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NAMESTO UVODNIKA

“

»Delujoče virtualno okence.« Swipe left. (Podrsajte levo.)
»Višje plače vsem zaposlenim v javnem sektorju.« Swipe left. (Podrsajte 
levo.)
»Norčevanje iz čustvenih spletnih prevar, ki ženske pahnejo v eksisten-
cialno krizo.« U, seveda, swipe right. (Podrsajte desno.)

Zgornji scenarij, ki opisuje delovanje ministra za javno upravo Boštjana 
Koritnika v preteklih tednih, je seveda namenjen transparentnosti 

delovanja. Če smo z njim prizadeli kateregakoli ministra za javno upravo, 
se mu globoko opravičujemo. Sploh pa je bil scenarij objavljen v zaseb-
nem mediju in menimo, da reproduciranje in odzivanje na zapise v njem v 
demokratični Sloveniji ni primerno. Če se bo to nadaljevalo, bomo morali 
sprožiti kazenske pregone.
    »Ne-afera« ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, ki je pred do-
brim tednom dni objavil videoposnetke, kjer se v nočnem klubu norčuje 
iz tematike spletnega nasilja in prevar, kot so predstavljene v dokumen-
tarnem filmu Tinder Swindler, precej transparentno prikazuje krizo slov-
enske javnosti.
    Javnost, kot jo razume nemški filozof Jürgen Habermas, ni enako pub-
lika. Še več – je ravno obratno od publike. Če publika le sprejema in-
formacije in se nanje odziva na prvo žogo, je javnost tista, ki ustvarja 
javno mnenje. Ne v pomenu, kot ga privzemajo agencije za raziskovanje 
javnega mnenja, ki merijo razmerje odzivov publike, temveč kot posled-
ico naporne in argumentirane javne razprave, ki proizvede splošno ra-
zumevanje pojavov skupnih celotni javnosti.
     Krizo ali celo neobstoj javnosti in javnega mnenja, kot se kaže v aferi 
Koritnik Swindler, lahko strnemo v treh točkah:
- v odzivu spletne politične publike na objavljene posnetke,
- v umanjkanju odziva publike na Koritnikovo javno funkcijo in
- v zagovoru ministra Koritnika.
    Nekaj ur po objavljenem posnetku na Koritnikovem zasebnem pro-
filu družbenega omrežja Instagram se je slovenska »tvitosfera« vžgala iz 
več razlogov, med katerimi je prevladovala obsodba domnevne alkohol-
iziranosti ali kakšne drugačne »doziranosti« ministra v njegovem prostem 
času. Tudi če bi bilo to res in je minister poneveril medicinski dokaz o 
svoji treznosti, to še ne spremeni dejstva, da v trenutkih, ki so ovekovečeni 
na spletu Koritnik ni opravljal svoje ministrske službe. Zato se na prvi 
pogled zdi, da se je z ministrovim nočnim življenjem neproduktivno uk-
varjati. A temu ni povsem tako, saj lahko ministrovo zasebno življenje še 
kako močno vpliva na politične odločitve. Vendar se slovenska publika ne 

ukvarja z možnimi implikacijami, ki so razvidne v posnetku – denimo, ali 
je Koritnikova družba na posnetku povezana s političnimi odločevalci, ali 
so se v družbi pogovarjali o političnih potezah, kdo je zabavo financiral. 
Osredotočila se je predvsem na domnevno nemoralnost, ki se skriva v 
alkoholnih flaškah.
     Takšna razprava je izven tabloidnih okvirjev zagotovo neproduktivna, 
saj vso pozornost usmerja v osebnostne lastnosti ministra Koritnika, ki 
nimajo nobene povezave s Koritnikovim političnim delovanjem, hkrati 
pa podpirajo politiko osebnosti. Z drugimi besedami – takšne razprave 
pripravljajo teren za nabiranje političnih točk Janeza Janše preko nje-
govega gorništva in zglednega družinskega življenja ali na drugi strani za 
politično borbo nekega Roka Snežiča, davčnega svetovalca Janeza Janše, 
ki poskuša z reproduciranjem fotografije, na kateri poslanec Levice Miha 
Kordiš spi z banano, pomagati stranki svojega davčnega sodelavca na 
prihajajočih volitvah.
    Hkrati vik in krik ob domnevno moralno spornih praksah Boštjana 
Koritnika zakrivata delovanje ministra za javno upravo, zaradi katerega 
stavkajo članice in člani sindikata zdravstva in socialnega varstva in ostale 
delavke in delavci v zdravstvu, razen zdravnikov, prihodnji teden pa se jim 
bodo pridružili še članice in člani Sindikata vzgoje in izobraževanja ter 
šolniki nasploh. S tem, ko zaradi zasebnega ponočevanja spregleda javno 
ne-delo, publika onemogoča vzpostavitev kakršnihkoli nastavkov javnega 
mnenja.
    Nepozornemu opazovalcu bi se lahko zdelo, da je bilo ravno odvračanje 
od svojega političnega nedelovanja namen ministra Koritnika. A kaj ko je 
v misiji nadzorovanja škode svoje javne podpore v oddaji Odmevi minis-
ter takšne pomisleke zavrnil. Poudaril je namreč, da je posnetek objavil na 
svojem zasebnem računu in zatorej ne more biti predmet razprav politične 
publike. 
   To seveda ni res. Zasebno življenje politikov mora biti predmet javne 
razprave, poleg tega se Koritnik ne more skriti niti za institut intelektu-
alnih pravic, saj je svoj, recimo mu umetniški, izdelek in s tem avtorske 
pravice poklonil spletni platformi Instagram. Seveda se Koritnik tega za-
veda tudi sam, kot je pojasnil preden je publiki pričel groziti s tožbami: 
»Mislim pa, da je transparentnost v tem, da si pripravljen objaviti tisto, 
kar delaš.«
     Če strnemo – do ponovne vzpostavitve javnega mnenja je torej še dolga 
pot, ki pa ne poteka po polju komentarjev na družbenih omrežjih, a vseka-
kor vključuje dlakocepski nadzor zasebnega življenja oseb, ki opravljajo 
javne funkcije.

Koritnik&
Swindler

Jaka Virant
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“Naše dvigalo se pripravlja na volitve.” Vixen

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

“Tako danes izgleda Rog.”  Varja

“Slatn’ski Samo Rog vabi na volitve.”  Runda

“Drevesni grafiti na Janini od leta 74’.” Matija
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V sredo ne bo šole
Ljubljana – Zaposleni v vzgoji in izobraževanju 
bodo v sredo, 9. marca, stavkali. Zaprti bodo 
šole in vrtci. Stavka bo trajala vse dotlej, dokler 
z vlado ne dosežejo sporazuma. Za 16. marec pa 
stavko napovedujejo tudi drugi sindikati javnega 
sektorja. Vlada v odzivu začuda sočustvuje s pr-
ihodnjo oblastjo – meni, da je stavka nerazum-
ljiva in da ne bo sprejemala dodatnih obremen-
itev javnih financ v breme naslednjega mandata. 
STA, N.B.

Predaprilsko štetje volov
Ljubljana – Minuli teden so z več anketami pri-
dobivali mnenje volivcev, kljub zmedi zaradi 
različnih rezultatov ni velikih presenečenj. V 
prvi vrsti sta SDS in Gibanje Svoboda, ki jima 
kaže najbolje, sledijo tri opozicijske stranke: 
SD, Levica in LMŠ. Prag parlamenta bi presto-
pili še NSi, SAB in PoS, je pa iz tekme odpadla 
stranka LIDE Igorja Zorčiča. Kot kaže, bo šlo 
na volitve okoli 60 % vprašanih. STA, N.B.

Poredna oblast
Ljubljana – Celjsko okrožno sodišče je premiera 
Janšo spoznalo za krivega razžalitve novinark 
TV Slovenija Mojce Šetinc Pašek in Eugenije 
Carl. Dosodilo mu je tri mesece pogojne zaporne 
kazni s preizkusno dobo enega leta. Pod lupo se 
je znašel tudi gospodarski minister Počivalšek, 
saj je KPK v preiskavi nabave zaščitne opreme 
ugotovila kršitve integritete gospodarskega min-
istra. Ta naj bi posegal v delovanje zavoda za 
blagovne rezerve, pri čemer niso bili zagotov-
ljeni niti minimalni standardi javnega naročanja. 
STA, N.B.

Digitalni bon-boni
Ljubljana – Državni zbor je sprejel zakon o spod-
bujanju digitalne vključenosti. Cilj je z osnovn-
imi digitalnimi kompetencami opremiti vsaj 80 
% odraslih. S tem namenom zakon med drugim 
prinaša vrednostne bone za nakup računalniške 
opreme (od sto do dvesto evrov), v jeseni pa naj 
bi se začeli obsežni tečaji za starejše in mlade. 
Da gre (spet) za kupovanje glasov, pravijo glas-
ovi iz opozicije, ki se je glasovanja vzdržala. 
STA, N.B.

Do sezone nova cesta 
Izola – Začela se je sanacija ceste Ruda-Izola-
Valeta v smereh proti Portorožu in Kopru. Iz-
vajalec bo z deli začel v smeri Portoroža, zato 
bosta na tamkajšnji cesti sprva zaprta oba vozna 
pasova. V sklopu del bodo med drugim obnovili 
voziščno konstrukcijo, menjali robnike in asfal-
tne koritnice. Dela bodo predvidoma potekala 
do junija. STA, N.B.

Tartinijevo leto
Piran – V letošnjem letu, ki ga je vlada imeno-
vala za Tartinijevo leto, je skupno 13 partner-
jev s številnimi soorganizatorji in pokrovitelji 
po vzoru projekta Tartini 250 pripravila projekt 
Tartini 330, v okviru katerega bodo pripravili 
več kot 70 različnih prireditev. Vsi dogodki so 
zbrani v programski knjižici, ki je na voljo na 
spletni strani www.tartini.eu. 

PO DOMAčE

Jaka Virant

“

V luči prihajajočih državnozborskih volitev lahko primerjamo dve stranki, ki nagovarjata po-
doben obseg volilnega telesa. S poudarkom na nagovarjata, saj vsaj tista, ki obstaja od leta 

2000, često deluje v nasprotju s svojim programom. Branja je torej o Novi Sloveniji – Krščanskih 
demokratih, ki ji je del programa odščipnila novoustanovljena Naša dežela koruptivne nekdanje 
kmetijske ministrice iz vrst stranke DeSUS Aleksandre Pivec. 
    Na srečo je program Naše dežele precej kratek in vsebinsko prazen, tako da bo primerjava z Novo 
Slovenijo potekala predvsem skozi stične točke obeh strank. 
    Aleksandra Pivec se preko svoje nove stranke najprej obvezuje k spoštovanju pluralnosti mnenj 
in zagotavlja, da se bo po volitvah združevala s tistimi strankami, ki imajo sorodna programska 
izhodišča. Glede na praznost strankinega programa torej to lahko pomeni katerokoli stranko, še na-
jbolj Novo Slovenijo, ki je svojo neoliberalno zavezanost k sodelovanju v številnih vladah dokazala 
že v prejšnjem sklicu, ko je podpisala koalicijsko pogodbo s polovico strank, ki danes sestavljajo 
tako imenovano KUL koalicijo. 
     Drugič se Naša dežela zavzema za odpravo centralizma in vpeljavo tri desetletja opevanega po-
licentrizma, ki ga bodo, tako v programu, dosegli z uvedbo tako imenovanih slovenskih dežel. Ta 
ideja je sicer zrasla na zeljniku Andreja Šiška in njegovih vsakokratnih civilnih združenj, a podobne 
ideje imajo v svojih programih tudi vse že uveljavljene in novonastale stranke, med njimi seveda 
tudi Nova Slovenija. 
    Veliko zanimivejša je zaveza Naše dežele o reševanju demografskih problemov, kar je en od parad-
nih konjev programa Nove Slovenije. Reševanje demografskih problemov bi obe stranki reševali 
s konservativnim obdavčenjem, torej tako, da bogatejši plačujejo manj davkov, kajti obe stranki 
vidita problem le v izseljevanju možganov, izseljenci zaradi slabega socialnega stanja niso deležni 
pozornosti. Drugi način za reševanje demografije je povezan z nataliteto, kar vsaj pri Novi Sloveniji 
zagotovo pomeni »oteževanje poti do splava,« kot je predsednik stranke Matej Tonin poimenoval 
svoje nasprotovanje načrtovanju družin. Obe stranki imata tudi podobne ideje o reševanju problema 
javnega zdravstva, ki ga strnejo v tako imenovan problem čakalnih vrst. Populistična rešitev se 
ponuja kar na pladnju –  privatizacija zdravstva. Slednja bo zagotovo skrajšala čakalne vrste za tiste, 
ki si zdravljenje lahko privoščijo, drugi pač ne proizvajajo slavne dodane vrednosti. Vsekakor si 
obe stranki želita tudi digitalizirane javne uprave, kar je sicer polje, na katerem ima Nova Slovenija 
trenutno vso moč, saj iz njenih vrst prihaja minister brez listnice, pristojen za digitalno preobrazbo 
Mark Boris Andrijanič, nekdanji lobist izkoriščevalske platforme za javni prevoz Uber. Naša dežela, 
tako kot pri drugih točkah, še nima nikakršnih rezultatov, zato pa ministrstvo Nove Slovenije kaže, 
kako si neoliberalni neokonservativci predstavljajo digitalizacijo – prepuščanje le-te trgu, torej vz-
postavljanje davčno prijaznega okolja multinacionalnim gigantom, kot je Google, in kot raznorazne 
vavčerje. Digitalizacija kot prepuščanje javnih politik blagovnemu trgu, torej. To je poleg digitali-
zacije tudi gospodarska politika obeh strank.
       Obe stranki v programih ne pozabita niti na slovenskega kmeta kot abstraktno kategorijo, ki 
ji lahko pomagata le konservativno obdavčenje in svobodni trg v kombinaciji s subvencijami, ki 
bi pokrile nepravičnosti trga. In v primeru Naše dežele študijska smer čebelarstva na Biotehniški 
fakulteti. Gre torej za dve stranki, ki poskušata nagovarjati najranljivejše dele naše družbe, kmete, 
mlade in delavce, a vsaj za Novo Slovenijo in koruptivno predsednico stranke Naša dežela velja, da 
politično delujejo predvsem za interese podjetniškega razreda.

Nova DEŽELA 

Koprska občina podaljšala rok javne razgr-
nitve in javnih objav osnutka OPN
Mestna občina Koper sporoča, da je 
podaljšala čas javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka Občinskega prostorskega načrta in 
dopolnjenega Okoljskega poročila. Gradivo 
bo po novem razgrnjeno do nedelje, 10. aprila 
2022, ki je tudi skrajni rok za oddajo pripomb 
in predlogov javnosti. Spremenjeni so tudi 
nekateri termini javnih obravnav.   
Javna razgrnitev gradiva dopolnjenega osnut-
ka Občinskega prostorskega načrta in dopol-
njenega Okoljskega poročila z dodatkom za 
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana 
na varovana območja, ki traja od 14. februarja 
do vključno 10. aprila 2022. Gradivo je dosto-
pno na občinski spletni strani (www.koper.si), 
v veži upravne stavbe Mestne občine Koper 

na Verdijevi ulici 10 ter v prostorih krajevnih 
skupnosti Mestne občine Koper.
Koprska občina sporoča, da je podaljšan 
tudi rok za oddajo pripomb in predlogov na 
razgrnjeno gradivo, ki poteče zadnji dan javne 
razgrnitve – 10. aprila 2022.
Spremenjeni so tudi termini nekaterih javnih 
obravnav, v okviru katerih bo občina dopol-
njeni osnutek prostorskega akta predstavila 
javnosti. V krajevni skupnosti Zazid bodo 
predstavitvi osnutka namesto 9. marca pris-
luhnili 15. marca, v krajevnih skupnostih 
Boršt in Marezige (3. marca) ter Škofije (29. 
marca) pa se pričetek obravnave prestavi na  
18.30. Na kasnejši čas je predstavljena tudi 
javna obravnava za krajevne skupnosti Koper 
– center, Žusterna, Semedela, Za gradom in 
Olmo-Prisoje, ki bo 24. marca ob 18. uri.
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“

LOKALNO

Predstavniki volivcev v zakonodajni veji 
oblasti se bodo prihodnjih nekaj tednov uk-

varjali predvsem z operativnimi vprašanji spre-
jemanja novih zakonodajnih aktov. Populistično 
ukvarjanje s parlamentarnimi vprašanji je 
namreč zasenčila vojna v Ukrajini. 
   Na nujni seji so se v torek ponovno srečali 
člani Odbora za delo, družino, socialne zadeve 
in  invalide, kjer so pričeli z razpravo o oceni 
diskriminatornosti Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Zagovornik načela 
enakosti Miha Lobnik je namreč ugotovil, da 
je 100. člen zakona diskriminatoren »do vseh 
videčih mladoletnih oseb, ki so zdravstveno 
zavarovane po drugih zavarovancih zavoda ali 
upokojencih, ki prav tako kot slepe osebe potre-
bujejo za opravljanje svojih osnovnih življenjskih 
potreb pomoč druge osebe ter bi zato morale biti 
upravičene do dodatka za pomoč in postrežbo 
ali druge primerljive pravice.«
    V sredo bodo poslanci na plenarni seji v 
državnem zboru drugič brali predlog sprememb 
Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za 
Slovenijo 1991, za katerega vlada predlaga 
skrajšan postopek sprejema, saj naj bi šlo »za 
manj zahtevne spremembe in dopolnitve zako-
na.« »Namen predloga zakona je omogočiti za-
koncem oziroma zunajzakonskim  partnerjem, 
otrokom in staršem civilnih oseb, ki so umrle, 
bile ubite ali pogrešane zaradi nasilnih dejanj 
ali prisilnih ukrepov JLA ali organov za notran-
je zadeve dotedanje SFRJ v času od 24. maja 
1991 do 18. oktobra 1991, uveljavitev pravice 
do pavšalne odškodnine,« še piše v obrazložitvi. 
Prav tako se bo na nujni seji sestal Odbor 
za izobraževanje, znanost, šport in mladino, 
kjer bodo obravnavali mnenje pravne službe 
državnega zbora o predlogu zakona za urejanje 
položaja študentov. Gre sicer za zakon, ki so ga 
poslanci prvič brali pred petimi leti, a zakonod-
ajno-pravna služba ugotavlja, da večina njihovih 
pripomb v petih letih ni bila razrešena.
   Konec tedna se bo na nujni seji sestal tudi 
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, saj 
bodo poslanci razpravljali o »geotermalni en-
ergiji kot okoljsko sprejemljivemu viru energije 
ter priložnosti za učinkovito in večnamensko iz-
rabo le-te.« Gre za pobudo poslanskih skupin 
Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije 
in stranke Konkretno, ki si v gradivu za sejo pri-
zadevajo za čimprejšnjo uporabo geotermalne 
energije, ki se nahaja najmanj 1000 metrov pod 
zemljino površino v Pomurju, alias fracking.

parla
ment
arija
Jaka Virant

“

KOPERV senci rekordnega 
števila naložb Mestne 

občine Koper v infrastrukturo je koprski župan 
Aleš Bržan ob otvoritvi del v sklopu projekta 
izgradnje 25 kilometrov kanalizacije na ko-
prskem podeželju poudaril, da gre za enega 
izmed najpomembnejših infrastrukturnih pro-
jektov tega desetletja v Slovenski Istri: »Ko-
munalna infrastruktura je izjemno pomemben 
dejavnik naše kakovosti življenja, ki ustvarja in 
ohranja delovna mesta ter predstavlja ključen 
pogoj za skupnost enakih možnosti,« in šaljivo 
dodal: »Dejanski pokazatelj razvitosti občine je 
dolžina cevi pod zemljo, ne višina nebotičnikov 
v oblakih,« in izrazil prepričanje v to, »da pro-
jekt Čisto za Koper in Ankaran ni le investicija v 
kanalizacijo teh območij, ampak napoved prave 
infrastrukturne renesanse Slovenske Istre.«
     Kanalizacijsko omrežje bo deloma potekalo 
tudi po ozemlju občine Ankaran, ki je nastala 
leta 2011 z odcepitvijo krajevne skupnosti An-
karan iz MO Koper.
    Po zaključku del bo na novozgrajeno javno 
kanalizacijsko omrežje priključenih približno 

dva tisoč prebivalcev in več sto gospodarskih 
objektov. Dela bodo trajala predvidoma dve leti. 
V ta namen je zagotovljenih slabih 16 milijonov 
evrov, od tega bosta MO Koper in občina An-
karan zagotovili 7,2 milijona evrov, država pa 
še dober milijon. Razliko bodo pokrili z že odo-
brenimi sredstvi iz kohezijskega sklada EU. 
V okviru omenjene naložbe bodo poleg omen-
jenih 25 kilometrov fekalne kanalizacije 
podeželju zagotovili tudi štiri dodatne kilome-
tre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del 
nadomestnega vodovoda. Z realizacijo inves-
ticije bo ukinjenih 81 malih komunalnih naprav 
in 378 greznic, ki so služile slabim dva tisoč 
prebivalcem ter za potrebe 497 prostorov za iz-
vajanje različnih dejavnosti.  S tem bo na vseh 
poselitvenih območjih, ki jih investicija pokri-
va, dosežena 98-odstotna pokritost s kanalizaci-
jskim omrežjem.
     Z namenom zagotavljanja maksimalne trans-
parentnosti projekta in obveščanja prebivalcev 
o poteku del, zaporah cest in drugih koristnih 
informacij je postavljena tudi namenska spletna 
stran: cisto-koper-ankaran.si 

Aleš Bržan: »Dejanski pokazatelj razvitosti občine je 
dolžina cevi pod zemljo, ne višina nebotičnikov v oblakih.«
Uredništvo, ekoper.si

“
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LOKALNO

IZOLASlovenija je ena izmed držav 
z največ občinami glede na 

velikost ozemlja, ki ga država zaseda. Interes po 
zasedbi javnih funkcij v organih in ustanovah 
lokalne skupnosti je v Slovenski Istri še posebej 
jasno izražen. Zato ne preseneča, da se je samo 
v Izoli na zadnjih lokalnih volitvah za županski 
stol potegovalo kar devet kandidatov in ena kan-
didatka, za vstop v občinski svet pa kar sedem-
najst političnih strank in list. 
    Nenavadno visoko število kandidatov je samo 
po sebi napovedovalo presenečenja in ohran-
jalo napetost do zadnjega. Ta negotovost je 
vodstvo občine očitno napeljala k temu, da so 
pred volitvami upravljanje z vsemi občinskimi 
nepremičninami prenesli na Komunalo Izola. 
    Občinske nepremičnine so, kot smo že pisali, 
primerljive z družinsko srebrnino, s katero je 
potrebno skrbno in odgovorno ravnati, kot so to 
počele generacije pred nami. Ob tem je pomem-
bno tudi to, da so prodaje občinskih nepremičnin 
v Sloveniji in še posebej v Slovenski Istri nered-
ko izkazale kot priložnost za različne manipu-
lacije in osebni zaslužek posameznikov v škodo 
občine in njenega premoženja. 
    V preteklosti je izmed vseh posameznikov 
največji vpliv na razpolaganje z občinskimi 
nepremičninami v Izoli ohranjal Aleksej Skok 
(nekoč neformalni, danes tudi formalni vodja 
izolskih SD) – sprva prek vpliva v stranki, nato 
pa kar neposredno kot podžupan občine Izola.
    Občinski svet občine Izola pod taktirko izolske 
SD s koalicijskimi partnerji je pred volitvami 
najprej opravil prenos upravljanja z občinskimi 
nepremičninami z občine na podjetje Komunala 
Izola d. o. o., da bi nato takratni župan mag. 
Igor Kolenc v nepoklicnega župana promoviral 
omenjenega Alekseja Skoka ter s tem tlakoval 
pot tudi njegovi županski kandidaturi.
     Prenos nepremičnin na Komunalo Izola je bil 

Kadar župana ni 
doma, 
pleše podžupan

opravljen pred volitvami, ko ni kazalo na to, da 
bo Skok izvoljen za župana. Občina je odločitev 
o prenosu razpolaganja z nepremičninami na 
Komunalo Izola upravičevala kot poslovno 
potezo. Pa tudi visoka stopnja zaupanja med 
Skokom in direktorjem komunale Denisom 
Beletom ni škodila prenosu. Slednji je takrat 
prenos pojasnil z besedami, da ima podjetje, ki 
ga vodi, več manevrskega prostora pri upravl-
janju z nepremičninami kot občina. 
     Odločitev za prenos se je že takrat, milo 
rečeno, zdela čudna v luči dejstva, da je ob 
prenosu nepremičnin na komunalo že bilo 
znano, da bo z uveljavitvijo Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti tako stanje (predvsem del, ki se tiče 
občinskih stanovanj) v nasprotju z zakonom. 
Naj ponovimo, to so storili v predvolilnem času 
in manj kot pol leta pred uveljavitvijo takrat že 
sprejetega zakona, ki takega prenosa ne dopušča. 
    Dodaten dokaz obstoja povezave med 
podžupanom Skokom in Komunalo Izola d. 
o. o. je odvetnica Monika Mavsar. Slednja je 
občini zaračunavala približno osem tisoč evrov 
mesečnega pavšala za odvetniške storitve in šele 
po ogorčenih pritožbah opozicijskih svetnikov v 
občinskem svetu je občina ta znesek znižala na 
tri tisoč evrov mesečno. Vsaj del te razlike je 
nadoknadila z angažmajem na Komunali Izola 
d. o. o.. 
    Sedaj poleg občine Izola mesečni pavšal 
Mavsarjevi plačuje tudi Komunala Izola, kar 
praktično dokazuje to, da je po vprašanju 
občinskih nepremičnin Komunala Izola 
podaljšana roka Alekseja Skoka. 
         Občinski denar je torej še vedno plačeval 
pravne storitve Mavsarjevi, le prejemnik računa 
in namen nakazila sta se malenkost spremenila. 
Angažma s Skokom povezane odvetnice Mavs-
arjeve na Komunali Izola je sicer zgolj kaplja v 

morju njunih sodelovanj, čemur se bomo pod-
robneje posvetili v prihodnjih izdajah Mega-
fona.
   Prenos občinskih nepremičnin se je Skoku 
obrestoval že kmalu, ko je v prvem krogu 
županskih volitev za pičlih 9 glasov zaostal za 
poznejšim županom Danilom Markočičem in 
tako izgubil tudi teoretično možnost, da ga iz-
volijo za župana Izole. 

Racionalizacija, ki je 
podražila upravljanje
V elaboratu optimalnega 
upravljanja z občinskim 
premoženjem, ki je služil 
kot argument v prid prenosu 
upravljanja z občinskimi 
nepremičninami, je bilo 
pred prenosom navedeno, 
da bo prenos na Komunalo 
znižal stroške upravljanja, 
kot potencialno nevar-
nost pa izpostavil možnost 
negativnega razpoloženja 
občanov zavoljo prenosa. 
Napovedi se niso uresničile. 
Upravljanje se je podražilo 
za približno 40 %, negativne-
ga razpoloženja občanov 
zaradi prenosa nepremičnin 
na Komunalo Izola (zaenkrat 
še) ni bilo zaslediti. 

Željko Urumović
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“

Zgrabiti spomin za roge 

Partizanski filmi so bili v določenem obdobju 
naše zgodovine zelo priljubljeni. Čeprav 

so upodabljali travmatično dogajanje med vo-
jno, so delovali kot katarza za stare in eliksir 
za mlade generacije. V Jugoslaviji je film celo 
postal »gospodarska dejavnost posebnega kul-
turnega pomena.« 
    Vsak od nas je prepričan, da je njegov spomin 
dokaj avtonomen, vendar se družbene vezi med 
rojaki in ideološkimi somišljeniki ohranjajo tudi 
s pomočjo nevidnih spominskih opor, ki se na-
pajajo iz kolektivnega spomina.   
    Podobno kot računalnik ima vsak od nas 
zunanji oziroma izposojen spomin, ki ga posa-
meznik ni doživel in ni del njegovega izkustva, a 
je ključen za samorazumevanje človeka kot pri-
padnika skupnosti. Filmi igrajo pri oblikovanju 
kolektivnega spomina pomembno vlogo.
    V zadnjem času smo priča mini kulturno–
umetniški oživitvi partizanstva. Pojavila se je 
celo namizna družabna igra Postani partizan.   
     V času, ko se praktično stapljamo s tehnologijo 
je slovenski raper Darko Nikolovski predstavil 
partizanski Človek ne jezi se. Igralca popelje v 
leto 1941, kjer se priključi partizanskim enotam 
in se udeležuje posebnih misij, ki mu prinašajo 
točke, potrebne za zmago v igri. 
    Med novimi partizanskimi filmi je najbolj 
odmeven Preboj. Posnet je v stilu klasičnega 
realističnega partizanskega filma. Vojna je upo-
dobljena kot kolosalen spopad dveh strani.   Na 
eni strani kruti, stroju podobni Nemci in na dru-
gi herojski, človeški in z naravo povezani borci 
za svobodo, pri čemer ni niti besede o socialni 
revoluciji. 
     Pozitivno je presenetil nov, na YouTube dost-

open, srednjemetražni film Predam se, ki deluje 
kot subverzija samega žanra, saj je posnet iz 
gledišča nemškega častnika, ki se pri koncu vo-
jne z ostanki nemške vojske umika proti Trstu. 
Med umikom obuja spomine in ugotavlja, da se 
je v štirih letih na tujih tleh pravzaprav veliko 
naučil o sebi, o zmagovalcih in poražencih.  
    Za najbolj uporabnega pa se je, preden so 
ga zajeli, izkazal stavek, ki se ga je naučil reči 
v slovenščini: »Ne streljajte, predam se.« Film 
je duhovita revizija žanrskih določnic, pred-
vsem nujne dehumanizacije sovražnih vojakov 
v tradiciji jugoslovanskega partizanskega filma.  
    V večini partizanskih filmov Nemci predstav-
ljajo neosebno zlo in služijo zgolj za »kanon-
futer« v akcijskih prizorih. Podobno kot v vest-
ernih nerazumljivo vzklikajoči Apači prihajajo 
po skalpe belcev. 
     Predam se je film, ki se duhovito poigrava 
z načini upodabljanja pravovernega spomina na 
NOB. Ob tem na svoj parodičen, a učinkovit 
način ilustrira tezo, da skupnost spomina v sebi 
nujno nosi svojo negativnost in se imunizira 
takrat, ko proizvede drugost, zunanjost, spomin 
na totalno zlo, ki ga v partizanskih filmih 
utelešajo Nemci in domači izdajalci. Kdaj bodo 
financirani in snemani filmi, ki bodo imeli za 
cilj revidirati dogajanje med drugo svetovno vo-
jno? Morda lahko pričakujemo večletni, izdatno 
financirani projekt Ministrstva za kulturo, imen-
ovan upodabljanje pravega spomina na domov-
insko vojno? 
    Ne gre pozabiti, da nas partizanski filmi 
opominjajo na resnico, ki so jo nekoč vedeli tudi 
otroci, ko so med igro hoteli biti partizani in ne 
Švabi.

     Zahvaljujoč prenosu nepremičnin na Ko-
munalo Izola d. o. o. je Skok na razpolaganje 
z občinskimi nepremičninami najverjetneje 
ohranil večji vpliv, kot ga je imel novoizvoljeni 
župan Izole. Potrebno je vedeti, da ima v praksi 
upravljalec občinskih nepremičnin monopol nad 
informacijami o nepremičninah, saj je od dobre 
volje upravljalca odvisno, katere informacije o 
nepremičnini bo posredoval zainteresiranim 
kupcem in katerih ne. Morda se ravno v tem 
skriva odgovor na vprašanje, kako je mogoče, 
da je v kar 17 od 21 primerih prodaje občinskih 
nepremičnin na javni dražbi bila nepremičnina 
prodana edinemu ponudniku po najnižji možni 
– izklicni – ceni.  
     Z izvolitvijo za predsednika Odbora za okolje 
in prostor je Skok takoj po volitvah formal-
iziral nekaj dodatnega vpliva na razpolaganje 
z občinskimi nepremičninami, vendar vrni-
tve upravljanja z občinskimi nepremičninami 
občini niso želeli izvesti niti po opozorilih na 
neskladje z zakonodajo. Leto po volitvah je 
župan Markočič imenoval Skoka na funkcijo 
podžupana, zadolženega za prostorsko ureditev 
in naložbe, s čimer je Skok tudi uradno prejel v 
roke škarje in platno za potrebe upravljanja in 
razpolaganja z občinskimi nepremičninami.
     Pisali smo že o tem, da je Nadzorni od-
bor občine Izola odkril številne nepravilnosti 
pri prodaji občinskih nepremičnin v letih 
2018–2020 kot tudi o tem, da vsaj eno prodajo 
občinske nepremičnine v Izoli preiskuje Spe-
cializirano državno tožilstvo. 
     Storilci najverjetneje ne spijo mirno, vendar 
njihova imena javnosti še niso znana. Dokler 
občina ne razkrije tega, kdo so posamezniki, 
odgovorni za nepravilnosti pri prodaji občinskih 
nepremičnin, lahko samo sklepamo o odgovor-
nosti konkretnih občinskih funkcionarjev. For-
malnopravno posle sklepa župan, dejansko pa 
so zadeve v rokah podžupana, pristojnega za 
prostorsko ureditev in naložbe. 
     Župan in podžupan, še pred kratkim zagri-
zena nasprotnika na volitvah, sta bila očitno 
primorana najti ustrezno obliko sobivanja, saj 
ju očitno druži skupni interes, ki je močnejši 
od rivalstva na županskih volitvah. Zato ne 
preseneča, da se v Izoli rado pove, da se kljub 
menjavi župana za podžupana ni veliko spre-
menilo – župan naj bi brez obotavljanja pod-
pisoval vse, kar si podžupan zaželi. Enako kot 
Markočičev predhodnik Kolenc, ki kljub temu 
za razliko od Markočiča svojih oljčnih dreves ni 
uspel prodati kupcem občinskih nepremičnin po 
več kot desetkrat višji ceni od tržne.
     V luči prodaje županovih oljčnih dreves in 
drugih spodrsljajev pri sklepanju poslov v imenu 
občine, s katerimi je zaznamovano Markočičevo 
županovanje, je težko spregledati dejstvo, da kaj 
veliko izbire niti nima in mora tudi v prihodnje, 
če se ne želi zaplesti v še večje težave, odločanje 
o razpolaganju z občinskimi nepremičninami 
očitno prepustiti Skoku. Razmere, v katerih 
ena oseba odloča in druga podpisuje nikakor 
ne prispevajo k zagotavljanju nujno potrebne 
preglednosti in sledljivosti sprejemanja odločitev 
v postopkih prodaje občinskih nepremičnin. 

Simon Smole

“

RAZMIšLJAMO

Prizor iz snemanja 
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25.671
DRUžBA

Nekaj tisočakov 
za deset let izbrisa 
Simon Smole

Slovenija je 26. februarja 1992 iz registra stalnih prebival-
cev nezakonito, brez obvestila in brez možnosti pritožbe 

izbrisala 25.671 stalnih prebivalcev in prebivalk. Ti ljudje so 
čez noč ostali brez pravnega statusa in s tem brez veljavnih 
dokumentov. Niso imeli dostopa do zdravnika, socialne 
pomoči, nekaterim so morali delodajalci prekiniti njihove za-
poslitve, njihovih otrok po rojstvu niso vpisali v matične kn-
jige. Izbris je postal, hoteli ali ne, del zgodovine in je zamajal 
mit o nebolečem in nenasilnem rojstvu samostojne države. 
    Velja prepričanje, da je Slovenija v nasprotju z ostalimi 
državami na področju bivše skupne države hitro vzpostavila 
delujočo demokratično liberalno državo po zgledu zahodnih 
držav. Ob obletnici izbrisa je smiselno spomniti, da Slovenija 
ni svetnica med državami naslednicami Socialistične fed-
erativne republike Jugoslavije. V devetdesetih je tudi nova 
mlada država potrebovala konkretnega sovražnika in v dokaj 
etnično homogeni državi so to vlogo odigrali prebivalci z juga 
bivše skupne države.  Izbris dela prebivalcev Slovenije se je 
v medijih in vsakodnevnih pogovorih opravičevalo z nelojal-
nostjo Neslovencev do nove države. Bili so tujek, ki ga je bilo 
potrebno odstraniti. Le naši ljudje se bodo žrtvovali za lastno 
državo in sedaj, ko je država nova in krhka, se toliko bolj 
lahko zanesemo le na »prave Slovence«. Med izbrisanimi so 
bili ljudje, ki so dolgo živeli v Sloveniji in so govorili sloven-
sko.  Takratna politična oblast je torej del lastnega prebivals-
tva izgnala iz države zaradi administrativnih »zapletov«. 
    Kljub sodnim zmagam na Ustavnem sodišču in na Evrop-
skem sodišču za človekove pravice tudi trideset let po izbrisu 
pravici še ni zadoščeno.   
      Čeprav je zelo razširjeno mnenje, da je bil problem v bistvu 
že razrešen in da si je Slovenija povrnila domnevno podobo 
urejene, pravne in socialno pravične države, ne pozabimo, da 
je druga odločba na Evropskem sodišču za človekove pravice 
iz leta 2003 zahtevala, da je treba omogočiti popravek stor-
jene krivice tudi tistim izbrisanim, ki so iz Slovenije po iz-
brisu odšli. Takih je bilo okoli petnajst tisoč.
     Nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic je tedaj opozarjal, 
da je vlada v zakon postavila tako nesmiselne in za ogromno 
večino neizpolnljive pogoje, da je od tistih petnajst tisoč pri-
zadetih ta dovoljenja nazadnje pridobilo le nekaj sto posa-

meznikov. Sporne so bile tudi odškodnine za izbris, o kat-
erih se je v medijih največ pisalo, in ugibalo, da je država 
zanje izplačala visoke vsote. 
    V primeru Slovenije je Evropsko sodišče šestim izbrisan-
im, o katerih je odločalo sámo, pavšalno prisodilo vsakemu 
po 250 evrov odškodnine za vsak mesec izbrisa, tistim z 
otroki pa nekaj več. Sto petdeset evrov so namenili mate-
rialni in sto nematerialni škodi. Slovenija je izbrisanim, ne 
glede na otroke, izplačala skromnih petdeset evrov za vsak 
mesec izbrisa, kar znese 6000 evrov za deset let izbrisa. Do 
odškodnine je bilo upravičenih le deset do dvanajst tisoč 
izbrisanih, ker je bil vsem drugim onemogočen že dostop 
do statusa izbrisanih. Med njimi je odškodnino res dobila le 
polovica teh, kar znese manj kot šest tisoč izbrisanih. 
    Evropsko sodišče za človekove pravice je pred nekaj leti, 
v povsem drugem primeru,  odločilo, da je država, ki je dol-
gotrajno, torej osem let, na svojem ozemlju tolerirala tujca 
brez dovoljenja za bivanje, zdaj dolžna to legalizirati – tudi 
če ji njena lastna zakonodaja to prepoveduje. Torej ni več 
birokratskih ovir, da se ljudem, ki tu živijo že desetletja, 
dokončno normalizira življenje. Ni dvoma, kdo so resnični 
drugorazredni prebivalci Slovenije. To zagotovo niso pod-
porniki največje vladne stranke, ampak tisti, ki v tej državi 
poskušajo živeti brez urejenega statusa.
    Predsednik republike Borut Pahor se je v imenu države 
opravičil »za neustavno dejanje izbrisa iz registra stalnega 
prebivališča, za kršenje človekovih pravic in vse krivice ter 
trpljenje.« Gotovo gre za pomembno gesto, ki jo je skupno-
st izbrisanih v Sloveniji dolgo čakala. Pri tem pa ne smemo 
pozabiti, da mnogo izbrisanih do sedaj ni bilo deležnih 
nobene od oblik poprave krivic, saj jim ni bil vrnjen neza-
konito odvzet status niti niso prejeli nikakršne odškodnine. 
    V Sloveniji še vedno živijo posamezniki in posameznice 
brez urejenega statusa. Predsednik države je svojo simbolno 
gesto naredil, čas je, da predsednik vlade pozove državne 
organe k spoštovanju razsodb slovenskega in evropske-
ga sodišča, da ljudem, ki že desetletja bivajo v Sloveniji, 
podelijo dovoljenje za stalno prebivanje in vrnejo pred 
trideset leti odvzeti status (človeka). “
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Šola kot odsev 
družbenega 
stanja

V času epidemije je bila sprejeta vrsta ukre-
pov, namenjenih zajezitvi širjenja okužb.    

Med njimi so bili tudi zaprtje šol, prepoved 
organizirane športne vadbe, uporabe igrišč in 
druženja na javnih prostorih. Omejevalni ukre-
pi so bistveno posegli v najpomembnejše vidike 
življenja mladih – vključevanje v vrstniške sku-
pine, učenje in igro. V medijih se je pisalo o 
skokovitem porastu duševnih stisk in motenj 
med mladimi, ki naj bi se počutili osamljene, 
nemočne, prazne, anksiozne in brezvoljne. 
    Zaradi svojih razvojnih značilnosti in potreb 
so otroci in mladostniki ena najranljivejših 
skupin, pri kateri bodo imele posledice epi-
demije in spremljajočih se ukrepov dolgotrajne 
učinke na duševni in telesni razvoj, pravi naša 
sogovornica, šolska svetovalka na osnovni šoli 
Vič in psihologinja Maruša Majhen, ki smo jo 
vprašali, kakšne posledice so epidemiološki 
ukrepi pustili na mladih, s katerimi dela in širše 
v družbi.  
         Šolski svetovalci že od začetka epidemije 
opažajo porast težav pri učencih, pravi Majhen.    
Otroci so se v tem času izobraževali na daljavo 
oziroma pri pouku nosili maske, mnogokrat 
je bila dodeljena karantena oziroma izolacija. 
Opazno je povečanje učnih težav, poslabšanje 
stanja na področju mentalnega zdravja. Tudi 
sama ima strokovno zahtevnejše pogovore z 
učenci o težavah in duševnih stiskah. Opaža 
še porast vedenjskih težav, kar povezuje s 
povečanim stresom pri njihovih starših, ki pušča 
posledice na njihovem podmladku. Statistike 
kažejo, da se je med epidemijo povečalo nasilje 
v družini, očiten pa je vpliv na spremenjen so-
cialnoekonomski položaj družin.
    Pred novo realnostjo je šolska svetovalna 
služba opravljala podporno in preventivno 
funkcijo, zdaj je prisiljena opravljati tudi 
klinično psihološko obravnavo učencev. Pod-

porne institucije so kadrovsko pomanjkljive, saj 
pedopsihiatrov primanjkuje. Tako morajo mla-
dostniki z resnimi psihičnimi težavami, kot sta 
depresija in samomorilnost, čakati na vrsto tudi 
leto ali dve. Javni sistem varovanja duševnega 
zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji je 
namreč kljub neprestanim opozarjanjem strok-
ovnjakov že dolgo podhranjen. Specialistov 
otroške in mladostniške psihiatrije ter klinične 
psihologije je bistveno premalo, da bi zados-
tili potrebam mlajše populacije, opozarja naša 
sogovornica.
    Ena od posledic prehoda na pouk na dal-
javo je tudi padec pismenosti učencev. Že pred 
epidemijo smo bili po raziskavah PISA na 
lestvici držav Evropske unije, kar se tiče funk-
cionalne pismenosti, nizko uvrščeni. Učenci so 
v obdobju epidemioloških ukrepov v nasled-
nji razred sicer napredovali, kljub temu da niso 
dosegali učnih standardov. Učitelji so pri tem 
večinoma zgolj sledili navodilom Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. 
    Ob vrnitvi v šole je bil pritisk na učence 
in učitelje po hitrem nadomeščanju zamujen-
ega znanja velik. Ocene so morali pridobi-
vati hitro, časa za obnovitev snovi pa ni bilo, 
kar je pri mnogih pomenilo nižjo raven osvo-
jenega znanja. V nižjih razredih je Majhen 
zaznala povečanje govorno-jezikovnih motenj 
pri učencih. Šolski delavci predvidevajo, da je 
to posledica povečane uporabe računalnikov – 
tako staršev kot otrok. Mladi so imeli težave 

s prekomerno rabo in zasvojenostjo 
z računalniškimi zasloni ter splet-
nim nasiljem svojih vrstnikov že 
prej, a ne v tolikšni meri. Med epi-
demijo se je to še povečalo, dodat-
no so se na splet preselili tudi me-
dosebni odnosi. Učenci iz šibkejših 
družbenoekonomskih okolij niso 
imeli enakih možnosti pri soočanju 

Simon Smole

“

s težavami, ki so jih prinesle spremembe v 
izobraževanju zaradi epidemije, poudarja Ma-
jhen. Socialne razlike med otroci so se med 
izobraževanjem na daljavo še poglobile. Zakon 
o osnovnih šolah sicer nalaga, da bi morali v 
šolah zmanjševati socialne razlike. Nekateri 
učenci niso imeli niti ustrezne računalniške 
opreme. Mnogi starši niso imeli možnosti de-
lati od doma, zato je bila opazna še odsotnost 
starševskega nadzora in pomoči.
    Znaten porast težav pri učencih je očiten, 
zaključuje Maruša Majhen, vendar je natančen 
vzrok in posledice težko jasno določiti. 
Prepričana je, da šola odraža stanje v družbi. Iz 
zunanjega sveta se v šolo tako prelivajo strah, 
nasilje do drugih in sebe ter panika in anksi-
oznost, ki jo otroci pogosto prevzamejo od 
staršev.
     Mladim bi bilo potrebno ponuditi pomoč, ki 
jo potrebujejo in odpraviti sistemske težave, na 
katere je opozorila naša sogovornica. Povečati bi 
bilo potrebno dostopnost do storitev psihološke 
in psihoterapevtske dejavnosti, zgodaj prepoz-
navati otroke in mladostnike, ki so nagnjeni 
k tveganjem, ter učinkovite zgodnje oblike 
pomoči. Pri tem morajo biti starši in šolski 
delavci pozorni na vse dejavnike, ki so tesno 
povezani s kasnejšim pojavom težav pri mla-
dih, od diskriminacije učencev, težav v družini, 
do zelo pomembnega dejavnika finančne 
varnosti družine, saj slednje sploh omogoča 
normalno vključitev otrok v proces šolskega 
izobraževanja, kar se je v zadnjih skoraj treh 
letih izrednih razmer še jasneje pokazalo.
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DRUžBA

Maruša Dolenc je simpatična mama petletne Zoje, zaposlena kot ad-
ministratorka v podjetju za elektroinštalacije, ki je pred kratkim 

odkrila novo strast – powerlifting.
Že od majhnega se rada spopada z najrazličnejšimi izzivi in je velika zago-
vornica športa. »Preden sem spoznala powerlifting, sem govorila, da ni 
varen šport, da ni ’naraven‘,« se spominja. »Vendar sem že takrat, ko sem 
vadila v fitnesu, rada opazovala njihove treninge. Navduševalo me je, ko-
liko moči lahko zberejo za tisti trenutek dviga, kakšno veselje doživljajo, 
ko jim uspe, kakšno jezo, ko ne gre po načrtih. Predvsem pa mi je bil všeč 
ekipni duh, spodbuda in podpora vseh, ki trenirajo skupaj.«
    Tako je začela ta šport raziskovati. Več kot je dobila odgovorov, bolj 
jo je pritegnil. Tako se je lansko leto pridružila Športnemu klubu VIP iz 
Ivančne Gorice, kjer trenira še danes. Hodi že tudi na tekmovanja, ampak 
kot pojasni, je tam sama sebi največja tekmica. »Ne čutim levega stopala, 
zato gre pri meni vse skupaj bolj počasi. Vedno tekmujem le s svojimi 
rezultati s prejšnje tekme,« pove Maruša in doda: »Prav zaradi navijanja 
svojega moža pa sem na zadnji tekmi postavila svoj rekord. Kljub temu da 
ni najbolj navdušen nad mojo izbiro – pa ne toliko zaradi športa, ampak 
zaradi tega, ker sem se na zunaj res spremenila - pride na vse moje tekme, 
navija zame in me spodbuja.« 
    Od dvigovanja uteži v Sloveniji ne bi mogla preživeti. Na nekaterih 
tekmah za zmago sicer prejme denarno nagrado, »vendar ne takšne, s ka-
terimi se lahko preživljaš. So pa denarne nagrade višje na profesionalnih 
tekmah, s katerimi se lahko v tujini zelo dobro preživljaš.« Za sabo ima 
dve uspešno izpeljani tekmi, kar pomeni, da je opravila vse tri discipline 
in pri tem ni bila izločena. Za vsako disciplino ima na voljo tri dvige, 
pri čemer začetno težo prvega dviga določi sama, pri vsakem naslednjem 
pa se nekaj teže doda. »Pomembna je izvedba samega dviga, pri počepu 
globina, pri potisku s prsi recimo to, da ne dvigneš zadnjice in, da ne 
odbijaš od prsi, pri ’mrtvem dvigu’ pa, da ne nižaš palice.« Iz počepa 
je na treningu dvignila že 102,5 kilograma, s prsi 47,5 kilogramov, svoj 
rekord pri mrtvem dvigu pa je na tekmi povišala na 102,5 kilograma.

Pri treningih ji pomaga njena največja navijačica
     Navadno v klubu trenirajo skupaj, a ker je Maruša mama in so treningi 
zvečer, večino opravi kar sama. »Pred tem se seveda posvetujem s svo-
jimi ’sotrpini’ o tem, kaj moram narediti, predvsem koliko ponovitev in 
do kakšne teže. Na trening se potem odpravim z mojo največjo podporo 
in navijačico – petletno hčerko, ki mi pridno nosi uteži, ki jih zlagam 
na olimpijsko palico,« razlaga Maruša. Kot pri vsakem drugem športu je 
najprej na vrsti ogrevanje, potem pa začne s treningom, ki je odvisen od 
discipline, ki je tisti dan na sporedu. Powerlifting je namreč sestavljen iz 
treh disciplin: squat, bench press in deadlift, kar pomeni, da tekmovalci 
uteži dvigujejo iz počepa, pri potisku s prsi in iz tal do bokov. »Najtežji je 
prvi del treninga, ki traja eno uro ali dlje, ko dviguješ uteži. Potem pridejo 
na vrsto še podporne vaje, s katerimi krepiš mišice, ki so nujne za te tri 
discipline in na koncu sledi še razteg. Vse skupaj lahko traja tudi do dve 
uri. Jaz treniram trikrat do štirikrat na teden, ker obožujem tudi hojo v 
hribe in s hčerko večkrat po vrtcu in službi skočiva še na lokalni hribček,« 
pove Maruša.

Petra Znoj
foto: osebni arhiv

Razbijamo tabuje: 

»Moški« šport 
po žensko

“

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

Dvigovanje uteži ni za ženske
     Powerlifting je še vedno označen za »moški« šport, saj naj bi na tek-
movanju zmagal tisti, ki je močnejši oziroma ima večje mišice. Močne 
ženske so še vedno sprejete kot »neženstvene« in zato tudi Maruša večkrat 
sliši kritike na ta račun. 
     »Pred kratkim mi je oče rekel, da to ni šport za ženske, da je za 
moške. Vem, da si marsikdo misli tako. Telo se zelo spremeni, postane 
močnejše, bolj nabito. Nekaterim je to všeč, drugim ne. Pri vsaki stvari se 
bo našel kdo, ki se ne bo strinjal. Jaz vedno pravim, naj vsak počne, kar 
želi. Pomembno je, da ga to osrečuje. Sami kreiramo svoje življenje, sami 
odgovarjamo zanj in sami poskrbimo za svojo srečo,« na kritike odgo-
varja Maruša.

Ženske ne sodijo v vrhunski šport
     Maruša ne verjame v to, da bi se moral šport ločevati na »moški« in 
»ženski« šport. 
»Vidi se, da se je začelo malo spreminjati v športu to deljenje, ta po-
gled na ’moški‘ in ’ženski‘ način, ampak vseeno ženska, ki je močna tako 
znotraj kot zunaj, za veliko moških predstavlja nek strah. Strah, da potem 
ženska ne potrebuje več moškega, ki bo zanjo lovil hrano, kot je bilo to v 
prazgodovini,« pravi Maruša.
     V zadnjem času so v Sloveniji vzniknili nazadnjaški pomisleki neka-
terih krščanskih fundamentalistov, ki so se pojavili po vrnitvi športnic iz 
Olimpijskih iger. Posamezniki so javno izrazili mnenje, da vrhunski šport 
ni za ženske, da je to še vedno domena moških. Ženske, da naj se raje 
držijo materinstva in gospodinjstva. 
     Aleš Črnič, profesor s Fakultete za družbene vede in raziskovalec 
pri Centru za preučevanje kultur in religije je ob tem komentiral, da se 
s takimi izjavami ne razlikujejo od islamskih skrajnežev, »pred katerimi 
naj bi branili naš način življenja.«
      »Mislim, da je še vedno največji problem ljudi, človeštva zavidanje 
in ljubosumje. Tega je veliko tudi v športu in mislim, da takšne besede, 
takšne izjave, kažejo točno na to – zavist. Kje piše, da mora biti ženska 
doma z otrokom in biti cel dan gospodinja? Ne, ženske smo samostojna, 
samosvoja bitja, naš čar pa je še v tem, da znamo in zmoremo uskladiti 
družino, službo in šport,« pa razlaga Maruša.

Najbolj pomembno je, da te osrečuje, kar počneš
     Maruša na družbenih omrežjih z veseljem deli utrinke s treningov, na 
katerih uživata skupaj s hčerko, pa tudi trenutke njenega notranjega boja 
ter pozitive in moči, s povečevanjem katere je vedno boljša.
     »Si srečen pri tem, kar počneš? Te izpopolnjuje? Potem to počni, 
zlobnim jezikom pa nazaj pokaži jezik,« se za konec nasmeje simpatična 
športnica. 
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Pred približno letom dni so prebivalci 
Portoroža razburjeno opazili, da so 

okoli hotela Kempinski Palace Portorož 
postavili ograjo in park zaprli za spre-
hajalce. Uradno naj bi bil park zaprt le do 
pomladi, ko naj bi ponovno odprli hotel in 
s tem tudi sezono. Občina je pritrdila, da 
je šlo za park v občinski lasti in da kljub 
na novo postavljeni ograji lani februarja še 
niso prejeli prošnje za njegovo zaprtje.   
     Pravzaprav o ograji takrat niso vedeli 
nič. V pogodbi med občino in lastniki ho-
tela naj bi sicer pisalo, da »zakupnik ne sme 
prepovedati ogleda parka zgolj iz razloga, 
ker tretja oseba ni gost v starem hotelu Pal-
ace.« Sami so posumili, da so park morda 
zaprli zato, da bi se izognili prenočevanju 
brezdomcev v parku, kar pa ni ne moralen 
ne zakonsko dovolj podprt razlog za takšno 
odločitev.
     Trend zapiranja parkov in drugih 
javnih površin z ograjo iz Združenih držav 
Amerike k nam kaplja počasi, a vztrajno. V 
ZDA so začeli parke ograjevati že pred de-
setletji, danes pa – vsaj v »boljših« soseskah 
– skoraj ni parka, šolskega ali otroškega 
igrišča in v zadnjem času tudi soseske, ki 
ne bi bila ograjena pred zunanjostjo, pred 
drugimi, ki živijo onkraj ograje in so ra-
zumljeni kot kriminalci, oziroma kot tisti, 
ki ne zadostujejo standardom. Najsi bodo 
to brezdomci, ki ne zadostujejo higienskim 
standardom tistih, ki se kopajo v zasebnih 
bazenih na domačem vrtu, ekonomskim 
standardom, ker hodijo naokoli »nepopol-
no« oblečeni in s tem povzročajo občutek 
ogroženosti med prebivalci domačih sosesk 
ali kaj drugega. Večinoma gre za standarde, 
ki se lahko prilagajajo in izumljajo iz dneva 

DRUžBA

Pia Nikolič

Kdo se boji 
javnih 
prostorov?
 Prostorska meja zasebnega

v dan, da le premožnejšim nihče ne hodi v 
zelje in da se lahko ogradijo od resničnega 
in »nevarnega« sveta onkraj. Navsezad-
nje so tudi pri nas tisti begunci, ki pridejo 
preko ograje razumljeni kot kriminalci, tisti 
bele barve, ki so po godu oblasti, pa lahko 
iz Ukrajine pridejo s katerimkoli prevoznim 
sredstvom in bodo menda nastanjeni kot 
doma.
      Kvaliteten javni prostor je tisti, ki bi 
moral preseči razlike med družbenimi raz-
redi, moral bi biti dostopen vsem po enakih 
merilih in na enak način, ves čas. Verjetno 
je težko sprejeti, da je človeštva na svetu 
vedno več in da bo potrebno prilagajanje 
drug drugemu tudi v prostorskem smislu.    
         Kvaliteten javni prostor to omogoča, 
saj bi se lahko v javnem parku tako na eni 
strani zbirali brezdomci in mirne vesti ležali 
na mehki travi, saj mehke postelje ne pre-
morejo, na drugi pa bi lahko ob vodnjaku 
posedale »sponzorične«, ki bi z razpršilcem 
iz mehke vode ob poletni vročini hladile 
svoje čivave. 
    Doseganje takšne simbioze je vse 
težje. V odprtem, javnem parku se organ-
sko vzpostavijo navidezne pregrade med 
različnimi skupinami ljudi, ki ga uporablja-
jo. A lahko so en dan na tej strani, drug dan 
pa na drugi strani parka, do katerega imajo 
vsi popolnoma enako in neodrekljivo pravi-
co. Modna muha odstranjevanja klopi pred 
vhodi v bloke je že eden od korakov stran 
od takšnega idealnega javnega prostora, še 
bolj pa ustvarjanje na pol javnih  površin 
znotraj kompleksov luksuzne gradnje. 
     Zloglasna Vila Schellenburg, ki nastaja 
na območju nekdanjega Kolizeja v Ljublja-
ni, bo kmalu objekt z luksuznimi stanovan- “

ji. Kljub temu da bi morala vsebovati vsaj 
večnamensko dvorano za kulturne dogodke, 
so se lastniki uspeli z občino dogovoriti, da 
namesto nje raje nekaj pridodajo k plačilu.      
     Poleg tega predvidevajo zelene površine 
v notranjem atriju in ne zares okoli hiše. Do 
zelenja, parka in vsega ostalega bodo tako 
upravičeni tisti, ki bodo tam živeli, na ulico 
bo pa gledala kvadratna siva fasada, ki bo 
javni prostor zagotavljala le na pločniku, do 
katerega bo zgrajena.
     Nekaj podobnega se dogaja s šolskimi 
športnimi igrišči, ki namesto da bi bila 
povprečno vse debelejšim in okornejšim 
otrokom odprta na stežaj, med vikendi po-
gosto samevajo za zaprtimi vrati. V devet-
desetih letih preteklega stoletja so se učitelji 
in starši razburjali zaradi »epidemije« upo-
rabnikov heroina, ki so se ob večerih radi 
zadrževali na otroških igriščih, kar naj bi 
bil eden tehtnejših razlogov za ograjevanje 
igrišč v Sloveniji. A namesto da bi odpravili 
srž problema in se kot družba ukvarjali s 
problematiko odvisnosti, so se raje odločili 
za ograje, ki vsem preprečujejo brezplačno 
športno udejstvovanje. V Študentskem 
Kampusu, ki že tako ali tako večino časa 
sameva, čez vikend prav tako zaklepajo tako 
košarkarsko igrišče kot zunanji(?) fitnes. 
    Med zapiranjem v lastne ograjene 
vrtičke, skrivanjem pred sosedi, izgubljan-
jem soseske kot varnega družbenega okolja, 
se hkrati samovoljno podajamo v drug svet, 
kjer so meje zasebnega in javnega že skoraj 
povsem zabrisane. Največji zagovorniki og-
rajevanja sosesk zaradi »varnosti«, »intim-
nosti« in podobnega, na spletnih omrežjih 
dnevno celemu svetu kažejo, kje živijo in se 
premikajo, kaj jedo in s kom se družijo. Do 
njihove zasebnosti lahko dostopajo milijoni, 
ki bodo z dvema klikoma izvedeli več kot 
kdorkoli, ki se bo sprehajal po parku, na ka-
terega gleda njihovo okno in bi moral biti 
ograjen, ker »kdo ve, kakšne sorte ljudje se 
lahko tam zadržujejo ponoči.«
    Ena ograja več in ena klopca manj morda 
ne pomenita razloga za preplah. 
        Obisk Skopja pa je dober primer, kam 
to lahko vodi. Brezštevilni trgi brez urbane-
ga pohištva so postali betonske puščave, 
ki ljudi, ki naj bi jim služili, izrinjajo na 
obrobje ali pač – v kavarne, kjer bo lahko 
»vsaj nekdo od tega nekaj zaslužil«, saj je 
to nazadnje edino zares pomembno. Ljudi 
obdržati v kontroliranih okoljih, kjer lahko 
z njimi upravljamo, jim jemljemo zaslužek, 
da »spodbujamo ekonomsko rast«, jih 
hkrati ohranjamo v »zasebnosti«, ki daje 
vtis javnega prostora in nenazadnje, da jim 
pokažemo, kje bodo edino zares »varni«. 
Samoorganizirane zabave se pač najraje 
preganja.
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Študentska organizacija Slovenije je stanovska 
organizacija vseh študentov, ki se financira 

iz prispevkov njihovega dela preko študentskih 
napotnic. Mesto predsednice je nedavno zas-
edla študentka doktorskega študija programa 
Humanistika in družboslovje - Sociologija kul-
ture Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
Marike Grubar. V prostorih ŠOS na Dunajski 
smo jo ujeli kmalu po zasedbi položaja in z njo 
spregovorili o prihodnosti organizacije ter o 
njenih pogledih na trenutno delovanje.
Čestitke za izvolitev. V enoletnem mandatu 
bo verjetno težko izpeljati vse želeno, tudi 
ob osemmilijonskem proračunu?
ŠOS kot krovna organizacija dobi samo del 
tega, večina se porazdeli na ostale entitete. Ker 
pa je finančna slika boljša kot v preteklosti, si 
želim, da bi lahko več namenili projektom, kot 
sta krvodajalska akcija Častim pol litra ali kam-
panja Naj se ti ne zrola za izboljšanje duševnega 
zdravja, ki zaenkrat deluje le na družbenih 
omrežjih. Nekaj podobnega bi si želela tudi za 
ostala vsebinska področja, je pa res, da velik del 
tega že urejamo z Zakonom za urejanje položaja 
študentov. Želja in zamisli imam veliko, a videli 
bomo, kako se bo odvilo.
Kakšna je funkcija predsednice, glede na 
to, da boste v primerjavi z novoizvoljenim 
generalnim sekretarjem Rokom Petričem 
prejemali štirikrat manjšo plačo?
Res je, da plača še zdaleč ni najvišja za 
povprečno osemurni delavnik. Ne znaša niti to-
liko, kot bi dobila izplačano za vse opravljene 
ure po minimalni urni postavki. Menim, da je 
po eni strani prav, da plača ni previsoka, da to 
ne bi bil glavni motivator za tiste, ki se odločajo 
za to funkcijo, ker bi sicer sem prihajali zaradi 
denarja.
Sami ste se že prej pojavljali na vodstvenih 
funkcijah ŠOS in ŠOU, enako kot Petrič. 
Kaj menite o tem, da se na teh funkcijah 
menjavajo isti ljudje, glede na to da veliko 
očitkov leti prav na zaprtost teh organi-
zacij?
Navzven študentsko funkcioniranje verjetno res 
tako izgleda. Sama imam drugačno izkušnjo, 
čeprav omenjeni vzorec velja za marsikatero or-
ganizacijo, ne le za študentsko organiziranje. Po 
drugi strani veliko ljudi vstopi v institucijo skozi 
študentski klub ali prične z udejstvovanjem v 
oddelčnem študentskem društvu. Za študentske 
klube je denimo značilno, da sprejmemo kog-
arkoli, ki pokaže interes in dokaže vsaj osnovne 
kompetence, ki jih funkcija zahteva. Katero 
funkcijo je posameznik zasedal prej, ni tako 

»Dvigniti moramo 
        kulturo dialoga.«
Pia Nikolič

INTERVJU

pomembno. Je pa dejstvo, da se vzorec istih 
obrazov ponavlja tudi v drugih društvih, pod-
jetjih. Deloma zato ker imajo z njimi že izkušnje 
in jim zaupajo, deloma pa zato ker je to očitno 
nek splošen trend človeškega obnašanja. V ko-
likor bi našli razloge, da to negativno vpliva na 
delovanje, se mi zdi dobro in pomembno, da bi 
se temu poskusili izogniti. V svojem lastnem 
delovanju sem opazila, da je bil kader, ki je 
prišel na vrh, vseeno smiselno izbran. Sami smo 
se javili za te funkcije, ker se nam je zdelo, da 
lahko naredimo kakšno spremembo.
Omenili ste, da so na položajih ljudje, ki 
jim zaupamo, čeprav zaradi novega gen-
eralnega sekretarja Petriča odmeva globa, 
ki jo je zaradi neprimernega vedenja dobil 
od policije med študentskimi volitvami leta 
2016. Komentirali ste, da se je v tem času 
verjetno spremenil, poslanka študentske 
skupine Zagon Veronika Teržan pa pravi, 
da bi jo bilo strah znajti se z njim v istem 
prostoru. Kako lahko na podlagi tega ver-
jamemo, da je vreden zaupanja?
Gotovo si tisti, ki takrat niso bili udeleženi 
pri dogajanju, težko predstavljajo, kako je to 
možno. Jaz sem vedno pripravljena ljudem dati 
drugo priložnost, če pokažejo, da lahko delujejo 
tudi drugače in so na tem pripravljeni delati. Z 
Rokom od takrat nisva imela kontakta, a se je na 

sestankih med oddajo kandidature in volitvami 
izkazalo, da deluje na povsem profesionalni rav-
ni. Če sem se zmotila, bo pokazal čas.
Se vam zdi problematično, da sta bila s 
Petričem edina kandidata za razpisani po-
ziciji? Ali to kaže na slabo prepoznavnost 
ŠOS med študenti?
Prepoznavnost ŠOS med študenti je po eni stra-
ni problematična, po drugi strani spet ne. Želela 
bi si, da bi bili študenti bolj seznanjeni s tem, 
kaj vse se tu dogaja, katere spremembe priprav-
ljamo in tudi dosežemo za njihovo dobrobit. 
Ampak v celotni sliki se mi zdi pomembnejše, 
da to dosežemo, kot, da študenti to vedo. Sem 
pa v programu večkrat omenila, kako veliko mi 
pomeni sleherni aktivist, vsak najmanjši člen in 
kako si želim, da bi študenti ŠOS razumeli kot 
varen prostor, kamor bi zlahka prišli predstavit 
svojo situacijo, idejo, izzive, ki jih še nismo na-
slovili.
Je tu res varen prostor? Petrič je na Kam-
pusu omogočil izvajanje delavnic neo-
nacistom. Lahko delavnice pri vas izvaja 
kdorkoli?
To vprašanje bi morali nasloviti nanj. A temelji 

intervju z Marike Grubar, novo predsednico ŠOS
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delovanja ŠOS po Etičnem kodeksu ravnanja 
predstavnikov ŠOS in OO ŠOS v 24. členu, ki 
ga nameravam ves čas upoštevati, pravijo, da 
obstaja načelo prepovedi nadlegovanja. Pre-
povedano je vsako fizično, verbalno ali never-
balno ravnanje ali vedenje predstavnika, ki te-
melji na katerikoli osebni okoliščini in ustvarja 
zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno 
ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno 
dostojanstvo. Mislim, da se moramo vsi, ki tu 
delamo, zavedati tega in ostalih členov omenjen-
ega kodeksa in to odražati v svojem delovanju.
So temelj vašega delovanja regijski odbo-
ri?
V ŠOS pridejo predstavniki posameznih entitet 
na sestanke in seje, kjer predebatiramo, kaj bi 
bilo potrebno nasloviti na nacionalni ravni in 
izpostavijo lokalne problematike. Nov Zakon 
o tujcih so najbolj občutili na Primorskem, v 
Mariboru je problematično plačevanje izpitov 
za zviševanje ocene. Projektno delo pa običajno 
bazira na posameznih entitetah in njihovih 
avtonomnih odločitvah. Obstajajo pa tudi že 
omenjeni projekti, kjer idejna zasnova nastane 
na ŠOS, izvajajo jih pa ŠOS in/ali zainteresirane 
enitete. 
V kolikšni meri se teh možnosti delovanja 
zavedajo študenti? Letos sta na volitvah za 
Študentsko organizacijo Univerze na Pri-
morskem glasovala zgolj 2 % študentov. 
Boste to naslovili?
Moje osebno stališče je, da je to problematično. 
Žal je k udeležbi nekaj prispevala epidemija, a 
jedro problema je starejše. Delno k temu prispe-
va dejstvo, da je na splošno interes za udeležbo 
na volitvah zelo majhen. Morali bi delati na 
boljši prepoznavnosti, da se študentje zavedajo, 
kako pomembni smo zanje. Želim si tudi več 
poročanja v medijih o naših aktivnostih, ki “

izboljšujejo položaj študentk in študentov, ne le 
o naših napakah. 
 
Radio Študent, ki verjetno največ poroča 
o vas, pogosto težko pride do informacij, 
četudi so javnega značaja. 
Žalosti me, da smo v tej fazi. Želim si, da bi bilo 
tu sodelovanje vzajemno in bi skupaj gradili na 
boljših odnosih. Mislim, da ni toliko problem 
v tem, da se ne strinjamo v določenih točkah, 
ampak na kakšni ravni izražanje nestrinjanja 
poteka. Več bi morali konstruktivno debatirati 
o perečih temah na način, da bi se sogovorni-
ki med sabo spoštovali, ne tako kot vidimo v 
siceršnji politiki.
Radio Študent je trenutno v položaju, kjer 
ŠOU v Ljubljani zavlačuje s spremembo 
akta o svetu zavoda. Bo ŠOS pritisnil, da do 
obljubljenega srečanja zares pride?
Načeloma ŠOS nima take moči, ker je delo-
vanje posameznih ŠOU avtonomno. A menim, 
da je Radio Študent izjemno pomemben medij 
za študente in upam, da se bodo odnosi uredili 
tako, da bo radio lahko normalno deloval.
Pri tem je veliko političnih interesov ljudi, ki 
niso več študentje, a so še študentski funk-
cionarji. Denimo direktor študentskega 
Kampusa Alen Nikola Rajković, ki redno 
posega po sovražnem govoru. Bo prihod-
nost svetlejša ali si bodo dobro plačane 
funkcije za malo dela še izmenjevali isti 
obrazi?
Bojim se, da je to vzorec, ki se zna ponavljati, 
saj je bazen zainteresiranih oseb za omenjene 
funkcije običajno precej majhen.Vsi delujoči pa 
moramo vzdrževati že omenjene standarde in 
kulturo govora. Mi na vodilnih položajih vendar 
kažemo sliko institucije, ki jo zastopamo in mo-
ramo biti zgled študentom.

Pri časopisu Tribuna ste začeli delovati po 
tem, ko je ŠOU zaradi politične samovolje 
mimo volitev članov uredništva nastavil 
Ano Pavlič. Kako to, da ste se odločili za 
sodelovanje po tem, ko so pisci, ki so 
časopis obudili, protestno odšli?
Ko sem se odločila za to, je od omenjenega doga-
janja minilo že nekaj časa. K sodelovanju nas je 
povabil znanec s Filozofske fakultete, ki je Pavlič 
predstavil idejo o tematskih številkah. Zdela se 
ji je dobra in omogočila nam je platformo. Za 
vsako številko posebej se je eden od piscev javil 
za gostujočega urednika, ki je pregledal vsebino 
člankov, opozarjal na tehnične napake in dajal 
predloge za izboljšanje. Nobene druge bonitete 
ni bilo. Je bilo pa dobro delovati v teh skupini, 
ker smo kljub teoretski različnosti in različnim 
idejam delovali spodbudno in spoštljivo. Žal mi 
je, da takega odnosa nismo mogli vzpostaviti s 
tistimi, ki so Tribuno takrat že zapustili, a ra-
zumem, zakaj se niso želeli vrniti.
Zdi se, da je s tistim dogodkom Tribuna 
izgubila pomembnost, obseg, prepoz-
navnost. Kakšen vpliv ima zdaj?
Odkar ne pišem več zanjo, ne vem, kaj se z 
njo dogaja. Naše številke niso imele takšnega 
dosega kot tiste iz zlatih časov. Deloma zaradi 
zgodovinskega trenutka našega ustvarjanja, 
deloma zato ker so bili včasih bolj uporniški, 
naslavljali so osebno dogajanje študentov in 
dnevnopolitično dogajanje, kar je verjetno 
zanimivejše širši množici.
Bo ŠOS v sklopu vrednot, ki jih zagovarjate, 
objavil finančno poročilo za lansko leto?
Bo, ampak ni še pripravljeno, ker čakamo na 
računovodstvo.
Bo ŠOS v prihodnje bolj transparenten? Bo 
naslednji razpis objavljen vidneje?
Vsekakor, lahko je objavljen kot glavna novica, 
če se bodo zaradi tega študenti bolje počutili oz-
iroma bili bolj zadovoljni z načinom objavljanja. 
Je pa praksa objavljanja razpisa na tak način 
običajna v ŠOS. Kdorkoli ve zanj, ve, kje je ob-
javljen. Tudi objave razpisa in rok za prijavo se 
po moji vednosti z leti ni spreminjal.
Torej bo zanimivo leto. Bo eno dovolj?
Absolutno ne, ampak bi si počasi želela potem 
preiti k drugačnemu, mogoče »odraslejšemu« 
življenju. To leto bom vseeno poskušala čim 
bolj izkoristiti in kaj nasloviti tudi sistem-
sko. Deloma lahko odgovore na to dobimo že 
na državnozborskih volitvah, ko bo, upam, da 
nova, vlada imela več posluha za študente ozi-
roma na splošno za mlade. Težave imamo na 
področju stanovanj, štipendij, zdravstva, dosto-
pnosti služb …
Se vam zdi, da sedanja vlada ni dovolj 
poskrbela za študente?
Na nekih točkah so to gotovo poskušali storiti s 
finančnimi pomočmi, a bi si želela več posluha. 
Na koncu smo ostali kar malo pozabljeni. Vs-
eeno v komunikaciji z mojimi predhodniki ni 
prišlo do tega, da bi se v celoti zavračalo naše 
pobude. Ko smo si na koncu  jeseni zaželeli, da 
bi fakultete ostale odprte, je bila ravno minis-
trica Simona Kustec tista, ki se je postavila v 
naš bran.
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Vojna za prave podatke
Kijev/Bruselj – Ob vojaškem konfliktu v Ukra-
jini se bije bitka tudi za resnične podatke. 
Po poročanju zahodnih medijev so nekatera 
družbena omrežja preplavila proruska sporočila. 
Poljska in baltske države so vodilne spletne kor-
poracije že zaprosile za »čistko« oziroma inter-
vencijo. Nekaj držav EU je že blokiralo ruski 
vladni medij Russia Today. Med drugim se v tok 
informacij mešajo tudi stari vojaški posnetki in 
celo prizori iz videoiger. DPA, STA, N.B.

Umor Kuciaka ni pozabljen
Bratislava – Na ponovnem sojenju sta se znašla 
domnevna morilca slovaškega novinarja Jana Ku-
ciaka, ki so ga leta 2018 na domu ustrelili skupaj 
z njegovo zaročenko. Leta 2020 so ju zaradi po-
manjkanja dokazov oprostili, sodišče pa je zdaj 
ugodilo pritožbi tožilstva. Kuciak je preiskoval 
kriminalne povezave med politiko in gospodarst-
vom, njegovo zadnje poročilo, objavljeno post-
humno, je sprožilo množične proteste in celo 
odstop takratne vlade. DPA, N.B.

Oboroževanje zadržane Nemčije 
Berlin – Nemški kancler Olaf Scholz je 
napovedal povečevanje izdatkov za vojsko. Ti naj 
bi presegli 2 % BDP oziroma 100 milijard evrov 
letno. Po besedah kanclerja bo Nemčija zaradi 
dogajanja v Ukrajini prisiljena spremeniti svoja 
zunanjepolitična stališča, češ da je pred nami 
»nova doba«, odločitvi pa botrujejo tudi stari 
pritiski NATA oziroma ZDA, naj Nemčija okrepi 
svoje vojaško trošenje. DPA, N.B.

Kaj pa Sirija?
Bejrut/Tel Aviv – V zadnjem izraelskem napadu 
v bližini Damaska so bili ubiti trije vojaki sirske 
vojske, neodvisni opazovalci so k padlim prišteli 
še štiri pripadnike milice, ki jih podpira Iran. Gre 
za že šesti napad Izraela na sirske cilje letos, s 
tem pa želi preprečiti povečanje vpliva Irana v tej 
razdejani državi. Izraelska vojska napadov urad-
no sicer ne želi komentirati. DPA, N.B.

Inflacija v Španiji
Madrid – Inflacija se v Španiji povečuje z največjo 
hitrostjo po letu 1989. Do februarja je znašala že 
dober odstotek več kot januarja, skupaj 7,4 %. Na 
mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin 
zviševale za 0,6 %, medtem ko so se pred mese-
cem dni znižale za 0,4 %. Na inflacijo vplivajo 
višje cene hrane, brezalkoholnih pijač ter goriva 
in nafte. DPA, STA, N.B.

Bidnu pada podpora
Washington – Ameriški predsednik Joe Biden se 
tudi v lastni stranki sooča s padanjem podpore. 
Lanskega marca je imel med demokrati 95-ods-
totno podporo, ta se je do letošnjega januarja 
znižala na 76 %. Manj ga podpirajo vse demo-
grafske skupine, volivci mu najbolj zamerijo 
slabo upravljanje epidemije in gospodarstva, ni 
pa pozabljen tudi kaotičen umik vojske ZDA iz 
Afganistana. PEW, DPA, N.B.

Ali obstaja upanje 
za Ukrajino?

PO SVETU

Janez Žura
foto: flickr

Članice Nata in Evropske unije so ostro nastopile proti ruskemu predsedniku Putinu, ki je 
pred slabim tednom nad Ukrajino poslal rusko vojsko. Predsednica evropske komisije Ur-

sula von der Leyen pa je Ukrajino tudi povabila v zavetje Evropske unije.
     Kot navaja spletni portal Euronews, so spopadi po podatkih, ki jih je predstavila visoka 
komisarka Združenih narodov, Michelle Bachelete, do konca vikenda terjali več kot sto življenj 
in več sto ranjenih. Dodala je, da je število najverjetneje veliko višje. Ukrajinske oblasti sicer 
poročajo o smrti več tisoč ruskih vojakov, konec vikenda pa naj bi bilo poškodovanih tudi že 
352 ukrajinskih civilistov, kar ruska stran zanika. Nasploh poteka močna medijska vojna, polna 
nasprotujočih si informacij z vseh strani, še posebej glede števila žrtev in pripisovanja krivde 
za napade na civilne cilje, zato je težko dostopati do resničnih podatkov. Po eni strani Evropska 
unija onemogoča dostop do ruske tiskovne agencije Sputnik in medijskega portala Russia Today, 
po drugi strani ruska stran dela enako. Največja razlika je v tem, da je Ukrajina v Evropi po 
novem prikazana kot od nekdaj cvetoča demokracija, ne pa kot leglo oligarhov, nacionalizma in 
kriminala, kot so jo opisovali do nedavnega. 
     Slab milijon ljudi je državo že zapustilo. Večinoma gre za ženske, otroke in starejše, saj po 
ukazu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega moški državljani stari med osemnajst 
in šestdeset let države ne smejo zapustiti. Prav tako namerava osvoboditi zapornike z vojaškimi 
izkušnjami, da bi pomagali pri obrambi države. Ostali se skrivajo v zakloniščih in postajah 
podzemnih železnic, da bi ubežali ruskemu obstreljevanju s težkim orožjem. Svet Združenih 
narodov pripravlja nujno razpravo o ruski invaziji na Ukrajino, na kateri pa ne bo ruskega zunan-
jega ministra Sergeja Lavrova, ki udeležbo zavrača zaradi sankcij sprejetih proti Rusiji.
     Ruski predsednik in njegovi odposlanci vztrajno ponavljajo, da so operacije ruske vojske 
v Ukrajini posledica ukrajinskega nespoštovanja dogovora iz Minska in kršenja pravic rusko 
govorečega prebivalstva v Ukrajini, predvsem v samooklicanih neodvisnih republikah Lugansk 
in Doneck, ki ju je Rusija, tik preden je v njiju poslala svoje čete, tudi priznala. Druga boleča 
ruska točka pa je vztrajno širjenje Severnoatlantskega zavezništva proti ruskim mejam, čeprav 
naj bi Nato ob razpadu Varšavskega pakta dal zavezo, da se ne bo širil proti vzhodu.
     Evropska unija je zaprla zračni prostor za ruska letala in izločila ruske banke iz organi-
zacije Swift, ki v poslovanju združuje preko enajst tisoč bank in finančnih institucij iz več kot 
200 držav. Posledično je ruski rubelj že izgubil več kot trideset odstotkov svoje vrednosti. Ker 
Ukrajina ni članica Nata, ostale članice vanjo ne smejo napotiti svojih čet, lahko pa ji pomagajo 
z vojaško opremo in orožjem. Tako je za oborožitev Ukrajine predvidene pol milijarde evrov. 
Tudi ameriški predsednik Joe Biden je podpisal odlok, po katerem bodo ZDA v okviru vojaške 
pomoči Ukrajini namenile 600 milijonov dolarjev.
     Nekatere članice Evropske unije so svojo pomoč v obliki različne humanitarne pomoči in 
orožja že poslale, med njimi tudi Slovenija, ki bo po napovedih ministra za obrambo Mateja 
Tonina v oddaji 24ur zvečer Ukrajini poslala tudi pošiljko čelad, pušk in streliva. Po poročanju 
RTV Slovenija pa je vlada sprejela še sklep, ki poenostavlja uporabo slovenskega zračnega pros-
tora za vojaška letala zavezniških držav in je tudi že v uporabi, saj so na brniškem letališču že 
začela pristajati vojaška tovorna letala. 
     Medtem sta se na ukrajinsko-beloruski meji na prvih pogovorih sestali ukrajinska in ruska 
delegacija. Ukrajinska delegacija je vnaprej izpostavila zahtevo po prekinitvi ognja in umiku 
ruskih čet iz celotnega ozemlja države, ruska pa je bila o svojih pogojih bolj skrivnostna. Na 
prošnjo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je francoski predsednik Emmanuel 
Macron poklical Putina in zahteval takošnjo ustavitev ofenzive proti Ukrajini, ta pa je izrazil 
voljo po sodelovanju, seveda ob upoštevanju pogojev, ki zajemajo rusko suverenost nad Kri-
mom, demilitarizacijo in denacifikacijo Ukrajine in njen nevtralen status, je v izjavi po pogovoru 
predsednikov zapisala ruska vlada. “
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SOSESčiNA

V luči agresije Ruske federacije nad Ukrajino 
je malo nehvaležno pisati o lokalnih temah.

No, pozornost javnosti, ki jo je nase privlekla 
kriza na vzhodu Evrope, je prinesla vsaj malo 
olajšanja premieru Republike Hrvaške Andreju 
Plenkoviću glede domačih vprašanj lokalnega 
pomena. 

Kaja Šeruga
foto: wiki

Vlada na trepalnicah
Saša Paprić
foto: sta

“

“

Multimilijonar ob socialno 
stanovanje  

Konec februarja je svoje so-
cialno stanovanje na Dunaju 

izgubil Siegfried Wolf, podjetnik 
in investitor, katerega premoženje 
je sicer ocenjeno na pol milijarde 
evrov. Seveda tudi prijateljuje v 
najvišjih krogih avstrijske politike 
in ga trenutno preiskujejo zaradi 
korupcije in izogibanja davkom, 
da o njegovih povezavah z Rusijo 
sploh ne govorimo.
      Dunaj slovi po svojem do-
brem sistemu neprofitnih stano-
vanj, v katerih živi kar četrtina 
Dunajčanov. Stanovanja so v im-
enu družbene in ekonomske inte-
gracije dostopna tudi srednjemu 
sloju. 
     Mesečni dohodek najemnikov 
je lahko največ 3500 evrov neto – 
zdrava plača za avstrijske razmere, 
a drobiž za Wolfa, ki je lastnik 
še dveh drugih stanovanjskih hiš 
v mestnem središču, v katerih 
oddaja stanovanja in pisarne ter 

pet hektarjev velikega posestva na 
Spodnjem Štajerskem.
     V dolgi karieri je bil 64-let-
nik na mnogih vodilnih pozicijah. 
Med drugim je bil direktor Magne 
International ter predsednik nad-
zornega sveta ÖBAG in evropske 
veje ruske banke Sberbank, od 
koder je ravno naznanil odstop. Od 
septembra 2021 je lastnik tovarne 
MAN v Steyrju, zdaj pod imenom 
Steyr Automotive, ki naj bi od 
2023 sodelovala z ruskim GAZ, 
kjer je Wolf tudi solastnik.
     Ko je revija Profil januarja raz-
krila zgodbo javnosti, je Wolf v 
izgovor povedal, da se je v stano-
vanje vselil kot mlad vajenec leta 
1978 in »že zelo dolgo ne živi več 
tam,« ni pa razložil, zakaj so bili 
na naslovu pogosto prijavljeni nje-
govi sorodniki. Medtem na Dunaju 
na socialno stanovanje čaka okoli 
17.000 ljudi – verjetno je le red-
kokateri med njimi milijonar.

Darko Horvat (s Počivalškom v Murskem Središču, 2020)

    Urad za zatiranje korupcije in organizirane-
ga kriminala je namreč 19. februarja pridržal 
ministra za podjetništvo in obrt Darka Horvata 
kot osumljenca zaradi prirejenega dodeljevanja 
nepovratnih sredstev in spodbud prek razpisov 
ministrstva, ki ga je vodil. Le nekaj dni pred tem 
je premier Plenković v odgovor na kritike opoz-

icije izjavil: »Četudi se postavite na trepalnice, 
ga ne bom odstavil!«
     Opoziciji se nazadnje vseeno ni bilo potrebno 
postaviti na trepalnice, da bi premier zamenjal 
ministra, saj je vendarle neprijetno imeti v svo-
jih vrstah člana vlade, ki so ga aretirali.  
      V tej isti preiskavi je urad zajel tudi partnerja 
HDZ-jevske vladajoče večine, podpredsednika 
vlade iz vrst SDSS Borisa Miloševića. Primer 
je samo nadaljevanje niza predhodnih afer, ki 
so po nekem neverjetnem naključju vse po vrsti 
povezane z vladajočo HDZ.
    Opozicijski voditelji so zato že pozvali na 
razpis izrednih volitev. Poslanka sabora Sandra 
Benčić iz vrst stranke Možemo! je še izpostavi-
la, da »vlada mogoče ni padla, ampak je pro-
padla.« 
    Celotna afera se je zgodila malo mimo širše 
javnosti zaradi nove vojne v Evropi, ki ima 
na žalost grozen potencial, da postane nova 
svetovna vojna. V tem kontekstu je predsednik 
Zoran Milanović sklical vrhovno poveljstvo 
oboroženih sil in tajnih služb, jasno poudaril 
solidarnost z Ukrajino ter obsodil napade ruskih 
vojaških sil.

Siegfried Wolf
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RECENZiJA

Dober teden nazaj je zmagovalec tekmovanja EMA 2022 postal mlad 
kolektiv dijakov Gimnazije Celje - Center, imenovan LPS (Last Pizza 

Slice). Ali je šlo za veliko presenečenje ali ne, nas na tem mestu ne zanima 
toliko. Je pa dejstvo, da za zasedbo zmaga na tem dotičnem tekmovanju 
pomeni nek preboj v t. i. mainstream. Kako lahko sicer mladi glasbeniki 
prodrejo iz alternative oziroma kako lahko poskrbijo za prepoznavnost in 
kje se jih sploh lahko predvaja? 
     Za mnenje smo se obrnili na Nika Drozga, pomočnika vodje glasben-
ega programa Kina Šiška in vodjo programa Špil lige, iz katere so denimo 
izšli Joker Out, Koala Voice in Lumberjack in kjer so se kalili tudi LPS 
(3. nagrada žirije in 4. po izboru občinstva leta 2020), ter Žigo Drofenika, 
soustanovitelja glasbene agencije SonicTribe, zastopnika Universal Music 
Publishing Group v Sloveniji ter enega od žirantov letošnje edicije Špil 
lige. Slednji je povedal, da »za mlade glasbene zasedbe s svojstvenim, a 
poslušljivim glasbenim izrazom, ki začenjajo glasbeno pot, načeloma ni 
večji problem prodreti na nacionalne radie (Val 202 jih zelo podpira, v 
manjši meri tudi Radio MB, Radio KP, Radio SI) in v neki meri tudi na 
nacionalno televizijo – oddaja Videotrak je zelo demokratična in zavrti 
tudi videospote alternativnih zasedb.« Podobno komentira tudi Drozg, a 
opozarja, da se na nacionalnih radiih, »ki imajo 40 % slovenske kvote, 
popularna glasba tam lahko predvaja, če ima dovolj spodobno produkci-
jo (enako je v primeru vizualnih medijev) in če jim jo izvajalci sploh 
pošljejo, česar pogosto ne naredijo.«
     Poleg predvajanja glasbenih vsebin v medijih je v prvi vrsti pomembno 
sámo kvalitetno igranje na odru. Drofenik poudarja, da so lahko mediji 
za glasbenike »edino okno v medijski mainstream Slovenije, vse ostalo 
jim ostaja zaprto do trenutka, ko si na terenu z rednim koncertiranjem 
in dobro živo izvedbo svojih nastopov sami zgradijo zvesto bazo pub-
like. Temu potem sledi dober odziv na YouTubu ter plačljivih spletnih 
pretočnih platformah, kot je Spotify, kar nato v povratni zanki morda vodi 
v močnejšo in bolj potencirano pojavnost v elektronskih in tiskanih medi-
jih.« Našteva tudi pomembnost večjega hita, promocijski material, »šele 
potem sledi prodaja fizičnih nosilcev in prihodek iz pretočnih platform.   
Kakšna licenčnina za TV oglas, ki sledi kot rezultat pojavnosti benda in 
moči muzike, pa je samo češnjica na vrhu torte.«
     Vendar pa je za vse našteto pomembno vložiti večletni napor ter po 
mnenju Drozga sprejeti neke »tržne in promocijske mehanizme«, ki jih 
»alternativni bendi pogosto a priori zavračajo.« Meni, »da je vsem v in-
teresu imeti večje koncerte, redkokdo pa je pripravljen vložiti ogromno 
količino denarja in dela na vseh nivojih – od promocije, opreme, vaj, 
izpopolnjevanja v pisanju besedil in drugega brez česar ni velikih kon-
certov.« Nadaljuje, da »gre še vedno pogosto za zgrešeno romantiziranje 
glasbenega posla in upanje na to, da te nekdo ‘odkrije’ in potem čez noč 
postaneš zvezda.«

Ostri ritmi - Andrej Štular, Srečko Kos-
ovel (Forum, 2021)

Težka pot 
od garaže 

do radijskih valov 
Brigita Gračner
foto: LPSfb

Pia Nikolič

“ “

Po Jožetu Plečniku je dobil svoj strip tudi Srečko Kosovel. Natančeje, 
dobila ga je njegova poezija. Verzi o nizkotnih bojih za nizkotne 

cilje, umirajoči Evropi, gnoju, ki je zlato in o dobi, ki še nikoli ni bila 
tako velika po svojih vprašanjih in tako bedna po svojih odgovorih, ka-
kor je naša, tudi stoletje po nastanku odsevajo družbene aktualnosti in 
opozarjajo na nespremenljivo stanje človeštva ali bolje, njegove eksist-
ence in razmerij v družbenih odnosih.
     Kosovel, ki je – kot pritiče pravemu slovenskemu umetniku – do-
bil priznanje za vsa svoja dela šele nekaj desetletij po smrti, bi moral 
Andreja Štularja srečati že prej. Njegova likovna interpretacija pesmi 
nas prisili k mirnejšemu ritmu branja. Ponekod se vendar srečamo le z 
enim verzom na stran, ki se zato toliko bolj vtisne v spomin in bralca 
pošlje po poti večkratnega premisleka še preden obrne list. Spet drugič 
se verzi čez stran polagoma upogibajo kot hrbtenica delavca v tovarni 
ali se znajdejo v vlogi pripovedovalca bolj klasične vrste stripa. Štular 
je v Ostre ritme namreč zlil več svojih že tako številnih strasti, ki se 
vijejo od fotografiranja, ustvarjanja lutk ali scenografije do ilustraci-
je in nabiralništva. Pesem Destrukcije je tako denimo postavljena v 
črno-bele kvadratke s čopičem narisanih shiranih suhljatih in mejno 
grotesknih podob ljudi, ki so ponekod le sence samih sebe. Pesem Na 
ulici pa je kolaž oziroma asemblaž različnih izrezkov iz fotografij, 
predmetov in barvnih likov, ki jim je s sopostavitvijo verzov na strani 
Štular vdihnil novo življenje v drugi podobi.
     Umetnik je že v preteklem delovanju pokazal neverjetno sposob-
nost za umeščanje najdenih predmetov v nek nov kontekst. Stripovska 
slikanica Medved je recimo nastala s pomočjo fotografiranja raznovrst-
nih najdenih predmetov, ki jih je povezal v podobe iz pravljice. Različni 
kamenčki za oči, vejice za hišo, deli tkanine za zavese in tako naprej. 
Ob odprtju Cukrarne v Ljubljani je razstavil veje, ki jih je na breg na-
plavila Ljubljanica, ki teče ob galeriji. Na isti razstavi pa je Cukrarno 
upodobil s kockami sladkorja.
     V Ostrih ritmih je za vsako pesem izbral drugačen slog, drugačno 
črkovno vrsto, drugačno tehniko. Tako je nedvoumno razločil različne 
pesmi med seboj in jih avtorsko zaznamoval. Za konec je postregel 
še z nekaj lastnimi stihi, ki so se mu porodili ob prebiranju prezgodaj 
umrlega pesnika s Krasa in jih dal upodobiti svojim znanim prijateljem 
iz vrst ilustracije in oblikovanja.

LastPizzaSlice v akciji

GLASBA

Različne tehnike Srečka Kosovela
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Londonski nogometni klub Chelsea je ob 
začetku ruske invazije na Ukrajino pod 

drobnogledom. Lastnik kluba – rusko-izraelski 
poslovnež Roman Abramovič – je pred dnevi 
sporočil, da upravljanje kluba prenaša na Chel-
seajev dobrodelni sklad. To v praksi pomeni, 
da v primeru izgube dovoljenja za vodenje 
kluba Abramovič ne bi zašel v hujše birokrat-
ske težave. S tem je potrdil svojo predanost in 
navezanost na nogometni klub, ki ga je z izdat-
nimi finančnimi vložki (ti bi lahko znašali kar 
milijardo in pol britanskih funtov) od leta 2003 
povedel med evropsko elito. Lanska druga osvo-
jitev najprestižnejše evropske nogometne trofeje 
– Lige prvakov – je ta Chelseajev status le še 
potrdila. Prvič je Chelsea postal celinski prvak 
leta 2012.
    Chelseajev nedeljski poraz proti Liverpoolu 
po maratonskem streljanju enajstmetrovk v fi-
nalu Ligaškega pokala je pomenil drugi poraz 
kluba v pokalnih finalih v dobrem letu.
     Chelsea se je pod Tuchlovim skrbstvom uvrstil 
v finale vseh tekmovanj na izpadanje, v katerih 
je sodeloval. Izjema je lanski Ligaški pokal ali 
Carabao Cup – iz tega je Chelsea izpadel že v 
četrtem krogu, a tedaj še pod vodstvom bivšega 
trenerja Franka Lamparda. 
    Chelsea je bil sredi lanskega maja na Wem-
bleyju poražen v finalu Angleškega pokala (FA 
Cup), kjer ga je presenetil Leicester City. Zato 
pa je ob koncu maja v obračunu z Manchester 
Cityjem dobil finale evropske Lige prvakov, ki 
se je odvil v Portu. Minuli mesec je Chelsea sta-
ro celino zastopal tudi na svetovnem klubskem 
pokalu v Abu Dabiju. V finalu tega tekmovanja 
je bila londonska ekipa močnejša od brazil-
skega Palmeirasa, prvaka Južne Amerike. To je 
bil prvi naslov svetovnega klubskega prvaka za 
Chelsea. Na tribunah stadiona Mohammed bin 
Zayed je bil opažen tudi klubski lastnik. Zadnji 
Chelseajev nastop pred tem, ki ga je Abramovič 
spremljal v živo, je bil finale na Portugalskem. 
     V fantastičen šopek nedavnih uspehov, s kat-
erim se ne more primerjati noben drug nogomet-
ni gigant, pa le pogojno sodi tudi uvrstitev na 
končno 4. mesto v Premier ligi ali na angleškem 
prvenstvu v lanski sezoni. Chelsea deset kro-
gov pred koncem v domači ligi ta čas zaseda 3. 
mesto, toda za trenutno vodilnim Manchester 
Cityjem zaostaja praktično neulovljivih 16 točk. 
Medtem ko je pomisel o novem, skupno sed-
mem (šestem pod Abramovičevim lastništvom) 
državnem naslovu za Chelsea že utopična, pa so 
londonski Blues še vedno med favoriti v letošnji 

izdaji tako FA pokala kot tudi Lige prvakov. 
Razmislek o trenutni tekmovalni kondiciji gre v 
smeri dileme, zakaj je Chelsea uspešen na tek-
movanjih na izpadanje in manj v ligi. O tem več 
v 2. delu tega podlistka.
    Tajkun židovskega rodu Roman Abramovič 
ostaja med najbolj izpostavljenimi ruskimi 
državljani, ki se jih omenja kot znanca preds-
ednika Vladimirja Putina in zato upravičenega 
do ostrih finančnih sankcij ali celo zajetja dela 
premoženja. Na seznamu ruskih oligarhov, 
tesneje povezanih s Putinom, ki ga dopolnjuje 
britanska vlada, naj Abramoviča ne bi bilo. 
Milijarder, ki poseduje številne ruske železarne, 
črpališča energentov in rafinerije, je od nakupa 
nogometnega kluba pa do leta 2015 stalno bival 
v Londonu, kjer je postal zelo priljubljen.    
     Njegova pomoč mestu, še zlasti najrevnejšim 
prebivalcem britanske metropole in tamkajšnji 
zelo vplivni židovski skupnosti, infrastrukturne 
prenove, temeljita razširitev Chelseajevega 
vadbenega kompleksa v bližnjem Cobhamu in 
vzpostavitev ene najbolj uspešnih nogometnih 
akademij pri Londončanih ne bodo pozabljene. 
   Sicer se je v času ohladitve odnosov med 
Veliko Britanijo in Rusijo – zaradi afer z zas-
trupitvijo prebeglih ruskih agentov – Roman 
Abramovič preselil v Izrael, kjer je pridobil tudi 
potni list. Tam sedaj posluje in potuje (tudi) kot 
izraelski državljan.
    55-letni Roman Abramovič je prvi vrhunec 
svojega navdušenja nad nogometom doživel ob 
virtuoznih predstavah ukrajinskega asa Andrija 
Ševčenka. 
Ta je bil do lanskega poletja tudi selektor ukra-
jinske nogometne reprezentance, sicer pa je 
1999–2006 nastopal za italijanski Milan. Chel-
sea je Ševčenka v svoje vrste naposled zvabil 
za začetku sezone 2006/2007. Kot napadalno 
krilo je bil leta 2004 nagrajen s priznanjem za 
najboljšega nogometaša na svetu (Zlata žoga ali 
Ballon d’Or). Pri modrih je vztrajal le sezono in 
pol, zbral 48 nastopov in dosegel 22 zadetkov. 
S svojo družino je od tedaj stalno nastanjen v 
Londonu. 
     V ukrajinsko zastavo ogrnjeni Ševčenko je v 
nedeljo na svojem tviterju objavil družinski por-
tret z množičnih demonstracij proti ruski agresi-
ji na Trafalgarskem trgu. Le nekaj ur zatem je 
iz krogov, ki so blizu ukrajinskemu državnemu 
vrhu, prišlo sporočilo, da je v priprave na more-
bitna mirovna pogajanja med Rusijo in Ukra-
jino kot možni posrednik povabljen tudi Roman 
Abramovič.

Antun Katalenić

Uspešen uvod v novo 
sezono

Gimnastična zveza Slovenije je ob koncu febru-
arja predstavila reprezentance, ki bodo v moški 
in ženski športni gimnastiki ter ritmični gimnas-
tiki nastopale v sezoni 2022. Na prvi uspeh niso 
dolgo čakali, saj je že na prvi tekmi svetovnega 
pokala v nemškem Cottbusu telovadka Tjaša 
Kysselef v finalu preskoka prepričljivo ugnala 
konkurenco.

Okrogla obletnica na 
ledu

Slovenski hokej letos obeležuje častitljivo oblet-
nico. Mineva namreč 90 let od prve hokejske 
tekme na območju Slovenije, ki jo je odigrala 
ljubljanska Ilirija, ko se je s celovškim KAC 
pomerila 7. februarja 1932. Skoraj stoletje 
pozneje se ljubljanski hokejisti še vedno merijo 
s tekmeci iz Avstrije, kjer si je ekipa Olimpije v 
ligi ICEHL zagotovila napredovanje v končnico.

Paralimpijske igre na 
Kitajskem

Med 4. in 13. marcem bodo v Pekingu 
potekale 13. zimske paraolimpijske igre, na 
katerih bo slovenske barve branil paraalpski 
smučar Jernej Slivnik. Sicer bodo tekmovanja 
športnikov invalidov potekala v šestih discipli-
nah, in sicer alpskem smučanju, biatlonu, curl-
ingu, smučarskem teku, deskanju in teku na 
smučeh.

Karting prek meje
Slovenski kartisti so v italijanskem Jesolu odprli 
sezono AMZS državnega prvenstva v kartingu. 
Dirko, ki je potekala v sklopu srednjeevropske-
ga prvenstva, je zaznamovala številna medn-
arodna udeležba. Od Slovencev je najbolj 
navdušil Taj Kovačič, ki se je v kategoriji senior-
jev zavihtel na visoko tretje mesto v generalni 
razvrstitvi.

Veteranski uspehi
Po dveletnem zatišju se tudi veteranska atle-
tika zopet prebuja. V Bragi na Portugalskem 
se je med 20. in 27. februarjem odvijalo Evrop-
sko veteransko prvenstvo v dvorani. Sloven-
ske barve je zastopala 10-članska ekipa, ki je 

domov prinesla kar 14 odličij.

Chelsea (London), 1. del 

Matjaž Ambrožič
foto: wallpaperacces

MEGAšPORT
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za vas ropotata Špiro Škrtoc & Pele Makelele   foto: sta, wiki

>>> Kamniška znamenitost dežele 
Kranjske in bivši predsednik vlade, 
Marjan Šarec Volodimirju Zelenskemu 
zavida njegovo priljubljenost. Sosedje 
pravijo, da se gre vsako sredo valjat 
po travniku, da se tako vsaj namenoma 
opeče na koprivah. PRESS 

>>> Janeza Janšo obsodili na tri mese-
ce pogojne zaporne kazni s preizkusno 
dobo enega leta zaradi žaljivega tvita, 
ki je letel na novinarki nacionalne tel-
evizije Mojco Šetinc Pašek in Eugenijo 
Carl. »Kar se Janezek nauči, to Janez 
zna, navada pa je železna zavesa«, je 
tvitnil. PRESS

>>> Goriški antagonist Robert Golob, 
predsednik politične stranke Giban-
je Svoboda, predočil volivcem svojo 
predvolilno kampanjo. Glavno pesem 
kampanje je predstavil pevski zbor Ka-
taklizma komunizma, ki je uvodoma 
zapel priljubljeno partizansko pesem 
»Sivi Golube, prijatelju stari.«  PRESS

>> Nekdanji predsednik uprave Luke Koper Robert 
Časar in ostali priveski so bili v ponovnem sojenju v 
zadevi Beltinci oproščeni vseh obtožb. Spomnimo, v 
dogovoru z Inženiring Graj je ta Luki Koper zaračunaval 
preveč zasoljene cene storitev, ki niso bile opravljene. 
Na tak način naj bi pridobili za mišjo dlako več kot mili-
jon evrov premoženjske koristi. 
Koprsko višje sodišče je sodbo razveljavilo in zadevo 
vrnilo v ponovno sojenje. V sindikatu Luke Koper so 
zgroženi in že planirajo roštiljado. Aktualni predsednik 
nadzornega sveta, slavni kuharski mojster Franci Ma-
toz, bo za fešto priskrbel futr in že ponosno razkazuje 
svoje korito. Najraje meša drek, pravijo. PRESS

>> Boris Popovič, bivši popsi Mestne občine 
Koper, je na novinarski konferenci na-
padel Slovenko leta, Janeza Janšo, zaradi 
kraje barvne kombinacije pri nagovoru 
državljanom ob izbruhu vojne v Ukrajini. 
Janez je v nagovoru nosil kravato z rumeno-
modro barvno kombinacijo, ki so, navaja-
mo: »barve Kopra, mona.« Ob novinarskem 
vprašanju o tem, ali se zaveda situacije v 
Evropi, je Popovič novinarjem zabrusil, naj 
ne vtikajo nosa tja, kamor ga ne bi smeli in 
ob sunkovitem obratu s svojo napo povzročil 
manjši zračni vrtinec. Nastala je le materi-
alna škoda. PRESS

NAPALM

č a s  - č a r 
>> Bojda-minister Hojs je v domovino velikodušno povabil veliko število ukrajin-
skih beguncev. Medtem ko so panslovani od navdušenja skoraj izgubili pamet 
zaradi srce parajoče geste, pa smo izvedeli, da so Hojsevi nameni drugačni, 
čisto materialni - na mejah bo za razliko od afganistanskih s slovanskimi tel-
efoni, ki so menda boljši (in pravoverni) imel mnogo večji zaslužek. Po volitvah 
najbrž računa na bleščečo kariero v telekomunikacijah.  PRESS

Alo,
Hojs! 

EKSPRESS

ARES in EROS
>>> Novemu ukrajinskemu predsedniku 

ni dovolj, da je samó bog vojne - rad bi se 

izkazal tudi na področju spolnosti. 

Tako so v ruskih obratih za kondome zabr-

neli stroji s točno poimenskim posvetilom 

vsem Richardom, ki ga ne izvlečejo ‘do-

volj hitro’. Kdaj bo na vrsti Joe, Olaf ali 

Janez, še ne razkriva. PRESS *Dick je krajša različica imena Richard

*
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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
Glavni urednik: 
Željko Urumović

KOLOFON Namestnika odg. urednika: 
Saša Komerički, Pia Nikolič

Oblikovanje: Nejc Bahor
Naslovnica: STA, stock
E-pošta: 
urednik@megafon.si

www.megafon.si 

ZA MOžGANE

srednji

lahek

težji

Drage bralke in bralci! 

Obveščamo vas, da bomo tokratni fond za nagrade (300 evrov) v 
celoti darovali Zvezi prijateljev mladine Slovenije za sirote iz Ukrajine.  

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE 
POLJE
PROLETARSKA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA
IBAN: SI56 3300 0000 1303 865
BIC: HAABSI22
KODA: CHAR
NAMEN: pomoč sirotišnici LUGANSK - LVOV
SKLIC: SI00  706
SMS: pošlji SMS z besedo PRIJATELJ5 na 1919

Tudi vi lahko pomagate prek zgornjega računa, sklica ali SMS 
sporočila. 

Uredništvo 

č a s  - č a r 



STRiP

Naloži si mobilno aplikacijo in bodi na tekočem!

Gašper Krajnc


