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Podražitve
»Odvisnost od ruskega uvoza je precej večja, možnosti za kratkoročno ukrepanje, recimo preus-
meritev na druge trge ali hitra sprememba energetske politike, pa precej manjše. Vsaj na kratek 
rok bi embargo imel celo večji negativni učinek na EU kot na rusko gospodarstvo.« STRAN 14
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Jaka Virant

Energetska kriza? 
»Kako ćemo, 
Lahovnik, ćemo!«

Večkilometrske vrste pred bencinskimi čr-
palkami, redne »šok terapije« ob mesečnih 

stroških ogrevanja in elektrike, varčevanje 
pri hrani. Ne, ne gre za futuristične sanjarije 
Georgea Millerja, niti za mitsko preteklost iz 
glav volivcev Slovenske demokratske stranke, 
ko v samoupravnem socializmu ni bilo sadnih 
jogurtov. Energetska kriza nas je zadela tukaj in 
zdaj, v demokratični in samostojni Sloveniji s 
svobodno gospodarsko pobudo vpisano v usta-
vo. Kaotično stanje na trgu energentov, ki ga od 
ruskega priznanja samostojnih ljudskih repub-
lik Doneck in Lugansk in posledičnega vojnega 
napada na Ukrajino pretresa »kšeftanje« s ter-
minskimi pogodbami, se v skoraj istem trenut-
ku pozna v žepih državljanov. Po začetku vojne 
je vrednost terminskih pogodb za dizelsko gori-
vo zaradi uvedbe sankcij proti Rusiji zrasla za 
več kot 70 odstotkov, a že naslednji dan upadla 
za 15 odstotkov. Še več tektonskih premikov so 
doživele terminske pogodbe za zemeljski plin. 
Cena plina na amsterdamski borzi je z 71,85 
evra za megavatno uro od 21. februarja do 7. 
marca zrasla na 212 evrov za megavatno uro, 
še isti dan pa je ta terminska pogodba dosegla 
vrtoglavih 335 evrov za megavatno uro.
     S številkami se zaradi njihove nestabilnosti 
torej ne splača ukvarjati, kvečjemu lahko ugot-
ovimo, da Slovenije Ruska agresija na Ukraji-
no v smislu energetske krize ni presenetila, saj 
smo državljani nestabilnost ali po domače hudo 
podražanje ogrevanja začutili že z začetkom 
zime.
    Na tem mestu se postavlja logično vprašanje, 
kaj ima s ceno energentov na trgu Slovenija kot 
država. A odgovora ni potrebno iskati predolgo, 
vrnimo se le v september leta 2020, ko je vlada 
liberalizirala trg goriv. To je storila po zagot-
ovilih vernikov v ontološko vrednost »proste 

NAMESTO UVODNIKA

»Ne samo da ni novih ponud-
nikov na trgu, madžarski MOL 
je celo napovedal prevzem 120 

črpalk OMV Slovenija.«

roke trga«, ki predvideva, da bo deregulacija 
trga vedno privedla do večje konkurenčnosti, ta 
pa bo preprečila dvigovanje cen. Manj kot dve 
leti pozneje se te napovedi slišijo tako utopične, 
kot so se marsikomu na dan deregulacije. Ne 
samo da ni novih ponudnikov na trgu, madžar-
ski MOL je celo napovedal prevzem 120 črpalk 
OMV Slovenija, zaradi česar se je konkurenca 
zmanjšala. A vladni guru za liberalizacijo tr-
gov in eden izmed idejnih vodij korupcije pri 
gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj 
Matej Lahovnik je prepričan, da deregulacija ni 
kriva za naraščanje cen: »Sama sprostitev cen 
naftnih derivatov tu nima kakšnega posebnega 
vpliva, kajti sedanje cene so po vsem svetu pos-
ledica višjih cen nafte in zemeljskega plina, ki 

so povsod dosegle rekordne ravni.«
    Seveda se lahko strinjamo, da je trenutno 
krizo v največji meri povzročila vojna v Ukra-
jini, a zanimivi so predvsem odzivi slovenskih 
oblasti na socialno katastrofo, ki jo povzročajo 
dnevne podražitve energije. Ne splača se ko-
mentirati razsvetljenoabsolutističnih medijskih 
akrobacij predsednika vlade Janeza Janše v Ver-
saillesu, ko je v slogu Marije Antoanete držav-
ljane pomiril, da lačni ne bodo, le manj vrst 
rogljičkov bodo morali jesti. Veliko bolj povedni 
so vladni ukrepi za reševanje socialne krize. V 
začetku prejšnjega meseca je v okviru desetega 
protikoronskega paketa zakonov vlada uvedla “*Kakor bomo, bomo zlahka

edino rešitev za kakršenkoli družbeni problem, 
ki ga zazna – energetske vavčerje v vrednosti 
150 evrov. Le da teh ne bo prejelo le 150 tisoč 
prebivalcev, ki jih vlada označuje za socialno 
najbolj ogrožene prebivalce, temveč vsi upoko-
jenci, ne glede na socialno stanje, poleg njih pa 
še družine z vsaj tremi otroki, kar skupaj znaša 
okoli 700 tisoč državljank in državljanov.
    Poleg »vavčerizacije« socialne politike je vla-
da še pred dodatnim zaostrovanjem krize zaradi 
razmer v Ukrajini in kazni za rusko gospodarst-
vo, pristala tudi na – ne boste verjeli – regulacijo 
gospodarstva. Gospodinjstva so tako tri mesece, 
začenši z marcem, oproščena plačevanja om-
režnine, hkrati pa je vlada znižala tudi cene 
trošarin električne energije in energentov. Seve-

da so izdatno pomoč dobili tudi vsi deležniki, ki 
sodelujejo v trgu energentov na veliko – skoraj 
15 tisoč gospodarskih subjektov je tako prejelo 
enkratne dodatke, kar je državno blagajno stalo 
70 milijonov evrov.
    Po začetku vojne in posledičnem divjanju 
cen plina in nafte, je vlada reagirala šele včeraj 
(ponedeljek), ko je predsednik Janša napove-
dal, da zaradi nestabilnih razmer na trgu, kljub 
Lahovnikovim nasprotnim napovedim, sledi 
regulacija najvišjih maloprodajnih cen goriva. 
Regulacija in deliberalizacija je kot kaže edino 
primerno zaščitno sredstvo pred nevarnostmi 
vsemogočne proste roke trga.

*



PARLAMENTARiZiRANJE

“

Vavčerizacija tudi voucherizacija -e [váučer] ž (á) pol. upravljanje 
družbe z uporabo dokumentov o vnaprejšnjem plačilu določenih storitev, 
ki jih izdaja vlada državljanom: vavčerizacija demografske politike

Problem vavčerizacije državne politike ni v tem, kam se javni denar, 
ki se ga preko vavčerjev usmerja v določene gospodarske panoge, 

izteka, temveč v samem temelju vavčerizacije. Kaže namreč na to, da 
oblast nima razdelane ideje, kako trajnostno, strateško, preudarno in kar 
je še takih besed, upravljati državo in zato z enkratnimi fi nančnimi bon-
bončki zgolj sanira področja, ki v javnosti sprožajo največ ogorčenja.
    Tako smo za časa vlade Janeza Janše v dveh letih prejeli kar šti-
ri različne vavčerje. Najprej nam je Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo pod vodstvom Zdravka Počivalška poleti 2020 dalo prve 
turistične bone. To je na prvi pogled delovalo kot izražanje sočutja s 
koronsko pretresenimi državljani, a le naivnežu se je skrilo dejstvo, da 
je z vavčerji gospodarski minister, ki je po vsebini predvsem turistični 
minister, poskušal ohraniti ali zaradi zaprtih mej celo povečati tok kapi-
tala v turistične dejavnosti. Leto kasneje smo prejeli drugi turistični bon, 
ki ga je bilo moč vnovčiti tudi za kulturne proizvode. Očitno je torej, da 
vavčerizacija politike pomeni predvsem, da z javnim denarjem upravlja 
ogorčenje javnosti.
    Vsi državljani, razen otrok mlajših od 12 let in starostnikov, ki se 
ne bodo udeležili izobraževanja o sodobni tehnologiji, bomo prejeli 
digitalni bon. V tem primeru javnega denarja ne razporeja ogorčenje, 
temveč gre za upravičevanje položaja ministra brez listnice Marka Bo-

risa Andrijaniča, zadolženega za digitalizacijo. Boni ne bodo odpravili 
logističnih in birokratskih težav, s katerimi se državljani vsakodnevno 
srečujemo, bo pa zato napolnilo žepe proizvajalcem informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije, s katerimi minister Andrijanič tako rad sklepa 
neobvezujoče pogodbe.
    Enako pomanjkanje politično ekonomske strategije izraža tudi ener-
getski bon, ki bo poskušal sanirati socialno krizo zaradi deregulacije 
cen energentov in kasneje vojne v Ukrajini. Ne odstopa niti predvolilna 
obljuba Nove Slovenije, da bo mladim podelila bon za izobraževanja o 
zdravem in kakovostnem partnerskim odnosom ter pripravi na zakon 
– čisto naključje je, da prav taka izobraževanja izvaja zavod Iskreni, 
najtesneje povezan s stranko NSi. Ob tem zagovorniki prostega trga 
niti ne pomislijo, da se demografi ja učinkovitejše rešuje z izboljšanjem 
pogojev za delovanje socialne države in države blaginje. Pričakova-
li bi, da bo vlada zaradi javnega ogorčenja uvedla tudi denimo vavčer 
za sindikalno organiziranje ali stanovanjski vavčer - a pričakovanja so 
zaman, saj ogorčenje delavske javnosti vlada ne sliši tako dobro kot 
ogorčenje menedžerske javnosti. O tem priča odziv vlade na dve vrsti 
zahtev prejšnji teden. Ko so delavci v vzgoji in izobraževanju zahtevali 
spoštljiv odnos in sorazmerno višino plače, je vlada objavila izmišljene 
mesečne prejemke zaposlenih, da bi s tem pokazala na kapricioznost 
stavkajočih. Medtem je oblast – tako moralno kot dejansko s spremembo 
davčne zakonodaje – izrazila solidarnost z lobisti iz AmCham, Združen-
jem Manager in Gospodarsko zbornico Slovenije. Pravne osebe so pač 
pomembnejše od fi zičnih,

Vavčerizem
Jaka Virant

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

V Celju se pripravljamo na volitve. Jurij

Lepe pozdrave z Mrzlice (1122m). Klara

So moji sosedje na drogah? Jana

3T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -   š t .  7  -   1 8 .  m a r e c  2 0 2 2



4 T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -   š t .  7  -   1 8 .  m a r e c  2 0 2 2

Halo, pomoč, tukaj požar
Ljubljana – S ponedeljkom je po vsej drža-
vi razglašena velika požarna ogroženost, 
prepovedano je izvajanje vseh aktivnosti, 
ki predstavljajo požarno nevarnost. Zara-
di suhe zime prihaja do manjših požarov 
trave, grmičevja in podrasti v gozdu, pa 
tudi do večjih požarov. Padavin ni pričak-
ovati do konca naslednjega tedna. STA, NB

Za pol dražji plin
Ljubljana – Cene zemeljskega plina in elek-
trične energije so se v zadnjih treh mesecih 
spet povečale. Za gospodinjstva je bil ze-
meljski plin dražji za 2 %, elektrika pa 
cenejša za 9 %. Za podjetja se je plin po-
dražil za kar 47 %, elektrika pa za 11 %. 
STA, NB

Krka ob milijardo
Novo mesto – Sankcije proti Rusiji prinaša-
jo hude posledice za farmacevtsko druž-
bo Krka, cena delnice se je v ponedeljek 
ustavila pri 80 evrih. Od začetka konfl ikta 
so se delnice pocenile za več kot četrtino, 
Krka pa je s tem izgubila več kot milijardo 
evrov. Krka ima v Rusiji proizvodne obrate, 
tam pa ustvari približno četrtino prihodkov. 
Zaradi težav z dobavo je ob desetino dobič-
ka tudi podjetje BETI. STA, NB

Brzdanje cen goriva
Ljubljana – Vlada je z začetkom tedna 
določila najvišje maloprodajne cene goriv. 
Za liter neosvinčenega 95-oktanskega 
bencina bo treba odšteti 1,503 evra, za lit-
er dizla pa 1,541 evra, ukrep bo veljal 30 
dni. Cilj vlade je, da se umiri stanje na trgu 
pogonskih goriv, zagotavlja pa, da je goriva 
v Sloveniji dovolj ter da se potrošnikom ni 
treba bati pomanjkanja. STA, NB

Varni z več orožja?
Ljubljana – Vlada je ta teden predstavila in-
vesticije v Slovensko vojsko. Med drugim bi 
obnovili vseh osem helikopterjev oziroma 
kupili nove. Poleg nakupa transportnega le-
tala bi kupili tudi 45 oklepnih vozil Boxer. 
Proizvodnja in dobava teh vozil je sicer up-
očasnjena zaradi številnih tehničnih napak, 
opozicija pri tem opozarja tudi na podvo-
jeno ceno nakupa. Investicije niso povezane 
z varnostno situacijo v svetu, ampak so bile 
že predhodno načrtovane, poudarja Minis-
trstvo za obrambo. STA, NB

Črna obletnica
Ljubljana – V ponedeljek je minilo dve leti 
odkar je pri nas ugasnilo prvo življenje za 
posledicami okužbe z virusom covid-19. 
Cepilo se je nekaj več kot polovica preb-
ivalcev, epidemije, ki je v dveh letih terjala 
več kot 6400 življenj, pa še ni konec. Minu-
lo nedeljo so potrdili 907 okužb, aktivno 
okuženih je bilo več kot 25 tisoč. Zaradi 
covida-19 je bilo hospitaliziranih 174 bol-
nikov, na intenzivnih oddelkih pa 59.

PO DOMAčE

Jaka Virant
foto: STA/Anže Malovrh

Že nekaj let je očitno, da 
Stranka Alenke Bratušek 

po tem, ko je njena predsed-
nica prenehala zasedati mesto 
novega obraza, išče podporo 
predvsem v volilnih bazah 
ostalih strank, še posebej 
stranke DeSUS. 
     To se prepričljivo kaže že v strankinih 
programih. Medtem ko v temeljnem progra-
mu upokojenska vprašanja zasedajo častitlji-
vo drugo mesto na prioritetni listi, takoj za 
mladimi; je v programu za aprilske volitve 
upokojenstvo šele sedma točka. A brez skr-
bi, upokojenska problematika je omenjena 
že vsaj v točkah zdravje ter prehrana, kmeti-
jstvo in gozdarstvo, saj si prizadevajo, da bi 
dobičke od prodaje lesa in vode usmerili v 
pokojninsko blagajno.
Letos se prvič zdi, da bi, kljub plehkosti pro-
grama, SABu lahko uspelo. Sploh po tem, 
ko je nekdanja predsednica stranke DeSUS 
Aleksandra Pivec najprej prelomila predvo-
lilno obljubo o nesodelovanju s stranko SDS, 
nato pa zaradi korupcijske afere še odstopila 
z ministrske in strankarske funkcije. Temu je 
sledilo popolno neskladje strankinih organov 
in članov s samovoljnim oportunističnim 
delovanjem poslancev, stranka DeSUS pa je 
kot vse kaže odšla v zasluženi politični pokoj.
Tako je v začetku septembra lani, ko je iz 

dežja pod kap, iz DeSUSa v SAB, prestopi-
lo približno 250 (zdaj že nekdanjih) članov 
upokojenske stranke. Za še močnejšo srčno 
bolečino takratnega vodstva DeSUS je stran-
ka SAB poskrbela s klasičnim prevzemom 
teritorija, saj je tiskovno konferenco ob prid-
ružitvi novih članov izvedla na terasi gostišča 
Livada, ki je predvsem pod vodstvom Kar-
la Erjavca predstavljala DeSUSov glavni 
odločevalski štab. Iz pojasnil predsednikov 
petih lokalnih odborov, ki so po novem tudi 
predsedniki lokalnih odborov SAB v teh 
občinah, prestop v Stranko Alenke Bratušek 
ni potekal na individualni ravni, ampak so 
se lokalni odbori v teh občinah odločili za 
izstop iz DeSUS in razpustitev lokalnega 
odbora, hkrati pa so se včlanili v SAB in us-
tanovili nov lokalni odbor te stranke.
Da Stranke Alenke Bratušek ne bi doletela 
podobna usoda, kot je upokojensko stranko 
po upokojitvi dolgoletnega predsednika Kar-
la Erjavca, ji tako preostane le novačenje 
družbene skupine, ki velja za najbolj zveste 
volilce – to so upokojenci. Ne zato, ker bi 
se SAB posebej močno zavzemal za inter-
ese upokojencev, nenazadnje se njihova pro-
gramska izhodišča v tem polju ne razlikujejo 
bistveno od idej preostalih strank združenih 
v KUL, temveč zato, ker upokojenci trenutno 
nimajo političnega zastopstva v parlamentu. 
Ali krajše, upokojenci so še zadnja vez med 
Stranko Alenke Bratušek s političnim živl-
jenjem – ali bo SAB upokojenski ali pa ga 
ne bo.

Politična penzija

“
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KOPER/IZOLA Gospodarski minister Zdravko Počivalšek 
je v ponedeljek sporočil medijem, da je vlada določila najviš-
jo maloprodajno ceno pogonskih goriv – 1,503 evra za liter 
95-oktanskega bencina ter 1,541 evra za liter dizelskega gori-
va. Omejitev maloprodajne cene goriva velja za vse bencin-
ske servise v državi in je določena za obdobje trideset dni. 
Minister je ob tem pojasnil, da so ceno izračunali na podlagi 
sedemdnevnega reprezentativnega povprečja, ki ga Ministrst-
vo za infrastrukturo pošilja Evropski komisiji. 
Iz družbe OMV Slovenija so sporočili, da so že uveljavili nove 
cene ter da do nadaljnjega iz ponudbe umikajo prodajo »goriva 

KOPER Obalno kulturno stičišče Libertas je minuli 
vikend ponovno odprlo svoja vrata. Gosti namreč razstavo 
Rock Istra/Rock Istria 1965–2000, ki obiskovalce popelje 
skozi različna obdobja ustvarjanja rock glasbe v Slovenski 
Istri. Svoj del k razstavi so in bodo prispevali tudi številni 
občani in prebivalci, ki bodo delili svoje fotografi je, pred-
mete in druge spomine. Brezčasne zgodbe o rockovskem 
ustvarjanju bodo brezplačno na ogled vse do 2. maja, od 
srede do sobote med 17. in 20. uro.
    Razstava svoj pogled usmerja v glasbeno zvrst, ki je v 
50. letih minulega stoletja spremenila način izvajanja in 
poslušanja glasbe ter prispevala k oblikovanju rockovske 
subkulture praktično povsod po svetu. Pričujoča razstava se 
osredotoča na tiste izvajalce iz istrskega rock and roll milje-
ja, ki so glasbeno ustvarjanje kronali z izdajo vsaj enega al-
buma, na katerem izmed fi zičnih nosilcev zvoka, s poudar-
kom na izvajalcih in zasedbah, kot so Kameleoni, Faraoni, 
Bumerang, Labirint, Platana, Prizma, Marko Brecelj, Dese-

V Libertasu 
niso pozabili 
na stare čase
Uredništvo, ekoper.si

LOKALNO

ti brat, Delirium, Idiogen, Karamela, Zebra Imago, Bazar, Plexus 
solaris, Salem, No Limits, Spirits, Revolver, Valter brani Sarajevo, 
Halo, Pudding Fields, 3 Bote, Zmelkoow ter Stane Bakan. 
    Seveda so istrsko rock sceno soustvarjali tudi številni drugi glas-
beniki in zasedbe, ki ustvarjanja niso kronali z objavo avtorskih 
albumov. Razstavo bodo sproti dopolnjevali z novimi eksponati. 
Otvoritev razstave so z mini koncertom popestrili člani zasedbe 
Karamela, ki so šele po dobrem desetletju od največjih glasbenih 
uspehov (leta 1998) z izdajo avtorskega prvenca izpolnili pogoj za 
udeležbo na pričujoči razstavi. Poleg preživelih prič rockovskega 
ustvarjanja v Istri med leti 1965 in 2000 jih je zopet iz prve vrste 
poslušala 101-letna Olga Ogrin, legendarna menedžerka Kamele-
onov. 
    Razstavo si je zaradi sprotnega dopolnjevanja z novimi gradivi 
vredno pred njenim zaprtjem ogledati še enkrat. “

V Slovenski Istri 
cenejši bencin 
kot v 
preostali Istri
Uredništvo
foto: pixabay

višje kakovosti MaxxMotion Diesel«, ki ga zavoljo omejitve ne 
smejo prodajati po ceni višji od določene. Ne glede na ome-
jitve lahko maloprodajno ceno 100-oktanskega bencina še ved-
no določajo sami (trenutno se cena 100-oktanskega bencina na 
OMV črpalkah giblje okoli 1,85 evra za liter). 
    Po poročanju Siola so v družbi Petrol pojasnili, da na ceno 
goriva poleg cene naftnih derivatov na globalnih trgih vpli-
va tudi menjalno razmerje med dolarjem in evrom, državne 
davčne obremenitve in takse.
    Cene pogonskih goriv pri sosedih so nekoliko višje od naših 
– v Buzetu (HR) bi za liter 95-oktanskega bencina odšteli 13 
HRK (1,72 evra), v Trstu (IT) pa približno 2,13 evra za liter 
enakega goriva. Kljub temu, z izjemo črpalke v Škofi jah, in-
vazije italijanskih voznikov na obalne bencinske servise ni zaz-
nati.
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Medtem ko se svet še vedno 
otepa posledic pandemije 

covid-19 in se hkrati pozornost 
javnosti obrača proti šokantni 
ruski invaziji na Ukrajino, nas 
je doseglo poročilo medvlad-
nega panela za podnebne spre-
membe. Skupina strokovnjakov opozarja, 
da je zadnji čas za razogljičenje gospodarstva 
in vpeljavo zelene energije. Ironično prav preko 
Ukrajine proti Evropski uniji, odvisnici od rus-
kega plina, potekajo ključni plinovodi. Zaradi 
vojne so se dvignile cene fosilnih goriv. Bodo 
tokrat geopolitične okoliščine prispevale k 
ekološki streznitvi? 
    Informacije o onesnaženosti zaradi visoke 
vsebnosti ogljika se kažejo v vseh ekosistemih. 
Ti povratni učinki naj bi se enormno povečali z 
vsako dodatno stopinjo globalnega segrevanja. 
To je najpomembnejša ugotovitev, o kateri je 
poročala delovna skupina. Primeri, ki jih nav-
aja poročilo, so alarmantni: povečano število 
požarov v naravi, množično odmiranje dreves, 
ogromna količina ogljika v šotiščih, tako sub-
arktičnih kot tropskih. Opazno je aktivno tal-
jenje permafrosta, kar povzroča sproščanje treh 
glavnih toplogrednih plinov. Sprošča se metan, 
več od pričakovanj je v ozračju tudi ogljikovega 
dioksida, prav tako se nabira dušikov oksid. 
    Objava poročila na gibanje na borzah ni imela 
vpliva. Zaradi zloveščih opozoril in ugotovitev 
ni zanihala niti vrednost ene same delnice. In-
vazija na Ukrajino je povzročila vsaj nekaj nes-
tanovitnosti, borzni kazalci so nekaj dni nihali, 
a glavna posledica vojne – zvišanje cen nafte 
– je pozitivno vplivala na delnice energetskih 
podjetij. 
    Bo vojna v Ukrajini res prisilila EU, da pospeši 
vpeljavo obnovljivih virov energije? Energetska 
stvarnost Evrope je namreč kruta. Po nekaterih 
ocenah Nemčija za ruski plin in nafto odšteje 
640 milijonov evrov na dan. »Delež uvoza je 
bil do nedavnega še višji, vendar je Rusija lani 
začela zmanjševati dobavo plina v Evropo,« je v 

LOKALNO

Simon Smole
foto: STA/Lena Dujc

Objava svetovnega podneb-
nega poročila na gibanje 
na borzah ni imela vpliva. 

Zaradi zloveščih opozoril in 
ugotovitev ni zanihala niti 

vrednost ene same delnice. 

svojem poročilu zapisala Mednarodna agencija 
za energijo. Kako doseči energetsko neodvisnost 
kontinenta, že nekaj časa razdvaja strokovnjake 
in lobije v dva tabora. Prvi podpirajo samooskr-
bo z energijo iz lokalnih in manj onesnažujočih 
virov, kot je tekoči plin, ali celo z jedrsko energi-
jo, torej diverzifi kacijo virov; drugi mislijo, da je 
čas za bolj ambiciozno energetsko prenovo, ki bi 
jo dosegli z vetrno, sončno in drugimi zelenimi 
viri energije.
    Nekateri menijo, da načrt Evrope, da omeji 
svojo odvisnost od ruskega plina z diverzifi kaci-
jo, torej z lokalnimi viri fosilnih goriv in uvozom 
tekočega zemeljskega plina iz ZDA in drugod, ni 
niti realen niti stroškovno učinkovit. Povečanje 
uvoza fosilnega plina in gradnja novih terminal-
ov za utekočinjen zemeljski plin, ki bi se začeli 
uporabljati šele čez tri do štiri leta, bi nas pogna-
la globlje v podnebno krizo. Nemčija razmišlja, 
da bi podaljšala delovanje jedrskih elektrarn, 
predvidenih za zaprtje, najverjetneje pa bo pov-
ečala tudi uporabo premoga. Obenem Nemčija 
načrtuje gradnjo dveh terminalov za utekočin-
jeni zemeljski plin. Tudi v Sloveniji je energet-
ski minister ob zaostrovanju razmer v Ukrajini 
omenjal gradnjo plinskega terminala, kasneje pa 
je o potrebi po terminalu na naši obali govoril 

tudi premier Janez Janša. 
    Ketan Joshi, avtor in komunikator podnebnih 
znanosti iz Osla je mnenja, da imamo »znanje o 
tem, kako integrirati vetrno in sončno energijo 
v kompleksne, medsebojno povezane omrežne 
sisteme, vsekakor je to tehnično in ekonomsko 
izvedljivo.« Ena od večjih težav so dolgotrajni 
postopki odobritve vetrnih in sončnih projektov, 
ki na primer v Italiji trajajo tudi do sedem let, 
zato v tej državi primanjkuje zmogljivosti za 
proizvajanje čiste energije, potrebnih za dose-
ganje zastavljenih podnebnih ciljev. 
     Lobiji fosilnih goriv, ki izdatno fi nančno pod-
pirajo svoje interese, so že dolgo v protiofenzivi. 
Na prejšnjem podnebnem vrhu v Glasgowu so 
bili celo tako uspešni, da je Evropska komisija 
zemeljski plin začasno označila za zeleno en-

Plinski terminali kmalu 
na obali?



KOPER Uporabniki storitev koprske občinske up-
rave lahko od danes večino vlog v celoti 

izpolnijo in oddajo elektronsko. Na občini pravijo da nov, izboljšan 
sistem e-vlog prinaša bistveno hitrejši, preprostejši in preglednejši 
postopek oddaje vlog na daljavo, ki med drugim omogoča elek-
tronsko podpisovanje vlog ter neposredno plačilo – za elektronsko 
oddajo tudi cenovno ugodnejših - upravnih taks. 
    Z novim sistemom e-vlog Mestna občina Koper dopolnjuje 
dosedanje načine oddaje vlog (osebno in po elektronski pošti) ter 
razširja njihov nabor. Po novem je v Kopru elektronska oddaja 
mogoča za večino vlog, ki jih občina sprejema, med drugim to 
velja tudi za postopek pridobitve potrdila o namenski rabi zeml-
jišča in lokacijske informacije, za prijavo prireditve, obratovalne-
ga časa ali kršitve ter za subvencioniranje varstva otrok. Vse vloge 
so dostopne na občinski spletni strani www.koper.si. Tiste vloge, 
ki že omogočajo oddajo v elektronski obliki, so ustrezno označene 
in jih je trenutno 19. Na občini zagotavljajo, da bodo v prihodnje 
ta nabor še okrepili in tako postopoma zmanjšali količine upora-
bljenega papirja.
    Dodajajo še, da se z nadgradnjo sistema bistveno izboljšuje 
uporabniško izkušnjo, ker nov sistem omogoča hitro, preprosto 
in varno oddajo vlog kjerkoli in kadarkoli. Obrazci, ki jih je obči-
na prenovila, poenotila in poenostavila, so oblikovani na način, 
da uporabnika vodijo po zahtevanih podatkih, kar zmanjšuje 
možnost napak in zagotavlja večjo pravilnost vnesenih podatkov. 
Ob tem omogočajo preprosto dodajanje prilog in zahtevanih do-
kumentov ter neposredno plačilo upravne takse s plačilnimi kar-
ticami, VALÚ Moneto, NLB klikom, mBills ali z nalogom UPN, 
kar bistveno skrajša celoten postopek reševanja vloge.
    Sistem poleg tega zagotavlja zakonsko skladno podpisovan-
je vlog (z uporabo kvalifi ciranega digitalnega potrdila oziroma 
storitev SI-PASS in smsPASS), kar uporabnikom prinaša dodatno 
ugodnost – za 4,5 evra nižjo upravno takso. To sicer ne velja za 
vloge za pridobitev lokacijske informacije in potrdila o namenski 
rabi zemljišča, za katere je predpisana taksa v fi ksnem znesku.

Poenostavljena 
elektronska 
oddaja vlog 

Uredništvo, ekoper.si

ergijo. Zanimivo, da je župan Ljubljane na tiskovni 
konferenci razkril, da mesto uporablja indonezijski 
premog, za nakup katerega je plačala dodatnih 30 
milijonov evrov zaradi tako imenovanih kuponov. 
Emisijski kupon je splošen izraz za potrdilo, ki 
dovoljuje izpust ene tone toplogrednega plina v 
ozračje. V energetski sestavi glavnega mesta sicer 
prevladuje uporaba »zelenega« zemeljskega plina. 
    Pred časom smo lahko prebrali, da namerava na 
vzhodu države, v Prekmurju, britanska korporacija 
pridobivati plin z lomljenjem kamnin (frackingom), 
kar predstavlja veliko tveganje za vodni sistem. V 
ZDA lobiji pod pretvezo energetske vojne z Rusijo 
že zahtevajo ukinitev okoljske regulacije, ki jim je 
onemogočila raziskovalno vrtanje in omejila prido-
bivanje zemeljskega plina s frackingom. Kaže, da 
bodo prav podjetja, ki se ukvarjajo s tehnologijami, 
ki povzročajo izpust nevarnih kemikalij v naravo, 
največ iztržile iz trenutne krize.
    Ne pozabimo, da sta bila nafta in plin prav tako 
motiva za začetek vojne v Ukrajini. Vojni konfl ikt 
je prizadel energetsko infrastrukturo in trge, a po-
treba po gorivu se ne zmanjšuje, zato se podjetja 
in države, kot uči zgodovina, zatečejo k bolj škod-
ljivim in manj učinkovitim alternativam. Kot kaže, 
tudi tokrat ne bo nič drugače. “ “
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Eden glavnih razvojnih 
problemov Slovenije od 

njenega nastanka dalje je 
pomanjkanje in nedostopnost 
stanovanj, predvsem za mlade.   

Nemalokrat se stanovanjska stiska razreši šele 
z dedovanjem, ko stari starši vnukom zapustijo 
nepremičnino in jih s tem osvobodijo bivanjske 
tesnobe. Pomislimo, kako mlad par začenja sa-
mostojno življenje: tudi če partnerja prejemata 
dve povprečni plači in za srednje veliko stano-
vanje plačujeta najemnino 600 evrov, ne moreta 
najeti posojila za nakup lastnega stanovanja. Zdi 
se, da je položaj brezizhoden, saj večina ljudi, 
ki zasluži plačo v višini med minimalno in pov-
prečno plačo zaradi nepremičninskih razmer, 
ki se v tej državi že desetletja ne spreminjajo, v 
resnici ne more kupiti stanovanja. 
     Država poskuša na različne načine regulirati 
nepremičninski trg. Za socialno ogrožene gradi 
neprofi tna stanovanja, ki pa jih kljub temu ni do-
volj. Občinski stanovanjski skladi in Stanovan-
jski sklad RS oddajajo stanovanja za neprofi tno 
najemnino. Za del prebivalstva je tudi ta previso-
ka, zato jo občine v teh primerih subvencionira-
jo. V primeru, da ne izpolnjujete kriterijev ali pa 
ne želite več let čakati na neprofi tno stanovanje, 
so za najem na voljo tudi stanovanja po prilago-
jenih tržnih cenah, ki pa niso občutno nižje in 
tako ne prispevajo k uravnoteženju ponudbe ne-
premičnin in stabiliziranju cen na trgu. 
     V soseski stanovanjskega sklada Novo Brdo v 
Ljubljani je tako za enosobna stanovanja potre-
bno odšteti od 322 do 402 evrov na mesec. Ob 
tem je potrebno upoštevati, da ta stanovanja niso 
opremljena. Za nakup kuhinje, kavča in pralne-
ga stroja mlademu paru ne preostane drugega, 
kot da najame potrošniški kredit. To pomeni, 

Vrednost kvadrat-
nega metra up-
orabne površine 
stanovanja re-
publiškega skla-
da je 2495 evrov, 
ljubljanskega pa 
1981 evrov. 
da bosta ob dokaj dragi najemnini in visokih 
stroških naslednjih pet let odplačevala še več 
tisoč evrov kredita. Za primerjavo poglejmo na 
Dunaj, ki recimo nudi dostop do ugodnih zeml-
jišč tistim, ki gradijo stanovanja. Mesto podpira 
tudi lastništvo in zato omogoča najem ugodnih 
kreditov. Nasprotno je stanovanjski kredit pri 

Neuresničljive sanje 
mladih: 

imeti lastno
 stanovanje

nas vezan na hipoteko, kar v praksi pomeni, da 
starši zastavijo svojo nepremičnino, da bi se lah-
ko otroci zadolžili. 
     Pri pregledu gradnje neprofi tnih stanovanj 
naletimo na nov sistemski absurd. Gradnja 
stanovanj Republiškega sklada je luksuznejša, 
zato za enak denar zgradijo manj stanovanj 
kot Mestna občina Ljubljana. Upoštevajoč ko-
munalni prispevek (tega je namreč ljubljanski 
sklad oproščen), je vrednost kvadratnega me-
tra uporabne površine stanovanja republiškega 
sklada 2495 evrov, ljubljanskega pa 1981 evrov. 
V Sloveniji po nekaterih ocenah primanjkuje 
10.000 stanovanj. Je ob tem dejstvu res potre-
bno, da imajo stanovanja senčila na električna 
vodila? Prav lahko si je predstavljati udobno 
bivanje, četudi se senčila ne premikajo avtomat-
sko in skladno z lego sonca. Tudi talno ogre-
vanje in protivlomna vrata nista nujna pogoja 
za spodobno življenje. Nenazadnje se bo cena 
najemnin oblikovala stroškovno. Če bodo na-
jemniki v stanovanje vgradili opremo, ki pov-
ečuje porabo elektrike ali gretja, sploh v času 
energetske krize, se posledično izdatek države 

Simo Smole
ilustracija: Jernej Žumer 
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“

povečuje, ta bo zato imela na voljo manj denarja 
za novogradnje. 
     V dokumentarcu Pritisk, ki ga je režiral Fre-
drik Gretten leta 2019, so lepo prikazane pasti 
takšnih nadgradenj. Velike fi nančne korporacije 
kupujejo agencije z najemnimi socialnimi stano-
vanji, kar se že dogaja v Nemčiji in drugod po 
svetu. Novi lastniki po nakupu izvedejo man-
jše prenovitvene posege, ki jim sledi enormno 
povišanje najemnin in posledično velika stiska 
oziroma izselitev stanovalcev. Pri nas zaenkrat 
država ne prodaja socialnih stanovanj podjet-
jem, a visoki stroški vzdrževanja jo bodo lahko 
s časom prisilili, da se bo s prodajo osvobodila 
bremena.
     S spremembo zakonodaje so pred kratkim 
stanovanjski skladi dobili zakonsko pravico, 
da lahko redno preverjajo najemnike, ki so se 
v neprofi tno stanovanje vselili pred letom 2003. 
A vlada je v zakonodajo vrinila izjemo; vsem 
najemnikom, ki so tudi imetniki stanovanjske 
pravice in vsem tistim, ki so ostali v denacion-
aliziranih stanovanjih, se za izgubo privilegija 
plačevanja neprofi tne najemnine ni potrebno 
bati. Stanovanjski skladi za nekatere najemnike 
neprofi tnih stanovanj torej ne morejo preveriti, 
ali so ti glede na svoje dohodke še vedno up-
ravičeni do neprofi tne najemnine. Najemnik z 
najvišjim dohodkom, ki je plačeval neprofi t-
no najemnino je zaslužil več kot 4200 evrov 
mesečno, so izbrskali na portalu Pod črto. Cen-
zus za ohranitev neprofi tne najemnine je sicer 
izjemno visok, znaša dvakratnik povprečne 
slovenske plače. Pravico do neprofi tne najem-
nine tako obdrži tudi oseba z več kot 2000 evri 
mesečnega dohodka. 
     Na Dunaju so ubrali drugačno strategijo in 
že desetletja pospešeno gradijo vse vrste stano-
vanj, tako je mesto sámo največji najemodajalec 
socialnih stanovanj. V lasti ima več kot dvesto 
tisoč stanovanj (okoli dvajset odstotkov), na-
menjenih različnim družbenim skupinam. Zave-
dajo se tudi, da morajo ta stanovanja prilagoditi 
stanovalcem v smislu funkcionalnosti in višine 
najemnine, ki si jo uporabnik lahko privošči. 
Tudi skladi pri nas morajo imeti jasno sliko 
za koga gradijo stanovanja, kakšen je socialni 
položaj njihovih najemnikov, kakšne so njihove 
potrebe in tudi kakšni so splošni stanovanjski 
trendi v primerljivih okoljih po Evropi. Smisel-
no je prilagajati gradnje stanovanj fi nančni 
zmožnosti najemnikov. Predvsem se zavedati, 
kje je zgornja fi nančna meja za najem, da člove-
ku ostane zadosti denarja za dostojno življenje. 
Država in občine bi morale z raznimi ukrepi 
spodbujati ali usmerjati denar v produktivne in-
vesticije, kot so dostopna stanovanja. Sicer bo že 
naslednja generacija ostala brez pomoči staršev 
in bo raje srečo in stanovanje iskala na nekaj sto 
kilometrov oddaljenem Dunaju.

Delavnica
Tečaj programiranja v Phytonu
23. 3. ob 17:30, Klub študentov občine Koper
Učenje programskega jezika ob sredah, ki bo trajalo do 18. 5.

Film
Prasica, slabšalni izraz za žensko
23. 3. ob 20:00, Art kino Odeon
Slovenska alter komedija o obdobju življenja, ko se preprosto zatak-
neš in ne veš kako naprej.

Delavnice za otroke
25. 3. ob 14:00, Mestna knjižnica Izola
Ustvarjalna delavnica kvačkanja za osnovnošolske otroke.

Stand-up komedija
Zbogom korona, mi gremo na dopust
25. 3. ob 20:00, Kulturni dom Izola
Komik Perica Jerković in kantavtor Robert Petan v glasbeni stand-up 
komediji.

Gledališče
Ne sprehajaj se no vendar gola
26. 3. ob 19:30, Gledališče Tartini Piran
Komična enodejanka o povzpetnikih, skorumpirani politiki, rumenem 
tisku, naveličani ženi poslanca, pomenu javnega mnenja in tragi-
komičnemu boju za neoporečno fasado.

Glasba
Pozdrav pomladi: Katalena
26. 3. ob 20:00, Avditorij Portorož
Skupina, ki navdih črpa iz zapuščine slovenskih ljudskih pesmi, je 
lani praznovala 20 let in ob tem jubileju izdala deveti album Kužne 
pesmi.

Razstava
Rock Istra 1965-2000
Na ogled do 2. 5., od srede do sobote 17:00 - 20:00
Potovanje skozi različna obdobja rock glasbe v Slovenski Istri.

KULTURNI 
NAPOVEDNIK
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Mitja Osolnik se z glasbo ukvarja že 25 let, 
zdaj se je začel ukvarjati tudi z lastno pro-

dukcijo. Je v slovenski reprezentanci kegljanja, 
vozi kolo in predvsem nikoli ne more biti pri miru. 

    Ob vsem tem se zanaša na svojo orientacijo in pametni telefon, saj je 
od rojstva slep. 
    »Zame slepota ne pomeni invalidnosti, bolj bi jo opisal kot neprak-
tično. Največji problem je defi nitivno logistika, vendar imam zelo dobro 
orientacijo. Težave imam bolj s tem, če moram na primer na bankomat, 
pa se izkaže, da je zaslon na dotik, ali pa, ko moram oprati perilo, pa dam 
napačne barve skupaj,« pove Mitja in pojasni, da svoje slepote nikoli ne 
daje v ospredje.
    »Slep sem od rojstva, ampak tega nikoli nisem poudarjal. Tudi ko sem 
pel na obletnicah, porokah, s čimer sem se preživljal, ljudje niso nikoli 
rekli, poglej slepega, ki poje, ampak poglej, kako lepo poje. Včasih se je 
zgodilo, da kdo sploh ni opazil, da ne vidim,« v smehu pojasni Mitja in 
doda: »Odvisno je, kako si naravnan. Jaz vedno stremim k temu, da o 
težavah ne jamram, ampak jih rešujem. Super je, če imaš podporo koga, 
ki vidi. Jaz imam veliko ljudi, mojo partnerko in prijatelje, ki jih lahko 
pokličem tudi ob treh zjutraj.«
    Svojo sedanjo partnerko, s katero sta skupaj že 20 let, je spoznal na 
taboru slepih. »Redko ima nekdo od slepih videčo partnerko. Večina si 
partnerje najde že v šoli. Težko je, ker nimaš povezave z ostalim svetom, 
si negotov, res je tudi, da se tukaj vidijo predsodki. Koliko videčih si želi 
biti z invalidom?« pove Mitja.

Izpit iz »slepčevstva«
    Slepim ljudem vedno želimo pomagati, vendar ni nujno, da si tudi 
oni tega želijo: »Vsakič ko kam prvič pridem, moram narediti izpit iz 
»slepčevstva«. Ljudje so skoraj uslužni, vsi bi radi pomagali, ampak ve-
likokrat s to pomočjo naredijo več škode kot koristi. Če boste kdaj imeli 
opravka z nekom slepim, mu nikoli ne vsiljujte pomoči, ker je včasih to 
samo ovira. Meni se je nekoč zgodilo, da mi je ena gospa na vsak način 
hotela pomagati, meni pa se je mudilo na avtobus in bolj kot sem ji razla-
gal, da ne potrebujem pomoči, bolj mi jo je ponujala in bila na koncu celo 
užaljena, ko sem jo zavrnil,« pove Mitja. 

Glasba je moja ljubezen
    Ker kot slep težko dobiš službo, se je preživljal s petjem. Zdaj ustvar-
ja lastno produkcijo, saj je, kot pravi, naporno, da si cele noči naokrog. 
»Glasba je moja ljubezen. V glasbo sem se zaljubil prek radia – radio je 
namreč medij za slepe, televizije pač ne moremo gledati. Zame je bilo to 
okno v svet. Prva harmonika sicer ni dolgo zdržala, je končala s prereza-
nim mehom, ker me je zanimalo, kaj je notri,« pove Mitja. Ko je nekega 
večera igral v vrhniški gostilni, je bil lastnik tako navdušen nad njim, da 
so posneli pesem in ga je prijavil na enega od festivalov, kjer je osvojil 
četrto mesto. Kasneje je nastopil tudi v prvi sezoni Slovenija ima talent, 
ljudje so ga začeli prepoznavati in tako se je začela njegova pot v lastni 
produkciji.

DRUžBA

    Pametni telefoni so marsikaj olajšali. Danes je telefon Mitju v veliko 
pomoč, saj mu vse prebere. Ko fotografi ra, mu telefon pove, kaj je fotogra-
fi ral. Pametne naprave mu pomagajo tudi pri glasbi. Programi in aplikaci-
je na telefonu in računalniku mu omogočajo, da lahko prebere besedilo in 
ustvarja lastne skladbe. Ena prvih pesmi, ki jih je popolnoma sam posnel 
in uredil, je priredba Predinove Zadnje večerje. 

Član slovenske reprezentance v kegljanju
     Leta 2010 ga je poklical predsednik Društva slepih in slabovidnih in ga 
povabil v ekipo za kegljanje. Zdaj je Mitja najboljši kegljač v Sloveniji in 
ima mnogo medalj iz različnih prvenstev. Je član slovenske reprezentance, 
s katero vsako leto potujejo na tekmovanja po vsej Evropi. »Obožujem 
kegljanje, rad pa se spravim tudi na kolo. Imam tandem kolo, vozim se 
vedno tako, da je z mano nekdo, ki vidi in ta usmerja kolo,« pojasni Mitja. 

Nikoli ni maral slediti pravilom
     Šolal se je v Zavodu za slepe in slabovidne. Ker je šola za slepe in-
ternat, je med tednom tam živel, veliko pa jih ostane kar tam tudi med 
vikendi. »Navajeni smo bili nekega reda, vstaneš, zajtrk, pouk, aktivnosti, 
večerja, spanje. Jaz tega nisem najboljše prenašal. Bil sem problematičen 
otrok, nisem maral avtoritete in se nisem podrejal pravilom. Na primer 
zelo rad sem vzel tandemska kolesa in ostale slepe otroke vozil zadaj, kl-
jub temu da tudi jaz popolnoma nič ne vidim. Ampak zaradi moje odlične 
orientacije se nismo niti enkrat zaleteli,« v smehu pove Mitja.
     Pri štirinajstih letih je začel šolo obiskovati v Ljubljani, kar je pome-
nilo, da se je sam vozil z avtobusom tja in nazaj. »Zame je bilo to super, 
ker sem spoznal videče ljudi v svojem domačem okolju in se asimiliral. 
Nikoli nisem igral na karto slepote, vedno sem želel, da ljudje do mene 
ne bi drugače pristopali. Trenutno sem zelo zadovoljen. Včasih se malo 
pohecam, če me kdo vpraša, če bi rad kdaj videl in rečem, da ne, ker bi se 
moral vse na novo učiti. Ampak ja, konec koncev, zakaj bi si želel nečesa, 
česar sploh nikoli nisem poznal?«

»Slepote ne razumem kot 
invalidnost, bolj kot ne-

praktičnost.« 

»Videti« 
glasbo
Petra Znoj
foto: osebni arhiv

Razbijamo tabuje: 
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     Očitajo mu nekompetentno strokovno in 
upravno vodenje javnega zavoda in neprimer-
en odnos do zaposlenih. Vaupotič o odstopu še 
ne razmišlja. Denar bo zato iz javnega zavoda 
verjetno še naprej potekal »izrazito potratno«, 
s tem pa »ne bo odražal vsebinsko presežnih 
razstavnih ali obrazstavnih programov,« ki že 
tako delujejo z nizkimi sredstvi, neprimerljivi-
mi s tujino.     
     Cena produkcije posamične razstave v Mod-
erni galeriji lahko stane zelo različno in je od-
visna od zahtevnosti predstavljenih umetniških 
del, zahtev umetnika, zmožnosti tehnične iz-
vedbe. V to so vštete mizarske storitve, izposo-
ja tehnične opreme, izdelava načrta postavitve, 
oblikovanje in zasnova prostora. Izdelava kat-
aloga običajno predstavlja večji del stroška 
razstave.  
      Čeprav si muzeji in galerije, ki se posvečajo 
sodobni umetnosti, večinoma želijo razstavljati 
nova umetniška dela, ne predvidevajo sredstev 
za njihovo produkcijo ali za honorarje umet-
nikov. Ure in ure dela, vloženega v produkci-
jo samega umetniškega dela v ta znesek niso 
vštete, prav tako ne produkcijski stroški. Tudi 
Ministrstvo za kulturo ne razpolaga s sredstvi, 
ki bi bila namenjena izključno produkciji sodo-
bnega umetniškega dela. 
     Muzejem in galerijam ministrstvo sicer pr-
iporoča izplačilo honorarja umetniku v višini 
500 do 1000 evrov, do katerega velikokrat ne 
pride. Posledično je kontinuirana in profesion-
alna produkcija sodobne vizualne umetnosti 
predvsem stvar privilegiranih umetnikov ali tis-

Izkoriščanje 
umetnikov 
v javnih zavodih
Pia Nikolič

tih, ki jo ustvarjajo na robu, v slabih in težkih 
produkcijskih pogojih. Na drugih področjih 
umetnosti kot sta fi lm in knjiga za produkcijo 
umetniških del skrbita Slovenski fi lmski center 
in Javna agencija za knjigo, ki sredstva pre-
jemata od Ministrstva za kulturo, ter jih nato 
na podlagi razpisov razdelita med prijavitelje. 
Kaj podobnega na področju vizualne umetnosti 
pri nas ne obstaja, zato so se začeli do določene 
mere muzeji in galerije obnašati kot producenti.     
V Moderni galeriji naj bi se že vse od 
osamosvojitve držali priporočil ministrstva, 
čeprav po njihovem mnenju razstavnina - torej 
honorar umetnikom - pri skupinskih razstav-
ah denimo sploh ni nujna, kar je samo korak 
naprej od tega, da se v muzejih in galerijah v 
Sloveniji razstavnine in plačilo oziroma povr-
nitev stroškov za produkcijo novega umetniš-
kega dela, ki je nato predstavljeno na razstavi, 
niti ne ločujejo. Svetel zgled je pred kratkim 
postavila galerija Cukrarna, ki v svojem ceniku 
za skupinske razstave z več kot petnajst avtorji 
predvidela 600 evrov honorarja na osebo, pri 
razstavah petih do petnajst avtorjev 1500 evrov 
na osebo, za skupinske razstave manj kot petih 
avtorjev 3500 evrov na osebo in za samostojne 
razstave 7000 evrov, v kar niso všteta produk-
cijska sredstva.
     Vizualna umetnica Nika Autor, ki trenut-
no razstavlja v Koroški galeriji likovnih umet-
nosti, v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova 
in v Cukrarni meni, da lahko galerije delujejo 
na tak način, ker »umetniki takšne pogoje še 
vedno sprejmemo, ker se ne znamo povezati in 
zahtevati dostojnega plačila za korektno oprav-
ljeno delo in ker je v muzejskem in galerijskem 
svetu zahteva po plačilu za opravljeno delo 
nekaj o čemer se običajno ne razpravlja. Ko si 
mlajši delaš za simbolni kapital, za reference, 
brez plačila, da bi lahko razstavljal tudi v pr-
ihodnje. Ko si starejši pa takšna oblika dela 
postane normalizirana. Problem je v sistemu, 
pa tudi v nas samih, ker pristajamo na pogo-
je, kjer že vnaprej vemo, da za opravljeno delo 
ne bomo prejeli plačila, ali pa bomo za okoli 
tisoč delovnih ur prejeli plačilo, ki bo znašalo 
sramotnih 500 ali 1000 evrov.«     

     Verjame, da obstaja več možnih korakov 
k rešitvi obstoječega problema, ki izkorišča 
umetnice in umetnike. Eden od njih bi lahko bil 
ta, da bi se »direktorji in kustosi javnih muze-
jev in galerij, ki jih je po Sloveniji kar nekaj, 
povezali v konzorcij in skupaj pritisnili na Min-
istrstvo za kulturo, rekoč: ‘Mi ne bomo imeli 
razstavnih programov sodobne vizualne umet-
nosti z živimi umetniki, dokler ne ustanovite 
fonda za njihovo produkcijo in se ne zavežete 
k poštenemu plačilu umetnici ali umetniku.’« 
Direktor Moderne galerije Aleš Vaupotič, ki 
mu že od začetka očitajo politično nastavl-
jenost s strani vlade in mimo mnenja svetov za-
voda se zdi najmanj možen kandidat za takšno 
povezovanje. Honorarjev umetnikom zaenkrat 
ni problematiziral, so pa njegovi kritiki prob-
lematizirali dejstvo, da je za enodnevni dogo-
dek zlahka namenil dvainpolkratnik fi nančnih 
sredstev, kot jih Moderna galerija v povprečju 
nameni razstavam, ki so lahko na ogled tudi do 
pol leta, izdeluje pa se jih lahko še veliko dlje.      
     Decembra lani so v Muzeju sodobne umet-
nosti, ki ga prav tako vodi Vaupotič, organizira-
li simpozij o interpretativnih vidikih v sodobni 
umetnosti 1991-2021 ob 30. obletnici sloven-
ske samostojnosti. Program se je začel ob 10. 
uri z uvodnimi nagovori, končal pa ob 14.45 z 
javno razpravo. Vmes je bilo nekaj krajših pre-
davanj. 
     Dogodek je pospremila še izdaja posebne-
ga zbornika, ki ga je izdala revija Likovne be-
sede, katerih odgovorna urednica je čisto sluča-
jno partnerka direktorja Vaupotiča Narvika 
Bavcon. Direktor je tudi član uredništva revije, 
ki mu je, skupaj s slabim peturnim dogajanjem, 
namenil 24.500 evrov denarja javnega zavoda, 
ki ga vodi.     
A Vaupotiču denar morda ne pomeni toliko, kot 
pomeni že tradicionalno hirajočim umetnikom, 
saj po poročanju časopisa Dnevnik in na podla-
gi zapisa na spletni strani Univerze v Novi Gor-
ici še vedno redno opravlja svoje predavateljske 
obveznosti, ki zajemajo številna predavanja od 
Digitalne humanistike, Metodologije literarne-
ga raziskovanja, Osnov računalništva pa do 
Pregleda svetovne književnosti. 

Pred dobrim tednom dni so 
zaposleni v Moderni galeri-

ji na vlado, svojega direktorja 
Aleša Vaupotiča in ministra za 
kulturo Vaska Simonitija naslo-
vili zahtevo po odstopu oziroma 
razrešitvi direktorja Moderne 
galerije, saj so prepričani, da je 
ni zmožen voditi. 

“

KULTURA
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Pavel Luzin je ruski politolog, doktor mednarodnih odnosov in neodvisni 
strokovnjak za rusko zunanjo politiko in vojaško industrijo.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je posvaril, da bo tretja 
svetovna vojna, če bo do nje prišlo, jedrska. Ruske jedrske sile so 
v visoki pripravljenosti, njihove jedrske podmornice se nahajajo v 
morju blizu Norveške. Medtem so volivci v Belorusiji na referendu-
mu potrdili predlog, ki Rusiji odpira vrata za namestitev jedrskega 
orožja na beloruskem ozemlju. Rusija je pozvala ZDA, naj svoje 
jedrsko orožje odstrani z ozemlja Evrope. Kako realna je Putinova 
grožnja in možnost nuklearne vojne?
  Grožnja je stvarna, ker v ruskih vojaških načrtih obstaja koncept 
»jedrske deeskalacije«. Ta predvideva demonstrativen nestrateški jedrski 
napad z uporabo nestrateškega jedrskega orožja. V primeru, da se ob-
orožene sile soočijo z grožnjo poraza v konvencionalnem vojaškem konf-
liktu, se predvideva izstrelitev raket z jedrsko konico. Možnosti tehnične 
izvedbe takšnega napada je več: izstrelitev z vojne ladje, z uporabo tak-
tičnih bombnikov, kot sta Tu-22/M3 in Su-24/Su-34, ali z balistično ra-
keto Inskander. Namen takšnega napada je demoralizacija nasprotnika in 
deeskalacija konfl ikta pod ruskimi pogoji. Ni pa nobenega zagotovila, da 
bo ruska vojska privolila v izvršitev ukaza za napad. Putin ruski vojski ne 
zaupa. Situacija je zelo zapletena. Po mojem mnenju mora Zahod poveča-
ti podporo Ukrajini in pritisk na Rusijo, vključno s prepovedjo letenja nad 
ukrajinskim ozemljem. Potrebno je narediti vse, da se omeji maneverski 
prostor izsiljevanja z jedrskim napadom. 
Kaj menite o ruski vojaški taktiki, ki v 21. stoletju poskuša s tanki 
in pehoto hitro osvojiti velik del ozemlja Ukrajine? Ni to zastarel 
način vojskovanja? Je to eden od razlogov za relativen neuspeh 
ruske vojske?
     Taktika izhaja iz vojnega načrtovanja in same narave ruskega politične-
ga sistema. Zdi se, da so oborožene sile paradoksalno igrale manjšo vlogo 
pri načrtovanju te vojne. Njihova naloga je bila predvsem demonstrirati 
vojaško moč. Vojni načrtovalci so verjeli, da so Ukrajinci šibki in demor-
alizirani, še posebej njihova vlada. Dvomili so, da bo Zahod tako inten-
zivno podprl Ukrajino in uvedel sankcije, ki lahko uničijo rusko gosp-
odarstvo. Druga težava je, da ruski državni vrh nikoli ni zaupal vojski. 
Izvedli so vojaško reformo in nadgradnjo oborožitve, vendar so vojaške 
častnike pretvorili v birokrate z razmeroma dobrimi plačami, ki tudi na 
bojišču nimajo svojega strokovnega in neodvisnega pogleda. Ruska vojs-
ka ne pozna natančnih načrtov in pravih razlogov te vojne.
Imajo tudi ZDA vlogo pri pripravi terena za Putinovo oligarhično vla-
davino? Ali ZDA uporabljajo Ukrajince kot orodje za uresničevanje 
lastnih interesov, torej za konfl ikt z Rusijo?
     Putinova vlada ni oligarhična, tako imenovani oligarhi so prestrašeni 
in nasprotujejo vojni, ne upajo pa si tega javno povedati. Dejstvo je, da 
tudi civilna oblast ni bila pripravljena na vojno. Putin se je v tej vojni 
zanašal le na generale in polkovnike FSB (nekdanja KGB), ki resnično 
verjamejo v idejo o obnovitvi ruskega imperija. To je skupina sektašev in 
Putin izraža njihovo politično razmišljanje, čeprav imamo vtis, da gre za 
solistične odločitve popolnoma norega človeka. Drugič, Ukrajina ni orod-
je ZDA, danes je interes mednarodne skupnosti, da Rusija izgubi vojno, 
sicer se bomo soočili s popolnim zlomom mednarodnega reda.
Kako bi izgledala ponastavitev projekta ukrajinske države, če je 
to končni cilj invazije? Zdi se, da je Rusija v slepi ulici. Tudi če 
vzpostavi marionetno vlado, se ji bodo ljudje uprli.
     Ne vem. Cilj, da se državnost Ukrajine temeljno preoblikuje, je iracion-

Vojna v Ukrajini
Simon Smole
foto: osebni arhiv

Pavel Luzin, ruski politolog
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alen. Tisti, ki so to predlagali Putinu, ne vedo veliko o zgodovini, kulturi 
in sociologiji. Domnevamo lahko, da je v načrtu razdelitev Ukrajine na ra-
zlične »republike«. Posledično bi ukinili ukrajinsko državnost in kulturo.
ZDA in njihovi zavezniki so prekršili obljube, dane v 90-ih, da ne 
bodo širili vojaškega zavezništva na vzhodno Evropo, s čimer so 
pripravili teren za to konfrontacijo. Invazija je neopravičljiva, a jo 
je mogoče nekako razumeti. Je širitev Nata res edini razlog za to 
invazijo? Bi izjava Ukrajine, da se ne bo pridružila Natu, prispevala 
k ustavitvi vojne?
     Sovjetska zveza je propadla prehitro, da bi obljube formalizirala v spo-
razumih, zato ZDA in njihovi zavezniki nimajo nobenih obveznosti. Poleg 
tega so se pojavile neodvisne vzhodnoevropske države (Poljska, Estonija, 
Latvija, Litva, Češka in Slovaška, Romunija, Bolgarija, Madžarska), ki 
imajo svojo tragično zgodovinsko izkušnjo 20. stoletja. Njihovo članstvo v 
Natu je zagotovilo, da se ta izkušnja ne bo ponovila. Prav tako ne pozabite 
na usodo Jugoslavije. Nihče ni hotel, da bi se ta scenarij ponovil še kje. 
Izjava Ukrajine o nevtralnosti ne bi bila dovolj. Pozorno preberite ruski 
ultimat Zahodu. Poleg ukrajinske nevtralnosti zahteva ustavitev širitve 
Nata dalje na vzhod, kar ne vključuje samo Ukrajine in Gruzije, ampak 
tudi Finsko in Švedsko. Zahodne imperialistične države si niso priznale, 
da je Rusija prerasla obdobje vladavine Borisa Jelcina in se niso ustrezno 
prilagodile. Nato bi lahko razpustili po letu 1991, ko je razpadla ZSSR, a 
je namesto tega deloval v Libiji, Afganistanu in nekdanji Jugoslaviji. Fran-
coski predsednik Emmanuel Macron je pred leti Nato opisal kot »možgan-
sko mrtev«. Po njegovem mnenju je bila zaveza čezatlantskemu zavezništ-
vu s strani njegovega glavnega poroka ZDA vse šibkejša. 
Bodo posledice vojne prinesle novo epoho mednarodnih odnosov, 
morebitno skrajno blokovsko delitev?
    Nato zdaj postaja močnejši, Zahodne sile se konsolidirajo in to je v tem 
trenutku dobra novica za Evropo in preostali svet. Putinove fantazije o 
veliki vlogi Rusije pri ustvarjanju postjaltskega svetovnega reda so padle 
v vodo, saj je Rusija v političnem in gospodarskem smislu to vojno že 
izgubila. Ne morete krojiti globalnega reda, če vaša država izgublja skoraj 
ves svoj gospodarski potencial, kot se to dogaja Rusiji. Bo pa ta vojna 
spremenila dosedanja razmerja moči. Upam, da se bo kmalu končala in bo 
nastopil mir. Skrbi me, da bi lahko nekatere druge države poskušale do-
mače težave reševati z vojaško silo. V prihodnje bo veliko težje prepričati 
države, da se odrečejo načrtom za vojaški jedrski program. Pojavile se 
bodo nove jedrske sile.
Lahko pričakujemo resnejši razkol znotraj ruske elite? Je Kremelj 



sprožil vojno tudi zaradi slabitve Putinovega režima?

Vojna bo povzročila temeljno preobrazbo ruskega političnega režima, 
vendar še ne moremo napovedati načina in smeri te preobrazbe. Režim 
je trenutno šibak, državni korporativni sektor se bo brez predvidljive-
ga mednarodnega in domačega okolja sesul. Denarni tokovi so pretr-
gani, primanjkovati bo začelo fi nančnih sredstev, valuta bo strmoglavi-
la. Sankcije bodo povzročile deindustrializacijo Rusije. Biti diktator 
v Srednjeafriški republiki ni ravno privlačen model za Putina. Ruska 
družba je velika in kompleksna, zato bodo ruske elite težko preživele 
izolacijo države. Lahko se zgodi, kljub drugačni percepciji v medijih, 
da bo Putin žrtvovan, da bi se preostali del ruske elite na ta način rešil 
iz izgubljene situacije. Če se to ne zgodi, sledi neizogiben gospodarski 
kolaps in nato še sesutje političnega režima. Prepričanje, da se Rusi 
vselej poenotijo okoli grba in zastave, je mit. Predvsem so prestrašeni, 
ker imajo slabe zgodovinske izkušnje in nočejo spet plačevati za napa-
ke Kremlja. Odnos Rusov je bodisi zanikanje realnosti vojne ali grenko 
soočanje s prihajajočo stvarnostjo njenih posledic.

Svetovno gospodarstvo ni toliko odvisno od ruskega gosp-
odarstva kot obratno. Blago, ki se prodaja na ruskem trgu, se 
lahko prodaja drugje, ruski energenti pa ne morejo izbirati tr-
gov. Tu je še vprašanje denarja, naloženega v tujih bankah. Ali 
lahko nastane nova gospodarska koalicija med Kitajsko, Rusijo 
in Iranom vključno z lastnim bančnim in monetarnim sistemom?

To je nemogoče. Rusija je pod ostrim režimom sankcij. Čez nekaj let 
ne bo sposobna izdelati česa naprednejšega od železne plošče. Poman-
jkanje »zahodnih« tehnologij in komponent bo prizadelo gospodarstvo, 
zmanjšan pritok fi nančnega in človeškega kapitala pa okrnil delovan-
je ekonomije. Še najbolj bo boleč industrijski embargo, ker bo Rusija 
izgubila svojo tehnološko, jedrsko, letalsko in pomorsko industrijo, ki 
jo je dolgo gradila, zdaj pa bi lahko izgubila vse. Obeta se katastrofa.

Kakšno je vzdušje v Rusiji? Vidite kakšne možnosti za upor 
režimu? Kaj vaši prijatelji menijo o invaziji na Ukrajino?

Kot se je že večkrat potrdilo v zgodovini, je upor možen le, če bo prišlo 
do razkola v eliti. Od mojih prijateljev nihče ne podpira vojne in Putina. 
Rusi svoje kolektivne psihoze rešujejo različno in pravzaprav ne zau-
pajo Putinu in oblasti. 

RAZMIšLJAMO

“

»Naše delo ni ustrezno ovrednoteno,« 
začne pogovor Nathalie Horvat iz Slov-
enskega mladinskega gledališča. 
    Kot oblikovalka maske mora izdelati celostno podobo 
maske, oblikovati zgodovinske pričeske in upravljati z vsemi 
vrstami izdelkov za lase. Izdeluje tudi posebne učinke za 
fi lmsko, gledališko in televizijsko produkcijo, kar zahteva 
poznavanje različnih vrst materialov.
     Nathalie pravi, da v službi poleg maskiranja opravlja 
še delo frizerja in lasuljarke. Očitno je, da na ta način, z 
združevanjem različnih poklicev v eni osebi, institucija 
varčuje. »Honorarji so porazni,« potoži sogovornica. Frizer 
v salonu zasluži več kot oblikovalec maske, čeprav ta soust-
varja podobo dramskega lika in s tem celotne predstave. »Ob 
tem si nenehoma pod časovnim pritiskom. Delo dveh, treh 
ljudi moraš opraviti v dokaj tesnih časovnih okvirjih. Dodat-
no pomoč si lahko privoščim le, ko delam z obsežno ekipo, 
recimo, ko moram naličiti in pripraviti deset igralcev.«
     Kljub temu da je v SMG redno zaposlena, je prisiljena 
delati še na drugih projektih, da, kot pravi, na koncu mese-
ca zbere za »normalno« plačo. Pravi, da ima srečo, da je 

Simon Smole

Neznosna 
lahkotnost 
varčevanja

“

njen delodajalec, kar se tega tiče, prilagodljiv. Drugi kolegi 
in kolegice iz branže imajo s tem manj sreče. Delo je oteženo 
tudi zaradi pomanjkanja materialov za ustrezno oblikovanje 
maske: »Dobesedno praznimo funduse in iščemo pripomočke 
na vseh straneh ali jih izdelujemo sami. O lasuljah iz naravnih 
las lahko samo sanjamo, ker so cenovno za naš proračun ne-
dosegljive!«
     Možnosti za dodatno izobraževanje oblikovalcev maske so 
zelo omejene. »Pri nas glede izobraževanja še vedno živimo 
pod skalo,« je kritična. Ta redek in spregledan poklic namreč 
zaobjema celoten spekter znanj s področja oblikovanja maske 
za gledališče, televizijo, opero in fi lmsko produkcijo. »Ab-
solutno premalo možnosti imamo, da bi nas poslali na izo-
braževanje, ki je večinoma v tujini in veliko stane. 
     Če se hočeš kaj naučiti, moraš vse preizkusiti sam, kar je 
zaradi visoke cene materialov, ki jih za to potrebuješ, neizv-
edljivo.« V kulturi je vrsta poklicev in delovnih mest, za kat-
era ni urejenega izobraževanja. Brez pravih papirjev pa lahko 
na sceno pride kdorkoli, ki z nižanjem cen povzroča damping 
še tam, kjer denarja že dolgo ni. Gledališče je eno od izrazite-
jših prostorov, kjer zato prihaja do spajanja več poklicev v eno 
zaposlitev. Poleg maskerjev so tu še tonski tehniki, ki so mor-
ali postati lučkarji in ostali poklici, o katerih le redko slišimo 
iz zaodrja.
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PO SVETU

Ruska nafta poganja 
evropsko gospodarstvo Simon Smole

Dražja pšenica
Kijev/Moskva – Cene pšenice so zaradi vojne najvišje v 
zadnjih 14 letih, saj Ukrajina in Rusija proizvedeta tretji-
no svetovnega izvoza. Terminske pogodbe so na čikaški 
borzi že presegle 12 dolarjev na mernik (27,2155 kg). V 
Sloveniji imamo po podatkih Mlinotesta težave z naroči-
li, smo pa preskrbljeni do nove žetve. STA, DPA, NB

G7 za nemoten izvoz hrane
Berlin/Pariz/Kijev – Skupina sedmih gospodarsko 
najbolj razvitih držav (G7) je pozvala države, naj ne 
omejujejo izvoza hrane zaradi vojne v Ukrajini, saj bi 
to vodilo v še hujše povišanje cen. Zaradi vojne bodo 
najbolj rodovitne kmetijske površine na svetu ostale 
neobdelane, kar bo ponekod, denimo v Afriki, zelo po-
slabšalo živilsko preskrbo. STA, NB

Regulacija je nazaj
Pariz/Amsterdam/Stockholm – Višje cene nafte so 
državna gospodarstva v EU prisilila v regulacijo cen. 
Francija bo tako z dvema milijardama blažila cene na 
bencinskih servisih, Nizozemska vlada bo znižala davke 
na bencin in dizelsko gorivo za 21 %. Ljudje z nizki-
mi dohodki bodo prejeli tudi fi nančno pomoč za plačilo 
položnic za elektriko in plin. Na Švedskem, kjer so cene 
goriva med najvišjimi na svetu, so predlagali znižanje 
dajatev na bencin in dizel, dodatek v višini 95 evrov 
lastnikom avtomobilov in enomesečno subvencioniranje 
elektrike za gospodinjstva v osrednjem in jugovzhod-
nem delu države ter začasno zvišanje pomoči za kritje 
stanovanjskih stroškov za najrevnejše družine. DPA, NB

Plin umirjen 
London – Cene plina v Evropi so ob začetku tedna padle 
pod 1142 evrov za 1000 kubičnih metrov, glede na teden 
prej so cene padle za več kot 15 %. Marca so zaradi 
ukrajinske krize cene narasle za 79 % in dosegle sko-
raj 3900 dolarjev za 1000 kubičnih metrov. Po besedah 
Moskve dobava plina v Evropo poteka nemoteno. STA, 
NB

Na Hrvaškem manj prometa
Zagreb – Avtobusni prevozniki opozarjajo, da je zaradi 
dviga cen goriv ogrožen javni prevoz. Od vlade zahte-
vajo, naj jim v primeru redukcij omogoči neomejen 
dostop do goriva, uvedbo prevozniškega dizla, kot velja 
za ribiče in kmetovalce, ter sprejme ukrepe za ohran-
itev delovnih mest. Če vladne pomoči ne bo, bodo cene 
vozovnic zvišali za 30 %. V Zagrebu so že znižali šte-
vilo prevozov. STA, NB 

Nemčija premišljeno
Berlin – Nemški gospodarski minister je opozoril, da bi 
takojšen bojkot dobave plina in goriv iz Rusije povzročil 
hudo nezaposlenost in povečal revščino. Nemčija želi 
znižati energetsko odvisnost od Rusije postopoma, do 
poletja naj bi prenehali uvažati ruski premog, do konca 
leta pa tudi rusko nafto. Želja vrha EU je, da bi se do leta 
2027 od Rusije »osamosvojila« tudi celotna EU. ARD, 
NB

Rožljanje z orožjem 
Stockholm – Mednarodni inštitut za mirovne raziskave 
Sipri sporoča, da se je v petih letih uvoz orožja v EU 
povišal za 19 %, delež v globalni trgovini z orožjem pa 
se je povečal na 13 %. Izvoz iz največje izvoznice ZDA 
se je v tem času povečal za 14 %, delež ZDA v svetovni 
trgovini se je povečal na 39 %. Za četrtino je upadel 
uvoz iz Rusije, druge največje izvoznice na svetu, sledita 
Francija in Kitajska, ki je s 5 % tržnega deleža že skoraj 
neodvisna od uvoza ruskega orožja. STA, NB “

V zadnjih dneh smo 
lahko v medijih spremljali grožnje 
Evropske unije, da bo prepovedala 
uvoz ruskih energentov, čeprav se 
zdi, da bi s tem naredila več ško-
de sebi kot Rusiji. Ta pričakovano 
vrača grožnjo in napoveduje, da 
bo ustavila dobavo nafte in pli-
na evropskim državam, čeravno 
bo resnici na ljubo težko našla 
druge trge, s katerimi bi nado-
mestila izgubo tako velikega 
trga. Združene države so v bolj 
udobnem položaju. Zlahka so 
sprejeli odločitev, da prepovejo 

uvoz ruske nafte, saj od nje niso odvisni – uvoz iz Rusije je predstavljal le tri ods-
totke celotnega uvoza ameriške surove nafte – a tudi Rusija ni odvisna od ameriškega trga. 
Za pojasnitev energetske vojne ali natančneje rečeno energetske diplomacije smo zaprosili 
strokovnjaka za rusko energetiko Denisa Manceviča. V Minsku rojeni Belorus se je pri 
desetih letih z družino preselil v Slovenijo. Na Filozofski fakulteti je zaključil študijska 
programa sociologije in rusistike, kasneje pa doktoriral na temo energetske diplomacije 
ruske federacije.

    Prosili smo ga za komentar nedavno sprejetega embarga na uvoz ruske nafte in zemeljs-
kega plina, ki sta ga sprejeli ZDA in Velika Britanija. »Oba trga sta v bistveno manjši meri 
povezana z ruskim na področju energentov, povsem obratno kot to velja za EU in celotno 
celinsko Evropo,« odgovarja Mancevič, ki meni, da gre za simbolno gesto brez praktičnih 
posledic. Pri sprejemanju in usklajevanju mednarodnih sankcij proti Rusiji je potrebno up-
oštevati na eni strani relativno šibke gospodarske, trgovinske in fi nančne vezi med Rusijo in 
ZDA ter na drugi povsem obratno sliko v primeru EU. Prepričan je, da bodo ZDA manjka-
jočo količino energentov zelo hitro nadomestile – bodisi s povečanjem domače proizvodnje, 
tudi iz nekonvencionalnih virov, kot je pridobivanje plina z lomljenjem kamnin (fracking), 
bodisi preko uvoza iz nekaterih bližnjih trgov, predvsem iz Venezuele. Mancevič ocenjuje, 
da so ZDA celo pripravljene priznati režim Nicolasa Madura v zameno za uvoz venezuelske 
nafte. Ameriški mediji že poročajo, da Joe Biden razmišlja o ublažitvi sankcij proti Vene-
zueli v zameno za obnovitev pogajanj.
Kako pa bi embargo na uvoz ruskih energentov vplival na gospodarstvo Evropske unije, 
si ta lahko privošči popolno prepoved dobave ruske nafte? »Tu gre za drugačno razmer-
je,« pravi sogovornik, »odvisnost od ruskega uvoza je namreč precej večja, možnosti za 
kratkoročno ukrepanje, recimo preusmeritev na druge trge ali hitra sprememba energetske 
politike, pa precej manjše. Vsaj kratkoročno bi embargo imel celo večji negativni učinek 
na EU kot na rusko gospodarstvo.« Ob tem je izpostavil, da obstoječe sankcije povzročajo 
probleme ruskemu energetskemu trgu, izvoz nafte je oviran predvsem zaradi logističnih 
težav. Tankerji mednarodnih naftnih korporacij se izogibajo ruskih pristanišč, posamezni 
proizvajalci, BP in Shell, pa se umikajo z ruskega trga. Sankcije omejujejo dostop Rusije 
do tehnologij za vrtanje nafte, kar bo srednjeročno negativno vplivalo na delovanje naft-
nega sektorja. »Medtem bi morala EU na glavo obrniti svojo energetsko politiko in iskati 
nekonvencionalne rešitve za osvoboditev od energetske odvisnosti,« nadaljuje Mancevič. 
Celotno gospodarstvo, vključno s privatnimi podjetji, bo moralo poiskati alternative, saj je 
zamenjava temeljnih energetskih virov težko izvedljiva v kratkem času. Opozarja tudi na 
povečano vlogo države, saj tržni mehanizmi ne bodo spontano uravnotežili posledic ener-
getskega neravnovesja. 
V mnogih evropskih državah je cena litra goriva presegla dva evra. Ljudje v situacijah, 
ko se dražijo osnovni energenti, instinktivno zmanjšajo potrošnjo, a ker zahodno gospo-
darstvo temelji na rasti potrošnje, ni težko zaključiti kam neogibno vodi ta pot. Zaradi 
padca potrošnje bodo naraščale cene, temu sledi infl acija, nato predvidljivi padec bruto 
državnega proizvoda. Evropa se težko odreče ruski energiji brez usodnih posledic za svojo 
ekonomijo. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je pred dnevi dejala, da bi 
prepoved uvoza ruske nafte državo potisnila v kaos, kar bi Kremelj razglasil za zmago. 
Nemčija tretjino svojih potreb pokriva z rusko nafto. Kancler Olaf Scholz je večkrat izjavil, 
da Evropa trenutno ne more brez ruske nafte in plina. Nemška vlada že pripravlja program 
pomoči za prizadeta gospodinjstva in podjetja. Obeta se tudi, v skladu z napovedmi našega 
sogovornika, večja državna regulacija trga električne energije. Evropska unija se zaveda, 
pa ne samo zaradi vplivnega naftnega lobija, da je hiter in učinkovit prehod na zeleno en-
ergijo utopičen. ZDA medtem na drugi strani Atlantika po starem, preizkušenem receptu, 
sovražnike spreminja v zaveznike, da bi lahko ceneje kupovala črno zlato. Svet se v nekaj 
dneh ni tako temeljno spremenil, vsaj kar se tiče interesov velikih sil.“



SOSEščiNA

Na jugu Italije se odvijajo fi tosanitarne izredne 
razmere, a o tem razen nekaj umetnikov ne po-

ročajo niti domači časniki.
    Xylella fastidiosa je bakterija, ki povzroča bolezen 
imenovano »sindrom hitrega upadanja oljk«, ki se 
je od leta 2008 do danes razširila že po celotnem 

Chiara Agagiù, Salento
foto: Ulderico Tramacere

V državljanih Republike Hrvaške se je spet prebudila kolektivna 
posttravmatska stresna motnja. Izkušnje in spomini iz nedavno 

preživete domovinske vojne ne dobijo prave priložnosti, da bi jih poz-
abili, ker je trajno in vztrajno opominjanje nanjo v resnici naša realnost. 
Invazija Putinove Rusije na Ukrajino je te sentimente samo še dodatno 
poudarila. Primerjave se vrstijo same od sebe. V vseh medijih je to 
glavna tema, javne razprave pa se vrtijo okoli nove tragedije, ki je pr-
venstveno zadela Ukrajino. Odhod na kavo ali družinsko kosilo brez 
omenjanja primerjav z domovinsko vojno je skoraj nemogoč. Padec 
drona iz časov Sovjetske zveze, nad katerim so na področju Ukrajine 
izgubili nadzor in je nato strmoglavil ob zagrebško jezero Jarun, je 
spomnil, kako lahko se je izogniti kontroli v razmerah vojnih spopadov. 
     Do zdaj ni bilo panike, čeprav se pojavljajo histerični izbruhi, kot je 
vztrajanje, da se imena ukrajinskih mest, za katera v hrvaškem jeziku 
že obstajajo uveljavljene ustreznice, kot sta Kijev ali Lvov, pišejo Kyiv 
ali Lviv. To bi moral biti dodaten izkaz solidarnosti z Ukrajino, menijo 
na Inštitutu za hrvaški jezik in jezikoslovje. Na srečo obstajajo še dru-
gačni neposrednejši izrazi pomoči in solidarnosti. O eni takih gest gov-
orijo denimo v Osijeku. Nedavno je tam še živel Ukrajinec, ki je skupaj 
z domačini tudi igral nogomet. Zdaj služi v ukrajinski vojski. Na njego-
vo željo so prijatelji iz nogometnega društva odšli do slovaško-ukrajin-
ske meje, kjer so pobrali njegovo partnerko in ji v Osijeku zagotovili 
prenočišče in varovanje. To morda ni gesta na državni ravni, gre bolj za 
osebno pobudo, ki mogoče ne more narediti veliko za svet, zagotovo pa 
je naredila veliko za eno življenje.

Kolektivna PSM

Pred mesecem dni je Avstrija kot prva evropska država uved-
la zakon o obveznem cepljenju – zdaj pa ga je že ukinila. 

»Varianta Omikron ni dovolj nevarna za tako drastičen ukrep,« 
je medijem pojasnila ministrica za ustavo Karoline Edtstadler. 
Avstrija po tem, ko so bili odpravljeni skoraj vsi ukrepi sicer 
beleži rekordno število okužb. Kritiki iz medicinskih vrst pa 
poudarjajo, da veliko obolelih še vedno konča v bolnicah, četudi 
ne na intenzivnih oddelkih, kjer zaradi pogostih okužb in karant-
en med osebjem tudi težko poskrbijo za vse.
     A s tem zakon še ni rekel zadnje besede. V treh mesecih bo po-
treba po njem ponovno ocenjena in ni izključeno, da bo najkasne-
je jeseni spet stopil v veljavo, saj je takrat pričakovati nov val ter 
morda tudi nove variante. Sicer pa zakon v svojem prvem mesecu 
ni imel želenega učinka - prvič se je cepilo le okoli 26.000 ljudi, 
precepljenost odraslih pa ostaja pri 77%.
    Austria Center Vienna, kongresni center, ki je bil do pred 
kratkim največja cepilna točka v državi, je po novem sprejemni 
center za ukrajinske begunce.

Epidemija 
ksilele 
v južni Italiji

Salentu, najjužnejšem območju regije Apulija. Povzročila je smrt več 
milijonov oljčnih dreves, kar je tako področju ekologije kot kmetijstva 
prineslo katastrofalne posledice. V Apuliji so oljke namreč temeljne-
ga pomena za lokalno gospodarstvo, poročila iz preostale Evrope pa 
kažejo, da je prav ta regija najbolj oškodovana. Xylella se je v tem času 
razširila že tudi na druga območja po Evropi. 
    Bakterija naj bi na celino prišla iz Srednje Amerike, obstaja pa 
možnost, da bi lahko okužila še druge rastlinske vrste.
        V zapuščeni pokrajini Salenta, ki se boji izgube turistične privlačno-
sti, neprofi tne organizacije vzpostavljajo vrsto interventnih ukrepov, s 
katerimi želijo ohraniti vsaj malo upanja za regijo. Kmetje so se podali 

v sajenje novih vrst in sort, ki bi bile odporne na bakterije, toda 
izguba več sto let starih oljk vpliva tudi na kulturno dediščino in 
škoduje lokalnemu prebivalstvu. 
    Zato se je med epidemijo covid-19 v Salentu pričela okolju pri-
jazna »land art akcija«, imenovana »Dežela velikanov« (Il Campo 
dei Giganti). V sklopu akcije so starodavna drevesa, ki jih je ubi-
la bakterija, pobarvali v belo in jih začeli obravnavati kot spome-
nike, z namenom, da bi iz njih naredili ogromen kiparski kom-
pleks. Projekt opominja, da si ljudje in rastline delijo isto usodo, 
hkrati pa opozarja na nujnost hitrega okrevanja poštenosti odnosa 
človek-narava. 

Saša Paprić

“

Kaja Šeruga

Kratka kariera 
zakona o obvez-
nem cepljenju

“

“
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Dokumentarci vseh vrst so na skorajšnjo vigred 
spet preplavili kinodvorane. Med raznovrst-

nim naborom vsebin se je naknadno znašel tudi 
fi lm Ta dež ne bo ponehal ukrajinske režiserke 
Aline Gorlove, katerega zaslužek od prodaje vstop-

RECENZIJA

Upravičenost oblasti do 
nasilja 
24. Festival dokumentarnega
fi lma, Ljubljana
Pia Nikolič
foto: FDF

Ambicije glasbenih ustvarjalcev po uspe-
hu zelo variirajo. Že uveljavljeni ga želijo 

ohraniti, drugi se skušajo premakniti iz podtalja 
na večje odre, tretji igrajo za hobi. Da se lahko 
prebiješ, je potrebno vložiti mnogo truda in ne-
malokrat tudi denarja. 
    Za prebijajoče se glasbenike je v prvi vrsti 
pomembno aktivno mreženje. Marko Godnjavec 
-Jizah, glasbeni novinar, radijski napovedova-
lec, organizator koncertov, piarovec in manag-
er, omenja, da je pomembna vpetost v tokove, 
kjer se gibljejo ljudje s podobnimi interesi in na 
podobni sceni. S tem je povezana prisotnost, to-
rej biti pripravljen nekaj časa igrati žive koncerte 
tudi za nizek honorar in se truditi, da je vsak 
boljši, neglede na to, kako številčna je publika, 
saj na terenu svojo publiko šele ustvarjaš. »Na-
jprej moraš prepričati natakarja v klubu!« doda-
ja Jizah in poudarja pomembnost dobre promo-
cije, ki dostikrat poteka predvsem po družbenih 

nic so namenili ukrajinskim fi lmskim ustvarjalcem, ki so ostali v domo-
vini in dokumentirajo vojno. FDF je znan tudi po družbeni angažiranosti 
prikazanih fi lmov, zato sta se med njimi znašla fi lma Država, ki se lepo 
vede in Z@jebi to službo. 
    Prvi od obeh je premislek o protestih francoskih rumenih jopičev, ki 
so se razmahnili leta 2018 zaradi povečanja cene dizelskega goriva za 16 
odstotkov. Čeprav je gibanje prej razvodenelo, kot doseglo želeni učinek, 
je na družbi pustilo močen pečat. Na desetine ljudi je v tem masakru 
zaradi gumijastih metkov izgubilo očesa ali kak drug del telesa, nekaj 
jih je tudi umrlo. Tragične in pretresljive posnetke, pogosto zelo slabe 
kvalitete zaradi snemanja z mobilnim telefonom, je David Dufresne 
zbral in predvajal različnim dvojicam. Odzive na (predvsem policijsko) 
nasilje je nato zbral in zmontiral v humanistični vpogled v dogajanje.  
    Jasno je, da se v pogovorih razvijejo tudi konfl ikti, ko se recimo 
soočita policijski sindikalist in novinar, ki sta kot priči istega dogodka 
o njem govorila drugače. Policist žal pristransko, kar potrdijo videopos-

netki. V parih pa se znajdejo tudi fi lozofi , sociologi, žrtve policijskega 
nasilja, zgodovinarji in drugi, katerih pogovore dodatno spodbuja režiser, 
ko jim daje v razmislek citate mislecev iz zgodovine. Med njimi najdemo 
Maxa Webra in njegovo trditev, da si država lasti monopol nad legalno 
uporabo fi zične sile, ki povzame rdečo nit dokumentarca. Ob brutalnih 
posnetkih pravkar razstreljene roke, razlitja očesa ali vdiranja policajev v 
parkiran avto, ker jih je iz notranjosti nekdo snemal pri njihovem početju, 
je zgovoren odziv ta, da je najbolj dvolično le tisto drugo (rumene jopiče) 
imenovati nasilje, ne pa tisto prvo, ki ga je ustvarilo. 

            Z@jebi to službo ima z oblastjo prav tako podoben odnos. Optimistična 
televizija Dožd, ki se je v nekem trenutku znašla na mestu enega od pro-
testov in ga tudi v živo prenašala, je bila kaj kmalu zaradi vpliva ruskega 
političnega vrha izklopljena iz programov vseh kabelskih operaterjev. De-
setletni boj medija z oblastjo je prikazan skozi osebno zgodbo direktorice 
televizije Natalije Sindejeve, ki postane simbol nujnosti novinarskega gle-
danja pod prste vsakokratni oblasti.

GLASBA

Brigita Gračner

Kako uspeti na sceni?

omrežjih. Ta promocija mora biti nujno kon-
tinuirana, kar pomeni, da moraš sledilce ves čas 
obveščati o svojem ustvarjanju. 
     Dominika Maša Kozar, spletna promotorka, 
nekdanja vodja založbe KAPA in članica zased-
be FUTURSKI zagovarja »’content creation’, 
čim več vsebine, ki jo lahko ustvarjaš zastonj, 
saj so socialna omrežja namenjena prav temu. 
     Kot bi ustvarjal dokumentarec nekega glas-
benika. Veliko pomeni, če si priden, iznajdljiv 
in se temu konsistentno posvečaš ter upoštevaš 
algoritme posameznih platform. Vedno ima-
jo večji domet objave, ki jih na Facebooku in 
Instagramu plačaš.« Kot velik (zastonjski) de-
javnik promocije vidi medije, na katere glasbe-
niki dostikrat gledajo kot zastarele. A tudi Jizah 
opozarja, da imajo dosti več uspeha tisti, za 
katerimi stojijo založbe ali predstavniki, ki jih 
mediji že poznajo in »točno vejo, kdaj se splača 
izdat nov singel, da bo prišel do izraza med vso 

poplavo skladb.    
      Tako je tudi večja verjetnost odziva na samo 
glasbo, sploh v primeru, če te mediji ne zavrtijo 
ali recenzirajo.« Velik del promocije pa prinese 
še prisotnost na čim več streaming platformah, 
v katere ni potrebno vložiti veliko denarja in ne 
denimo zgolj na bandcamp.
     Seveda niti vsi ti napotki niti dovolj denarja 
ne pomagajo veliko, če glasbenik nima začrtane 
časovnice in jasne slike glede svojih ciljev. Jizah 
omenja, da glasbeniki dostikrat ne premislijo, 
kdaj je pravi čas za objavo pesmi, ali bo singlu 
sledil tudi album, ali bo kdo poslušal album, če 
so bile izpostavljene že posamične skladbe. Za 
nepotizem pa pravi, da se mu je »iz etičnih pre-
ventivnih razlogov bolje izogniti, saj se za to še 
prehitro razve in potem se veze in poznanstva 
hitro prekinejo.  Ne pomeni dosti, če si potomec 
starejšega uspešnega glasbenika, ki ga neki 
20-letniki sploh ne poznajo.« “

“

Prizor iz fi lma Država, ki se lepo vede



Antun Katalenić
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Začetek novega 
olimpijskega cikla

Zimske paraolimpijske igre med 4. in 13. 
marcem so bile, kljub že pomladnim raz-
meram v okolici Pekinga, uspešno izpel-
jane. Kitajski organizatorji so tako štafeto 
predali italijanskim kolegom, naslednja 
gostiteljica iger bo namreč Cortina d’Am-
pezo. Edini slovenski predstavnik Jernej 
Slivnik se domov vrača s 13. mestom na 
veleslalomski tekmi.

Srebrna Ana 
Gradišnik

Člansko evropsko prvenstvo v biljardu za 
moške, ženske, mlajše člane in invalide, 
ki ga je gostilo Laško, je postreglo s šte-
vilnimi razburljivimi obračuni. Za veselje v 
domačem taboru je najbolj poskrbela Ana 
Gradišnik, ki je postala evropska podpr-
vakinja v mednarodni osmici in v paradni 
devetki, v disciplini mednarodne osmice 
pa je bron romal v roke Mateju Brajkoviču.

Zmage in rekordi 
v Beogradu

Slovenska plavalka Janja Šegel potrju-
je odlično formo. Na odprtem prvenstvu 
Srbije je namreč v treh dneh nastopila v 
osmih disciplinah in imela kar 16 startov, 
v katerih je zabeležila dve zmagi (200 m 
mešano in 200 m hrbtno), tri druga mesta 
(50 m prosto, 100 m prosto in 100 m hrbt-
no) in eno tretje (100 m prsno). 

Seniors 
teniška liga 

V Sloveniji igra tenis preko 30.000 rekrea-
tivnih igralk in igralcev, zato so v Teniški 
zvezi Slovenije obnovili ekipno tekmovanje 
Seniors Liga TS. V moški kategoriji bodo 
starostne kategorije razdeljene na pet 
skupin (20+, 30+, 40+, 50+ in 60+), v žen-
ski pa na štiri (20+, 30+, 45+ in 55+). Pri-
jave se zbirajo do sobote, 9. aprila 2022.

V pričakovanju 
aprila

Ljubljana bo od 20. do 23. aprila gostila 
Evropsko ekipno prvenstvo 3. divizije. Na 
tekmovanje, ki bo potekalo v Squashlan-
du se je prijavilo 18 držav s 24 ekipami, 
med slednjimi pa je najti tako žensko kot 
moško slovensko reprezentanco, ki si bos-
ta poskušali izboriti preboj v višji rang tek-
movanja.

Lastništvo angleškega nogometnega 
kluba Chelsea je bilo pred dnevi urad-

no odvzeto ruskemu oligarhu Romanu 
Abramoviću, ki ga v tem času bržčas bolj 
skrbi za njegovo super jahto, ki jo bo lah-
ko kmalu privezoval samo še na eksotičnih 
pomolih. 
    Chelsea je trenutno pod skrbstvom amer-
iške investicijske družbe, ki jo je britanska 
vlada pooblastila za prodajo kluba. Do 
včeraj je veljal podaljšan rok za priglasitev 
udeležbe na neformalni dražbi, za katero 
naj bi zbrali že več kot dvajset ponudb. 
Med njimi je zagotovo dokument Nicka in 
Christiana Candyja, londonskih trgovcev 
z nepremičninami, ki sta se pred sankcija-
mi o ceni za klub pogajala že z nekdanjim 
lastnikom Abramovičem. Lastnik in usta-
novitelj kemičnega konglomerata Ineos in 
najbogatejši Anglež, Jim Ratcliff e, pa je 
Abramoviča k prodaji Chelseaja nagovar-
jal že zadnjih pet let, a vselej neuspešno. 
Vsi omenjeni so že od mladih nog zvesti 
navijači modro-belih.
     Pričakovati je, da bo kupnina za Chel-
sea pravno potrjena do konca tega meseca. 
Vsako zavlačevanje pri kupčiji ni zažele-
no, kajti vstop v nov mesečni fi skalni cikel 
bi bil za operiranje kluba lahko usoden. 
Chelsea ima namreč blokirane vse račune, 
prav tako je zaprta klubska prodajalna ob 
stadionu Stamford Bridge. Prodaja vstop-
nic za prihajajoče domače tekme moštva 
v modrem je posledično zamrznjena. Na 
nedeljski tekmi proti Newcastlu izdatno iz-
praznjenih tribun še ni bilo opaziti, saj ima 
večina navijačev za tekme, ki sodijo na 
redni spored, sezonske vstopnice. Povsem 

drugače pa bo v primeru tekem, kot so 
pokalni obračuni, ki bodo šele kasneje 
uvrščene v koledar. V sklopu evropske 
Lige prvakov Chelsea v sredo gostuje v 
francoskem Lillu, v soboto pa v Middles-
broughu, takrat v šestem krogu angleškega 
ali FA pokala. Če bi Chelsea napredoval 
v najelitnejšem evropskem tekmovanju, 
kjer bo branil lani osvojeni naslov, bo veči-
na vstopnic za ogled prvega domačega 
srečanja v Ligi prvakov v prodaji kasneje 
– to pomeni, da jih za zdaj v prodaji ne bo. 
    Klub za mesečna plačila zaposlenim 
porabi približno 28 milijonov britanskih 
funtov. Večji del vsote je namenjen plačam 
igralcev seniorskega moštva in članom 
njegovega strokovnega štaba. V primeru 
neuspešne prodaje kluba bi se ta ujel v 
(nemara celo usoden) birokratski mlin, saj 
bi bilo njegovo nadaljnje poslovanje one-
mogočeno. Verjetno bi postale vse zdaj še 
veljavne poslovne pogodbe nične – vključ-
no s pogodbenimi zavezami, ki jih imajo 
do kluba igralci in trenerji. 
     Britanska vlada je minuli teden sporoči-
la, da se bo za ohranitev aktivnega statusa 
razvpitega zahodnolondonskega nogomet-
nega kolektiva posebej zavzela, saj bi bil 
propad takšne blagovne znamke poguben – 
ne le za navijače in otoško športno tradici-
jo, pač pa bi s tem hud udarec doživela 
predvsem Premier liga, najbolj priljubljeno 
in najbolj donosno ligaško tekmovanje na 
svetu. 
     V zadnjih tednih sta zaradi prisilne last-
niške rošade sponzorske pogodbe s Chel-
seajem zamrznili še podjetji Nike in Hyun-
dai ter mobilni operater Three.

Chelsea iz garderobe
Matjaž Ambrožič
foto: wallpaperacces

“
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za vas tokrat ropota Pele Makelele foto: freshheadline.com, wiki, MOL

>> Borut »TikTok« Pahor, slovenski predsednik dr(a)žave in svetovno znani polagalec 
vencev, je znova udaril z novim rekordom. Od začetka svojega mandata (2012) je venec 
položil že 153-krat, zadnjega v slavni karieri pa je položil ta teden na Žalah v spomin na 
izbrisane. Ob tem je s svojim ganljivo pripognjenim nasmeškom dejal: »Moj rekord ne 
bo nikoli izbrisan!« Pahor je še povedal, da bo kmalu začel pisati spomine, v katerih bo 
popisoval svojo politično pot, knjižici pa bo dal naslov Vsi moji venci. Sledilci vseh petih 
Pahorjevih družbenih profi lov so ob tem pripisali, da bi moral zadnji venec ob koncu 
mandata kajpak pripeti sam sebi in si tako izkazati največjo možno čast. PRESS

>> Mestna občina ljubljanska in njen betonski kolos Zoran Janković sta 
nedavno odločila, da bo v duhu sprave novi park pred novim Kreativnim 
centrom Rog, oziroma bližnja zelenica, poimenovana po izbrisanih prebiv-
alcih bivše Avtonomne Tovarne Rog. Ti se še vedno borijo za svoje pravice 
na sodiščih in v medijih, a jih veseli, da so končno dobili zelenico, ki je sicer 
niso nikoli želeli. So se pa pritožili izbrisani prebivalci Slovenije, češ da je 
(Pahorjev) venec že v redu, a da bi radi vsaj cvetlični lonček ali korito. A jih 
spet ni nihče ne videl, ne slišal. PRESS

>> Olaf Scholz je prisegel, da bo vsak dan pred 
kipom Rose Luxemburg v Berlinu predvajal glas-
bo in nanjo plesal. Roso bo skušal prepričati, da 
lahko pleše tudi na njegov nerevolucionaren vojni 
techno. Priznal je namreč, da ga Rosa že od dviga 
nemškega BDP-ja v korist nemške vojske v sanjah 
preganja in mu teži, da je ponovil slavno napako 
nemških socialdemokratov, ki so pred skoraj sto 
leti glasovali za vstop v prvo svetovno vojno in s 
tem izdali delavce in revolucionarje, s tem pa, kot 
vemo, izredno popestrili dogajanje v naslednjih de-
setletjih. In to ne samo za Nemčijo. Scholz je sicer 
že nekaj tednov bled, odkar vsak dan pleše, pa je 
postal rdeč; a kot poročajo, se Rosa kljub temu 
zaenkrat še ni ganila. PRESS

>> Rusija - Pred dnevi je javnosti usta zaprl posnetek, ki prika-
zuje, kako so v nekem ruskem mestu policisti odvzeli prostost 
protestnici in to kljub temu, da na njenem protestnem znaku ni 
pisalo ama ništa. Kje je končala protestnica se še ne ve, so pa po 
dogodku medmrežja preplavili namigi, da je na znaku vendar 
nekaj pisalo, da pa so napis iz posnetka izbrisali ruski mediji. 
Namigi so se kmalu prelevili v ugibanja, ta v špekulacije, te pa v 
pravcate ideološke spopade, saj še vedno ni jasno, ali je protest-
nica z domnevnim napisom podpirala slovenskega premiera ali 
opozicijo. PS. Protestnica ni sorodnica Majakovskega. PRESS

Nov rekord največjega 
Goričana

Zarota belega kvadrata

Scholzu se 
prikazuje Rosa

Sprava v Rogu

>> Na spletu so se zopet pojavile zlobne podobe 
slovenskega premierja. Očitno je postavljen pred 
izbiro: ali uniforma ali vrata.  PRESS

Nepremična Rosa

>>>  Tacen – Ljubljanski nevladni te-
atri so združili vsa pridobljena sredstva 
iz razpisov v eno samo predstavo, ki jo 
bodo v petek premierno predstavili na njivi 
v Tacnu. Z budžetom so si za enodejanko, 

ki nosi naslov Nosimo niti v riti, privošči-
li celo dva igralca (eden je sicer iz tujine) 
in psa. Za trenutne razmere bogata sce-
nografi ja je sestavljena iz stroka česna, 
zobotrebca, stola in robčka, svetil pa bo 
Marko Mandić. S čim, se ve. PRESS 
>>> Železniki – Luka Mesec naj bi na-

povedal, da bo svojo prečo končno obrnil 
v levo, češ da mu bo to dvignilo rejtinge. 
V javnosti se namreč pojavljajo očitki, da 
je s svojim desnim stilom sila pust, z njim 
namreč vztraja že skoraj desetletje, vse 
od leta 2014, hkrati pa volivcem ni všeč, 
da ga nosi v desno.  PRESS

EKSPRESS
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ZA MOžGANE

Časopis Megafon izda-
ja AK NET, telekomu-
nikacije, d.o.o., Prešer-
nova ulica 4a, 6310 
Izola

Tisk: Partner Graf d.o.o., 
Gasilska cesta 3 Grosupl-
je
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 

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 
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STRiP

Naloži si mobilno aplikacijo in bodi na tekočem!

Tilen Javornik


