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Priprave 
jadralcev na 
novo sezono

Jadralna sezona se že nadaljuje, 
tudi letos se za dobre

rezultate ni bati. 

Ne daj se od 
greha nikdar 

oslepiti
Dvojna merila za tiste, 

ki morajo biti pokorni in 
poslušni ter za tiste, ki o 

grehu pridigajo.

Sto strank, 
kilava vlada
Komu zares služi 

povezovanje v 
predvolilne koalicije in 
kakšne bodo verjetne 

posledice? 

Onesnaževanje 
javnega 
prostora

Naraščajoče število oglasnih 
panojev vpliva na povečevanje 

tesnobe in občutka 
neprijetnosti
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NAMESTO UVODNIKA

*
Jaka Virant

“

Vloge: 
dr. Anton Olaj, generalni direktor policije
Aleš Hojs, minister za notranje zadeve v odstopu
Pavle Gantar, nekdanji predsednik državnega zbora in 
ustanovni član Odbora za varstvo pravic Janeza Janše, kas-
neje človekovih pravic 
Urban Purgar, predstavnik za javnost neonacistične skupine 
Rumeni jopiči 

I. dejanje: Naši
[prizor: neonacisti, oblečeni v rumene odsevne brezrokavni-
ke, poskušajo z nasiljem preprečiti alternativno proslavo ob 
dnevu državnosti, trinajst jih policija pripre, izven zapahov 
ostaneta predstavnik za medije Urban Purgar in kolumnist 
demokracije Andrej Sekulović in še štirje kameradi.]

Aleš Hojs: Policija bo pripravila poročilo, vezano na ukrepan-
je zoper rumene jopiče. Po moji oceni so le-ti na Prešernov 
trg prišli brez potrebe, saj bi lahko kulturno proslavljali na 
Trgu Republike. Ne meči biserov med svinje, pravi Sveto pis-
mo. In lahko bi sledili tej modrosti.

Javnost (v zboru, zgroženo): Hojs protestnikom pravi svinje, 
neonacistom pa biseri!

Dr. Olaj: Pretiravate!

Dr. Olaj (dva trenutka kasneje): Na podlagi sobotnega por-
očila PU Ljubljana in kasnejše dopolnitve tega poročila ter 
ogleda video dostopnega materiala z družbenega omrežja je 
ugotoviti neskladje in različnost interpretacij istega dogodka 
glede ukrepanja Policije. 

II. dejanje: Njihovi
[prizor: po nasilju protestnikov proti PCT pogoju. Zadaj vi-
dimo na tleh poteptane plakate.]

Aleš Hojs: Za (ne)varovanje poslancev pred državnim zbo-
rom naj bi bil po besedah šefa sindikata policistov Slovenije 
odgovoren generalni direktor dr. Olaj oziroma celo jaz, ker 
nisem spremenil območij pristojnosti varovanja. Začnite de-
lati v policiji, spoštovani sindikalisti, in nehajte politizirati in 
iskati izgovore.

Sindikat policistov Slovenije: Drži, spoštovani minister. 

Predlagamo Vam, da se seznanite z določbami 32. člena Za-
kona o organiziranosti in delu v Policiji.

Aleš Hojs: Ste izdelali oceno tveganja? Niste! ZAČNITE 
DELATI, LENUHI!!!

Dr. Anton Olaj: Pozivam obe vodstvi policijskih sindikatov 
h konstruktivnemu in spoštljivemu diskurzu in ju opoguml-
jam k osredotočanju na sindikalne vsebine. Ni potrebe, niti 
pravne podlage, da se sindikalni vodje ukvarjajo z bremeni 
vodenja dela v policiji, niti ne z ocenjevanjem varnostnih 
razmer. Policiji se ni potrebno ukvarjati z vprašanji, ali je 
neka sistemska ureditev v zakonu o delovnih razmerjih iz leta 
2013 za sindikat ustrezna ali ne. 

Javnost (v zboru, upajoče): Ampak gospod generalni direk-
tor policije dr. Olaj, notranji minister Aleš Hojs žali policiste 
in poskuša vplivati na delo policije, kar presega njegova poo-
blastila.

Dr. Olaj: Pretiravate. 

III. dejanje: Njihovi, ki so bili včasih naši
[prizor: po nasilju policije na protestih proti PCT pogojem. V 
ozadju Ljubljana v oblaku solzivca.] 

Pavle Gantar: Po mestu krožijo organizirane tolpe 
državljanov, ki na nič hudega sluteče ljudi mečejo solzivec in 
jih polivajo z vodo!

[Dr. Olaj zaradi občutka prizadetosti ob zapisu, ki ga označi 
za samega po sebi objektivno žaljivega, ne glede na to, kdo 
ga je zapisal in na koga se nanaša, s čimer naj bi bil storjen 
prekršek po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, prijavi 
Pavla Gantarja na policijsko postajo Dolenjske Toplice. Ta 
Gantarja oglobi z 250 evri.]

Gantar: To je enako kot 133. člen kazenskega zakonika v 
nekdanji SFRJ, proti kateremu smo se borili in združili v Od-
bor za pravice Janeza Janše!

Dr. Olaj: Pretiravate!

Zastor pade.
Konec. 

PETDESET ODTENKOV 
MODRE 

drama o dveh plateh istega kovanca
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v 71. letu nas je po bitki s hudo boleznijo zapustil
mehki terorist, neumorni družbeni kritik in pevec

Marko Brecelj 
*30. april 1951, Sarajevo - † 4. februar 2022, Izola

Odslej bo deloval posthumno (in v miru) 
dva metra pod zemljo koprskega pokopališča. 

“Da ne prideš slučajno nazaj, Marko!”

Njemu je bilo ime
rojen tega leta, dne
stanoval je tam in tam
živel je, umrl sam. 

Pošljite nam svoje risbe, kolaže, foto-
grafije z vaših sprehodov, stare foto-
grafije, razglednice ali zanimivosti v 
vaši bližini na razglednice@megafon.si 

“V Kinodvoru sem bila na ogledu 
super dokumentarca o delavskem 

razredu v 50ih. ” 
Urška 

“Matej Markovič in Blaž Bačar, prekmursko-
podgurska naveza razstavlja v Dijaškem 
domu Ivana Cankarja. V živo je boljše kot na 

fotografiji.” Rado
” 

“Počivavčerje sva šla iz-
koristit v Terme Raden-
ci. Mini golf je baje Lel-
jakov, ampak je poceni.” 

Mia

Poslanci se bodo prihodnja dva tedna 
bolj kot na plenarne seje osredotočali 

na seje posameznih parlamentarnih od-
borov. Na redni seji se bo sestala Preisko-
valna komisija o ugotavljanju domnevnega 
pranja denarja v NKBM d. d., domnevnega 
nezakonitega financiranja politične stranke 
SDS in domnevnega nezakonitega finan-
ciranja volilne kampanje SDS za predčasne 
volitve poslancev v Državni zbor 2018. 
Zaslišali bodo dve priči, med njimi Dam-
jana Damjanoviča, ki je septembra lani 
postal direktor Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti, pred tem pa je opravljal naloge 
vršilca dolžnosti generalnega direktorja di-
rektorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za 
kulturo. Če dodamo še, da je Tino Princes 

Parlamentariziranje
Damjanovič, Damjanovo ženo, minister 
Aleš Hojs ob nastopu vlade za nedoločen 
čas zaposlil na Ministrstvu za notranje 
zadeve, ni potrebno posebej poudarjati, da 
je Damjan Damjanovič predsednik Kul-
turnega foruma SDS.
Medtem ko je preiskovanje korupcije Slov-
enske demokratske stranke na rednem 
poslanskem meniju, bodo na nujnih sejah 
zasedali trije parlamentarni odbori. Odbor 
za delo, družino, socialne zadeve in in-
valide se bo seznanil s stališčem Zveze svo-
bodnih sindikatov Slovenije o treh predla-
ganih zakonih za sanacijo energetske krize, 
bolje poznanih kot zakonih o energetskih 
vavčerjih za velike družine, upokojence 
in gospodarstvo. Sindikati vladi očitajo, 

da predlog zakona o pomoči državljanom 
v obliki energetskih vavčerjev »v celoti ne 
sledi svojemu namenu, to je pomagati ran-
ljivim skupinam, zaradi visokih cen ener-
gentov, kar pomeni, da pomoč določa zelo 
selektivno in neenako, na podlagi različnih 
kriterijev.«
Sestal se bo tudi Odbor za infrastrukturo, 
okolje in prostor, ki bo po nujnem postop-
ku obravnaval predlog sprememb Zakona 
o kmetijstvu. Medtem bodo na Odboru za 
zdravje, prav tako po nujnem postopku, 
obravnavali predlog poslanske skupine SD 
o spremembi Zakona o zdravstvenem varst-
vu in zdravstvenem zavarovanju, ki posega 
v notranjo organizacijo Zavoda za zavaro-
vanje.

Jaka Virant

“

PO DOMAčE
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Nevladniki na slabšem 
Ljubljana – Društvo Asociacija je na tradi-
cionalni novinarski konferenci ob kulturnem 
prazniku opozorilo na problematične poteze 
političnih odločevalcev. Nevladne organi-
zacije so kljub letos rekordnemu proračunu 
za kulturo prejele zelo malo sredstev, glede 
samozaposlenih pa so zaznali vrsto ne-
pravilnosti pri postopkih pridobivanja oz. 
podaljševanja statusa samozaposlenega v 
kulturi. STA, NB

Vendar nekaj spomina
Trst – Po anketi časnika Il Piccolo 44 % 
Italijanov meni, da so s fojbami in »istrskim 
eksodusom«, ko je bilo iz Istre, Dalmacije 
in Kvarnerja preseljenih okoli 300 tisoč lju-
di, plačali za italijansko nasilje nad Sloven-
ci in Hrvati pred 2. svetovno vojno. 21 % 
vprašanih se s tem ni strinjalo, drugi pa niso 
znali odgovoriti. NB

Participativni proračun
Kranj – Na občini so v postopku priprave 
prvega participativnega proračuna prejeli 
190 predlogov projektov, ki bi po mnenju 
občanov izboljšali življenje v njihovem kra-
ju. Komisija bo preverila, kateri predlogi 
so izvedljivi, občani bodo o njih glasovali 
marca. Največ predlogov je usmerjenih v 
obnovo spomenikov in igrišč ter v skupne 
prostore za druženje. STA, NB

Volitve 2022: Nizki štart
Ljubljana – S ponedeljkom začnejo 
teči roki za izvedbo volilnih opravil za 
državnozborske volitve. Nekatere politične 
stranke in volivci so že predlagali svoje 
kandidate in objavili program, pospešeno 
pa tudi nagovarjajo volivce. Volitve bodo v 
nedeljo, 24. aprila. STA, NB

Nova cepiva 
Ljubljana – Prve dobave cepiva podjetja 
Novavax bodo v Slovenijo predvidoma 
prispele konec februarja, je sporočilo Min-
istrstvo za zdravje. Prva pošiljka naj bi vs-
ebovala 35 tisoč odmerkov cepiva, do sredi-
ne leta pa naj bi prejeli nekaj čez 200 tisoč 
odmerkov. Po mnenju ministra je najhuje za 
nami; obeta se sprostitev ukrepov. STA, NB

Slovenka leta
Ljubljana – Za Slovenko leta 2021 je re-
vija Jana razglasila antropologinjo in soc-
iologinjo Niko Kovač, ustanoviteljico in 
direktorico Inštituta 8. marec, v katerem 
s prostovoljci opozarjajo na neenakost in 
krivice najšibkejših. Izpostavili so pred-
vsem njen nastop, s katerim je mobilizirala 
več kot 600.000 državljanov, da so glasovali 
proti spornemu zakonu o vodi. STA, NB

PO DOMAčE

Jaka Virant

“

Povezovanje v široke predvolilne koali-
cije ima v republikici na južni strani 

Alp dolgo brado. Zadnje volitve pred raz-
padom SFRJ in prvo vlado po odcepitvi je 
sestavila koalicija Demos, ki so jo sestavl-
jale antikomunistične stranke in stranka, ki 
je izšla iz civilne družbe – Zeleni Slovenije.  
Pregovor »sto babic, kilavo dete« najbolje 
opisuje neoperativnost prve slovenske 

Sto strank, 
kilava vlada
vlade. Že aprila 1992, dve leti po izvolitvi in slabo leto po izvršitvi edinega skupnega 
cilja koalicijskih strank – odcepitve od SFRJ – je Demosova vlada pod vodstvom Lojzeta 
Peterleta razpadla. 
Povzetek zgodbe o prvi široki predvolilni koaliciji lahko služi kot učbeniški primer prihod-
njega dogajanja na letošnjem predvolilnem in kasneje povolilnem političnem parketu, kjer 
sta se vzpostavili vsaj dve široki in heterogeni predvolilni koaliciji. Na eni strani že skoraj 
dve leti deluje Koalicija ustavnega loka, ki jo sestavljajo Lista Marjana Šarca, Stranka 
Alenke Bratušek, Socialni demokrati in stranka Levica; ime pa so prevzeli po meščanski 
opoziciji, ki se je konec osemdesetih let prejšnjega stoletja zavzemala za obrambo ustavne-
ga reda pred centralističnimi in velikosrbskimi idejami takratne srbske politike. Na drugi 
strani se je za namene predvolilne kampanje združila plejada odpisanih politikov z na 
papirju izredno raznorodnimi strankami – Slovenska ljudska stranka Marjana Podobni-
ka, Nova ljudska stranka Franca Kanglerja, Nova socialdemokracija Andreja Magajne ter 
novonastala stranka Konkretno, ki jo vodi Zdravko Počivalšek, politični in finančni kapital 
pa je prenesla od razpuščene stranke SMC, ki jo je ustanovil Miro Cerar – in se poimeno-
vala Gibanje Povežimo Slovenijo, krajše PoS.
Na prvo žogo lahko ugotovimo, da sta obe veliki predvolilni koaliciji izredno heterogeni. 
Koalicijo ustavnega loka, ljubkovalno KUL, sestavljata dve klasični slovenski liberalni 
stranki z osebnim imenom v nazivu, ki program sestavljata pragmatično, glede na kazalce 
javnega mnenja, torej gre za oportunistični pristop s ciljem priti na oblast in ne zasledovan-
je politično-ideoloških usmeritev. Poleg atraktivnih antijanšističnih strank, ki stavita pred-
vsem na karizmo svojih vodij, v KUL-u najdemo tudi tako imenovane Socialne demokrate, 
ki za razliko od svojega imena kujejo povsem liberalno ekonomsko politiko, socialno v 
svojem imenu pa predstavlja predvsem odnos SD do bližnje zgodovine. Dodatno razbur-
kanje v politični usmeritvi KUL-a predstavlja Levica, ki vsaj do neke mere poskuša vz-
postaviti načelno demokratično in socialno politiko, a pomanjkanje pragmatizma v Levici 
lahko KUL stane skupnega nastopa na volitvah. Na drugi strani, v PoS-u, svetovno-nazor-
sko heterogenost težje opazimo, predvsem zaradi neobstoja svetovnih nazorov v strankah, 
ki PoS sestavljajo, saj so jih zamenjali za politični karierizem – podobno kot pri strankah 
z osebnim imenom, ki so del koalicije KUL-a. Pri PoS-u se heterogenost kaže predvsem 
v zgodovinskih bojih med predstavniki strank. V oči najprej zbode Počivalškova Konk-
retno, ki je poleg tega, da njeni predstavniki skupaj ne spravijo na plano niti pol konkretne 
politične ideje, na preteklih volitvah sedeže v parlamentu pridobila predvsem na podlagi 
nasprotovanja Janši in tako imenovanim pomladnim strankam, med katerimi so tudi vse 
ostale stranke s katerimi so se povezali v PoS-u. A tudi med pomladnimi strankami je v 
preteklosti prihajalo do razkolov, najočitneje med Marjanom Podobnikom, prvakom SLS-
a in Francem Kanglerjem, predsednikom pomenljivo poimenovane Nove ljudske stranke. 
Seveda še zdaleč ne gre niti za sorodni niti podobni večstrankarski povezavi, če v ozir 
vzamemo njihove motive za tovrstno združevanje. KUL poskuša vzpostaviti alternativo 
janšizmu trenutne vladne koalicije in na račun povolilnega sodelovanja, ki predstavlja 
svojevrstne okove političnega delovanja vsake posamezne stranke, krepi svoje računice 
volilnega uspeha. Na nasprotnem bregu se PoS usmerja predvsem v poskus združevanja 
volilnih rezultatov posameznih strankarskih prvakov, ki samostojno ne bi presegli kvote 
glasov za vstop v parlament, po volitvah pa je njihovo sodelovanje s strankami trenutne 
vlade nesporno in tako združitev ne predstavlja okov povolilnemu političnemu delovanju 
posameznih strank, saj je to že tako in tako podrejeno vrhovnemu janšistu in stranki SDS.  
Predvolilno povezovanje ni namenjeno lažjim odločitvam na volitvah ali uspešnemu po-
volilnemu sodelovanju v dobrobit volivcev. Naj gre za opozicijo janšizmu in obljube o 
povrnitvi v stanje pred začetkom tretje vladavine Janeza Janše ali za navidezno prečkanje 
mentalnih mej med različnimi političnimi usmeritvami »na temelju treh centrov; liberal-
no-gospodarskega, ljudsko-socialnega in zelenega, katerih stična točka je strpnost v ko-
municiranju in skupno iskanje rešitev«; karkoli naj bi to pomenilo. Predvolilne koalicije 
vedno pomenijo pragmatično opuščanje svojih najpomembnejših političnih idej v namene 
enega konkretnega skupnega cilja – čim boljše uvrstitve na volitvah.
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“

LOKALNO

V času sprejetih omejitvenih ukrepov je prišlo do drastičnega 
upada gibalnih sposobnosti pri mladih in posledično do 

povečanja duševnih motenj.
Edi Zugan, strokovnjak za fitnes, pravi, da je upad gibalne 
učinkovitosti med prebivalstvom splošen, opazno je tudi večje 
število poškodb – tako pri športnikih kot pri rekreativni populaciji. 
Sam bi med vsemi skupinami največji upad gibalne učinkovitosti 
pripisal otrokom in mladostnikom. »V primerjavi s predhodnimi 
generacijami poročajo tudi o 20 % upadu gibalnih sposobnosti.«  
Pomanjkanje gibanja pa nima negativnih posledic zgolj na fizičnem 
blagostanju, ampak tudi na duševnem. Oboje je namreč v nepo-
sredni povezavi. S tem se strinja tudi naš sogovornik: »Splošno 
znano je, da gibalna aktivnost pozitivno vpliva na človeško zdravje. 
V tem specifičnem primeru je lahko zaznati številne psihološke 
težave pri posameznikih, predvsem bi izpostavil skupino vrhun-
skih športnikov in otrok. Pri otrocih bi težave pripisal pomanjkanju 
gibalne aktivnosti in družbenega stika s sovrstniki, pri športnikih 
pa je možno zaznati precej večja čustvena nihanja in psihološke 
stiske, ki so posledica nasičenega urnika, višjih pričakovanj in iz-
rednih razmer v športu zaradi epidemije,« pravi Zugan. Torej, mor-
da je res težko določiti neposredno povezavo med upadom gibanja 
in duševnim zdravjem, ni pa težko ugotoviti, da so omejitve zara-
di katerih je prišlo do upada gibanja (in dodano vrednostjo same 
fizične aktivnosti, kot je recimo druženje) v neposredni povezavi s 
splošnim duševnim zdravjem. 
Tudi osebni trener in lastnik največjega vadbenega centra na sev-
ernem primorskem GoFit, Matjaž Komel, ima podobna opažanja in 
prav zato je oblikoval post-covid vadbeni program. 
Kako je prišlo do odločitve o posebnem post-covid progra-
mu? Sklepam, da to ni zgolj marketinška poteza?
Absolutno ne. Na splošno se izogibam tej tematiki, ker smo ljudje 
povsem razdvojeni in občutljivi, ko je govora o covidu. Spoštujem 
ljudi, njihove odločitve in njihova mnenja. Kar me najbolj skrbi je, 
da so ljudje začeli opuščati gibanje že v času prvega lockdowna. 
Posledice so zaskrbljujoče. Pa se o tej tematiki bolj malo ali skoraj 
nič ne govori. Prepričan sem, da poznate vsaj koga, ki se je v zadn-
jih dveh letih precej zredil. V skrbi za svoje zdravje, so ljudje para-
doksalno začeli opuščati skrb za svoje zdravje. To je tisto, kar težko 
spregledam. Vedno zagovarjam gibanje. Pa kot lastnik vadbenega 
centra s tem ne mislim, da je za gibanje potrebno plačevati. Hoja je 
brezplačna in do neke točke učinkovita.
S čim ste se soočili, ko ste se po bolezni vrnili k treningom?
Vrnitev k treningom je po vsaki bolezni lahko težavna. Post-covid 
program pa sem uvedel zaradi lastne izkušnje. Sama bolezen pri 
meni ni bila nič posebnega. Malo povišana telesna temperatura, 
kašelj... Kot prehlad. Takoj po vrnitvi na delo sem začutil, da sem 

hitro zadihan. To sem pripisal dejstvu, da sem deset dni preležal. 
Izolacijo sem izkoristil tudi za prepotreben počitek. Da nekaj ne 
štima, sem ugotovil, ko sem se vrnil k vadbi. Na polno seveda, tako 
kot sem bil navajen, vendar telo ni sledilo. Enostavno ni šlo. Lovil 
sem sapo. Moje telo je odpovedalo. Počutil sem se nemočnega. 
Zdravnik mi je svetoval, naj se vsaj tri mesece izogibam treningom. 
Za zdravje sem bil pripravljen tudi na to. Zdržal sem tri tedne. Do 
trenutka, ko sem zaradi vse slabšega počutja in občutka, da me bo 
razneslo, stopil na tehtnico. Zgroženo sem ugotovil, da sem se v 
tem času zredil za enajst kilogramov. Na tej točki sem ugotovil, da 
tako ne bo šlo.
Kako ste ukrepali?
Ugotovil sem, da se bo potrebno stopiti nekaj korakov nazaj. 
Opustitev gibanja je pustilo grde posledice, telesno in psihološko. 
Vrnil sem se k vadbi. Pričel sem z veliko lažjimi treningi. Poslušal 
sem svoje telo. Postopno sem spet pridobil kondicijo, ki sem jo 
imel pred boleznijo.
Kako ste prišli do zamisli za post-covid program?
Osebna izkušnja in spoznanja, pa tudi pogovori s strankami. Vsa-
kodnevno sem, in jih še vedno, srečeval ljudi, ki so tožili, da po 
prebolelem covidu nimajo moči. Tisti, ki so se vrnili v telovadnico, 
tako kot jaz, so to ugotovili sami.... Skozi pogovor sem dojel, da 
je potrebno nekaj ukreniti, saj so se ljudje začeli izogibati vadbi 
tako kot jaz, namesto, da bi jo prilagodili. Ugotovil sem, da bo 
potrebno prilagoditi naše programe. Da bodo ljudje pod nadzorom, 
kar je ključno, saj sicer lahko naredimo več škode. Da bodo tren-
ingi prilagojeni in se bodo stopnjevali počasi. Drugače enostavno 
ne gre. Nenazadnje je moje poslanstvo, da ljudem pomagam. In to 
vseskozi počnem. Strankam vedno prisluhnem in posledično iščem 
rešitve za njihove težave. Običajno mi to uspe, in prepričan sem, da 
je tudi ta program rešitev za marsikoga. Nenazadnje sem ga najprej 
preizkusil sam.
Kako ste pa gledali na virus, preden ste se soočili z njim?
Iskreno, virusu nisem posvečal prevelike pozornosti. Moje misli so 
bile od samega začetka usmerjene v (poslovno) preživetje. Preveč 
je na kocki, da bi lahko tvegal. Po drugi strani pa se ga, kot nekdo, 
ki vseskozi skrbi za zdravje, gibanje, prehrano, nisem bal. Poznam 
svoje telo in vem, da je v dobri kondiciji. 
Se je vaše mnenje sedaj spremenilo?
Do neke mere, da.
Zakaj?
Ljudje smo si različni. Nikoli ne veš, kako bo neka bolezen poteka-
la pri tebi. Sama bolezen pri meni v bistvu ni bila nič posebnega. 
Kot prehlad, ki sem ga že večkrat prebolel in se takoj vrnil v nor-
malne tirnice. Ampak šele kasneje sem ugotovil, da je covid pustil 
mnogo hujše posledice, ki jih prehlad nikoli ne bi. 

Post-covid 
vadbeni 
program
Jan Bednarik
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LOKALNO

Nadzorni odbor občine Izola (NO) pod 
vodstvom Milana Bogatiča je ugoto-

vitve nadzora nad razpolaganjem s stvarnim 
občinskim premoženjem občine v obdobju 
2018–2020 povzel v kar 84 strani dolgem 
poročilu. Na podlagi sklepa o uvedbi na-
dzora ga je opravil ob strokovni pomoči 
podjetja »4E, pomoč pri upravljanju or-
ganizacij in obvladovanju prevar d. o. o.« 
ter pomoči strokovne izvedenke za notranjo 
revizijo mag. Polone Pergar Guzaj. Poročilo 
med drugim razkriva, da je NO kljub delni 
obstrukciji vodstva občine in občinske up-
rave pri izvajanju nadzora ugotovil tolikšno 
število in obseg nepravilnosti, da se danes z 
njimi ukvarjajo vsaj Specializirano državno 
tožilstvo RS, Komisija za preprečevanje 
korupcije in Računsko sodišče Republike 
Slovenije.
V dotičnem prispevku bralcem predstavl-
jamo ključne ugotovljene nepravilnosti iz 
poročila nadzornega odbora, in sicer: ne-
transparentno prodajo kar 17 občinskih 
nepremičnin od 21 prodanih v letih 2018–
2020.

Nezadovoljiva transparentnost delovanja 
in povečano korupcijsko tveganje pri 
prodaji občinskih nepremičnin
Stvarno premoženje občine v naravi 
predstavljajo večinoma nepremičnine v 
lasti občine – zemljišča in objekti. Pri 
načrtovanju razpolaganja z njimi mora 
občina v prvi vrsti upoštevati interes 
lokalne skupnosti ter se pri tem zavedati 
daljnosežnosti posledic sprejetih odločitev. 
Z vsako prodajo stvarnega premoženja se 
občina odreče delu družinske srebrnine in 
se – če je ne proda po dovolj visoki ceni 
ter sredstev ne porabi ustrezno – nekoliko 
osiromaši. Zato je zelo pomembno, da 
občina za svoje nepremičnine iztrži ustrez-
no visoke zneske, če se že odloči za njihovo 
prodajo. Upoštevajoč pomembnost zadeve 
za razvoj lokalnih skupnosti je država to 
področje uredila z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih loka-
lnih skupnosti (ZSPDSLS-1), ki ob odsot-
nosti izolskih občinskih predpisov skupaj s 
podzakonskimi akti predstavlja glavni pred-
pis za razpolaganje s stvarnim občinskim 
premoženjem. 
Pri prodaji izolskih občinskih nepremičnin 
je pomembno to, da je bil leta 2018 spre-
jet Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSP-
DSLS-1), v katerem je država na zelo 
jasen in nazoren način določila postopek 
prodaje občinskih nepremičnin in s tem 
na minimum zožala manevrski prostor za 
špekulacije občinarjev pri prodaji občinskih 
nepremičnin. V tako jasno določenem za-

Željko Urumović

konskem okviru je občina Izola po ugotovit-
vah nadzornega odbora v letih 2018–2020 
od 21 prodaj občinskih nepremičnin ugo-
tovila nepravilnosti kar pri 19 – kar je svo-
jevrsten negativen rekord slovenske občine 
pri deležu nepravilnosti v postopkih prodaje 
nepremičnin. Celo samo Računsko sodišče 
je leta 2008 pri pregledu poslovanja občine 
Izola poudarilo, da mora občina v prihodnje 
»okrepiti notranje kontrole, da bi se nad-
zorovala pravilnost in smotrnost postopkov 
ravnanja s stvarnim premoženjem občine.« 
Zakon iz leta 2018, ki natančno ureja 
postopke prodaje občinskih nepremičnin 
ob navodilu Računskega sodišča danemu 
občini Izola je bila možnost, da bi prišlo 
do nepravilnosti pri prodaji občinskih 
nepremičnin praktično izključena. V praksi 
so storili 19 napak v 21 primerih prodaje. 
V praktično vseh primerih so se ponavl-
jale enake napake, kar nakazuje na načrtno 
nezakonito prodajo. 
Glede na število in obseg ugotovljenih 
kršitev v poročilu NO za obdobje 2018–
2020 se glede tega očitno ni kaj veliko 
spremenilo. Po ugotovitvah NO je občinsko 
vodstvo pri prodaji občinskega premoženja 
zanemarilo zakonske pogoje po zagotavl-
janju sledljivosti in transparentnosti poslov, 
skrbnem ravnanju in ekonomski smiselnosti 
ter učinkovitosti prodaje. Nepremičnine so 
večinoma prodajali po najnižji možni (iz-
klicni) ceni, prodaje nepremičnin niso prim-
erno oglaševali in pri nadzoru teh poslov s 
strani NO v vodstvu niso želeli izročiti vse 
potrebne dokumentacije za opravljanje nad-
zora, kar je NO prijavil pristojnim državnim 
organom. 
Zavoljo količine in obsega z nadzorom 
ugotovljenih nepravilnosti se bomo v na-
daljevanju posvetili samo nekaterim na-
jbolj zgovornim ugotovitvam. NO je v 
svojem poročilu izvedel nadzor nad 21 

nepremičninskimi posli sklenjenimi v ob-
dobju 2018–2020 ter pri večini od njih ugo-
tovil tudi kritične nepravilnosti.
Uvodoma NO v poročilu ugotavlja, da 
niso bile izpolnjene zahteve Računskega 
sodišča iz leta 2008, saj »v letni program 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
niso vključene informacije o načinu ter 
ciljih razpolaganja, na podlagi katerih 
lahko župan določi ustrezno metodo razpo-
laganja; pred vključitvijo nepremičnega 
premoženja v letni načrt prodaje ni sledi, 
da bi bil interes po nakupu nepremičnega 
premoženja preverjen in bi bila glede na 
to izbrana tudi ustrezna metoda razpo-
laganja; ni sledi, da bi pred izbiro metode 
razpolaganja bila opravljena preverba, ali 
je mogoče doseči večji ekonomski učinek 
s prodajo celotnih zemljišč ali morda s 
predhodno parcelacijo; je poleg zakon-
sko obvezne objave javnega razpisa za 
zbiranje ponudb oziroma javne dražbe 
Računsko sodišče priporočalo, da se obves-
ti potencialne kupce o nameravani prodaji 
premoženja česar v letih 2018–2020 občina 
ni storila; ni sledljivosti o okrepljenih 
notranjih kontrolah, da bi se nadzorovala 
pravilnost in smotrnost postopkov ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine.« 
Po domače povedano – občinsko vodstvo je 
pri prodaji nepremičnin – namerno ali ne – 
pogorelo na celi črti. Praktično nobene od 
21 nepremičnin niso oglaševali na drugih 
spletnih straneh, temveč samo na občinski 
strani. Pa še takrat ne na vidnem mestu. 
Na izrecno vprašanje Nadzorega odbora 
občinskemu vodstvu, kdo z imenom in pri-
imkom je ponaredil/zamenjal besedilo po-
godbe, je občina odgovorila dobesedno, da 
je »občinski organ ustno predlagal županu 
spremembo«. Upoštevajoč tako spreneve-
dav odgovor je več kot jasno, da občinsko 
vodstvo identiteto odgovornih storilcev 

Analiza poročila 
o ravnanju

premoženjem
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“

NO Izola 
s stvarnim 
občine
skriva za »občinskim organom«. 

Izigravanje namena javnih dražb
V obdobju nadzora NO je občina svoje 
nepremičnine sicer prodajala večinoma prek 
javnih dražb, vendar ugotovitve nadzora NO 
kažejo, da je v kar 17 primerih izmed 21 
občina nekako uspela nepremičnine prodati 
izbranemu kupcu po najnižji možni (izklic-
ni) ceni kot edinemu udeležencu dražbe. Naj 
so bila prodajana zemljišča še tako atraktiv-
na za vlagatelje in cena nižja od tržne ter kot 
taka izjemno ugodna za potencialne kupce 
se je kar 17 dražb od 21 udeležil zgolj po en 
dražitelj. Ob tem gre poudariti ugotovitev 
NO, da občina priporočilom Računskega 
sodišča navkljub potencialnih kupcev ni 
obveščala o nameravani prodaji. Prav tako 
pri oglaševanju dražb za prodajo občinskih 
nepremičnine ni izpolnila niti minimal-
nega tehničnega zakonskega pogoja z ob-
javo dražbe na svoji spletni strani in drugih 
spletnih straneh. Posebej v primeru prodaje 
stavbnega zemljišča ob Južni cesti leta 2019 
(posel št. 61) občina ni zmogla dokazati, da 
je dražbo oglaševala v skladu z zakonskimi 
odredbami. Za ilustracijo velja omeniti, 
da so prodajo največ vrednega izmed vseh 
občinskih zemljišč oglaševali z objavo na 
manj vidni podstrani občinske spletne st-
rani in ne v bolj vidni rubriki namenjeni 
oglaševanju prodaje občinskih nepremičnin 
ali drugih spletnih straneh namenjenih 
prodaji nepremičnin. 
Namen oglaševanja dražbe je doseči večje 
število zainteresiranih kupcev, ki nato na 
sami dražbi med seboj z višanjem po-
nudb tekmujejo, kdo bo na koncu kupil 
nepremičnino. V primeru, da se dražbo 
ustrezno oglašuje in za prodajo izvedo vsi 
potencialni kupci, je lahko nižja izklicna 
cena nepremičnine na dražbi dodatna vaba 
za potencialne kupce, da se je udeležijo v 

še večjem številu. Vendar le pod pogojem, 
da se dražbe udeleži več zainteresiranih 
kupcev. Občina Izola je ravnala v naspro-
tju s tem osnovnim načelom dražb: določila 
je nizko izklicno ceno in z neustreznim 
oglaševanjem poskrbela za to, da razen iz-
branega kupca posameznega zemljišča zan-
jo ni pravočasno izvedel nihče drug. Tako 
je bilo kar 17 nepremičninskih sklopov 
občinskih nepremičnin (od 21) prodanih 
po izklicni ceni – nižje od tega na dražbi 
namreč ne gre. 
Upoštevajoč obseg prodaje občinskih 
nepremičnin v letu 2019 in dejstvo, da je 
občina v primeru več kot enega dražitelja 
na dražbi za svoje nepremičnine iztržila 
povprečno kar 32 odstotkov višjo kupnino 
glede na izklicno ceno kot v primeru, ko 
se je dražbe udeležil samo en dražitelj. Iz 
tega lahko izračunamo, da je bilo občinsko 
premoženje samo s prodajami v letu 2019 
oškodovano za vsaj poldrugi milijon ev-
rov (natančneje 5.269.514,00  EUR x 
0,32 = 1.686.244,48 EUR). Opazovano 
s časovne distance je jasno, da je občina 
dražbe načrtno oglaševala slabo in po-
manjkljivo ter netransparentno manipuli-
rala s pogoji dražbe. To je povzročilo, da 
se je na praktično vsaki dražbi za prodajo 
občinskega zemljišča – presenetljivo – 
zglasil samo en ponudnik. Če opazujemo 
prodaje drugih prodajalcev nepremičnin na 
dražbah v istem obdobju, opazimo, da se je 
na teh dražbah za nakup ene nepremičnine 
potegovalo tudi po 20 kupcev in je zato 
prodajna cena dosegla tudi več kot 50 ods-
totkov višji znesek prodajne cene v prim-
erjavi z izklicno. Dober primer je zadnja 
dražba izolskih nepremičnin družbe Pri-
morje d. d. v stečaju, ko je šest dražiteljev 
tekmovalo za nakup. Za zemljišče v Izoli je 
zmagovalec dražbe odštel kar 70 odstotkov 
več od izklicne cene.

Nadzorni odbor je poudaril ugotovitev, da 
so formalno v večini posli sklenjeni us-
trezno, vendar vseh vidikov občina ne more 
dokazati v primerni obliki. Zapisali so, da 
bi ekonomski vidik prodaje premoženja 
»lahko bil močnejši, zlasti sam postopek 
prodaje premoženja, ki bi lahko rezultiral 
v višji kupnini.« Dodatno so opozorili na 
pomanjkljivo sledljivost javnih objav post-
opkov razpolaganja (z omejenim časom 
objave in na neizpostavljenih podstraneh 
Občine Izola), kar po ugotovitvah NO kaže 
na nezadovoljivo transparentnost delovanja 
in povečano korupcijsko tveganje. Neobv-
ladovanje korupcijskih tveganj se kaže tudi 
v pomanjkanju formalne opredelitve posa-
meznikov vključenih v proces prodaje in 
njihovih nalog. Slednje v praksi omogoča, 
da tudi v primeru dokazanega oškodovanja 
občine ni moč ugotoviti osebne odgovor-
nosti posameznih funkcionarjev.
Že pred javno objavo poročila NO je po 
Megafonu dostopnih informacijah Special-
izirano državno tožilstvo uvedlo preiskavo 
proti odgovornim na Občini Izola ravno 
zaradi nameščanja dražb izbranemu ponud-
niku.
Sporna in prepovedana ravnanja ugoto-
voljena v poročilu NO niso dobila imena 
in priimka, ker je občinska uprava nad-
zorni odbor prikrajšala tudi za informacije 
o tem, kdo je v vseh nadzorovanih prim-
erih sprožil in usmerjal postopke ter ak-
tivnosti vezane za izbiro načina prodaje 
nepremičnin, ki je rezultirala v tem, da se 
je dražbe udeležil samo en potencialni ku-
pec – ter s tem povzoročil škodo občini. 
Občinske nepremičnine so primerljive z 
družinsko srebrnino, zato je z njimi treba 
ravnati posebej skrbno. Iz poročila NO 
je jasno razvidno, da občinska uprava in 
vodstvo občine prikrivajo dokaze o tem, 
kateri občinski funkcionarji so ključno 
prispevali k sistematičnemu oškodovanju 
občine. Nadzorni odbor je izvedel nadzor 
prodaje nepremičnin v času dveh različnih 
županskih mandatov. Kljub spremembi na 
županskem stolčku je obema mandatoma 
skupen nekdanji in sedanji podžupan – 
Aleksej Skok (SD), ki je izolski javnosti 
znan kot nesporna politična avtoriteta pri 
nepremičninskih zadevah v Izoli. 

V prihodnji številki se bomo posvetili raz-
kritju načrta pretekle občinske oblasti za 
zadržanje nadzora nad družinsko srebrni-
no Občine Izola (nepremičninami občine) 
tudi po volitvah, ki so jih leta 2018 izgu-
bili in niso vedeli, ali bodo tudi pod novim 
občinskim vodstvom ohranili vpliv na 
prodajo občinskih nepremičnin. 
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DRUžBA

Ne daj se od 
greha nikdar 
oslepiti!
Simon Smole
ilustracija:Jernej Žumer

Pred dobrima dvema tednoma se je odvila tiskovna kon-
ferenca iniciative Dovolj.je, ki sicer v medijih ni vzbudila 

pretirane pozornosti. Duhovnik Janez Cerar, ki vodi inicia-
tivo, je javno pozval  Cerkev, da v primerih duhovnikov An-
tona Kmeta in Paskala Jožefa Prše prevzame odgovornost. Po 
ugotovitvi krivde v cerkvenem upravnem postopku sta bila 
odslovljena iz kleriškega stanu. Kljub »neizpodbitnim doka-
zom«, pravi Cerar, sta se zaradi zastaranja izognila civilnemu 
sojenju in kazenski odgovornosti. Cerar je izpostavil tudi, 
da se zavzemajo za verodostojno in neodvisno komisijo za 
obravnavo primerov spolnih deliktov v cerkvi. Zavod Dovolj.
je je ena redkih, če ne edina pobuda »cerkvene javnosti«, ki 
se posveča žrtvam zlorab, deluje v prid ozaveščanju problem-
atike in se aktivno vključuje v proces preventivnega delovan-
ja. Na njihovi spletni strani je zapisano, da pobuda »združuje 
katoličane in vse druge, ki želimo pospešiti reševanje in 
preprečevanje spolnih zlorab v katoliški Cerkvi. Prvenstveno 
se posvečamo žrtvam kleriških spolnih zlorab. Poleg tega de-
lamo za ozaveščanje splošne in cerkvene javnosti o ničelni 
toleranci do spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem.«
Po Zakoniku cerkvenega prava je kaznivo dejanje spolnega 
nečistovanja klerika z osebo, mlajšo od 16 let, kaznovano s 
pravično kaznijo, ki pa ni konkretneje obrazložena, more-
bitna kazen je lahko odstavitev od duhovniškega poklica, 
če primer to zahteva. Cerkveno pravo je torej zelo ohlapno, 
ko gre za izrekanje sankcij za kršenje šeste božje zapovedi, 
čeprav je storjeno dejanje nasilno in proti mladi osebi. Papež 
Frančišek je prvega junija lani z apostolsko konstitucijo Pas-
cite gregem Dei (Pasite Božjo čredo) prenovil šesto knjigo 
Zakonika cerkvenega prava. Besedilu je dodan tudi četrti 
paragraf, ki pravi, da se strožje kaznuje »kdor je storil ka-
znivo dejanje v stanju pijanosti ali druge duševne motnje, če 
so povzročene namenoma za izvršitev ali v opravičilo ka-
znivega dejanja ali zaradi strasti, ki je bila prostovoljno zbu-
jena ali negovana.« V drugih cerkvenih dokumentih, kot je 
katekizem, sodijo spolni odnosi z otroki in mladostniki sku-
paj z masturbacijo med »kršitve«, ko se v celoti ne upošteva 
zaobljube celibata. Ta dejanja so sicer v očeh cerkve grešna, a 
predstavljajo le moralni padec posameznega duhovnika, ki se 
navsezadnje svoje spozabe in greha lahko odreši v spovednici 
in naprej, vsaj v ideji, živi celibatno življenje. Storilci, pa tudi 
njihovi zagovorniki, lahko zakrament svete spovedi »zlora-
bijo« za izbris občutka odgovornosti, saj si župnik z nekaj 

Zdravimi Marijami očisti vest, prepričan, da so odrešilne be-
sede kolega župnika v spovednici znamenje sprave z Bogom 
in občestvom. 
Katekizem se sicer bolj kot z nečistovanjem klerikov ukvar-
ja z uravnavanjem spolnosti grešnega ljudstva. Prepoveduje 
in kot greh opredeljuje vse seksualne prakse, z izjemo het-
eroseksualnega akta poročenega para z izključnim ciljem 
razmnoževanja, seveda ob tem ne sme biti niti sledu spolne 
sle, saj se izvirni greh, s katerim je rojen vsak človek, prenaša 
ravno skozi akt poželjivega seksa. Prav zaradi deklarirane 
moralne obveze duhovnikov in škofov, da bodo otroke in 
mlade ljudi spodbujali pri moralnem, duhovnem razvoju 
in »čisti« spolnosti, spolni prestopki delujejo še posebej 
dvolični. Uradna cerkev si poskuša panično zadržati tisto malo 
načetega zaupanja, zato vztrajno trdi, da so spolne zlorabe 
otrok le odklon nekaj sprevržencev, katerih odstotek je enak 
odstotku v drugih družbenih skupinah. Torej so duhovniki v 
primeru spolnih zlorab nenadoma enaki ostalim ljudem. S 
takšno »božjo imuniteto«, ki jim jo prinaša njihov poklic, in z 
ogromno priložnostmi za spolno zlorabljanje otrok (otroci so 
jim namreč popolnoma zaupani v času verouka in ministro-
vanja), še posebej pa z varovanjem in prikrivanjem njihovega 
kriminalnega početja s strani cerkvenih avtoritet, je duhovnik 
postavljen v idealno okolje za zlorabljanje mladih in ranljivih.
Spolne zlorabe med duhovniki so sodno pregonljive šele od 
leta 2006. Sklepamo lahko, da je večina primerov neprijav-
ljenih oziroma so »javna skrivnost« v skupnosti prizanes-
ljivih faranov. Od leta 2006 do 2020 je bilo spolnega nasilja 
v Sloveniji obtoženih devet duhovnikov, med njimi so se le 
trije znašli v zaporu. Dejanskih sprememb v prihodnosti ni 
pričakovati, v kolikor se ne spremeni odnos Katoliške cerkve 
do storilcev in tudi spolnosti na splošno, predvsem neznosne-
ga moraliziranja in duhovniškega celibata. Slovenska RKC se 
še ni jasno zavezala k obvezni prijavi vsakega primera zlorabe 
na policijo. 
To dokazuje, da branijo zločince in jih skrivajo s premeščanjem 
iz ene župnije v drugo, namesto da bi jih prijavili policiji. 
Raziskava javnega mnenja iz leta 2015 je pokazala, da imajo 
slabši ugled od RKC samo še politične stranke in državni par-
lament.  “
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Tudi ti boš 
enkrat star

Zaradi vztrajnega zniževanja rodnosti in 
podaljševanja življenjske dobe se v zad-

njih desetletjih močno spreminja starostna 
sestava družbe. Podaljševanje življenja 
velja za civilizacijski dosežek, a istočasno 
so ljudje negotovi, predvsem glede tega, ali 
bodo »na stara leta« imeli dovolj sredstev 
za preživetje. Starost je obdobje, v katerem 
se mora človek privaditi na marsikaj, na 
upad telesnih in intelektualnih zmožnosti, 
pa tudi na spremenjen odnos okolice in 
bližnjih. Kljub temu da so starejši ljudje 
danes bolj pri močeh, se zdi, da je obre-
menjenost s starostjo večja, kot je bila pred 
desetletji.  Starostniki postanejo samosto-
jna družbena kategorija šele v moderni in-
dustrijski družbi, ki je z uvedbo upokojitve 
institucionalizirala starost. Sociolog Höp-
flinger je takole opredelil današnji odnos do 
starosti: »Sodobni človek se ni učil, kako 
vzljubiti starost, pač pa se je učil, kako v 
starosti ostati mlad.«
Najpogostejši strah starejših je odvisnost od 
tuje pomoči. Nastanitev v domu starejših 
občanov za mnoge pomeni odvzem svo-
bode, za nekatere celo odtujitev od družine 
in prijateljev. Večina današnjih domov je, 
kar zadeva prostore in način delovanja, še 
vedno dokaj zastarela. Nemalokrat domovi 
pri nas spominjajo na bolnišnično okolje. 
Pri novejših domovih je sicer opazen pre-
mik k potrebam stanovalcev. Med aktu-
alno epidemijo se je le povečal prepad, ki 
zija med stanovalci in osebjem ter obisko-
valci, saj prvi v ustanovi živijo, medtem 
ko so drugi v ustanovi le med delovnim in 
časom obiskov. V poročilu varuha za enake 
možnosti o prvem valu epidemije piše, da 

so stanovalci domov za starejše s precejšnjo 
mero razumevanja sprejemali omejitvene 
ukrepe, vendar je bilo obdobje, ko so bili 
domovi zaprti za obiskovalce, vključno z 
obdobjem postopnega odpiranja, zanje zelo 
težko. Zelo so pogrešali stike, obiske svo-
jcev in ob tem poudarjali občutke žalosti 
in osamljenosti. Po nareku neke stanovalke 
je njena vnukinja v spletno anketo varuha 
zapisala: »Glede na to, da je bilo po vsej 
državi obsedno stanje, smo se morali spri-
jazniti s situacijo, da so domovi zaprti in 
obiski prepovedani. Je pa izjemno hudo, 
da smo bili zaprti po sobah, niti vrat nismo 
smeli imeti odprtih. Ne moreš se razgibati, 
sprehoditi. V nekaj kvadratnih metrov veliki 
sobi si kot v zaporu. Niti do kavomata ni-
smo smeli. Pogrešali smo druženje. Še bolj 
pa me je stisnilo pri srcu, ko so po televiziji 
predvajali posnetke drugih domov. Kako so 
ponekod vozili stanovalce na dvorišča, vse 
nasmejane na soncu. Pokazali so ljudi, kako 
so se družili med sabo, peli pesmi, igrali 
karte, osebje in stanovalci na balkonih, spo-
daj pa glasba. Takrat sem jokala, tega pri 
nas ni bilo. Sama, zaprta v sobi, edini stik 
je bil pogovor s svojci preko mobilnega tel-
efona.« 
Ena od obiskovalk je takole opisala sit-
uacijo: »Mama je bila, ko so bili opiski spet 
dovoljeni, neprepoznavna, postarana, obne-
mogla, brez volje do življenja. Ni razumela, 
zakaj nas ni bilo, počutila se je zapuščeno. 
Mislila je, da smo jo pozabili. Zelo je bilo 
hudo tudi za nas, ker smo vedeli, kako se 
počuti. Nečloveško je omejevati stike sta-
rim ljudem s svojci. Stiki so del ohranjanja 
zdravja. Tu bi morali gledati individualno in 

ne skupinsko. Domovi niso bolnišnice, so 
nov dom stare osebe.« 
Biserka Marolt Meden v istem poročilu 
pravi, da je Ministrstvo za zdravje na pobu-
do organizacije, ki jo vodi, Srebrne niti, 
večkrat pisalo vodstvu domov, da morajo 
osebam s hudo demenco in umirajočim 
omogočiti obiske, a tega, praviloma, niso 
dovolili. Popolna prepoved obiskov je 
povzročila veliko hudih psihičnih posledic, 
šlo je za zelo težke zgodbe. Marolt Meden 
je tudi kritična do neodzivnosti države, 
pravi da se v zadnjih desetletjih ni ničesar 
gradilo, podeljevalo se je koncesije in veliko 
privatiziralo. 
S Pravilnikom o oblikovanju cen socialno-
varstvenih storitev so stanovalci pokrivali 
kredite lastnikov domov. Skrb za starejše 
postaja tržna niša, storitve pa zaračunavajo 
v skladu z omenjenim pravilnikom, kjer je 
postavljen tako zelo nizek standard, da kot 
nadstandard zaračunavajo balkone, hodni-
ke, uporabo kuhinje in številne storitve, ki 
niso pravilno opredeljene in bi morale biti 
financirane iz obveznega zdravstvenega za-
varovanja. Zasebniki imajo interes, da širijo 
svojo mrežo zasebnih domov, država pa si 
oddahne, saj ji ni potrebno investirati v nove 
domove in zagotavljati javne mreže.
Glavno vodilo pri iskanju rešitev za opisane 
probleme mora biti spoštovanje. Ne samo 
temeljnih  pravic starejših, ampak tudi 
njihovih stališč in predlaganih rešitev. 
Država mora poskrbeti za javne, ustrezne in 
finančno dostopne nastanitve za stare ljudi. 
To sta osnovna pogoja, da lahko ljudje v tej 
državi starost preživijo brez strahu in nego-
tovosti. 

Simon Smole

“

Kljub temu da so starejši ljudje danes bolj pri močeh, se zdi, da 
je obremenjenost s starostjo večja, kot je bila pred desetletji. 
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Maša in Klara sta se spoznali pred petimi leti, na »moderen« 
način, na aplikaciji Tinder. »Imela sem ga en dan, Maša je 

bila moj prvi in zadnji zmenek,« pove Klara. Šele ko je spoznala 
Mašo, se je razkrila svoji družini in prijateljem. »Za najini družini 
in okolico je bilo sprejemanje proces. Pri meni je bilo drugače, 
ker sem povedala, da sem istospolno usmerjena, ko sem se zalju-
bila. In na koncu je bilo samo to pomembno, ne pa katerega spola 
je druga oseba. Najini ožji družini naju podpirata, vsi se imamo 
radi in ko imaš oporo doma, ostale stvari postanejo nepomembne,« 
pove Klara.
V Ljubljani se počutita sprejeti in varni, vendar pravita, da razlike 
med odnosom ljudi v večjih in manjših mestih so, precej drugače pa 
na njuno zvezo gledajo čez mejo. »V Ljubljani sva imeli večinoma 
dobre izkušnje. Zanimivo je, ker se, če se drživa za roke, vsak dru-
gi obrne za nama. Vendar se ljudje večinoma nasmehnejo, želijo 
pokazati svoje odobravanje. Je pa tudi res, da se sami prilagodiva 
situaciji – če vidiva, da nekje ni varno, se ne drživa za roke in ne 
poljubljava. Na primer na Hrvaškem, ko sva na počitnicah, nikoli ne 
hodiva z roko v roki, predvsem zaradi varnostnih razlogov,« razloži 
Maša.  Ko imaš podporo v ožjem krogu, v resnici odzivov ne opaziš 
več, pravita. »Seveda naletiš tudi na neodobravanje. Zgodilo se je, 
da je kdo za nama kaj zaklical, ko sva 
se držali za roke. Vendar je bilo tega 
precej malo,« dodaja Klara.
Leto nazaj se jima je pridružil sinček 
Oliver. Oliver je bil spočet z bio-
medicinsko pomočjo. »V Sloveniji 
ne moreš skupaj posvojiti otroka v 
istospolno partnersko zvezo. Ne 
moreš niti na umetno oploditev, zato 
sva morali v tujino. V Sloveniji je 
ta možnost brezplačna, medtem ko 
se v tujini plača,« pojasnjuje Maša.
Preden je šla Klara na umetno op-
loditev v Avstrijo, sta o tem veliko 
razmišljali. Obe sta si želeli družino, 
ampak sta imeli pomisleke – bo imel 
otrok zaradi njune ljubezni težave 
in ga ne bodo sprejemali? Kaj če ga 
bodo nadlegovali, ker ima dve mam-
ici?
»Štiri mesece po rojstvu so ugotovi-
li, da je Oliver doživel možgansko 
kap. Zaradi tega ima diagnosticirano 
hemiparezo, vrsto cerebralne paral-
ize. Z njim se ogromno ukvarjava, 
imamo veliko terapij. Za naju je bilo 
to izjemno težko, saj je nosečnost 
potekala brez težav in je bila diag-
noza povsem nepričakovana. Kljub 

Petra Znoj
foto: Matej & Katarina weddings

Razbijamo tabuje: 

Poročeni 
lezbijki 
in materi

“

Maša in Klara: »Ljudem moraš dati 
priložnost, da te sprejmejo.«

prvotnim napovedim mu gre dobro, a z določenimi omejitvami, ki 
vedno bodo. On je najin borec in brez njega bi bili tudi midve težko 
tako močni,« pojasni Klara. 
Maša ima vse pravice, ki navadno pripadajo »možu«. Še nekaj 
let nazaj je postopek potekal tako, da bi morala Maša Oliverja 
enostransko posvojiti, kar lahko traja tudi leto dni. Med tem časom 
ne bi imela nikakršnih starševskih pravic. Sedaj so pravice tudi za 
istospolne pare v tem pogledu izenačene. Če je zakonska zveza 
raznospolna, je oče namreč takoj vpisan v rojstni list. Zdaj, ko 
enako velja tudi za istospolno partnersko zvezo, je tudi Maša takoj 
dobila enake pravice. »Edina razlika je, da v rojstnem listu ne piše 
mama/oče, ampak starš/starš. Prav tako sem imela očetovski do-
pust – to je še vedno tako poimenovano, ampak upam, da se tudi to 
počasi uredi,« pojasnjuje Maša.
Poroka je bila zanju še vedno eden od najlepših dni v življenju. Ko 
sta bili v zvezi eno leto, sta odšli na izlet v Trst, kjer je Maša pov-
sem nenačrtovano Klaro vprašala, če bi se poročila z njo. Do po-
roke sta nato minili dve leti. Po njunih besedah predvsem zato, ker 
sta bili takrat še študentki in sta morali denar prihraniti. Nekaj časa 
jima je vzela tudi priprava dokumentacije. Sicer je od leta 2016, 
ko je v veljavo stopil Zakon o partnerski zvezi, vse skupaj precej 
lažje, saj so pravice skoraj izenačene. Razlika je med drugim v tem, 
da pri istospolnih porokah ne uporabljamo poimenovanja »zakon«, 
temveč »partnerska zveza«. 

Poročili sta se v Ljubljani, še pred 
tem pa sta se odpravili na fotogra-
firanje v Trst. »Trst bo vedno imel 
posebno mesto v najinih srcih,« nas-
mejano pove Klara. »Zame je bila 
poroka najlepši dan v življenju. Obe 
imava veliki družini, na poroki so 
bili tisti iz ožje družine in ozek krog 
prijateljev. Bila je super energija in 
čudovito vzdušje.« Mlada družinica 
preživlja raznolike, včasih tudi malce 
naporne dni, vendar Maša in Klara z 
ljubeznijo gledata ena drugo, veseli, 
da sta se našli in da sta sprejeti takšni, 
kot sta. »Pomembno je, da daš ljudem 
priložnost, da te sprejmejo, hkrati pa 
je prav, da vsakemu pustiš svoj čas. 
Če gledamo na primer starše – vsak 
starš ima neko predstavo o tem, kako 
bo potekalo življenje njegovega otro-
ka. Da bo odličnjak, da bo pri petin-
dvajsetih spoznal nekoga in se pri 
tridesetih poročil in tako dalje. Ko 
stopiš malo ven iz te poti, je težko 
tudi za njih. In prav je, da jim daš 
čas, da se navadijo. Ko vidijo, da si 
srečen, je to vse, kar je pomembno. 
Tisti, ki tega ne vidijo, pa z razlogom 
niso del tvojega življenja.« 
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Edini, ki ustreza svojemu namenu, je 
tak prostor na javnih površinah, ki v 

prvi vrsti obstaja, nudi neomejeno možnost 
zadrževanja na njem in omogoča enako-
vredno dostopnost vsem slojem prebivals-
tva, ki ga lahko enakopravno uporabljajo.
V Ljubljani izgublja svojo težo na pod-
lagi onesnaževanja z reklamnimi panoji, ki 
posegajo tudi v področje prometa, saj ome-
jujejo vidljivost na nekaterih nepreglednih 
odsekih.
Situacija se je v glavnem mestu še 
poslabšala, ko se je Mestna občina Lju-
bljana odločila ponuditi storitev javne iz-
posoje koles BicikeLJ. Hkrati z grajenjem 
postaj za izposojo koles so se po Ljubljani 
začele pojavljati nove svetlobne vitrine, ki 
danes stojijo skoraj povsod in udeležbo v 
prometu še otežujejo. Z vsako novo postajo 
BicikeLJ se pojavi še več svetlobnih pano-
jev, saj gre za javno-zasebno partnerstvo, ki 
sta ga sklenila MOL in Europlakat. MOL 
odločitev za povečanje števila oglaševalskih 
panojev zagovarja z nizko ceno izposoje 
koles, ki si jih lahko eno leto izposojate za 
tri evre. V primerjavi s ceno vozovnic Lju-
bljanskega potniškega prometa govorimo 
o nekaj več kot dveh devetdesetminutnih 
vožnjah. Čeprav se zdi, da je cena niz-
ka, je pravzaprav visoka, če upoštevamo 
poslabšanje kakovosti bivanja v mestu. Po-
gosto slišimo tudi očitek, da bi »namesto 
vsak dan novih panojev za izposojo raje na 
leto plačal tudi deset ali dvajset evrov za 
mestno kolo.«
Projekt Očistimo Slovenijo reklamnih 
panojev opozarja na problem oglaševanja 
v javnem prostoru, ki pri ljudeh povzroča 
tesnobo in negativni stres, podzavestno 

DRUžBA

Pia Nikolič
foto: S.F.

Onesnaževanje 
javnega prostora

odvrača pozornost od dogajanja v 
prometu in zanemarja občutek za 
urejanje prostora. »Poseben prob-
lem so plakati, ki so osvetljeni, saj 
motijo nočni spanec mnogih ljudi 
in so tudi motilci okrevanja po 
resnih boleznih. Da o ogrožanju 
živalskih vrst, ki so aktivne ponoči, 
niti ne govorimo. Vsaj javni pros-

tor pustimo ljudem in ne trgovcem. Vsem 
bi morali omogočiti izbiro, da ne živimo v 
plakatno onesnaženem okolju.«
Ko so na svojem Facebook profilu objavili 
novico, ki je sredi januarja zaokrožila v 
medijih, da se bo občina Kočevje potrudila 
postati prva občina brez oglasnih mest, so 
še isti dan dobili sporočilo občine Kočevje, 
»da objavljeno ne drži in je to le želja inicia-
tive ter naj svoj komentar popravimo.« 
Na naša vprašanja do zaključka redakcije z 
občine niso odgovorili. Ideja o občini brez 
reklam naj bi zrasla pri civilni iniciativi 
Polepšajmo in uredimo naše Kočevje, ki jo 
je ustanovila arhitektka Mateja Dekleva in 
jo trenutno sestavlja šest članov.
»Cilji iniciative so široki, predvsem pa ta 
opozarja in osvešča ljudi o pomenu pros-
tora in poskuša spremeniti njihov odnos 
do okolja. Deluje v Kočevju, ki gospodar-
sko in razvojno zaostaja za državo, kar se 
po besedah članov pogosto odraža tudi v 
videzu prostora, ki je pogosto zanemar-
jen, degradiran ali pozabljen,« piše na nji-
hovi spletni strani. Pri Očistimo Slovenijo 
reklamnih panojev iniciativo podpirajo, a 
opozarjajo: »Vprašanje je, ali idejo podpira 
večina v občinskem svetu ali je to le pesek v 
oči javnosti in civilni iniciativi. Dejstvo je, 
da so oglaševalski lobiji zelo močni, z ve-
likim kapitalom in imajo posledično močan 
vpliv na odločevalce. Včasih predstavljajo 
dovolj vplivno skupino za dovoljevanje 
oglaševanja v občini kmetje, ki služijo z do-
voljevanjem postavljanja velikih reklamnih 
panojev na svojih zemljiščih, in zasebniki, 
ki želijo s svojo dejavnostjo vzbuditi pozor-
nost okolice za vsako ceno, ne glede na es-
tetska merila in interese skupnosti.«

Z vsako odstranjeno klopco v parku in vsakim betoniran-
jem nekoč zelene površine javni prostor izgublja svojo težo. 

“

Razlogi za postavljanje novih oglasnih ta-
bel v Ljubljani so verjetno podobni in ni 
pričakovati, da se bo njihovo število začelo 
zmanjševati. Pred Moderno galerijo se 
je pred nekaj dnevi pojavil ducat novih 
svetlobnih oglasnih panojev, na katerih 
oglašujejo razstavo, ki naj bi se čez čas 
sicer preselila v druge kraje. Gre za projekt 
Misija: Triglavski ledenik v Peking, ki pri-
kazuje spreminjanje triglavskega ledenika 
od leta 1897 do danes. Ironija postavitve je 
v tem, da čeprav opozarja na okoljsko prob-

lematiko, to hkrati tudi povzroča, saj zaradi 
neposredne bližine parka Tivoli ustvarja ne 
le informacijsko, temveč ponoči tudi veliko 
svetlobno onesnaženost prostora. 
Kot so na primeru Kočevja povedali pri pro-
jektu Očistimo Slovenijo reklamnih pano-
jev: »Dokler večina občinskih svetnikov ne 
bo pripravljena resno in odgovorno pristo-
piti k rešitvi problematike, se ne bo zgodilo 
nič. Pri tem pa je bistveno mnenje občanov: 
ali podpirajo civilno iniciativo in prepoved 
oglaševanja na velikih reklamnih panojih 
v svoji občini ali pa jim je za to tematiko 
vseeno, ker svoje občine ne dojemajo kot 
dobrino skupnega, javnega prostora ali pa 
verjamejo, da o tem odloča ‘nekdo drug’. 
Mnenje občanov je zelo pomembno, saj 
vodstva občin niso neobčutljiva za pritisk 
javnosti.«
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Ob Metelkovi ulici v Ljubljani na muze-
jsko ploščad meji večnadstropna 

oranžnorjava stavba, ki jo imenujejo kar po 
njenem naslovu: Metelkova 6 ali M6. Upo-
rabniki njenih prostorov že skoraj trideset 
let tam ustvarjajo na različnih, predvsem 
kulturno-umetniških področjih. Za nev-
ladne organizacije, med katerimi najdemo 
tudi Pravno-informacijski center (PIC), je 
ministrstvo v začetku pandemije zahtevalo, 
da se jih izseli. Njihove prostore naj bi po 
obnovi dobil Prirodoslovni muzej Slovenije, 
ki je sicer že dolga leta upal na primernejšo 
in zadosti veliko novo stavbo, ki jo je oblju-
bljalo ministrstvo. 
Poznavalci dogajanja trdijo, da tu ne gre za 
resnično rešitev prostorskih težav enih ali 
drugih, ampak zgolj za politično utišanje 
kritičnih glasov. Z žaljenjem in očitki, da 
tam ne delajo ničesar pametnega, se morajo 
uporabniki zdaj soočati tudi s strani oblasti, 
ne le nevednežev.
Na tem naslovu sicer najdemo prostore pro-
ducentske hiše Vertigo, ki je splavila drugi 
najbolj gledan film v samostojni Sloveniji, 
Gremo mi po svoje. Tam je tudi Zavod Mas-
ka, ki so mu na zadnjem triletnem program-
skem razpisu odtegnili sredstva, čeprav je 
koproduciral gledališko predstavo 6 o be-
gunski problematiki, ki je dobila največ na-
grad na Borštnikovem srečanju v vsej zgo-
dovini festivala. V enem od javnih pisem, 
ki je prišlo s strani njihovih podpornikov, so 
zapisali, da ima tam prostore tudi Mirovni 
inštitut, »ki se je zavzel in rešil status več 
kot deset tisoč ljudi, izbrisanih iz registra 
stalnih prebivalcev.« 
Potem sta tu še ustanova, ki podpira nadar-
jene mlade glasbenike in filmski festival 
Kino Otok/Isola Cinema, ki je do sedaj 
pritegnil že več kot 50.000 obiskovalcev, vs-
ako leto pa v Izoli ponudi na ogled razgiban 
filmski in strokovni program s številnimi 
mednarodnimi gosti. Na seznamu najdemo 
še skupino vizualnih umetnikov Irwin, ki 
izhaja iz gibanja Neue Slowenische Kunst 
in je nastala v sklopu delovanja glasbene 
skupine Laibach in drugi.
V lastnem javnem pismu so organizacije 
pred kratkim ministra Vaska Simonitija 

Kaj bo z Metelkovo 6?
Pia Nikolič

INTERVJU

pozvale, »da preneha z napadi na neod-
visne kulturne, znanstveno-raziskovalne 
in zagovorniške organizacije na Metelko-
vi 6 in ustavi sodne postopke za izselitev. 
Napovedano prenovo stavbe pozdravljamo 
in pričakujemo, da se bo odvijala v sodelo-
vanju s sedanjimi najemniki. Podporno 
okolje za nevladne organizacije je predpo-
goj za demokratični, kulturni in intelektual-
ni razvoj naše družbe, zato politične stranke 
pozivamo, da še pred volitvami predstavijo 
svoja stališča, kako nameravajo v primeru, 
da bodo prišle na oblast, ravnati z Metelk-
ovo 6, ter jasno vizijo o vlogi nevladnih or-
ganizacij v družbi.«
Za komentar in razlago situacije smo skup-
nost organizacij pozvali na intervju.

Nedavno ste nevladne organizacije z Me-
telkove 6 v javnost podale skupno izjavo, 
da se iz prostorov ne boste izselile. Ste se 
zanjo odločile, ker se je končala tožba s 
strani Centra za slovensko književnost, 
ki se bo moral zdaj do konca marca 
izseliti? Se le-ta sploh bo izselil?

Že vse od začetka, ko smo dobili odločbe 
za izselitev, skušamo z Ministrstvom za 
kulturo vzpostaviti dialog, da bi Metelkova 
6 ostala v rokah nevladnih organizacij, žal 
neuspešno. Center za slovensko književnost 
se je že pritožil na višje sodišče. Prepričani 
smo, da bomo s pritožbami na višje instance 
sodišč uspešni. Prav tako smo prepričani, da 
bo novoizvoljena vlada zaustavila vse sodne 
postopke proti nam. Dejstvo je, da prostorov 
ne bomo zapustili, ker nimamo kam. M6 je 
namreč edina stavba v lasti države, ki je bila 
leta 1994 s sklepom vlade namenjena nev-
ladnim organizacijam na področju kulture 
in družbenih gibanj. V trideset letih država 
ni obnovila ali zgradila niti enega objekta 
za nevladne organizacije.
 
Na kakšni podlagi je sodišče zavrnilo 
njihovo tožbo in prikimalo Ministrstvu 
za kulturo?

Odločitev sodišča ne moremo komentirati. 
Ima pa vsaka organizacija drugega sodnika 

in večina od nas še ni imela prve obravnave.
Kakšno je trenutno stanje ostalih tožb na 
sodišču?

Kot smo že omenili, večina organizacij še ni 
imela prva obravnave. Za dve organizaciji, ki 
sta jo poleg Centra za slovensko književnost 
že imeli, se je sodišče odločilo in razpisalo 
še en narok z dodatnimi pričami.

Na kakšni podlagi nevladne organizacije 
te prostore sploh uporabljate?

Organizacije uporabljamo prostore na pod-
lagi pogodbe z Ministrstvom za kulturo.
 
Zakaj se vam zdi, da po toliko letih pri-
haja do te nenadne odločitve?

Različne načrte za obnovo M6 so imele 
že tudi predhodne vlade. Menimo, da gre 
tokrat za politični obračun, saj to kažejo 
tudi izjave nekaterih predstavnikov vlade, 
ki o organizacijah na Metelkovi 6 govorijo 
s prezirom in nas skušajo okriviti za celo 
vrsto družbenih problemov, za katere so na-
jbolj odgovorni sami.

Ste v tem času z Ministrstvom za kul-
turo izmenjali kakšne dopise ali se dobili 
na sestanku, da bi situacijo razjasnili?

Odločbe o izselitvi smo dobili sredi epi-
demije. Po seji Odbora za kulturo državnega 
zbora, kjer so sprejeli sklep, naj ministrstvo 
izselitev podaljša in v vmesnem času zago-
tovi nadomestne prostore, so nas sicer vabili 
na individualne sestanke. Na našo prošnjo, 
da MK skliče skupni sestanek vseh upor-
abnikov, pa nikoli nismo dobili odgovora. 
Oziroma – edini odgovor je bil pisni poziv 
k izselitvi v roku enega leta od prejema, ki 
se izteče marca letos.
 
Ste se morda srečali s predstavniki Pri-
rodoslovnega muzeja?

Ne, s predstavniki Prirodoslovnega muzeja 
se žal nismo srečali.
 V Prirodoslovnem muzeju so se sicer že 

intervju s predstavniki skupnosti metelkovskih organizacij
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Umetnost v javnem prostoru 
Pia Nikolič

pred časom odzvali, da so prostori zanje 
pravzaprav premajhni. Je vam Minis-
trstvo ponudilo kakšne nadomestne pro-
store, glede na to, da gre za edino stavbo 
v Sloveniji, ki je v celoti namenjena nev-
ladnim organizacijam?

Po sklenjenih pogodbah imamo dva razvez-
na pogoja. Prvi je ta, da nam je Ministrstvo 
za kulturo v primeru prekinitve pogodbe 
dolžno zagotoviti nadomestne prostore pod 
enakimi pogoji, drugi pa, da je ministrstvo 
dolžno objaviti javni razpis za oddajo pros-
torov, na katerem imamo prednostno pravi-
co najema. Ministrstvo za kulturo ni storilo 
nič od tega.
 
Načrtujete v prihodnje kakšno 
protestniško akcijo ali kaj podobnega?

Najprej bomo izkoristili vse pravne poti, ki 
so nam na razpolago.
 
Zakaj menite, da je delo organizacij, ki 
delujejo na Metelkovi 6 pomembno?
M6 je edina stavba v lasti države, ki je 
bila 1994 s sklepom vlade namenjena nev-
ladnim organizacijam na področju kul-
ture in družbenih gibanj. In to niso samo 
pisarniški prostori, ki bi jih lahko zamenjali 
s prostori v katerikoli občini, kot trdi min-
istrstvo. M6 je veliko več. Tukaj deluje šest 
specializiranih knjižnic, tukaj so projektni, 
vadbeni, razstavni, programski prostori, 
montaža … Svoje poslanstvo uresničujemo 
z ustvarjanjem filmov, gledaliških in ple-
snih predstav, z organizacijo množično 
obiskanih kulturnih dogodkov, koncertov, 
festivalov, razstav, z izvajanjem mednarod-
no odmevnih raziskav, izdajanjem knjig in 
publikacij vseh vrst, z izobraževanjem o 
aktualnih družbenih temah ter zagovarjan-
jem človekovih pravic, enakosti in narave. 
Povezujemo se z neposrednimi sosedi – z 
muzeji in AKC Metelkova mestom – ter z 
vrsto drugih akterjev iz Slovenije in tujine. 
Nenazadnje pomembnost dela organizacij, 
ki delujejo na M6 priznava tudi država, saj 
jih ima večina status organizacij, ki delu-
jemo v javnem interesu.“ “

RAZMIšLJAMO

Fotoknjiga Sramota – Non-grupa, ZRC SAZU, 2022

Malo pred državnim kulturnim praznikom se je poslovil priletni parazit Marko Brecelj, 
starosta slovenskega performansa v javnem prostoru. S svojimi mehkoterorističnimi 

akcijami je opozoril na veliko tem, ki bi bile sicer morda spregledane. Moč takšnih per-
formansov ni odvisna le od medijev, ampak tudi od njihove opaznosti med samim trajan-
jem ali v času njihove opaznosti po izvedbi. 
Skoraj sočasno s petkovimi protesti so se v Ljubljani začele tudi Akcije za kulturo. Obe 
vrsti protesta sta zaznamovani z izstopajočimi izdelki vizualne umetnosti in uličnega 
gledališča. Takšne intervencije nastajajo v želji po odzivu mimoidočih in tistih, ki jih 
naslavljajo, predvsem pa v želji opozarjanja na pereče problematike. Skupaj z neštetimi 
grafitarskimi akcijami tvorijo sodobni protivladni umetniški aktivizem.
Ena od glavnih lastnosti ulične umetnosti je minljivost, zato je zbiranje fotografij različnih 
akcij v knjigo monumentalnega prirezanega A3 formata že korak k arhiviranju, ki vodi v 
umetnost druge vrste. Vendar s tem ne uhaja le na polje z vizualno umetnostjo olepšane 
literature, ampak fotoknjiga Sramota ostaja del protestniškega gibanja. Poleg fotografij 
v njej najdemo naslove poglavij in številke členov slovenske ustave, pri katerih je telo 
njenega besedila prečrtano. Non-grupa je s tem želela pokazati, kateri deli ustave so bili 
kršeni. Kot dopolnilo je hkrati s fotoknjigo izšla še prva (sploh!) lektorirana slovenska 
ustava v slovenskem in angleškem jeziku, s protestnikom, raperjem Darkom Nikolovs-
kim, ki ga policaji v oklepih zaradi branja ustave odnašajo izpred parlamenta na na-
slovnici.
Knjiga ni le dokument časa, je opomin in poziv civilni družbi oziroma javnosti, naj ne 
pozabi na sporne dogodke, ki so se zgodili v času trenutne vlade. V njej najdemo spomin 
na prepoved zbiranja, glasbeni video s prvega množičnega kolesarskega protesta, lepljen-
je prošenj za pomoč kulturnikov na Ministrstvo za kulturo med velikim zaprtjem, afero 
»Smrt janšizmu! Svoboda vsem!«, na grafitarske šablone vseh vrst, protestno ljudsko 
skupščino, pridružitev MOL vladnemu nasilju, razstrelitev Aljaževega stolpa in na vse 
večjo policijsko represijo.
Ganljive, udarne, povedne in pomenljive fotografije so prispevali različni fotoreporterji. 
Med njimi prevladujejo dela vedno prisotnega Željka Stevanića. Na ogromnem knjižnem 
formatu, ki bi ga brez potiskane vrečke težko odnesli s seboj, so še tako majhne podrob-
nosti jasno vidne, hkrati pa velikost omogoča lahko opazovanje del in poudarja njihovo 
vlogo ter družbeno tako kot in prostorsko intervencijo.
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Prvi in drugi svet
Ženeva – Na neenakost v zvezi s cepivi je 
prejšnji teden opozoril generalni sekretar 
Združenih Narodov Antonio Guterres in s 
tem podprl pobudo Svetovne zdravstvene or-
ganizacije za finančno in materialno pomoč 
državam v razvoju. Te so porabile manj kot 
pol odstotka vseh razdeljenih testov v času 
pandemije. V Afriki je po ocenah cepljenih 
le osem odstotkov prebivalstva. STA, NB

G7 ostro proti Rusiji
Berlin – Finančni ministri najbogatejših 
držav G7 so sporočili, da bodo ostro nasto-
pili proti Rusiji, če bo ta napadla Ukrajino 
in uvedli »masovne sankcije z neposred-
nim vplivom na rusko ekonomijo«. Ob ostri 
napovedi so sporočili še, da bodo Ukrajini še 
naprej finančno pomagali – od leta 2014 naj 
bi s strani držav G7 in Mednarodnega dena-
rnega sklada Kijev prejel 48 milijard dolar-
jev. DPA, NB

ZDA: Učitelji na robu
Washington – Januarska raziskava Nacion-
alne zveze za izobraževanje (NEA) je poka-
zala, da več kot pol učiteljev v ZDA namer-
ava predčasno opustiti ta poklic. Kot razlog 
so navedli slab odziv šolskih institucij na 
pandemijo, okoli 90 % pa jih je opozorilo na 
hudo grožnjo izgorelosti in stresa. 
WSWS, NEA, NB

Smrtonosna modrina
Rim – Reševalne ladje nevladnih organizacij 
so iz Sredozemskega morja zgolj v minulem 
koncu tedna rešile 181 migrantov, med njimi 
več deset otrok brez spremstva. Z uradnimi 
akcijami je EU od leta 2015 rešila več kot pol 
milijona ljudi, več kot 20 tisoč pa jih je v tem 
času izgubilo življenje. DPA, NB

Čigava Afrika? 
Dakar – EU bo v naslednjih letih s 150 mili-
jardami evrov vrednim programom Svetovna 
Vrata (Global Gateway) investirala v afriške 
države, z drugimi projekti naj bi se številka 
dvignila na 300 milijard. S tem skuša parirati 
projektu Nova Svilnata pot (New Silk Road) 
oz. Kitajski, ki je v zadnjih letih v ta kon-
tinent vložila trikrat več sredstev. DPA, NB

Švicarski referendumi 
Ženeva – Švicarski volivci so minulo nedeljo 
na referendumu zavrnili dve vladni pobudi. 
Dobra polovica jih je podprla omejevanje 
tobačnega oglaševanja, toliko jih je tudi glas-
ovalo proti vladnemu sofinanciranju medijev, 
češ da bo to omejilo kritike oblasti. Švicarji 
so zavrnili tudi prepoved poskusov na živalih 
in določene davčne olajšave podjetjem. 
DPA, NB

Vlomi v 
informacijske sisteme

PO SVETU

Janez Žura
foto: pexels

Z razvojem spletne tehnologije, novih sistemov za komuniciranje in poslovanje se 
hkrati odpirajo tudi nova polja možne zlorabe podatkov. Večina nas je tako že imela 

opraviti s sumljivimi sporočili oziroma virusi, ki so se zažrli v naša socialna omrežja 
ali elektronsko pošto. Posledice so različne. Lahko izgubimo podatke, lahko nam jih 
ukradejo in nas tudi izsiljujejo. 
Tudi obseg vdorov v računalniške sisteme je različen, odmevni pa so predvsem napadi 
na večja podjetja, organizacije, korporacije in tudi vlade. Za napadi navadno stojijo 
kriminalne združbe, ki želijo od prizadetih izsiliti večje denarne vsote. Po navedbah 
Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT, ki jih je pridobil Ra-
dio Slovenija, je teh v državi okoli šestdeset na leto. V začetku meseca je bila tarča 
napada medijska hiša PRO Plus, od katere naj bi vlomilci zahtevali denarno odškodnino 
za vzpostavitev normalnega stanja. 
Od medijske hiše PRO plus, kjer ustvarjajo televizijski program POP TV, A Kanal in 
spletno stran 24ur.com, nam sicer ni uspelo pridobiti drugih informacij kot splošno iz-
javo za javnost, ki so jo sicer objavili že kmalu po napadu. V njej poudarjajo, da skušajo 
v najkrajšem času vzpostaviti nemoteno delovanje televizijskih programov in spletnih 
strani in jih vrniti v stanje pred napadom, katerega obseg še niso dokončno ocenili.
»Vsi naši programi so v etru in oddajajo. V omejenem obsegu so dosegljive spletne 
strani. Za uporabnice in uporabnike so dosegljive vse naložene vsebine na videu na 
zahtevo VOYO, do nadaljnjega pa žal ne bomo uspeli prenašati oddaj in športnih tekem 
v živo ter nalagati novih in zamujenih vsebin v videoteko. Vse naše ekipe si še naprej 
prizadevajo, da bi rešile nastalo situacijo. Iskreno se zahvaljujemo za potrpežljivost in 
podporo vsem našim gledalkam in gledalcem.«
Kmalu po napadu na PRO Plus se je odmeven kibernetski napad zgodil tudi telekomu-
nikacijskemu podjetju A1 na Hrvaškem. Iz podatkovnih baz podjetja so bili ukradeni 
podatki okoli 100.000 oseb oziroma okoli pet odstotkov uporabnikov telekomunikaci-
jskih storitev A1. V podjetju so poudarili, da bančne kartice in računi uporabnikov niso 
ogroženi, saj naj bi se nahajali v ločeni bazi podatkov. Odtujeni so bili zgolj osnovni 
osebni podatki, z uporabo katerih naj ne bi bilo mogoče škodovati njihovim strankam, 
čeprav so poleg imen, priimkov, naslovov in telefonskih številk tudi davčne številke.
Napadalec je kmalu po napadu prek telefonskega klica od podjetja zahteval skoraj pol 
milijona evrov, ki naj bi mu jih izplačali v obliki kriptovalute Ethereum. Ob tem je 
zagrozil, da bo v nasprotnem primeru podatke objavil na temnem spletu. Ker njegova 
zahteva ni bila izpolnjena je A1 obvestil, da je to že storil, a ni posredoval nobenega 
dokaza. Hrvaška policija je osumljenca sicer že prijela, po poročanju hrvaškega portala 
Index.hr gre za mladoletnika s področja Slavonskega Broda.
A1 je sedaj podvržen nadzoru Agencije za zaščito podatkov, ki ugotavlja, ali je podjetje 
v zadostni meri zaščitilo podatke svojih uporabnikov. V kolikor bo ugotovila, da jih ni, 
bo moralo najverjetneje plačati visoko kazen. Zahteve za odškodnine pa bodo lahko 
vložili tudi oškodovani uporabniki.“
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SOSESčiNA

Zagreb – Narodna banka Hrvaške je lani 
avgusta razpisala natečaj za oblikovanje 
novih hrvaških evrskih kovancev. Prihod-
nje leto bo kot dvajseta država v Evropi 
tudi sama postala uporabnica evra kot 
uradne valute. 
Natečaju so namenili skupni fond v višini 
500.000 kun, ki so ga razdelili med tri 
najuspešnejše oblikovalske predloge. V 
začetku februarja je komisija hrvaške 
narodne banke izbrala zmagovalce 
natečaja, kar je premier Andrej Plenković 
komentiral z veliko radostjo do tega, kako 
bodo hrvaški kovanci predstavljali simbol 
narodne zgodovine in politične identitete 
Hrvaške, suverenosti in državnih meja, 
tradicije denarja, favne, jezika, kulture, 
književnosti, velikanov v znanosti, krea-
tivnosti in inovacij ter tradicijo in moder-
nost nasploh.
Ta sinteza se je že naslednji dan obrnila 

Kaja Šeruga
foto: wiki

Ena tipična 
hrvaška 
zgodba

Saša Paprić
foto: Pixsell

“

“

Gejem vstop 
prepovedan  

Aggsbach - Hiša, ki te dni razburja avstrijske politike in aktiviste, 
ni na prvi pogled nič posebnega – oglata in dolgočasna bi lahko 
stala v katerikoli avstrijski ali slovenski vasi. A za bež fasado v 
Spodnji Avstriji se skriva »Anti-Homo-Haus«, kot jo ponosno 
oglašuje na spletni strani najemodajalec, ki oddaja sobe delavcem. 
Občina je hišo odstranila s svoje spletne strani, na kateri objavlja 
informacije za obiskovalce, vključno s seznamom ljudi, ki odda-
jajo sobe, tudi na turističnih portalih je blokirana, a najemodaja-
lec se ne pusti: »Z aidsom in sifilisom nočem imeti nič,« pojasni 
v hišnih pravilih na svoji spletni strani. 
»Homoseksualnost, pedofilija in ideologije spola« pa so »filozo-

fije, ki uničijo duševno zdravje vseh vpletenih.« V tem ne vidi dis-
kriminacije – le za javno zdravje ga skrbi! Žal je zakon na njegovi 
strani. 
V Avstriji je nezakonita le diskriminacija na delovnem mestu, ne 
pa pri dostopu do blaga in storitev. Tako je »Anti-Homo-Haus« 
le najbolj absurdna posledica zakona, zaradi katerega marsikateri 
istospolni par težko najame stanovanje. 
Hkrati je ravno zaradi »Anti-Homo-Hausa« po desetih letih blokade 
s strani ÖVP (Avstrijske ljudske stranke) razširitev zakona proti dis-
kriminaciji spet na tapeti. Z nekaj truda bi avstrijsko zakonodajo 
popeljal korak bliže enaindvajsetemu stoletju.

Sporna podoba kune na evrskem kovancu

proti premierju, saj se je izkazalo, da je izb-
rani dizajn kovanca za en evro – delo avtor-
ja Stjepana Pranjkovića – pravzaprav prede-
lava fotografije škotskega fotografa Iana H. 
Leacha, za katero si Pranjković ni priskrbel 
ali plačal avtorskih pravic. Našel jo je, ker 

je bila prvi zadetek na seznamu njegovega 
spletnega iskanja. Nato jo je enostavno prev-
zel, predelal in predstavil kot svoj oblikovalski 
predlog. Zaradi pritiska javnosti je Pranjković 
svoj dizajn umaknil, hrvaška narodna banka 
pa je razpisala nov natečaj.

Idilična okolica. Aggsbach, Avstrija
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RECENZiJA

Na slovenski kulturni praznik se je odvil dogodek, ki že osmo 
leto zapored daje prostor mladim inovativnim jazzovskim ust-

varjalcem, delujočim na domačih tleh, kot tudi pronicljivi sloven-
ski diaspori. Poleg tega, da festival na oder postavi mlade talente, 
glasbenikom ter drugim obiskovalcem vsako leto v dopoldanskem 
programu nudi tudi deljenje izkušenj s strani že uveljavljenih imen. 
Vloga osrednjega gosta tovrstnega pretakanja znanja v obliki po-
govora je letos pripadla Samu Šalamonu, ki ga svetovna kritiška 
javnost označuje kot enega najbolj zanimivih jazzovskih kitaristov 
in komponistov mlajše generacije. V detajlnem preizpraševanju 
s strani Mihe Zadnikarja je Šalamon delil izkušnje poslušanja, 
transkribiranja in interpretiranja kompozicij ameriškega pihalca 
(saksofon, klarinet, flavta) Erica Dolphyja. Kako Dolphy zveni na 
akustični kitari in mandolini, je slišati na v začetku leta izdanem 
Šalamonovem albumu z naslovom Dolphyology: Complete Eric 
Dolphy For Solo Guitar.
Pogovoru je sledil prvi koncertni del festivala, ki že nekaj let pri-
pada programu Mladi raziskovalci, peti ediciji in izbrani zasedbi 
pa v tej sezoni načeluje saksofonist Maj Brinovec. Kolektiv, ki je 
spretno prehajal med kompozicijo in improvizacijo, je pokazal ve-
lik potencial za tako mlad zvočni sestav, raziskujoči glasbeniki pa 
kažejo na dobro idejno pot programa, ki poteka v sklopu inštituta 
.abeceda. 
Večerni glasbeni del je otvoril projekt pesnice Kristine Kočan, ki 
inventivno spaja poezijo in improvizirano glasbo, v njeni zasedbi pa 
delujejo že omenjeni Samo Šalamon, saksofonist Cene Resnik ter 
bobnar Denis Jančič. Že precej izkušena inštrumentalna zasedba 
spretno sledi, se odziva ali intervenira besednemu izlivu Kočanove, 
ki svoje izrazje poglablja še z elektroniko. Nato se je v solo izvedbi 
predstavila pianistka Rebeka Zajc, sicer delujoča v Amsterdamu. 
Njen kreativen, večplasten, a tudi meditativen klavir je razkril, da 
se napovedi o obetavnosti pianistke uresničujejo, svojo ustvarjal-
nost pa bo kmalu zabeležila na samostojnem albumu. Na izdajo 
prvenca se pripravlja tudi trio, ki je letos sklenil izredno raznolik 
festival pod kuratorstvom Bogdana Benigarja. Zasedba Birds of 
Unknown v postavi vokalistke Patricije Škof, kitarista Tilna Beig-
ota in saksofonista Tiborja Pertinača, ki je lani izkušnje nabiral 
v sklopu Klubskega maratona Radia Študent, je kot najbolj pop-
oidna jazzovska naveza večera poskrbela za sproščujoč praznični 
zaključek.

Iskre v času (Jurij Gruden, Slovenija, 
2020, 82 minut, Kinodvor)

Sveža jazzovska ustvarjalnost 
Zvončki in trobentice, 8. februar 2022, 
Klub Cankarjevega doma
Barbara Gračner

Vuk Ćosić

“ “

Pisala je Pia in na ta klic se človek odzove. Rekla je: »A bi 
napisal recenzijo Iskra Delte za Megafon?« Ker že nekaj 

časa nisem ravno reden kolumnist, sem takoj opravil sistemat-
ski introspekcijski pregled, da bi razumel, s katere pozicije bom 
spisal tale memoar. Takoj mi je postalo jasno, da gre za gro-
bo provokacijo, s katero želijo zli uredniki Megafona testirati 
iskrenost moje posvečenosti arheologiji računalnikov in medi-
jev. Še sem v šoku.
Takoj po tem, ko sem bil opozorjen, da je rok za oddajo čez dve 
uri, sem si na lepem naprednem računalniku ogledal screener 
različico dokumentarca o Iskra Delti, kolosalno pomembnem 
pozabljenem poglavju slovenskega »paleoračunalništva« oziro-
ma nepozabno zgodbo o globalno konkurenčnem socialističnem 
podjetju, ki ga je bilo pred in med tranzicijo potrebno uničiti. 
Takoj povem: Film je odličen in ga najtopleje priporočam pred-
vsem tistim, ki uporabljajo telefone, prenosnike in ekonomijo 
ali so del družbe. 
V globalni zgodovini računalništva je zadnje čase objavljenih 
nekaj knjig in člankov, ki raziskujejo nekoliko obskurne, a sila 
seksi epizode, kot je na primer odnos med hipijevsko kontra-
kulturo šestdesetih in nastankom osebnega računalništva (PC), 
poosebljenega v prvih Appleih in/ali Windowsih. Posebno mes-
to ima v teh intrigantnih, filmičnih pripovedih ravno zgodovina 
računalništva za ali ob železni zavesi. 
Avtorji so uspešno izgrajeno dokumentarno pripoved zasnovali 
na dveh ključnih stebrih: na očarljivih, anekdotičnih pričevanjih 
protagonistov in na fascinantnem filmskem materialu iz sedem-
desetih in osemdesetih let. Zgodba – razen informativne plati, 
ki je sama po sebi herojska in pretresljiva – vsebuje dobro mero 
sugestivnih namigov. Tudi manj pozoren gledalec bo po ogledu 
spontano na glas spregovoril o globoki žalitvi, ki jo začuti, ko 
se sveža generacija politikov poslužuje skoraj petdeset let starih 
fraz o Silicijevi prihodnosti. 
Za konec moram kot točke najbolj izrazitega emotivnega trans-
ferja – in to niso spoilerji – poudariti posnetek Richarda Nixo-
na (takratnega Trumpa), ki na beograjskem letališču vzklikne 
»Živela Jugoslavija!« ter pripoved in prizor, ko prvi Iskra Delta 
računalnik za Titov rojstni dan sprinta ASCII portret maršala in 
odigra himno Jugoslavije. Na malo resnejšem nivoju – ta izre-
den dokumentarec poučuje slabše informirane gledalce, da je 
bila Jugoslavija čudaška, ampak ne tako siva, kot bi jo prikazal 
kakšen sodobni revizionist. 
Zelo me zanima, kaj bo o tej dimenziji filma dejal vladajoči 
»twiteraš«, ki je v tem istem času v nogavicah švercal RAM 
ploščice. 

Takoj pogledati Iskre v 
času, ni opravičil!
Osladna pozitivna kritika dokumen-
tarca o polomu domače računalniške 
industrije.
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Zimski olimpijski 
debi dveh držav

98 let po prvih zimskih olimpijskih igrah v 
francoskem Chamonixu imata letos v Pe-
kingu dve reprezentanci prvič lastnega 
predstavnika na tem športnem spektak-
lu. Savdsko Arabijo in Haiti sta zastopala 
smučarja Fayik Abdi in Richardson Viano, ki 
sta pričakovano ostala brez vidne uvrstitve. 
Pomembno je sodelovati, ne zmagati.

šPORT

**Chelsea /ambrožič
Koper - Čeprav smo še globoko v koledarski 
zimi, je na obali že slišati zvoke prihajajoče 
pomladi. Medtem ko sleherniki čakamo na 
pomladne vonjave in toplejše dni, ki nas 
bodo končno privedle do spoznanja, da 
se je narava prebudila in da je spet čas za 
aktivnosti na prostem, to ne velja za naše 
jadralce.
Le-ti namreč ne počivajo in za svoje ak-
tivnosti ne čakajo na toplejše dni. Dočim 
tekmovalna sezona traja od začetka marca 
pa nekje do srede decembra, so vse ener-
gije slovenskih jadralcev že usmerjene 
v prva tekmovanja, ki se bodo pričela v 
mesecu marcu. Jadralna sezona se kljub 
koncu tekmovanj v decembru že nadaljuje, 
jadralna sezona traja namreč celo koledar-
sko leto. Morda res ni tekmovanj, se pa 
zato jadralci takoj po zaključku tekmovanj 
začnejo pripravljati na naslednjo sezono. S 
treningi, bodisi na morju bodisi s splošnim 
trenažnim procesom (kondicijske priprave 
in podobno), pravzaprav nikoli ne prene-
hajo. Seveda niti jadralci niti trenerji niso 
imuni na novi virus, ki tudi v svet jadranja 
prinaša omejitve, vendar se trudijo izvajati 
aktivnosti nemoteno in po načrtu, pravi Ro-

Ogrevanje vaterpolistov 
pred kvalifikacijami

Slovenska moška vaterpolska reprezent-
anca, ki je lani prekinila svojo 8-letno hi-
bernacijo, se v Kranju pripravlja na drugi 
krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo 
v Splitu. Kvalifikacije v skupini A, v kateri 
bodo poleg Slovenije še Nemčija, Fran-
cija, Švica in Belgija, bodo med 17. do 20. 
februarjem ravno v Kranju. V edini dose-
danji pripravljalni tekmi so reprezentanti s 
26 : 8 premagali mlajše kolege iz mladin-
ske izbrane vrste.

meo Podlogar, generalni sekretar pri Jadral-
ni zvezi Slovenije. Dodaja pa, da se bo to, 
ali so omejitve vplivale tudi na kvaliteto 
priprav, pokazalo šele na regatah.
Sodeč po rezultatih prejšnjih let, se za pri-
hodnost jadranja ne gre bati. Prav tako je 
tudi v prihodnjih letih moč pričakovati po-
dobne rezultate kot do sedaj. Zgodovina 
slovenskega jadranja kar poka od visokih 
dosežkov naših jadralcev: Tomaž Čopi 
in Mitja Margon, Gašper Vinčec, Vasilij 

Antun Katalenić
foto: Twitter

V pričakovanju prvega 
finala ženskega futsal 

pokala
ŽNK Celje in KMN Slovenske gorice 
bosta finalista prve izvedbe Ženskega 
futsal pokala, ki bo potekal 5. marca v 
Podčetrtku. Celjanke so v polfinalu doma 
z rezultatom 11 : 1 odpravile ŠD Košano, 
Slovenske gorice pa so slavile na gosto-
vanju v Sodražici (1 : 5).

Namizni tenisači blizu 
svetovnemu vrhu

Na najnovejši svetovni lestvici Mednarodne 
namiznoteniške federacije (ITTF) je sloven-
ska ženska reprezentanca na 45. mestu, 
slovenska moška izbrana vrsta pa na 14. 
mestu. Slednja je bila višje na svetovni lest-
vici zgolj oktobra 2019, ko je bila dve mesti 
višje. Na obeh lestvicah sicer vodi Kitajska.

Najboljše evropske 
lokostrelke v Laškem

Med 14. in 19. februarjem v Laškem pote-
ka Evropsko dvoransko prvenstvo, ki ga 
organizira Lokostrelska zveza Slovenije. 
Nastopilo bo 387 tekmovalk in tekmoval-
cev ukrivljenega, sestavljenega ter golega 
loka iz 30 držav. Med njimi bodo seveda 
tudi domačinke.

Žbogar, Tina Mrak in Veronika Macarol, če 
spomnimo zgolj na nekatere bolj odmevne. 
Ni pa odveč omeniti tistih, ki jih bomo zelo 
verjetno čez nekaj let vključili med te, ki so 
sedaj zapisani v gornji vrstici: Toni Vodišek 
in Marina Vodišek, Žan Luka Zelko, Liam 
Orel, Gašper Strahovnik, Pletikos (Nik, 
Lin, Kim) in mnogi drugi. 
Glede na uspehe naših mladih jadralcev se 
zdi zgornji seznam še celo kratek. Prepričani 
smo, da bo seznam iz leta v leto daljši.

Priprave jadralcev na 
novo sezono

Jan Bednarik
foto: jzs

MEGAšPORT “

Smučar Fayik Abdi
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ROPOTALO

>> Začele so se volitve, z njimi pa tudi oglaševalsko nago-
varjanje volilcev. Da vas v v prihajajočih tednih od vsega 
hudega in videnega ne bo sezulo, objavljamo nekaj plaka-
tov, ki smo jih našli v okolici, da vas bolje pripravi na pravo 
izbiro. Press

VOLILNI 
SIGNALI

   Slavni slovenski kuhar Franci Matoz 
pridobil novo Michelinovo zvezdico za 
Bosanski lonac. Nakuhal ga je za preds-
ednika vlade, na kar se je Minister Hojs 
obregnil z izjavo, češ da bi bil račun lahko 
tudi dvakrat višji, pa to »ne bi bil fašizem, 
saj gospod redno brani vlado«.  PRESS

V Trstu so podelili častno nagrado davčnemu svetovalcu Roku 
Snežiču. Dotična nagrada je v Italiji ekvivalent oskarju, kipcu 
ameriških filmskih nagrad, italijanska vlada vsako leto pode-
li kipec Kojon osebi, ki očloveči bistvo in duha »Biti kojon«. 
Snežič je s potezo presenetil in nagrado zavrnil. Ob vprašanju 
novinarjev je arogantno odvrnil, češ da ga kipec preveč spom-
inja na njegovo ženo. Miha Kordiš, poslanec državnega zbora, 
čigar obraz je imel Snežič natisnjen na maski med zaslišanjem 
pred preiskovalno komisijo, se je na polemiko odzval na svo-
jem najljubšem kanalu v Benetkah, canal Mona. PRESS

Po tem, ko je vlada sprejela FFP 2, PKP 
10, CTRL+V in zadnji odlok ŽNSEQUA, 
je na vidiku nov. 

Odlok Guliver predvideva:
>> Veljavnost PCT pogoja: cepljeni enkrat, ampak prebole-
li, če so minili vsaj trije tedni od drugega odmerka preden 
ste se okužili in potem spet cepili, bodo lahko dostopali 
do fitnesov samo v primeru pozitivne okužbe, če gre tri dni 
mimo od izolacije in ste plačali test PCR. Možni popusti, če 
je oseba član Fidesz.
>> Od prvega marca 2023 dalje lahko v porodnišnicah ro-
jevajo samo cepljene posameznice.
>> Preimenovanje novega koronavirusa v stari koronavirus, 
saj smo sedaj že nekaj časa v zvezi.
>> Solidarnostni dodatek upokojencem v obliki bureka.
>> Spremembo slogana iz »Cepimo se, vsak odmerek 
šteje« v »Cepimo se, vsak odmerek stane« … ma, provizije 
niso švoh.
>> Sprejem novih turističnih bonov za leto 2023: poraba 
zgolj v namene osebne higiene, razen če ste cepljeni s 
tretjim odmerkom in zmagate na tomboli v Pivki na štacjoni. 
PRESS

Novi vladni 
odloki

SNEŽIČ in njegov ŠKOREC

 – opet koša

     Luka Jurij odstopil z mesta 
direktorja pokrajinskega muzeja 
v Kopru. Zaposleni muzeja so 
podali skupno izjavo za javnost: 
»Vljudno vabljeni vsi na mega žur 
to soboto ob 22. uri, razen Luka 
Juri.«PRESS

******DOGODKI******

za vas ropotata Mafalda Škrtoc & Pele Makelele
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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

KOLOFON Glavni urednik: 
Željko Urumović
Namestnika odg. urednika: 
Saša Komerički, Pia Nikolič
Oblikovanje: Nejc Bahor
E-pošta: 
urednik@megafon.si
www.megafon.si 
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Med vsemi, ki boste do 4. marca 2022 na naš e-poštni 
naslov: nagrada@megafon.si poslali pravilno rešitev 
(označena polja v vseh treh sudokujih) bomo izžrebali 3 
srečneže, ki bodo prejeli denarno nagrado.

Rešitvi dodajte sledečo izjavo:
*Izjavljam, da sem seznanjen, da Megafon zbira in 
uporabi moje osebne podatke (ime, priimek in e-poštni 
naslov) v namen obveščanja o nagradni igri in pošiljanja 
nagrad.

Opravičujemo se za tehnično težavo, nastalo ob križanki 
v prejšnji izdaji časopisa. 

Tokratni nagrajenci bodo zato za rešitve prejeli višjo, 
dvojno nagrado. 

1. nagrada: 300 EUR
2. nagrada: 200 EUR
3. nagrada: 100 EUR



STRiP

Naloži si mobilno aplikacijo in bodi na tekočem!

Tilen Javornik


