno
 

Uredništvo

“

“
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RAZGLEDNICE

“Sosed v centru poziva k 
bojkotu piva, ker mu bojo 

vzeli pivovarno.” 
Andrej, Ljubljana

“ Pred blokom so mi 
zgradili še en hotel. 

Kmalu bom take napise 
začela delati tudi sama.” 

Tina, Ljubljana 

“Pri nas ptiči 
niso šli na jug.” 

Maja, Ljubljana

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Ste obiskali kakšen čudovit kraj? Je pred vašo hišo nastal nov grafit? Ste morali nujno fotografirati beton-
sko ploščo, ki je pred vhodom v vašo trgovino razpokala v obliki srčka? Je na bližnji cestni svetilki zanimiva nalepka? Ste s prijatelji naredili 
kaj prismuknjenega in to ovekovečili? Pošljite nam razglednico na: razglednice@megafon.si
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Začelo se je zadnje tromesečje pred državnozborskimi volitvami. Čas, ko stranke 
zaključujejo z nabiranjem ocen pred zaključnim izpitom. Koalicija bo poskušala 

s čim bolj prebrisanimi potezami preusmeriti javne finance v lastne predvolilne kam-
panje, opozicija pa bo to poskušala razkriti. Seveda bo koalicija zaradi, kot pred-
stavniki trenutne vlade radi rečejo, nagajanja opozicijo obtoževala, da državljanom 
odreka solidarnostno podporo in tako se bomo morali volivci vse do konca političnega 
izpitnega obdobja ukvarjati predvsem s populističnimi puhlicami. 

Zdravo presojo volivcev, ki jim v običajnih časih politiki raje rečejo davkoplačevalci, 
bodo poslanci poskušali zamegliti s predlogi novega Zakona o stavah in igrah na 
srečo, z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Za-
konom o debirokratizaciji in Zakonom o organiziranju in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Zakon o kazenskem zakoniku so na ponedeljkovi seji že umaknili 
iz dnevnega reda, čemur so z neglasovanjem nasprotovali poslanci koalicije, saj so 
hitro ugotovili, da volivci ne bodo kupili argumenta, da gre za poskus uveljavljanja 
učinkovitejšega pravosodnega sistema. Več kot očitno gre za poskus rešitve skorum-
piranih šefov koalicijskih strank in njihovih partnerjev. Niso pa umaknili predloga za 
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki bi inšpektorjem urada za 
preprečevanje korupcije omogočal neomejeno obdelovanje in zbiranje osebnih po-
datkov vseh državljanov, po politični potrebi pa bi te podatke lahko posredovali tudi 
drugim državnim institucijam. Če vsaj malo poznamo trenutno vlado, ki energetsko 
revščino rešuje z razdeljevanjem bonbonier v obliki nekaj sto evrov dobro preskr-
bljenim družinam in vsem upokojencem, smo lahko prepričani, da ne bo osebnih 
podatkov nikoli uporabila za namene predvolilne kampanje. 

Hvala bogu in predvsem njegovemu odposlancu Janezu Janši, naša vlada ni 
populistična, tako kot civilna družba, ki volivce brez zadržkov sili k sodelovanju na 
volitvah. Nezaslišano. Mar bi se zgledovali po Zakonu o debirokratizaciji, ki ga je pri-
pravilo ministrstvo pod vodstvom »übermenscha« Marka Borisa Andrijanića, ki nič 
ne debirokratizira. Javne storitve bodo za državljane še vedno enako nedostopne in 
zamudne, a minister se lahko pohvali vsaj s socialno kapico, ki bo zniževala finančne 
obveznosti podjetij do države in omogočala učinkovitejše izkoriščanje delovne sile. 
Narod je namreč mali podjetnik, še lepše –  delodajalec, ne pa delavec, ki delo samo 
jemlje, družbi pa ne vrača ničesar. 
Bojte se gladi, rata i debelog debirokrata!

Novi protikoronski ukrepi
S tem tednom se uvaja slovensko covid  
potrdilo, po katerem bo za priznanje okužbe 
dovolj pozitiven hitri antigenski test. Na 
brezplačno PCR testiranje bo mogoče le še 
z napotilom zdravnika, za zaščito bo treba 
uporabljati vsaj kirurške maske tipa II ali 
IIR. Minister Poklukar je pojasnil, da gre za 
začasen ukrep, dokler je virus med ljudmi 
močno razširjen. STA, nb

Še več korupcije
Indeks zaznave korupcije za leto 2021, ki 
ga je objavila nevladna organizacija Trans-
parency International, kaže, da je Slovenija 
med 180 državami zdrsnila za šest mest na 
41. mesto. S tem se je odrezala najslabše po 
letu 2013, ko je vlado, tako kot lani, vodil 
Janez Janša. STA, nb

Umrl oče Domaćice
V 88. letu starosti je v Srbiji umrl Petar 
Tutovac, idejni oče priljubljenih keksov 
Domaćica in eden od avtorjev recepture za 
kekse Plazma. Prav tako je Tutovac prvi v 
nekdanji Jugoslaviji naredil grisine, bil pa je 
tudi prvi izšolani mojster izdelave keksov. 
Tutovac sicer ni patentiral niti enega svo-
jega proizvoda. Nedavno je dejal, da so bili 
namreč takrat drugi časi, ko se znanja ni 
skrivalo, temveč se ga je delilo. STA, nb

Knjiga o ladji Rex
Piran – Pomorski muzej Sergej Mašera Piran 
bo letos izdal prvo monografijo v slovenščini 
o ladji Rex. V lokalnem okolju še obstaja 
zgodovinski spomin na slovitega Rexa, zato 
so se odločili, da mu bodo posvetili posebno 
poglavje v knjigi. Prestižno čezoceanko so 
med Koprom in Izolo leta 1944 potopile ra-
kete angleških letal. STA, nb

Televizija Slovenija 
išče direktorja

RTVS je objavila razpis za direktorja Tel-
evizije Slovenija za štiriletni mandat. TVS 
je brez direktorja s polnimi pooblastili odkar 
je generalni direktor RTVS s tega mesta lani 
poleti razrešil Natalijo Gorščak. Rok za pri-
javo je 28. februar. STA, nb

Goriški zdravstveni dom v krizi
V Zdravstvenem domu Nova Gorica zaradi 
kritične kadrovske situacije in izjemnih 
obremenitev ob velikem številu obolelih s 
covidom-19 do nadaljnjega delujejo v iz-
rednih razmerah, v ambulantah družinske 
medicine in pediatrije izvajajo samo nujne in 
neodložljive storitve. Ukrepi bodo v veljavi 
do preklica. STA, nb

PO DOMAčE

Parlamentarna 
bonboniera

Jaka Virant

“
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Državnozborskih volitev se bodo udeležile tri 
stranke, ki se tako ali drugače identificirajo z 

zeleno politično barvo. Zelene Slovenije je prev-
zel in v svoje osebno ime preimenoval Andrej 
Čuš leta 2018. Lani je na pogorišču korupcijskih 
afer Drugi tir svojo zeleno stranko ustanovil Jure 
Leben in jo neizvirno poimenoval Zelena dejanja. 
Konec lanskega leta se je političnemu boju za ze-
lene glasove pridružila zaenkrat še neustanovlje-
na stranka Vesna pod vodstvom Urše Zgojznik iz 
nevladne organizacije Ekologi brez meja in Uroša 
Macerla iz Eko kroga.
Medtem ko ima Andrej Čuš bogato zgodovino 
sodelovanja z vladajočo SDS, sicer ne na ze-
lenem temveč na belem področju, se predstavni-
ka Vesne hvalita s podporo Evropske zelene 
stranke, Zelena dejanja pa so že pripadla novemu 
menedžerju Robertu Golobu, nekdanjemu di-
rektorju državnega distributerja električne en-
ergije Gen-i, ki služi predvsem z nizkocenovno 
prodajo elektrike iz jedrske elektrarne v Krškem, 
in se preimenovala v Gibanje Svoboda. A oseb-
na poznanstva zakrivajo programsko skladnost, 
bolje rečeno brezprogramsko skladnost vseh treh 
strank. 
V polju zelene politike se tako Golobovo gibanje 
kot Čuševa stranka zavzemata za spoštovanje 
pariškega sporazuma, torej razogljičenja do leta 

2035 in plačanih odpustkov onesnaževanja multi-
nacionalk. A odgovora, kako zagotoviti zadostno 
proizvodnjo energije brez uporabe premoga ne 
ponudita. Medtem ko Čuševi Zeleni alternative v 
programu sploh ne omenjajo, se nekdanja stranka 
Z.Dej ustavi pri nasprotovanju hidroelektrarnam 
na Muri. Poleg energetske tranzicije si stranki pri-
zadevata za okrepitev lesnopredelovalne industri-
je; Čuš s prepovedjo izvoza nepredelanega lesa, 
Golobova stranka z nacionalnim programom za 
urejanje slovenskih gozdov in vzpostavitvijo na-
cionalnega parka na Pohorju ali v Kočevju. Obe 
stranki zagovarjata tudi okrepitev železniškega 
prometa. Glede na afere pri projektiranju dru-
gega tira obstajajo upravičeni pomisleki glede 
politik vsaj pri Golobovem Gibanju svoboda, ki 
ima po drugi strani trenutno edina v programu 
zapisano prepoved frackinga in razglasitev pod-
nebne krize. Medtem stranka Vesna programa še 
nima, ponašajo se predvsem s podporo Thomasa 
Waitza, predsednika Evropske zelene stranke. 
Nekaj več kozmetičnih razlik imajo stranke v 
nezelenem delu svojih programov. Medtem ko 
bosta stanki Vesna in Gibanje svoboda bojda 
poskušali vzpostaviti zeleno politiko od spodaj 
navzgor – od že vzpostavljenih iniciativ in gibanj 
v »realpolitiko«– so Čuševi zeleni že vzpostavili 
svojo politiko od zgoraj navzdol Prizadevajo si 

Zeleno, ki te volim, zeleno
Jaka Virant

predvsem za libertarske rešitve – denimo nižjo 
dohodninsko stopnjo, spodbude za mlade podjet-
nike in kmete, ukinitev študentskih servisov, vz-
postavitev živalske policije ter liberalizacijo  trga 
stav in iger na srečo. Podobne rešitve z namenom 
krepitve prostega trga lahko pričakujemo tudi v 
Gibanju svoboda, ki mu po spremembi vodstva 
stranke zagotovo sledi tudi prevetritev programa, 
saj je že pred tem v programu zagovarjala zasebne 
investicije v zdravstvo, razkroj enotnega plačnega 
sistema v javni upravi in prilagajanje šolstva 
trgu delovne sile, kar povzemajo v prvem načelu 
strankarskega programa – nedeljivosti trikotnika 
človek-razvoj-okolje.
Zelene stranke v Sloveniji torej sledijo svojim 
načelom neideološkosti, ki se vsakič prevedejo 
v ideološki pragmatizem in sklepanje koalicij s 
komerkoli, ki bi bil pripravljen odstopiti kakšen 
bonbonček njihovi bojda zeleni politiki. Medtem 
ko ima predsednik Zelenih Andrej Čuš dolgo zgo-
dovino sodelovanja s SDS, se sodelovanja z njo 
niti na deklarativni ravni ni odrekla Vesna, bolj 
odločen je le predsednik Gibanja svoboda Robert 
Golob, ki je tako ali tako že sodeloval z njimi, 
izdatno preusmerjal javni denar v oglaševanje 
v SDS-ovih trobilih, povezuje pa se z Antonom 
Krkovičem, snovalcem strankarske vojske Janeza 
Janše. Zeleno, ki ga volim, črno, ko ga izvolim. “
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Podaljšana javna razgrni-
tev osnutka strateškega dela 

občinskega prostorskega 
načrta (OPN SD)

Občanke in občane obveščamo, da se javna 
razgrnitev:
- dopolnjenega osnutka Občinskega prostor-
skega načrta občine Piran – strateški del, ki ga 
je izdelal LUZ, d. d., Ljubljana, oktobra 2021 (v 
nadaljnjem besedilu: osnutek dopolnjenega os-
nutka OPN SD),
- Okoljskega poročila v Občinskem prostorskem 
načrtu občine Piran – strateški del, ki ga je izde-
lalo podjetje Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar, 
s. p., oktobra 2021 (v nadaljnjem besedilu: OP).
zaradi trenutnih zaostrenih epidemioloških 
okoliščin v državi ter s tem povezanih ukrepov za 
preprečevanja širjenja okužb novega koronaviru-
sa, podaljšata in preložita.
Javna razgrnitev gradiva dopolnjenega osnutka 
OPN SD in OP bo podaljšana do 10. 3. 2022.
Javna obravnava gradiva dopolnjenega osnutka 
OPN SD in OP, se preloži na sredo, 2. 3. 2022, ob 
17. uri v Avditoriju Portorož.
Povezava do gradiva ostaja nespremenjena.
Morebitne nadaljnje spremembe datumov javne 
razgrnitve in javne obravnave kot posledica novih 
ukrepov zaradi preprečevanja širjenja okužb 
novega koronavirusa bodo objavljene na spletni 
strani Občine Piran (http://www.piran.si ).

Kabinet župana občine Piran

LOKALNO

Opozorilo: nevarnost krušenja klifnega roba
Debeli rtič - Nedavno se je na Debelem rtiču odlomil manjši kos zemlje 
klifnega roba. Občina Ankaran zato občane opozarja, naj bodo previdni in 
jim svetuje, naj se ne približujejo robu klifa in so pozorni na sprehodu po 
obalni poti pod rtom, ki je dostopna med oseko. Občina Izola.

Koper - Lani je slovenska policija 
obravnavala nekaj več kot 4.500 ali 

31,2 odstotka manj ilegalnih prehodov 
državne meje kot leto poprej. Skupaj 
so obravnavali 10.067 ilegalnih preho-
dov meje, pri čemer so zaznali največ 
državljanov iz Afganistana, Pakistana in 
Bangladeša. Polovico vseh ilegalnih pre-
hodov je obravnavala Policijska uprava 
Koper, po številu ji sledi Policijska uprava 
Novo mesto. 
Po podatkih policije je bilo izraženih 
5.651 namer podaje prošenj za mednarod-
no zaščito, kar krepko odstopa od števila 
tistih, ki so mednarodno zaščito sploh 
dobili. V prvih treh mesecih preteklega 
leta jo je dobilo le pet oseb. Dva manj 
kot štiri tisoč beguncev so policisti na 
podlagi mednarodnih sporazumov vrnili 
v tujino, v Slovenijo pa so jih od dru-
god vrnili 248. Med sprejetimi je bilo 35 
slovenskih državljanov. »Tujci, ki izrazijo 
namero podati prošnjo za mednarodno 
zaščito, po nastanitvi v azilnih kapacite-
tah, le-te največkrat samovoljno zapustijo 
in nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne 
države,« še piše v poročilu.
V Evropi sicer glede na celotno prebivals-
tvo danes živi 8,3 odstotka ljudi, ki so bili 
rojeni izven držav Evropske Unije. Največ 
jih je zaposlitev našlo v gostinstvu, ad-
ministrativnih in podpornih dejavnostih, 

Stanje na mejah
Pia Nikolič

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

v gospodinjstvu in gradbeništvu, najmanj 
pa v dejavnostih javne uprave in obrambe, 
izobraževanja, zdravstva in socialnega 
varstva ter finančnih in zavarovalniških 
dejavnosti. Po podatkih Evropske komisi-
je bi se brez migracij evropsko prebival-
stvo samo v letu 2019 zmanjšalo za pol 
milijona, saj je bilo rojenih 4,2 milijona 
otrok, umrlo pa je 4,7 milijona ljudi, kar bi 
posebno težke posledice pustilo na grafu 
pokojninske blagajne.
Visoki komisar Združenih narodov 
za begunce (UNHCR) je sredi leta 
2020 poročal, da je bilo skupno število 
svetovnega prebivalstva, ki je bilo priza-
deto zaradi rasne, verske, nacionalne pri-
padnosti, političnega prepričanja ali pri-
padnosti določeni družbeni skupini in je 
prečkalo mednarodno mejo, da bi poiska-
lo varnost, okoli 80 milijonov. Kar dve 
tretjini svetovne populacije beguncev pri-
hajata iz petih izvornih držav: Sirije, Ven-
ezuele, Afganistana, Južnega Sudana in 
Mjanmarja (v padajočem vrstnem redu). 
»Velika večina razseljenega prebivalstva je 
nastanjena v državah in skupnostih, ki me-
jijo na krizno žarišče in so pogosto države 
v razvoju. Leta 2020 je bila Turčija še 
naprej vodilna država gostiteljica, sledili 
pa so ji Kolumbija, Pakistan, Uganda in 
Nemčija,« so zapisali v poročilo Evrop-
skega azilnega podpornega urada (EASO).
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V zadnjih desetletjih se je sicer za poimeno-
vanje uporabljalo različna imena, kot so 

Slovensko primorje, Primorje, Koprsko pri-
morje, Koprsko, Slovenska Istra, slovenska 
Istra, Istra, Slovenska obala, slovenska Obala, 
Obala. Poimenovanja se za to območje danes 
najbolj razlikujejo glede na kraj bivanja, gener-
acijsko pripadnost in družbeno področje rabe. 
Pri tem se na osnovi analiz kaže ime Istra ali 
Slovenska Istra kot ime z najdaljšo tradicijo 
in ime, ki tudi danes nosi dovolj vsebine, da 
se prebivalci s tako poimenovanim območjem 
poistovetijo, tudi ko se imenujejo kot prebival-

Odslej s(a)mo 
Slovenska Istra!

ci tega območja. Pri tehtanju med obema 
izrazoma je prevladalo mnenje, da je kljub 
nihanju v rabi tako enega ali drugega poi-
menovanja očitnejša potreba po natančni 
opredelitvi območja in poimenovanju 
območja z lastnim imenom. V teh prim-
erih ni dovolj ime Istra, ki se nanaša na 
celoten polotok ali se je vsaj v preteklosti 
nanašalo na hrvaški del Istre, pač pa se tu 
dokaj dosledno pojavlja ime Slovenska Is-
tra. 
Zgodovinarji so že ob začetku procesa 
skupnega poimenovanja poudarili, da je 

Geografsko območje priobalnih občin Ankarana, Kopra, Izole in Pirana ima odslej novo, skupno ime: Slovenska 
Istra. Minuli teden je namreč sklepu koordinacije županov Pirana, Izole, Kopra in Ankarana prikimal tudi koprski 
občinski svet, novo poimenovanje so podprli tudi geografi. 

ime Istra znano že od 6. stoletja pred našim štetjem, 
iz društva Pina in Stičišča nevladnih organizacij 
Istre in Krasa pa so opozarjali, da se z administra-
tivnim pridevnikom »obalno-kraški« nikakor niso 
mogli identificirati. Z imenom, ki bi zajel besedo 
Istra, so takrat želeli dati simbolni poudarek vred-
notam, ki jih gojijo v regiji – večkulturnosti in strp-
nosti. 
Kot kaže, so zadovoljne vse strani, postopke za pri-
javo poimenovanja Slovenska Istra na Komisijo za 
standardizacijo in Pravopisno komisijo pri Sloven-
ski akademiji znanosti in umetnosti pa bo vodilo 
Znanstveno raziskovalno središče Koper.

Nejc Bahor

“

foto: picryl
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LOKALNO

5. februar
Gledališče Koper, 20:00
Krst pri Savici - France Prešeren
Priredba znanega dela, ki se osredinja na usodo Črtomirja 
in Bogomile ter njune nemogoče ljubezni, umeščene v čas 
pokristjanjevanja.
Vstopnina: 12-15 eur

6. februar
Art kino Odeon, Izola, 20:00
Titan: brutalen žanrski izdelek, ki pod kromirano 
površino skriva nežno zgodbo o brezpogojni ljubezni. 
Nepričakovani zmagovalec lanskega filmskega festivala 
v Cannesu.

7. februar
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Koper, 8:00
Razstava Koper skozi oči mlade umetnice Marije 
Milinkovič. Razstava bo na ogled do konca februarja, 
uradna otvoritev pa bo 11. februarja ob 18:00 v avli Odd-
elka za odrasle.

8. februar
Cankarjev dom, Ljubljana, od 11:00 dalje
Zvončki in trobentice - 8. festival slovenske jazzovske 
ustvarjalnosti
Pogovor in koncerti: Kočan & Band feat. Šalamon, 
Resnik, Jančič; Rebeka Rusjan Zajc; Birds of Unknown; 
Maj Brinovec.
Prve tri na seznamu si lahko brezplačno ogledate v 
spletnem prenosu.

9. februar
Mestna knjižnica Izola, 18:30
Boris Kolar: Potopimo Islandijo!; Srečanje bralnega klu-
ba Kira knjiga. V romanu spremljamo boj malega človeka 
(nizozemskih občinarjev) proti krivični usodi, za katero 
stojijo tvegan kapital in propadle islandske banke. Nji-
hova maščevalna odprava je pravcata odiseja. Bralni klub 
vodi Diana Pungeršič. Vstopnine ni.

10. februar
Kavarna Loggia, Koper, 17:00
Čajanka ob slovenskem kulturnem prazniku: Razklanost 
nekega naroda. Sodelovali bodo Jasna Čebron, Patrizia 
Finžgar Jurinčič, Marko Kravos, Gašper Malej, Vesna 
Mikolič, Marko Pavliha, Tanja Petrović, Alenka Rižnar in 
Jadranka Šturm Kocjan. Moderirala bo Irena Urbič.

11. februar
Orto bar, Ljubljana, 19:00
Brkovi (folk punk disco wellness).
Vstopnina: 15€

12. februar
Gledališče Tartini, Piran, 19:30
Ta bol’ Teater, Gledališče Kranjska Gora: Smrtna past: 
Sedemdeseta leta, delovni kabinet Sidneya Bruhla, 
pisatelja iz Connecticuta, umori in preobrati. Kdo je mo-
rilec?
Vstopnina: 8-12€

13. februar
Slovensko stalno gledališče Trst, 16:00
Jugoslavija, moja dežela: predstava po knjigi Gorana 
Vojnovića o bolečem soočanju s preteklostjo.

14. februar
Avditorij Portorož, 20:00
Klemen Slakonja & Small band: Ni da ni. Od spremljavi 
Igorja Leonardija, Tadeja Kampla in Janeza Gabriča bo 
Slakonja v vseh glasbenih žanrih imitiral znane osebnosti 
od Slavoja Žižka, Franka Sinatre, Pavarottija pa vse do 
Putina.
Vstopnina: 21-23€

15. februar
Avditorij Portorož, 19:30
Drive my car: Yusuke Kafuku, gledališki igralec in 
režiser, ki po dveh letih še ni prebolel izgube ljubljene 
žene, sprejme režijo Strička Vanje na gledališkem festi-
valu v Hiroshimi. Tam spozna Misaki, zadržano mlad-
enko, ki mu jo dodelijo za voznico. Japonska drama ceste 
posneta po kratki zgodbi Harukija Murakamija. Nagrada 
za najboljši scenarij v Cannesu.

16. februar
Gledališče Tartini, Piran, 19:30
Ubald Trnkoczy: Predstavitev fotografa in snemalca ter 
njegovih del.

Napovednik dogodkov

Razstavo Ročno izdelane /kvačkane/ torbe in igrače je pripravila Antonija Černelič Zaletel, po 
domače Tončka. Je samostojna ustvarjalka, ki je svoje ročne sposobnosti v preteklosti že iz-
razila na različnih področjih ustvarjanja (ročna poslikava mask, ročna izdelava čestitk ...). Tudi 
s kvačkanjem se ukvarja že vrsto let, še posebej pa se je temu področju posvetila v zadnjem 
obdobju, v času pandemije covid-19. Vse igrače so izdelane iz prijetnih in otrokom varnih ma-
terialov, torbice pa iz varnih materialov. Njena ročna dela lahko najdete pod znamko Tonja Art.
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17. februar
Art kino Odeon, 20:00
Stena - Vzpon do zlata: Dokumentarni film o športnih 
plezalkah (Janji Garnbret, Brooke Raboutou, Miha No-
naka, Shauna Coxsey), ki se dve leti pripravljajo, da bi 
skozi kvalifikacije prišle na prvo olimpijsko plezalno tek-
movanje v zgodovini. 

18. februar
Kulturni dom Izola, 20:00
Rudi Bučar trio - istrskemu trubadurju se bo pridružila 
Kompanija Izolana.
Vstopnina: 22-25€

19. februar
Art kino Odeon, 20:00
Prvi sneg: Film na podlagi režiserjeve lastne begun-
ske izkušnje. O prvih šolskih dnevih, pustolovščinah z 
najboljšim prijateljem, druženju s sosedi, zelenih finskih 
gozdovih, o tem, kako osvojiti dekle - medtem ko Ramin 
z družino čaka na odobritev azila.

Center mladih Koper razpisuje natečaj 
za novo ime za četrtni mladinski center 
Markovec. Pogoje in navodila so objavili 

na svoji spletni strani. 
Med predlogi bodo izbrali najboljše tri in 

jih nagradili.

Razstave v knjižnici Izola

Stena ustvarjalnosti
Razstava »Od Istra benza do Istrabenza: 1948 - 1996«
Istrabenz je sodil med pomembnejša gospodarska pod-
jetja na Primorskem, kasneje pa tudi širše po Sloveniji. 
Razstava je zasnovana kronološko. Na njej so na pod-
lagi zbranega fotografskega gradiva predstavljena ob-
dobja nastanka in razvoja podjetja, njegovi zaposleni in 
kratka kronologija Istrabenza. Več o tem podjetju pa si 
lahko preberete v publikaciji z istim naslovom, ki obsega 
232 strani in veliko fotografskega gradiva. Izposodite si 
jo lahko  v Mestni knjižnici Izola ali kupite v Pokrajinskem 
arhivu Koper. Avtorica razstave in urednica publikacije je 
dr. Jedert Vodopivec Tomažič, razstavo in publikacijo je 
oblikovala Izolanka Mateja Tomažinčič, nosilec projekta 
pa je Pokrajinski arhiv Koper, zanj mag. Nada Čibej, di-
rektorica.

Razstava »Retrospektiva«, Joži Bukovšek
V februarju si lahko na Stenah ustvarjalnosti ogledate 
razstavo slikarskih platen »Retrospektiva« ustvarjalke 
Joži Bukovšek Je likovna pedagoginja, ki na ogled prvič  
postavlja retrospektivo svojega likovnega ustvarjanja od 
konca študijskih let in vse do danes. Izbrana dela zato 
kažejo svojevrsten razvoj v likovnem izrazu in tudi temat-
sko različnost: tihožitja, krajine, svetopisemske refleksi-
je in abstrakcije z igro svetlobe. Ravno svetloba pa je za 
ustvarjalko močan slikarski navdih, saj jo močno zaznava 
v naravi in išče načine, kako jo prenesti na platno.
 
Stena ustvarjalnosti v učnem centru
Razstava ilustracij Frido Bosagen, Kačja koža 
V februarju si lahko na Stenah ustvarjalnosti v Učnem 
centru – centru za vseživljenjsko učenje ogledate 
razstavo z naslovom FRIDO BOSAGEN, KAČJA KOŽA, 
ki jo je pripravila Vanja Čibej, pesnica, pisateljica, ured-
nica Spletnega časa in ljubiteljska ilustratorka iz Izole. 
Ilustracije prikazujejo pravljico Frido Bosagen, Kačja 
koža, ki jo je avtorica napisala že pred leti. Letos se je 
odločila, da jo izda. Seveda pravljica brez ilustracij še ni 
slikanica. Ker rada riše, se je lotila tega zahtevnega dela 
kar sama. Za razstavo je izbrala sklop ilustracij za prvo 

slikanico. Zbirka je namreč sestavljena iz štirih pravljic 
in obravnava celoten življenjski cikel divje potonike, 
ki jo na Krasu v Sloveniji imenujejo tudi kačja roža. 
Razdeljena je na štiri letne čase. Začenja se s poml-
adjo, nadaljuje v poletje in jesen ter zaključi z zimo. Za 
ilustracije je uporabila akvarelno tehniko, ki jo je kom-
binirala s suhimi akvareli, za poudarjeno belino pa je 
poslužila tudi akrilnega tuša. Uživala je tako ob pisanju 
pravljice kot ob risanju in razmišljanju o motivih, ki jih 
je nato prenesla na papir. Pod sliko je ročno napisano 
besedilo v slovenskem in italijanskem jeziku. Besedilo 
pravljice je poenostavljeno in primerno tudi za mlajše 
otroke.  

Stena ustvarjalnosti v čitalnici 
Fotografska razstava 
V mesecu februarju si lahko na Stenah ustvarjalnosti 
v Učnem centru - centru za vseživ-ljenjsko učenje 
Mestne knjižnice Izola ogledate razstavo fotografij, 
ki so jo pripravili člani Fotografske skupine društva 
Morje pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje Izola: 
Irena Lipovec Lorget - Megla, Jožef Fabjan – Dreve-
sa, Krisztina Doltar – Odsevi. 

Razstave si lahko ogledate v času odprtosti knjižnice 
po zimskem urniku: od ponedeljka do petka od 9:00 
do 18:30 ter ob sobotah od 8:00 do 13:00.

Učni center – center za vseživljenjsko učenje v 
knjižnici
Učni center v knjižnici je  namenjen vsem, ki se želite 
samostojno učiti ali izpopolniti svoje znanje s pomočjo 
multimedijskih programov (npr. za učenje tujih jezikov, 
računalništva), iskanju informacij prek spleta, pisanju 
dopisov, vlog za zaposlitev, seminarskih, raziskoval-
nih ali diplomskih nalog ter tiskanju. Učenje v učnem 
centru je brezplačno, pogoj je članstvo v knjižnici ter 
vnaprejšnja rezervacija datuma in ure učenja. 
Udeleženci učnega centra imajo dostop do različnih 
učnih e-gradiv v slovenskem jeziku tudi na portalu 
SSU (https://portalssu.acs.si/).

*V skladu z ukrepi vlade in NIJZ je obisk učnega centra omejen. 
Za dodatne informacije pokličite na: 05/663-12-82.

NATEČAJ
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DRUžBA

Moja generacija, ki je ob razpadu Jugoslavije in Sovjetske zveze štela okoli 
deset let, bo morala delati do pozne starosti in se ob tem nenehno boriti 

za pravičnejšo obliko družbene blaginje. Poleg dobrih politik vključevanja mi-
grantov v družbo in posebej na trg dela, potrebujemo predvsem na solidarnosti 
temelječe dolgoročne strategije. Slovenija je starajoča se družba in bo potre-
bovala vse več mladih, da poskrbijo za starejše, a prav solidarnostna delovna 
mesta so najmanj plačana, privlačna in ob tem najbolj prezrta.«
Tako Aigul Hakimova odgovarja na vprašanje o svojih izkušnjah, kako je biti 
migrantka v Sloveniji. Pred dvajset leti se je preselila v Ljubljano z namenom 
opraviti podiplomski študij antropologije, v Kirgiziji je končala študij medn-
arodnih odnosov in diplomacije. V Sloveniji si je ustvarila družino in tu ostala. 
Danes je zaposlena v Kulturnem društvu Gmajna. Je vodja evropskega projekta 
SIforREF - Vključevanje beguncev v družbo in na trg dela skozi družbeno ino-
vacijo, zato je pravi naslov za vprašanja o zaposlovanju beguncev in migrantov 
pri nas.
Na vprašanje, če drži splošno prepričanje, da je ena največjih ovir pri zaposlo-
vanju beguncev in migrantov jezik, odgovarja, da to ni glavna težava. Po-
leg slabe odzivnosti tako državnih institucij kot drugih akterjev na trgu dela 
največjo težavo vidi v slabo plačanih službah. Tudi migranti z višjo izobrazbo 
so v večini primerov prisiljeni sprejeti nekvalificirana fizična dela, ki so tudi 
manj plačana. Problem zaposlovanja migrantov torej vidi v širšem konteks-
tu ekonomskih in socialnih politik države. »Begunci in migranti bodo težko 
plačali izjemno visoke najemnine z minimalno plačo; znano je, da v največji 
meri zasedajo tista delovna mesta, ki so najmanj plačana, a zahtevajo stalno 
prisotnost. Jezik in splošen odnos do migrantov ne bi bil tako problematičen, 
če bi odpravili strukturne primanjkljaje. To, da nimamo poštene stanovanjske 
politike posredno vpliva na motivacijo pri zaposlovanju, na željo po službi, 
kajti 749 evrov neto plače je klofuta in veliko ponižanje za nekoga, ki mora 
odšteti 500 evrov najemnine, brez obratovalnih stroškov.« Ob tem opozarja, da 
različni pravni statusi prišlekov pomenijo tudi različen nabor socialnih pravic. 
»Migranti, ki imajo status osebe s stalnim dovoljenjem za bivanje, imajo vsaj 
pravico do subvencije pri plačilu vrtca in pravico do denarne socialne pomoči; 
migranti z začasnim dovoljenjem za bivanje in delo pa teh pravic nimajo, 
preden lahko zaprosijo za dovoljenje za stalno bivanje morajo pet let delati.« 

Aigul s priznanjem akademskih kvalifikacij v Sloveniji ni imela težav. Pravi, 
da je priznavanje izobrazbe in delovnih kvalifikacij pri nas dobro urejeno. A 
velikokrat je kriterij za uspešen zaključek postopka priznanja, ki je lahko dol-
gotrajen, migrantova vključitev v okolje in obvladovanje jezika. »Moram pa 
poudariti, da tudi če je migrant, v tem primeru begunec, odličen frizer, mora 
kljub temu skozi določene birokratske postopke, skozi katere mu recimo doma 
ni bilo treba. Priznavanje znanja in veščin, govorim o manj formalni obliki 
priznavanja kvalifikacij, je potrebno prilagoditi stanju na terenu, uspešnemu 
izvajanju neke dejavnosti.« 
Sogovornica je tudi pojasnila razširjeno prepričanje, da mnogi begunci in mi-
granti pri nas delajo nezakonito. »Na črnem trgu delajo predvsem zato, da bi 
pokrili najnujnejše stroške bivanja. Poleg tega poskušajo pomagati družinam, 
ki so ostale v domovini; trenutna situacija v Siriji je katastrofalna, cene so 
skočile v nebo. V Sloveniji imamo mnogo sirskih beguncev s statusom in ti 
poskušajo po svojih močeh pomagati bližnjim, da pozimi ne ostanejo brez drv 
in osnovnih živil, recimo olja in moke. Država bi morala tistim, ki prejemajo 
denarno socialno pomoč dovoliti delati vsaj za polovični delovni čas; s tem 
bi motivirali tudi migrante, da delajo in tako sčasoma stopijo na stabilnejšo 
pot, ki vodi do dolgoročne zaposlitve. Naša država dodeljuje denarno pomoč 
tistim, ki jo potrebujejo, a hkrati onemogoča dodatno aktivacijo določenega 
dela prebivalstva.«  
Hakimova ves čas opozarja na širši, sistemski vidik zaposlovanja migrantov. 
Veliko izzivov in težav ni neposredno povezanih s pravnimi predpisi, temveč 
so problem širšega družbenega okolja in medsebojno povezanih ovir, tako 
je zaposlovanje migrantov povezano s stanovanjskim vprašanjem, plačnimi 
politikami, socialnimi transferji in demografsko politiko. Ljudje na splošno 
niso dovolj obveščeni o težavah, ki jih izpostavlja, predvsem se zdi, da prob-
lemi priseljencev in beguncev niso videni kot nekaj, kar zadeva tudi domače 
prebivalstvo. Institucije in mediji ne naredijo dovolj za obveščanje o dejstvih, 
zato lahko lažne informacije krožijo dalje in povečajo občutek negotovosti in 
strahu, kar otežuje zaposlovanje in vključitev migrantov. 

Simon Smole

Razbijamo tabuje: 

Nezaposljivost migrantov

“
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V oči bije dejstvo, da je bilo z vodilnih položajev 
odstavljenih neproporcionalno več žensk, kot 

jih je bilo nanje nastavljenih. Med prvimi, ki niso 
bile po volji oblasti, je z mesta direktorice Javne 
agencije za knjigo odletela Renata Zamida. V pismu 
podpore ob njeni odstavitvi so zapisali, da je bila 
pod njo ekipa JAK »tako odzivna in dejavna, kot še 
nikoli«. Njen mandat naj bi zaznamovala priprava 
načrtov za projekt Slovenije kot častne gostje na se-
jmih v Bologni in Frankfurtu, ki jih bo moral zdaj 
do konca izpeljati Dimitrij Rupel.
Ena vidnejših menjav se je zgodila na vrhu Mod-
erne galerije, ki jo je prej vodila Zdenka Badovi-
nac, danes direktorica Muzeja sodobne umetnosti 
v Zagrebu. V 28-letnem mandatu si je doma sicer 
nabrala nekaj sovražnikov, ki so ob menjavi začeli 
upati, da se jim bodo vrata galerije zdaj končno 
odprla. Drugi jo kujejo v zvezde in ji štejejo zasluge 
za zasnovo prve mednarodne zbirke vzhodnoevrop-
ske avantgarde Arteast2000+. Njeno delovanje je 
zaznamovalo tudi mnenje, da v prostorih Moderne 
galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova 
ni prostora za nacionalno umetnost, ker se tega po 
njenem mnenju že dolgo nikjer več ne dela.
Slovenski etnografski muzej je do nedavnega vodila 
Tanja Roženbergar. Na mesto je prišla iz Muzeja 
novejše zgodovine Celje. Zagovarja idejo, da muze-
ji ne smejo biti samo odslikava družbe, ampak 
morajo obiskovalce nagovarjati aktivno in družbeno 
odgovorno. Leta 2015 je ob begunskem »valu« pri-
pravila tematske razstave, programe in delavnice, 

KULTURA

Pia Nikolič

Lovorike 
preteklih vodstev

srečanja z begunci, vodstva v farsiju in arabščini. 
Kot prostovoljci so sodelavci muzeja pomagali na 
Šentilju, del ekipe je šel v Idomeni. Sočasno je kot 
predsednica muzejskega sveta ICOM poskrbela, da 
smo v Sloveniji dobili nov kodeks etike za nara-
voslovne muzeje, predvsem kar se tiče ravnanja s 
človeškimi ostanki. Lotila se je digitalizacije zbirk, 
urejanja fototeke in omogočanja dostopnosti zbirk 
ranljivim skupinam, kot so slepi, gluhi in gibalno 
ovirani. Pod njenim vodstvom je nastal tudi koncept 
osebnih razstav, muzej pa je pridobil še certifikat 
»LGBT prijazno«.
Iz Narodnega muzeja Slovenije se je po dobrem de-
setletju poslovila Barbara Ravnik, ki je v Slovenijo 
pripeljala 145 zlatih predmetov iz Kitajske, zakladi 
slovenske ustvarjalnosti pa so se uvrstili v program 
muzeja Nanjing, ki jim je namenil 380 kvadratnih 
metrov prostora. Muzej je v tem času pridobil še 
novo stalno postavitev arheoloških zbirk, razstav-
ljenih pod naslovom Zgodbe s stičišča svetov, v ka-
teri je posebno mesto dobilo najstarejše glasbilo na 
svetu – neandertalčeva piščal iz Divjih bab. Omem-
be vredna je še pridobitev novih vitrin, ki so za-
menjale tiste izpred 130 let, ki niso bile več dovolj 
varne za zaustavljanje zunanjih vplivov – nihanja 
vlage in temperature – kar je negativno vplivalo na 
eksponate. Pod njenim vodstvom je Narodni muzej 
Slovenije sodeloval še pri razstavi del finskega 
arhitekta in oblikovalca Alvarja Aalta v sklopu 
spremljevalnega programa BIO22, izpeljali pa so še 
tridesetmesečni projekt s Hrvaško o dediščini rim-

skih obrambnih sistemov CLAUSTRA+.
Muzej Novejše zgodovine Slovenije je po dveh man-
datih zapustila Kaja Širok. Njen čas so zaznamovali 
prenovitev sobe Slovenske osamosvojitve na stalni 
razstavi, odprtje depojskih prostorov v Pivki in pov-
ezovanje muzejev na evropski ravni, pa tudi verjetje 
v prikaz empatije, odprtosti, socialne povezanosti, 
angažiranosti in demokratične drže do vseh inter-
pretacij naše preteklosti.
Blesteč seznam je zapustil tudi Matevž Čelik iz 
Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Pripisujejo 
mu, da naj bi muzej vzpostavil kot nacionalno in 
evropsko središče za prenos znanja na področju 
dediščine in ustvarjalnosti. Leta 2011 je prvič pri-
kazal dediščino, ki jo je MAO do tedaj hranil v de-
pojih, postavil je program, ki je privedel do posto-
pne obdelave zbirk in sistematične predstavitve 
najpomembnejših avtorjev. S partnerji iz nekdanje 
Jugoslavije je začel projekt raziskovanja in pred-
stavitve socialistične arhitekture SFRJ, s katerim 
so sodelovali tudi v njujorški MoMA. Prenovil je 
dvorišče in kavarno, pa tudi ljubljanski bienale ob-
likovanja, iz katerega je kasneje vzniknil Center za 
kreativnost, ki je MAO postavil za ključno nacion-
alno institucijo Slovenskega ustvarjalnega sektorja. 
Z arhitekturnimi organizacijami po EU je ustan-
ovil platformo Future Architecture za kritično 
razmišljanje in vrednotenje arhitekture za kritično 
ustvarjanje idej za prihodnost, ki danes šteje 28 
ustanov.

Od marca 2020 je bilo veliko govora o novih vodstvenih kadrih, ki so na čela kulturnih institucij prvenstveno prišli zaradi 
povezav s političnim vrhom. Preverili smo, v kako velike čevlje bodo morali stopiti in pod drobnogled vzeli dosežke njihovih 
predhodnikov.

Zdenka Badovinac Matevž Čelik

“
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Poleti leta 2023 bo Ljubljana dobila novo krea-
tivno središče, ki bo stalo na mestu nekdanje 

avtonomne tovarne Rog, pred tem tovarne koles. 
Novi Center Rog ne bo rešil prostorske stiske kul-
turnih delavcev, ki so po dveh letih epidemije še v 
večji finančni stiski kot prej. Ena boljših in večjih 
koncertnih dvoran v Ljubljani ne bo dobila svoje 
naslednice, takisto se lahko skejterji vnaprej za-
dovoljujejo le z majhnim prostorom pod mostom 
pri bližnji Cukrarni, ki je precej slaba tolažba za 
na roke zgrajen več sto kvadratnih metrov velik 
največji pokrit park v Sloveniji. Na pol prenovlje-
na Cukrarna na drugi strani reke, za katero so na 
občini obljubljali, da bo postala središče različnih 
vej kulture in umetnosti, pa ne zbuja upanja, da bo s 
Centrom Rog kaj drugače. 
Več sto nezadovoljnih protestnikov je pred dvema 
tednoma s protestom in tiskovno konferenco spom-
nilo, da včasih občani vedo bolje, katere potrebe v 
mestu niso izpolnjene, a jih na občini kljub temu 
ne upoštevajo. Vršilka dolžnosti direktorice Krea-
tivnega Centra Rog Renata Zamida, s katero smo 
opravili intervju, meni, da bo »prostor zaživel, saj 
bo na enem mestu ponujal proizvodne prostore 
z vsebinami, kot jih v Ljubljani in širše ni, ker bo 
ustvarjalcem ponujal projektne in delovne pros-
tore in ker se bo s horizontalno strukturo trudil za 
sobivanje velikega in pestrega števila občasnih in 
dolgoročnejših uporabnikov.« 

Katere vsebine bodo napolnile Center Rog?
V pritličju bodo proizvodne delavnice za ukvar-
janje z lesom, kovino, steklom, keramiko, teksti-
lom ter 3D, zeleni in kuharski laboratoriji, ki bodo 
delovali po načelu dostopne članarine, v delovanje 
celotnega centra pa bomo vnesli soodločanje in par-
ticipativni proračun. V prvem nadstropju bo velika 
večnamenska dvorana, nova enota javne knjižnice, 
še višje nekaj več kot dvajset individualnih delovnih 
prostorov in pet rezidenčnih bivalnih delovnih 
prostorov namenjenih izmenjavi s tujino. Veliko 
bo skupnostnega, družabnega prostora, drop-in 
delovnih kotičkov, sestankovalnica, eksperimental-
nica in predavalnica. Vključili bomo tudi begun-
sko in migrantsko populacijo ustvarjalcev, delovno 
skupino na to temo vodi Romana Zajec iz Zavoda 
APIS, letos jeseni bomo to preizkusili tudi s pilot-
nim projektom. Želimo si jih vključiti ne kot ran-
ljivo populacijo, ampak kot nosilce veščin in znanj. 
Ustvarjalcem z begunskim ozadjem bi radi name-
nili tudi enega od rezidenčnih prostorov.

Po meri občine

Pia Nikolič

INTERVJU

Kdo bo upravljal s temi prostori?
S prostori bo upravljal Center Rog, kot samostojni 
javni zavod, katerega ustanovitelj in sofinancer je 
Mestna občina Ljubljana. Prostore bomo transpar-
entno razdeljevali po principu javnih razpisov. 
Bodo kateri prostori ustvarjalcem dodeljeni za 
stalno?
Ustvarjalcem namenjeni individualni delovni pros-
tori bodo v krožni rabi, za v naprej določeno, ome-
jeno časovno obdobje.

Se vam ne zdi, da s tem postavljate v še bolj 
prekaren položaj že tako najbolj prekarizirano 
populacijo - kulturne ustvarjalce?
Za področja oblikovanja, izdelovalništva, arhitek-
ture, uporabnih umetnosti, na katere se bomo 
osredotočili mi, Ljubljana sploh nima razpoložljivih 
ateljejev.Za razliko od umetniških ateljejev, ki 
jih je okoli osemdeset. Zavedamo se prostorske 
stiske vseh ustvarjalcev, zato bi radi individualne 
delovne prostore na način krožne rabe dali na vol-
jo čim večjemu številu. S svojimi načrti za reali-
zacijo družbenokoristnih projektov na naših ciljnih 

področjih se bo za delovni prostor lahko prijavil 
kdorkoli – ustvarjalci posamezniki in tudi kolektivi.
Bodo lahko v Centru Rog delovali tudi uporab-
niki, ki so delovali v Avtonomni tovarni Rog?
Seveda se bodo lahko, tako kot vsi ostali, prijavili 
na razpise za uporabo individualnih delovnih pros-
torov, za programska partnerstva, za razvoj in iz-
vedbo kakšnih delavnic, lahko bodo uporabljali 
skupne izdelovalne delavnice. 

Kako pa bo z glasbo, ste zanjo predvideli kak 
prostor?
Koncertna dvorana že v začetku ni bila predvidena. 
Stavba je vpisana na seznam kulturne dediščine, 
zato tudi njena prenova poteka pod zahtevnimi 
spomeniškovarstvenimi pogoji. Za glasbene pri-
reditve bo ustreznejši zunanji, parkovni prostor 
in morda prostor nabrežja. Občasnih glasbenih 
dogodkov zato ne izključujemo, mogoče tudi v 
večnamenski dvorani, ampak bomo videli, kako bo 
z akustiko, prostor je zelo specifičen.

Bo park po trenutnih trendih bolj betonski ali 

intervju z Renato Zamida, 
Kreativni Center Rog

Kreativne delavnice v Kreativnem Centru Rog
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Čeprav drži, da glasbo ustvarjajo in izvajajo ljudje in ne instrumenti, pa 
mnoge med njimi povezujemo s prav določenimi kulturami in glas-

benimi žanri. Razlogi za to so lahko čisto tehnični: klavirja si praviloma ne 
bomo oprtali na hrbet, da bi z njim razvedrili družbo ob tabornem ognju – za 
ta namen je bolj priročna kitara. Pogosto povezujemo različne instrumente 
tudi z določenimi žanri ali kulturami, te povezave pa so navadno posledica 
zgodovine instrumenta, ki je skoznje marsikdaj tudi zabrisana. 

Harmonika ima ob vsem tem v slovenski glasbeni kulturi posebno mes-
to, saj je tako v domišljiji kot v praksi nekakšen osrednji objekt slovenske 
narodne množične kulture, ki se je je prijelo ime narodnozabavna glasba. 
Vendar pa je ta glasba tudi sama izum, za katerega je zaslužen ne le talent, 
ampak tudi velika mera podjetnosti in trdega dela gorenjskih bratov Avs-
enik. Morda ima harmonika res posebno mesto v tradiciji, ki je tovrstnim 
izvorom sledila ali pa jih mnogokrat samo posnemala – vendar pa ta glasen 
in priročen instrument številnih harmonskih zmožnosti mnoge roke vihtijo 
in raztegujejo tudi pri nas v povsem različnih vižah.

Še preden se je na Balkanu in po svetu ustoličil kasnejšim teoretikom subkul-
tur in alternative tako ljubi pank, je sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
nastajala raznolika opozicijska scena, ki se je spogledovala s svetovnimi 
glasbenimi pojavi in lokalnimi folk tradicijami, a se je zavestno odmikala 
od omenjene narodotvorne množične produkcije. Vanjo lahko štejemo tudi 
samosvojo zasedbo Begnagrad, ki je na hudomušen in izviren način spajala 
neparne balkanske ritme z rockovsko neposrednostjo in jazzovsko improvi-
zacijo. Begnagrad so v dveh postavah med letoma 1975 in 1983 podajali 
lastno avtorsko interpretacijo ljudskih motivov, do katerih so tudi v naslovih 
skladb privzemali igrivo distanco (Kranjskagorablues nazaj, Pjan ska, Kne-
cht ska, Pancer valcer). 

Bratko Bibič, ki je v zasedbi Begnagrad harmoniko igral še v najstniških 
letih, ostaja med bolj prepoznavnimi izvajalci svojega instrumenta v polju 
nove glasbe, lastno pot pa še danes nadaljuje s številnimi domačimi in medn-
arodnimi zasedbami. Njegovo obširno delo bi težko povzeli v enotno kat-
egorijo, v veliki meri pa ga zaznamuje reinterpretacija in aktualizacija loka-
lnih »mikrozgodovin«, kar velja za njegovo glasbeno, pa tudi aktivistično, 
znanstveno ter esejistično produkcijo. Omenimo lahko multimedijski pro-
jekt Na domačem vrtu, kjer Bibič z eno svojih stalnejših glasbenih zasedb, 
The Madleys, ozvoči kolaž odlomkov slovenske filmske zgodovine. Med 
bolj odmevnimi je tudi mednarodni kvintet Accordion Tribe, kjer gre za 
svojevrsten preplet različnih lokalnih kulturnih kontekstov harmonike, 
premišljenih skozi sodobno izkušnjo v improvizaciji veščih glasbenikov. 

Harmonike se tudi v svetu drži status z različnimi izročili zaznamovanega 
instrumenta, na njeno vlogo v argentinskem tangu pa se med slovenskimi 
ustvarjalci sklicuje Jure Tori, sicer član nekoč pankersko nabrite zasedbe 
Orlek. Tori v zadnjih dveh desetletjih ostaja zvest jazzovskim nato tudi 
zasedbam različnih kapacitet, znotraj katerih se argentinskega izročila 
loteva skozi zelo svobodno in odprto interpretacijo. Sorodnih fuzij se v vse 
bolj popularni obliki loteva tudi Marko Hatlak, ki je v zasedbah Terrafolk 
ali Funtango razvijal možosti odpiranja proti popularnejšim rockovskim ali 
funky oblikam. 

Med domačimi glasbeniki, ki so si harmoniko izbrali kot svoj osrednji in-
strument, pa ne gre izpustiti tudi Luke Juharta, ki je v zadnjem desetletju 
za zavod Sploh izdal tri zgoščenke sodobne, posebej za harmoniko spisane 
avtorske glasbe. V glasbi, ki jo izvaja in občasno Juhart piše tudi sam, med 
omenjenimi verjetno še najbolj izstopa harmonika v svoji posebni zvočnosti. 
S tem nas usmeri k povsem drugačni dimenziji pristopa k instrumentu, ki ga 
približa skozi paleto občutij in premislekov, če le spustimo naša pričakovanja 
z vajeti harmonij, melodij in zapovedi namenskega poslušanja.

(Stran)poti 
harmonike

Aleš Rojc

je govora o zelenem parku?
Park bo velik več kot osem tisoč kvadratnih metrov in bo zelo zelen. V 
parku bo sadovnjak, vključno z visokodebelnimi drevesi avtohtonih sort, 
manjši učni vrt, užitne grmovnice, delovni prostor zelenega laboratorija. 
Zid s strani Trubarjeve ulice bo v celoti podrt, tako da bo prostor zelo pre-
hoden. Druge vsebine pa osmišljamo z delovno skupino Domá v javnem 
prostoru, ki jo vodi Urška Jurman. O potrebah tega javnega prostora se 
bo pogovarjala tudi z okoliškimi prebivalci. 

Kaj se bo zgodilo z nabrežjem, bodo tam ostali parkirni prostori?
Del med Resljevo in Rozmanovo ulico bo popolnoma prenovljen in bo 
postal območje za pešce. Pod bodočim parkom bo manjša garaža, ki si 
jo bodo delili stalni ali občasni uporabniki Centra Rog in okoliški stano-
valci.

Obrniva se še k bolj nehvaležnim temam. Marsikdo vidi posto-
panje Mestne občine Ljubljana, ki je nekdanje uporabnike av-
tonomne tovarne Rog nasilno deložirala, jim grozila, razbila in za 
stalno zasegla njihovo imetje, za izjemno težavno. Kako se boste 
otresli tega spomina na represijo občine proti njenim prebival-
cem?
Mi, kot Center Rog, obstajamo od poletja 2021 in predhodno nismo bili 
del pogajalskega procesa med občino in nekdanjimi uporabniki. Iskreno 
obžalujem, da ta razkorak med njimi do konca ni bil razrešen in da je bil 
zaznamovan s konflikti, ker je to neuspeh dialoga, ki je edino sprejem-
ljivo orodje za usklajevanje potreb civilne družbe v mestu. Zato je začetna 
skepsa in nezaupanje nekaj razumljivega. Mislim pa, da bo Center Rog s 
svojo zasnovo in delovanjem vse prej kot simbol neke rigidne vertikalne 
strukture, ampak bo postal eksperimentalno središče horizontalnega pro-
cesa, ki se bo ves čas razvijal naprej. 

Gre pa vseeno za nadaljnjo gentrifikacijo mesta. V obnovljeni 
stavbi verjetno ne bo večernega dogajanja, glasbenih dogodkov 
denimo ne načrtujete?
Pritličje s svojim številnimi delavnicami gotovo ne bo nekaj čistega in 
sterilnega; kjer se obdeluje materiale, od lesa do keramike, ne more biti 
prav čistoPoleg tega bodo odprte najširšemu spektru uporabnikov, od 
popolnih laikov do profesionalcev. V večnamenski dvorani bomo izvajali 
različne dogodke od pop-up prodajnih dogodkov, kot so sejmi, do mod-
nih revij, kakšnih performativnih dogodkov in predavanj; to ne bodo le 
dnevne dejavnosti. Park bo tudi prostor dejavnosti, zato ne vidim nobenih 
vnaprejšnjih omejitev.

Večerne dejavnosti so v preteklosti zelo motile sosede.
Verjetno so bile bolj problematične nočne dejavnosti.

Bo v Centru Rog na primer sploh kakšen lokal?
Ja, v prvem nadstropju bo kavarna z izhodom na teraso, ki bo po celotni 
dolžini pohodna in bo na strani Ljubljanice. V pritličju, prav tako na 
strani Ljubljanice, je predviden tudi bistro z delikateso za kakšen hiter 
prigrizek in večja restavracija na vogalu stavbe v smeri  Resljeve ulice.“

Prihodnost bo urejena - podoba novega Roga 

“
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Covid-19: Na tone odpadkov

Ženeva – V boju proti pandemiji se je 
nabralo že 200 tisoč ton medicinskih 
odpadkov, poroča Svetovna zdravstve-
na organizacija (WHO). K temu lahko 
prištejemo še 144 tisoč ton odpadnih 
igel ter za 87 tisoč ton zaščitnih oblek. 
WHO je sicer že pred epidemijo opo-
zarjala, da kar tretjina zdravstvenih 
ustanov ne poskrbi primerno za svoje 
odpadke. DPA, nb

Novi ukrepi za preprečitev 
širjenja bolezni covid-19 v 

Italiji 

Rim – S tem tednom so spremenjeni 
ukrepi proti koronavirusu, ki veljajo 
tudi za turiste. Za državljane EU bo 
za vstop v državo dovolj negativen test 
ali potrdilo o prebolelosti. Starejše od 
50 let, ki bolezni niso preboleli ali se 
niso cepili dvakrat ali s poživitvenim 
odmerkom, pa čaka kazen v višini 100 
evrov. V Italiji je sicer cepljenih 81ods-
totkov ljudi.  DPA, nb

FB ustavil valuto diem

San Francisco – Facebook bo ustavil 
projekt digitalne valute diem, ker pro-
jekta zaradi nezaupanja v podjetje in 
samo storitev niso podprli ameriški 
zvezni regulatorji. Te skrbi kombi-
nacija izdajatelja (digitalnih) kovancev 
in zasebnega podjetja, ki bi lahko 
povzročila prekomerno koncentracijo 
gospodarske moči. DPA, nb

EU desnica proti Rusiji

Madrid – Vodje desnih strank Španije, 
Poljske, Madžarske in Francije so v 
združeni izjavi obsodile Rusijo v ukra-
jinskem sporu, češ da hodi po tankem 
ledu. Čeprav imajo vodje teh strank 
z Moskvo različne odnose, je po nji-
hovem mnenju nujno, da se Evropa 
združi proti kateremkoli zunanjemu 
agresorju. DPA, nb

Na Madžarskem 
fiksne cene živil

Budimpešta – Zaradi inflacije bodo 
zamrznili cene nekaterih živil, kot so 
moka, sladkor, sončnično olje, mleko in 
določene vrste mesa. Ukrep bo veljal do 
aprila oziroma do volitev, ko se bo pre-
mier Orban soočil s čedalje višjo pod-
poro združeni opoziciji. DPA, nb

Vsake toliko časa se zbudimo v podoživljanje 
kubanske jedrske krize, ob kateri je svetu 

leta 1962 zaledenela kri v žilah. Bistveno pri tem 
je, da je svetu zastal dih, ko je Sovjetska zveza 
na Kubo namestila jedrske rakete in ne leto prej, 
ko so ZDA namestile jedrske rakete v Turčijo. Po 
apokaliptičnih napovedih in napenjanju mišic sta 
obe strani svoje rakete umaknili. Odnosi med Za-
hodom in Rusijo so do današnjega dne doživljali 
še mnoge vzpone in padce. Najnoveša zaostritev 
prihaja ob podatkih o kopičenju ruskih sil. Gre 
za več kot sto tisoč vojakov ob meji z Ukrajino, 
zaradi česar so povzdignili glas predvsem v ZDA 
in Natu.
Ena od stalnih ruskih zahtev je spoštovanje dom-
nevne zaveze ob razpadu Varšavskega pakta leta 
1991, dogovor, da se Nato ne bo širil na vzhod. 
Vendar pa obstajajo pri interpretaciji tega zgo-
dovinskega dogovora velike razlike, saj se Nato 
pisno res ni zavezal k mirovanju v smeri Rusije, 
a  iz številnih zapiskov sestankov in arhivskih po-
datkov naj bi bilo mogoče sklepati, da je vendarle 
bila podana neformalna zaveza o neširitvi proti 
vzhodu. Kljub temu se je v zadnjih desetletjih 
Natu pridružilo kar nekaj novih evropskih članic, 
tudi pribaltske države, kot so Litva, Latvija in 
Estonija, ki so bile prej članice Sovjetske zveze 
in tako del Varšavskega pakta. Vse takorekoč na 
ruskem pragu. Rusija tako vztraja tudi v primeru 
Ukrajine, medtem ko v ZDA in Natu izpostavljajo 
svobodo odločanja posameznih članic glede vs-
topa. 
Rusija ob tem tudi poudarja, da mora za 
zmanjšanje napetosti Nato umakniti svoje sile 
iz držav vzhodne Evrope. Na tem temelji druga 
ruska zahteva, ki predvideva umik vseh vojaških 
sil, orožja in opreme iz držav članic, ki do leta 
1997 niso bile članice Nata. Potrebno je poudariti, 

Ustavite konje!

SVET

Janez Žura

da v Ukrajini živi največja ruska diaspora, ki je 
leta 2001 štela dobrih osem milijonov rusov in 
predstavljala sedemnajst  odstotkov prebivalstva. 
Največ jih živi prav v regijah Doneck in Lugansk, 
kjer se zagovorniki odcepitve zoperstavljajo ukra-
jinskim oblastem. Od protiruske revolucije na 
Majdanskem trgu leta 2014, po kateri si je Rusija 
nazaj priključila Krim, pa je v spopadih za vojaško 
premoč v regiji umrlo že okoli trinajst tisoč ljudi.
Ob vsakodnevnem medijskem spraševanju, ali 
bo, kdaj bo, kako bo ... Rusija napadla Ukrajino 
ter vojaški retoriki ZDA in nekaterih njenih za-
veznikov je skoraj videti, kot da si pravzaprav 
želijo izgovor za posredovanje v Ukrajini. Ob tem 
se lahko spomnimo na neuspešne vojaške misije v 
Iraku, Afganistanu, Libiji, Siriji, ki so terjale mil-
jone žrtev, kljub temu da je na bojni konici pisalo 
» demokracija in človekove pravice«.
Kljub temu da je predsednik Ukrajine Volodimir 
Zelenski ZDA pozval k miroljubnejši retoriki in k 
prenehanju ustvarjanja panike, je ameriški preds-
ednik Biden že drug dan napovedal napotitev 
dodatnih ameriških vojakov v vzhodno Evropo. 
Videti je, da ZDA preko svojega vpliva drezajo v 
Rusijo, posledice pa bo nosila Evropa, sploh v luči 
dejstva, da tretjino plina in nafte uvozi iz Rusije. 
Upamo lahko le, da gre pri tem za napenjanju 
nuklearnih mišic, zgolj za ustvarjanje pogajalskih 
izhodišč.
Opozoriti je potrebno, da so takšna zaostrovanja 
skrajno nevarna, saj lahko ob politični prenapetosti 
že vsak incident pripelje do strašljivih povračilnih 
ukrepov, ki bodo imeli za rezultat številne smrtne 
žrtve, begunce in revščino v samem središču Ev-
rope. Do povoda za vojno lahko v stanju tolikšne 
napetosti namreč pripelje že nenameren nesrečen 
incident, zgodovina pa je polna tudi lažnih napa-
dov, ki so služili za vstop na vojno prizorišče.

Zaostrovanja med Rusijo in zahodnim blokom niso nič 
novega, vendar živimo v občutljivih časih, ki jih dodat-
no napenjajo pandemija, kriza podnebnih sprememb in 
vojaški obračuni, ki ustvarjajo tudi množice beguncev.

“



15

Ustavite konje!

SOSESčiNA

Da januar na Hrvaškem ne bi ostal dolgočasen, je poskr-
bel predsednik republike Zoran Milanović. Čeprav so ga 

večinoma izvolili volivci, ki so bili nezadovoljni z nenehnimi 
napakami nekdanje predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, se 
je Milanović odločil popolnoma prezreti zdravo pamet in svoje 
izjave nadaljevati tam, kjer jih je Grabar-Kitarović končala. Ne 
da bi bil izzvan se je zapletel v besedni konflikt med Ukra-
jino in Rusijo z besedami, da o tem ne ve nič, »pa sem vendar 
vrhovni poveljnik vojske. Poslušam izjave po katerih NATO 
tam povečuje svojo prisotnost. Ne samo, da tja ne bomo po-
slali vojakov, ampak bomo, če bo prišlo do stopnjevanja, od 
tam umaknili še zadnjega hrvaškega vojaka, pa to nima nobene 
zveze z Ukrajino ali Rusijo.« Še vedno ostaja vprašanje, kdo 
je hrvaške vojake sploh poklical v Ukrajino. Jasno je, da ima 
Milanović stalno potrebo po nasprotovanju premieru Plenkviću, 
a zdaj je zgodba dobila epilog tudi v številnih medijih v tujini, 
ki so dali tej izjavi prevelik pomen, tako kot so dali prevelik 
pomen za globalno politiko sami Republiki Hrvaški.

En korak naprej, 
dva nazaj

Leto po tem, ko je deportacija v Avstriji rojene šolarke 
Tine na vrhuncu pandemije poskrbela za proteste in 

glasno kritiziranje avstrijske migrantske politike, se je 
Tina podala v boj za vizum, s katerim bi lahko zaključila 
šolanje na Dunaju – četudi brez družine.
28. januarja lani so oblasti takrat 12-letno Tino z mamo 
in mlajšo sestro sredi noči odpeljali iz dunajskega stano-
vanja in deportirali v Gruzijo. Da je Tina rojena v Avstri-
ji, hodila v gimnazijo na Dunaju in gruzijščine ne govori 
dobro, pristojnih ni zanimalo, kot tudi ne to, da avstrijski 
zakon v takih primerih dopušča manj drastične ukrepe. 
Nehammer, takrat minister za notranje zadeve in zdaj 
novopečeni kancler, je za situacijo seveda krivil Tinine 
starše, katerih prošnja za azil je bila zavrnjena. V MIPEX 
primerjavi 52 držav ima Avstrija najzahtevnejši proces za 
pridobitev državljanstva in ta ni nič lažji za mladoletne, 
ki so v državi že od rojstva. Kaj si pa niso omislili avstri-
jskih staršev!
Po poročanju nemškega časopisa Die Zeit Tina trenutno 
živi pri svoji najboljši prijateljici z 90-dnevnim turističnim 
vizumom. Prihodnost njene družine ostaja nejasna.

V Avstriji rojena Tina 
se podaja v boj za šolski vizum

Po tem, ko je zadnjih dvesto let med materiali prev-
ladovalo jeklo in v drugi polovici 20. stoletja plas-

tika, se vračamo k temeljnemu materialu, ki človeško 
vrsto spremlja že od njenih začetkov. Les spet vstopa 
v ospredje družbene produkcije kot najosnovnejši ob-
novljivi vir, na katerega moramo še kako računati v 
prihodnosti. Predvsem v luči boja proti podnebnim 
spremembam in izčrpavanju okolja, igra les veliko vl-
ogo. V nasprotju z jeklom, aluminijem in plastiko, ob 
pridelavi katerih se sproščajo neverjetne količine en-
ergije, je produkt narave in nastane zgolj s fotosintezo 
sončne energije in črpanjem hranilnih snovi iz zem-

V Zagrebu je 26. januarja v 93. letu preminil veliki 
stripovski ustarjalec Julio Radilović – Jules. Rojen je 
bil v Mariboru leta 1928, s komaj enajstimi leti se je 
preselil v Zagreb. Svojo risarsko kariero je začel leta 
1945 v črkoslikarskem ateljeju Marija Saletta. Potem, 
ko je strip izgubil stigmo »zabave za buržuje«, je leta 
1952 v Horizontovem Zabavniku izdal prvi del svojega 

NARAVNi ViRi

“

Saša Paprić

Kaja Šeruga

lje. Slovenija je na tem področju dobro zapisana, saj gozd 
pokriva 60 odstotkov države. Seveda to ne pomeni, da so 
njeni potenciali na področju uporabe lesa optimalni. Ker je 
znano, da iz Slovenije izvozimo veliko količino neobdela-
nega lesa, nato pa uvozimo izdelke iz drugih držav, bi morali 
težiti predvsem k temu, da se čim več predelave odvije doma. 
Potrebno je tudi razmišljati v smeri, da bi les lahko nadomes-
til mnoge plastične in kovinske izdelke, namesto da ga ku-
rimo v pečeh za ogrevanje, ki je sicer prav tako velik dejavnik 
pri onesnaževanja okolja in sproščanja toplogrednih plinov. 
Kuriti bi morali zgolj lesne odpadke, ki jih ni več možno pre-
delati v kakšen drug izdelek.

Maestrov 
odhod

stripa Neznanec, scenarij zanj pa je napisal Nikša Flugosi. Re-
vijo so kmalu zatem ukinili, zato je strip ostal nedokončan. A od 
takrat naprej je Jules vse do svoje upokojitve leta 1989 neutrudno 
risal pustolovske stripe, ki so zaznamovali številne generacije. 
Vzdevek je dobil po francoskem pisatelju Julesu Vernu, vendar 
ga je izgovarjal po načelu »beri kot piše«, ne kot »Žil«. Kot večni 
in nepogrešljivi spiritus movens njegovi nekdanji sodelavci omen-
jajo Julesovo pokojno soprogo Zdenko Radilović, ki mu je vedno 
stala ob strani. Poleg pomembnega dela »Skozi minula stoletja« 
po scenariju Zvonimirja Furtingerja za Julesom ostaja obsežna 
bibliografija, v kateri kot najpopularnejši izstopajo naslovi »Her-
lock Shlomes«, »Afriške pustolovščine«, »Skavt Baća« in »Par-
tizani«.

Saša Paprić

Les je lep in bil je živ

“ “

“

Janez Žura

“
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RECENZiJA

Dejan Pušenjak (1962) je novinar in urednik. V osemdesetih je začel 
pri študentski Katedri, kasneje pa nadaljeval kot novinar pri Sobot-

ni prilogi Dela ter kot urednik pri Večeru. Retrovizor je njegov »pogled 
nazaj« in zaenkrat njegov knjižni edinec.
Glavni okvir zgodbe se, malo po Joycevsko, morda celo po principu 
izdelave tedenskega časopisa, dogaja in zgodi v prvem tednu septembra 
leta 2016. Zgodbe se navadno začnejo z opisom enega od vsakdanjih 
opravil, nato zavijejo v avtorjeve spomine in misli. Obisk vrtca se prelije 
v spomine na avtorjeva šolska leta, potem v drobec iz časa uredniko-
vanja, na kak svetovni dogodek, od tu pa na mariborske posebneže, zgo-
dovino, eksistencialno razglabljanje in nazaj na opisovanje sprehoda s 
psom. Kljub širini pripovedi nas Pušenjak vedno obdrži na pravi poti 
tudi z izbranimi citati in referencami iz glasbenega sveta, od R.E.M, 
Boba Dylana do »yugo pjevačev«. Mešanico različnih informacij in vti-
sov pogosto izpelje v jasno in pronicljivo misel, ki avtorja pokaže kot 
umirjenega, a razmišljujočega in beročega človeka, ki mu malenkosti 
ne uidejo. 
Redko beremo takšne antropološko-filozofske opise ulic, lokalov, oseb 
in scen, kot jih niza Pušenjak, s čimer je Mariboru napravil čudovito 
uslugo. V ospredju je pomen kvalitete življenja v lokalnem okolju, ki 
temelji na odprti komunikaciji med ljudmi, poštenosti in premisleku 
oziroma premišljenosti. Čeprav verjame v »sistem«, iz tega vidika zelo 
jasno kritizira oblastnike, EPK in postopno zapiranje javnih prostorov, 
precej »kislih« pa zalepi akterjem ključnih in celo usodnih premikov 
v medijski oziroma časopisni krajini, kjer je (bil) Pušenjak seveda sta-
roselec. Trenutke ogorčenosti nad tem in onim umirja novinarski, torej 
površinski, a zelo širok kroj pletenja misli. Kljub pomenljivim detajlom 
ni sledi o maščevalnosti. Pušenjak ostaja zgolj na preprostem »tako je 
bilo«. Ker je bil tam. 
Skoraj 400-stranski »špeh« se bere elegantno, nevsiljivo, kot malce opit, 
a prijazen pogovor, teme so lepo uštrikane z mednaslovi, tudi če jih 
ne upoštevajo. Ni literarni presežek ali luknja, ki nas posrka v globino 
tuhtanja, je pa zelo razgiban portret življenja več generacij, v Mariboru, 
pa i šire. Ni sveža izdaja, je pa odlična izbira za branje med epidemijo 
koronavirusa, ko smo bolj ali manj vsi (p)ostali gospodinjci, kot avtor 
samoironično, a dosledno podnaslovi knjigo. 

Na novega leta dan se je na slovenski glasbeni sceni prikazal kom-
et v obliki eksplozivnega prvenca domače raperke, ki je do sedaj 

uspešno delovala kot MCjka kolektiva Šlagwerk. Fraw Blanka, ki je v 
glasbo in rapanje postopno tranzitirala v zadnjih sedmih letih, zmago-
vito zapopada svoj besedni izrazni potencial, rezultat pa je 17 pesmi s 
kanonado politične nekorektnosti, v katerih nas s svojimi skovankami 
stisne za vrat, saj z zbadljivkami ne prizanaša nikomur, čeprav je logično 
v ospredju več ženske motivike. Mogoče zveni kar malce pokroviteljsko, 
ampak ne gre ji zameriti. Kljub temu da se domača rimoklepačica loteva 
družbenih situacij skozi anekdote, teh ne obravnava zgolj površinsko in 
simptomatsko v obliki krilatic, temveč dosti bolj globinsko in artikulira-
no, kar umetnica kaže tudi na drugih področjih svojega delovanja. Poz-
navalci sodobne performativne umetnosti jo namreč poznajo kot Kajo 
Janjić, plesalko sodobnega plesa, koreografinjo ter sodelavko zavidljivih 
kolektivov ali posameznikov s podobnim pristopom do ustvarjanja, kot 
so denimo En-knap, Bojan Jablanovec in Ivana Djilas.
Ob poslušanju albuma zaznamo, da je Fraw Blanka izoblikovala udarno 
specifično barvo glasu, ki skupaj s čustvenim nabojem tvori najboljšo 
možno kombinacijo za rapersko naracijo. Svoj glas zelo dobro izkorišča 
v posameznih skladbah – čeprav je večino časa zelo odločno nasršen, 
ga prilagodi tudi subtilnejšim temam in se spusti v bolj pojoče inter-
pretacije. Krasno se v komade in celoten album vpenjajo tudi gostje, s 
katerimi si mojstrsko podaja besedno štafeto, posebej pohvalno pa se 
izkažejo Sahareya, Žena in Masayah, ki so se uspešno nalezle jeze Fraw 
Blanke. Vse besedne domislice se odvijajo na ritmični podlagi stare 
šole, za katero je – vsak s svojim detajlnim pečatom poskrbelo kar pet 
domačih producentov (Sajkoslav, Jurič, VukiVukBeats, Jura in Ghet 
Heat). Velik delež aranžerstva, miksa in masterja albuma je prevzel Sa-
jkoslav, ustanovitelj založbe Munje Records, ki je album raperke vzela 
pod okrilje.
Če se veliko domačih »rimoklepačev« v svojih besedilih loteva frus-
tracij, ki se sprožajo ob različnih osebnih in socialnih krizah in trav-
mah, zveni Fraw Blanka v večini pesmi kot frustracija sama. Napeta in 
neobvladljiva. 
Verjetno je še malce zgodaj govoriti o tem, vendar ne bomo dosti 
zgrešili, če zapišemo to, o čemer čivkajo že vrabci – prvenec Stranski 
učinki bo gotovo v vrhu domačih rap plošč leta.

Retrovizor: dnevnik gospodinjca : 
1.-8. septembra 2016
Dejan Pušenjak, Založba Pivec, 2020

Fraw Blanka - Stranski učinki 
(Munje Records, 2022)
Brigita Gračner

Nejc Bahor

“ “
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Emine zlate 
rokavice

Slovenska šampionka Ema Kozin bo 5. 
februarja stala nasproti eni najboljših 
boksark na svetu Claressi Shields. Gre za 
dvoboj za šampionske pasove organizacij 
WBA, IBF, WBO in WBC. Borba bi mor-
ala potekati 11. decembra lani, a je bila 
nato dvakrat prestavljena. Obe borki sta v 
profesionalni karieri še neporaženi.

Čas je za ragbi!
Samo nekaj dni nas loči od začetka leg-
endarnega ragbi tekmovanja šestih naro-

šPORT

dov. Vsako leto se pomeri šest velesil 
tega športa: Wales, Anglija, Francija, Ir-
ska, Škotska in Italija. Razkorak med pr-
vorangirano Južno Afriko in peto Francijo 
je najmanjši doslej, zato letošnji turnir, 
še preden se je začel, velja za najbolj 
pričakovanega v zadnjih letih. Otvoritvena 
tekma med Irsko in Škotsko bo 5. febru-
arja.

Mojstrica krožne 
vožnje do rekorda
Nizozemska kolesarka Marianne Vos je v 
ameriškem mestecu Fayetteville še osmič 
postala svetovna prvakinja v ciklokrosu 
in tako postala najuspešnejša tekmovalka 
vseh časov v tej disciplini. V taktičnem 
boju je v zaključnem sprintu za sekundo 

premagala branilko naslova, rojakinjo 
Lucindo Brand. Ciklokros združuje pr-
vine cestnega in gorskega kolesarjenja. 
Tekmuje se na krožni trasi, kjer je krog 
običajno dolg dva do tri kilometre.

Kegljaška po-
slastica v Kranju

Derbi kroga v moški elitni ligi v kegljan-
ju je bil na sporedu ta vikend v Kranju, 
kjer so gostovali Kamničani. Ti so v pre-
teklem krogu malce presenetljivo doma 
izgubili proti Konstruktorju. Triglav je 
zmagal z rezultatom 6 : 2 in naredil še 
en velik korak k novemu naslovu za pr-
vaka. Šest krogov pred koncem je pred-
nost Kranjčanov že šest točk.

S.S.
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Na Obali (lokacijo hranimo v uredništvu) 
smo novinarji pričujoče rubrike naleteli 
na nenavaden prizor: sredi ceste, no, 
pločnika, smo ujeli mlajšo osebo, ki, 
verjeli ali ne, nasprotuje nošnji kratkih 
nogavic. Še več, tudi belim teniskam 
in tudi modi krajših hlačnic. Omenjena 
oseba meni, da gre za hudo družbeno 
anomalijo, kar smo seveda morali pre-
veriti v krajšem intervjuju. 

KAJ PA TO

Teniški čudežni deček se na nesrečo oboževalcev 
modrega prahu ni uspel udeležiti tekmovanja v Avstraliji. 
Si je pa namesto teniške prislužil drugačno titulo, saj bo 
odslej znan kot največji svetovni anticepilec. 
Takoj za Violeto Tomič. PRESS

Argentinska goveda nimajo za burek - na olimpijski vrh 
črednosti namreč vztrajno silijo Slovenci. Tudi tokrat smo 
prvi po okuženosti. Kot kaže, načrtno. Da bodo vsi skupaj 
lahko šli na bone v Izolo, bosta do poletne sezone grozni 
virus prebolela (ne nujno preživela) oba slovenska milijona. 
To dokazuje tudi spodnja enačba: 10 tisoč na dan krat 7 = 
100.000 x 4,5 = (»švoh« pol milijona na mesec x 4) minus 
nekaj tisoč mrtvih = 2 milijona. Se vidimo junija! PRESS

Zakaj želite ostati anonimni? 
Ker sem že tako na robu socialne odtujenosti. Zaradi svojega 
»nenormalnega« stila doživljam hude pritiske. 

Kakšne?
Starejši si mislijo, da sem zaradi dolgih nogavic in hlačnic, ki 
si jih pač ne zaviham ali so pač dolge vse do tiste bunke pri 
gležnju, čudak. Še huje je z vrstniki. Ko delajo selfije pred šolo, 
prav pazijo, da nisem v kadru. Včasih gredo celo na drugo stran 
ceste. Lokalni policisti menijo, da sem tujec in vedno moram na 
plano vleči osebno izkaznico. 
Zakaj nasprotujete ti, em, modi? 
Privihane hlačnice, nogavice pod gležnjem in še huje – bele 
teniske – so proizvod zahodne dekadence. Glasbene in tel-
evizijske zvezde ter drugi vplivneži s svojimi objavami, tudi ne-
hote, celemu svetu vsiljujejo ta modni način. Pazite, svoje videe 
in spote snemajo na primer v sončni Kaliforniji – pri nas pa mi-

Proti revmi, 
proti modi 

nus. Zima! Ma, ... to je nenaravno. Da ne omenjam pandemije 
revme, ki jo bomo morali sanirati bodoči davkoplačevalci. 

Torej ste v bistvu proti dekadenci?
Nikakor ne, saj vidite, kaj imam v košari. Sem pa proti neum-
nosti. Hlačnice in nogavice so standardne dolžine z razlogom.   

Kaj je narobe z belimi teniskami?
Dajte, no. Kje ste to videli? Pomislite – snažne bele copatke 
imajo le v videoigrah. No, tudi papež. V tem umazanem svetu 
to pač ni realno, realistično. To je eskapizem. Cele generacije. 
Veste, koliko mila gre za ohranjanje te beline? Norost. Zato 
temu nasprotujem. 

Koliko časa boste vztrajali v ... svoji pokončnosti?
Do konca. Če bo treba, tudi poleti. PRESS

Djoko spet 
zmagal

Slovenci smo lepa čreda
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*Izjavljam, da sem seznanjen, da Megafon zbira in uporabi 

moje osebne podatke (ime, priimek in e-poštni naslov) v na-

men obveščanja o nagradni igri in pošiljanja nagrad.
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GESLO:

Časopis Megafon 
izdaja AK NET, tel-
ekomunikacije, d.o.o., 
Prešernova ulica 4a, 
6310 Izola

Tisk: Partner Graf d.o.o., 
Gasilska cesta 3 Grosu-
plje

Naklada: 15.000

Med vsemi, ki boste do 18. februarja 2022 na 
naš e-poštni naslov: nagrada@megafon.si po-
slali pravilno rešitev gesla, bomo izžrebali 3 
srečneže, ki bodo prejeli denarno nagrado.

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

1. nagrada 150 €  
2. nagrada 100 € 
3. nagrada 50 €
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