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K O N F L I K T
Nestrinjanja, nasprotovanja in pomanjkanje dialoga se kažejo v odnosu predstavnikov politike do 
volivcev, med državami in njihovimi gospodarskimi interesi, med lastniki stanovanj in najemniki 
ter med različnimi družbenimi skupinami. Kje se kažejo nesoglasja in ali jih je mogoče zgladiti?

Bližajo se volitve: 
Primerjava 

neparlamentarne 
Piratske stranke 

in stranke Resni.ca

Vsi prsti uprti v Ukrajino, 
medtem ZDA pomaga pri 

napadih na Jemen.

KPK: 
Sporna prodaja 

zemljišča ruskemu 
poslovnežu 

Kopilevichu nična?



2 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 .  8  -   1 .  a p r i l  2 0 2 2

Jaka Virant

Populizem naš 
         vsakdanji

»Slovenci imamo o drugi svetovni vojni na 
slovenskih tleh in dogodkih neposredno po 
njej dva pogleda, ki so ju zakoličili zmagov-
alci in poraženci v odporu proti okupatorjem 
in bratomorni tragediji slovenskega naroda 
obenem. Zaradi dveh pogledov, v katerih ima 
vsaka stran svoje kraje spomina, imamo kot 
narod razklan zgodovinski spomin na eno kl-
jučnih obdobij slovenske preteklosti z vsemi 
negativnimi posledicami za sedanjost in pri-
hodnost.« 

Uvod v izjavo Slovenske akademije znano-
sti in umetnosti o tako imenovani slov-

enski spravi, ki sicer, kot v radijskem eseju na 
Radiu Študent ugotavlja profesor Sašo Jerše, 
ni ne akademska ne znanstvena ne umetniška 
ne slovenska ne spravna, nakazuje predvsem 
trenutni odnos politične javnosti do katerega 
koli vprašanja. Mitologija slovenskega razkola 
pravzaprav svoje zgodovinske začetke išče v 
še zgodnejšem obdobju, ob koncu 19. stoletja, 
ko so se slovenski buržuji politično razdelili na 
mlado- in staroslovence oziroma na liberalce, 
naprednjake in konservativce, klerikalce. A mi-
tologija, kot že ime govori, seveda ni resnična 
zgodovina, temveč gre za zlorabo zgodovinskih 
dejstev v namene političnega diskurza v sedan-
josti. Mit o slovenskem razkolu služi odstranje-
vanju vsebinskih programov, javne razprave in 
argumentiranja iz političnega parketa ter s tem 
preusmerjanju političnega diskurza na osebno 
in zasebno podobo posameznih politikov. 
     Tako politični predstavniki praktično od 
odcepitve Slovenije od Jugoslavije dalje načrt-
no depolitizirajo javnost, kar se najizrazitejše 
kaže v času trenutne vlade Janeza Janše. Glavne 
teme predvolilnega boja v javnosti so namreč 
osebne lastnosti politikov – od mladostniškega 
pijančevanja poslanca Levice Mihe Kordiša, 

NAMESTO UVODNIKA

“

preko oblačilnih navad ženskih predstavnic 
opozicijskih strank in omike govorne besede 
manj izobraženih političnih predstavnikov, kot 
je SDS-ov Marjan Pojbič, pa vse do obrazne 
strukture nosilca kulta osebnosti Janeza Janše, 
ki skupaj s teorijo zarote o izvoru njegovega 
očeta, levoliberalne volivce prepričuje, da je 
predsednik vlade po rodu Albanec. 
    Vsebine torej sploh ne potrebujemo. Tudi 
ko si civilna družba po svojih kanalih priza-
deva pozornost obrniti na konkretne politike 
posameznih strank, kot denimo koordinacija 
nevladnih organizacij Glas ljudstva z (zaradi ig-
noriranja vladnih in provladih strank precej neu-
činkovito) aplikacijo volitvomat.si, se javnost 
do nje opredeli po strankarskih referencah. Gre 
za delomrzneže, rdeče buržuje, pijavke državne-
ga proračuna, zatrjujejo volivci strank trenutne 
vladne koalicije in debata je končana. 
  Nazadnje, ko so si politični predstavniki 
prizadevali za isti cilj, državljani, ki so volilno 
pravico prejeli letos, še niso bili rojeni. Leta 
2003 se je politični vrh praktično brez izjeme 
s fi nančno izdatno kampanjo boril za vstop 
Slovenije v vojaško zavezništvo NATO in gosp-
odarsko-politično združenje Evropska unija, kar 
so zvesti volivci sprejeli z ne tako močno večino 
na referendumu. A tudi takrat kampanja ni bila 
vsebinska, temveč je šlo za izrazito populistično 
nagovarjanje čustev državljanov in kategorično 
zavračanje kakršnekoli opozicije. 
     Poveden primer populističnega odločanja je 
že dve leti trajajoča polemika o višjih plačah 
– ki to seveda ni. Beseda sicer teče na dveh 
ravneh – levoliberalni del parlamenta z Levico 
v glavni vlogi govori o minimalni plači, medtem 
ko desni del parlamenta zanimajo »vse plače«, 
kot radi poimenujejo konservativne davčne od-
pustke za prejemnike višjih plač. Levici je leta 
2018 uspelo spraviti predlog o sorazmernemu 

vsakoletnemu dvigovanju minimalne plače v 
zakonodajo, kar je takrat sprožilo val očitkov o 
potuhi za brezdelneže, a že tri leta kasneje je isti 
zakon prav lepo služil nekdaj oporečniku, danes 
ministru za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju iz Nove 
Slovenije - Krščanskih podjetnikov, za predvo-
lilno razkazovanje dobrote ob mizernem rednem 
dvigu plač. Nepoučenega volivca bi tako čudila 
neodmevnost in nepodpora mesec dni staremu 
predlogu Levice, da se zakon o minimalni plači 
spremeni tako, da se osnovne plače dvignejo na 
raven minimalne plače. Veliko več energije je 
Cigler Kraljeva stranka vložila v Zakon o do-
hodnini, ki je zrastel na njihovem zelniku, ki je 
malce povišal nizke, a izdatno obogatil visoke 
plače, ob tem pa še zmanjšal pritok davščine v 
državno blagajno. Slogan »višje plače za vse«, 
ki ga lahko berete na megalomanskih reklamah 
za stranko NSi po vseh kotičkih slovenske 
kokoške, se tako v besednjaku Statističnega ura-
da republike Slovenije prevaja v: »V primerjavi s 
plačo za december 2021 je bila povprečna bruto 
plača za januar 2022 nižja, nominalno za 6,8 
odstotka oz. realno za 7,2 odstotka.« Ni namreč 
pomembno, kakšen je predlog, temveč, kdo ga 
je predlagal.
      Notranjepolitični boj v Republiki Sloveni-
ji tako najlepše opiše slogovno zaznamovana 
skovanka politični parket, saj politični diskurz, 
ki v predvolilni tekmi dosega vrhunec svoje 
zamegljenosti, poteka v obliki dramsko-šport-
nega spektakla. Dramski del izvajajo politiki s 
skrbno izpiljeno demagogijo, športni pa navi-
jači, ki si radi rečejo volivci. Od politike tako 
niti v letošnjem »supervolilnem« letu ne bo nič, 
kvečjemu si lahko prizadevamo za kakšen do-
ber golaž, ki ga bo zagotovo postregel kateri od 
kandidatov ali kandidatk v strankarskem pred-
pasniku. 

Nazadnje, ko so si politični predstavniki 
prizadevali za isti cilj, državljani, 
ki so volilno pravico prejeli letos, 
še niso bili rojeni. 
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PARLAMENTARiZiRANJE

“

Parle, parle, parle 
Jaka Virant

Knoxville, Big Ears Festival. 
Bogdan

Je to smrt pravne države? 
Zaskrbljena pravnica

»Manj kot mesec je do volitev, ne da se de-
lat’!«, so poslanci združeno parafrazirali izjavo 
Irene Majcen in sploh niso pripravili terminske-
ga načrta sej državnega zbora za april.
Zato pa so se v četrtek zbrali na skoraj jubilejni 99. izredni seji, kjer so 
razpravljali o dvanajstih zakonih in enem odloku. V oči najprej skočijo 
Zakon o urejanju položaja študentov, Zakon o rudarstvu, Zakon o stano-
vanjski jamstveni shemi za mlade, Zakon o javnem fi nanciranju športne 
infrastrukture, Zakon o urejanju trga dela in Zakon o upravljanju javne-
ga potniškega prometa; dotaknili pa se bodo tudi starševskega varstva ter 
družinskih prejemkov, socialno-varstvenih prejemkov in Zakona o cestah. 
Široka paleta zakonov, ki urejajo številne družbene podsisteme torej. 
     V torek je medtem potekala nujna seja preiskovalne komisije o ugotav-
ljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za fi -
nančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri 
izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni covid-19, ki 
bo zaslišala članico Posvetovalne skupine za cepljenje Bojano Beović in 
Marka Bitenca, lastnika zasebnega Zdravstvenega zavoda Zdravje. Zavod 
je po navedbah portala necenzurirano.si opravljal cepljenje proti covid-19 
– kljub temu da ni bil na seznamu cepilnih mest, Ministrstvo za zdravje 
pa mu je cepiva priskrbelo za časa ministrovanja predsednika Slovenske 
demokratske stranke Janeza Janše.
     Dan kasneje se je na nujni seji sestala preiskovalna komisija za ugotavl-

janje domnevnega pranja denarja v NKBM d. d., domnevnega nezakonite-
ga fi nanciranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega fi nan-
ciranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni 
zbor 2018. Tokrat zaslišanj ne bo, saj bodo komisarji prečesavali dokazno 
gradivo.     
Isti dan so se na zahtevo poslanskih skupin LMŠ, SD, Levice, SAB ter 
nepovezanih poslancev srečali tudi člani Odbora za kulturo, dodatno pa 
so povabili še Matevža Tomšiča iz vzporednega stanovskega Združenja 
novinarjev in publicistov; Igorja Pirkoviča, vršilca dolžnosti urednika Ur-
edništva za nove medije multimedijskega centra RTV Slovenija; Jožeta 
Možino, zaposlenega na TV Slovenija; Marcela Štefančiča, novinarja in 
voditelja oddaje Studio City na TV Slovenija; Petro Bezjak Cirman, pred-
sednico Sveta delavcev RTV Slovenija in Marico Uršič Zupan, Varuhinjo 
pravic gledalcev in poslušalcev ter uporabnikov programskih vsebin RTV 
Slovenija. Iz seznama gostov je jasno, da so razpravljali o vladnem pod-
jarmljanju javne Radiotelevizije Slovenija.
     V začetku prihodnjega tedna se bo nujno sestalo še nekaj odborov. V 
ponedeljek bodo zasedali odborniki za izobraževanje znanost in šport, ki 
bodo razpravljali o prej omenjenih javnih investicijah v športno infrastruk-
turo in o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za 
industrijski inženiring Novo mesto na predlog Danijela Krivca iz stranke 
SDS. Isti dan se bodo za obravnavo zakonov, ki jih bodo obravnavali na 
seji parlamenta, srečali še člani Odbora za infrastrukturo, okolje in pros-
tor, dan kasneje pa odborniki za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo.

Iskala sem trim stezo, 
našla pa tole. Jana

Lep pozdrav iz Štajerske! Jurij

Pošljite nam svoje fotografi je, kolaže, 
risbe, meme, soseda, recepte, pisma 
na razglednice@megafon.si 
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Tržaški Narodni dom 
spet Slovencem

Trst – V ponedeljek so podpisali pogod-
bo, s katero je bil uradno potrjen prenos 
lastništva Narodnega doma slovenski 
narodni skupnosti v Italiji. S tem se je 
zaključil postopek, ki se je začel s pod-
pisom dokumenta o vrnitvi Narodnega 
doma slovenski skupnosti ob srečanju 
predsednikov Mattarelle in Pahorja julija 
2020, ob stoti obletnici fašističnega poži-
ga poslopja. STA, NB

Srčni 
Goričani

Nova Gorica – V šestih občinah na 
Goriškem je trenutno 111 beguncev iz 
Ukrajine, ki so pretežno nastanjeni pri 
sorodnikih ali prijateljih, večinoma gre za 
otroke, matere in babice. V šolah si priza-
devajo za vključitev otrok v pouk, poteka-
jo tudi učne ure slovenskega jezika. Svojo 
pomoč so dodali tudi centri za socialno 
delo, knjižnice, društva in humanitarne 
organizacije. STA, NB

Odprli park slovenskega 
duhovnika Blanchinija 

Videm – Beneški Slovenci so dobili 
pomembno priznanje: Mesto je odpr-
lo nov park, ki so ga poimenovali po 
duhovniku donu Evgeniju Blanchiniju 
(1863–1921). Beneško-slovenski du-
hovnik je med drugim ustanovil dekliško 
višjo srednjo šolo in prvo hranilnico v 
Vidmu ter pomagal pri samoorganizaci-
ji delavcev. Pobudnik poimenovanja je 
občinski svetnik slovenskih korenin Gio-
vanni Marsico, ki si prizadeva, da bi mes-
to priznalo prisotnost številnih Slovencev. 
STA, NB

Volitve za okužene
Ljubljana – Državna volilna komisija 
sporoča, da bodo volivci oz. okuženi v 
izolaciji lahko glasovali na domu, vendar 
bodo morali vlogo oddati do 20. apri-
la. Člani nevladnih organizacij  so sicer 
pozvali, da se glasovanje omogoči vsem 
državljanom, tudi tistim, ki jim bodo ko-
ronavirusno okužbo potrdili po 20. apri-
lu. Število potrjenih primerov okužb v 
zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev 
medtem še narašča. STA, NB 

Biometrične 
osebne izkaznice

Ljubljana - Odslej bomo lahko pridobili 
biometrično osebno izkaznico. Ta vsebu-
je dva prstna odtisa in fotografi jo v treh 
različnih tehnikah izdelave. Vstavljen čip 
bo vseboval tudi kvalifi cirano potrdilo za 
elektronski podpis, kmalu bo omogočena 
tudi uporaba v zdravstvu. Vlogo je mog-
oče oddati le osebno na upravni enoti ali 
konzulatu v tujini, stala pa bo okoli 10 
evrov več kot dosedanja. STA, NB

PO DOMAčE

Jaka Virant
foto: STA/Bor Slana

Programa strank ponujata nekaj vsebinskih 
vzporednic, ki se večinoma vežejo na ose-

bno svobodo in svobodo odločanja pod para-
zolom svojevrstne interpretacije človekovih 
pravic. Resni.ca ponuja tako imenovano suv-
erenistično demokracijo, ki jo bodo poskušali 
doseči s prizadevanjem za obrambo svobodne 
volje posameznika, karkoli naj bi to pomeni-
lo, in z zavračanjem biometričnega nadzora. 
Konkretnih idej, ki bi segle dlje od analize 
trenutnega stanja, seveda nimajo. Zasebnost 
v dobi digitalizacije in nasprotovanje biome-
tričnemu nadzoru je precej visoko tudi na lest-
vici programskih izhodišč Piratske stranke. 
Obe stranki se zavzemata tudi za močan boj 
proti korupciji, pri čemer imajo Pirati veliko 
bolj izdelan načrt aktivnosti – posodobitev in 
digitalizacijo sodnih obravnav ter kadrovsko 
dohranitev Komisije za preprečevanje korup-
cije – medtem ko Resni.ca ne pride veliko dlje 
od ugotovitve, da je korupcija škodljiva – z njo 
se bodo spopadli tako, da bi Komisijo za pre-
prečevanje korupcije razpustili. V tem polju 
si obe stranki prizadevata tudi za spremem-
bo kazenskega zakonika – Resni.ca gre tukaj 
dlje, saj si želi uvesti novo kategorijo: politični 
kriminal.
Poleg tega, da so Pirati starejša stranka z 
mednarodnimi povezavami volilno veliko us-
pešnejših Piratskih strank po Evropi, Resni.

ca pa je nastala v času epidemije kot  proti-
cepilski in protiinstitucionalni odgovor na-
cionalističnih lokalnih politikov, se stranki 
razlikujeta po številnih vsebinskih političnih 
uvidih. Medtem ko Resni.ca stavi na suv-
erenizem, nasprotovanje epidemiološkim 
ukrepom in znižanje davkov kot edini gosp-
odarsko naravnani ideji, si Pirati prizadevajo 
za progresivno obdavčenje, epidemiološke 
ukrepe ob soglasju posameznikov in digitalno 
pravičnost.
A ob medijskem ignoriranju obeh strank je 
volilni uspeh, ki bi jima prinesel redno fi nan-
ciranje, kaj šele vstop v parlament s štirimi od-
stotki glasov, malo verjeten. Zdi se sicer, da se 
stranki potegujeta za približno enako volilno 
bazo, ki je podvržena teorijam zarot – od anti-
cepilcev do vernikov v nadvlado globalistične 
kabale v obliki družbenih omrežij – je gotovo, 
da Pirati nagovarjajo predvsem volivce z inter-
esi po svobodi spletnega udejstvovanja, Resni.
ca pa nacionalistične anticepilce. Vendar je 
interese slednjih v predvolilnem molku o ko-
ronavirusu veliko težje nagovoriti, kot v času 
omejitve gibanja in uveljavljanja potrošniških 
pravic pred nekaj meseci. Ključna bo verjetno 
kampanja na lokalni ravni, na kateri so Pirati 
precej razpršeni po celotni Sloveniji, medtem 
ko je Resni.ca najmočnejša v okolici Kranja, 
domačega ognjišča Zorana Stevanovića.

Piratska 
             resni.ca

“

Medtem ko se parlamentarne stranke in stranke, ki jim mediji 
priznavajo enakovrednost parlamentarnim – denimo Gibanje 
Svoboda Roberta Goloba, Naša Dežela Aleksandre Pivec in 
Povežimo Slovenijo Ota Pestnerja – kopajo v soju žarometov 
predvolilnih soočenj, se Piratska stranka in novonastala 
Resni.ca pod vodstvom nekdanjega funkcionarja Slovenske 
nacionalne stranke Zorana Stevanovića na vse pretege trudi-
ta, da bi ujela vsaj žarek medijske pozornosti. 



5T 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

Nova lokacija za gradnjo 
kulturnega doma?

Pred časom je Občina Izola na-
povedala, da bi rada na zemljišču 

nekdanjega TPC med drugim 
postavila dom starejših občanov, 

vrtec in kulturni dom, vendar 
zemljišča ni uspela kupiti. Glede 

na to, da ji bo sedaj vrnjeno 
sosednje zemljišče, bi lahko tam 
zgradila vse našteto. Seveda, če 

je z obljubami mislila resno.

“

IZOLA - Gibanje za Izolo deluje s polno paro še naprej. Ne, ne bomo 
spali na svojih lovorikah, ne bomo se zaustavili, pa čeprav imamo na svo-
jih plečih znak »oralci ledine«. Mi gremo naprej. Kot prvi v Sloveniji smo 
ustavili na občinski seji sprejet občinski prostorski načrt. Dokazali smo, 
da se lahko tudi peščica občanov organizira in v svoje vrste pritegne poš-
tene in dobronamerne ljudi ter na tak način spremeni, kar si je elita skupaj 
s kapitalom zamislila.
    Velika večina občanov se sploh ne zaveda, kako pomembne so volitve v 
občinski svet, kako lahko politika in potrjeni sklepi vplivajo na naš vsak-
dan. Glede na stanje v naši ljubi domovini smo mnenja, da je v velikem 
številu občin podobna situacija kot pri nas v Izoli.
     Kako deluje občinski svet? Župan sklene koalicijsko pogodbo s stranka-
mi in listami, ki so mu pri srcu oziroma s tistimi, s katerimi se lahko brez 
problema kaj dogovori. Kaj je zapisano v koalicijski pogodbi v Izoli, nam 
še danes ni uspelo izvedeti. Osebe, ki danes sedijo v občinskem svetu, 
brez uporabe drobca možganske celice pritiskajo gumb »za«. Le zakaj?   
Mogoče pa je razlog v skriti koalicijski pogodbi in obljubah. Kakšna je 
cena glasu »za« za čisto vsako neumnost, ki se znajde na dnevnem redu?
     V Izoli predstavljata opozicijo dve listi nepolitičnih skupin občanov, 
ki sta se za namen volitev združili v Listi. To sta lista Izola prihodnosti 
in lista Izolani. Obe listi sta pomagali pri uresničevanju naše ideje in pri 
zaustavitvi dokumenta, ki bi za vse večne čase spremenil podobo Izole. 
Očitno so pri tej zadevi zatajile čisto vse politične stranke. Še dobro, da 

IZOLA - Končno. Več kot dve leti sta minili 
odkar je župan Izole Danilo Markočič prodal 
podjetju Projekt 2020 d.o.o., v lasti ruskega 
poslovneža Borisa Kopilevicha, občinsko zem-
ljišče s pogodbo, za besedilo katere ni imel za-
konsko potrebnega soglasja občinskega sveta. 
Spomnimo, občinsko premoženje je bilo pri tej 
prodaji s sporno dražbo po oceni stroke oškodo-
vano za približno milijon evrov.
    V času, ko sta se župan Markočič in njegova 
koalicija v občinskem svetu zanašala na to, da bo 
zadevo prekril prah, je Komisija za preprečevan-
je korupcije 30. marca letos objavila sporočilo 
za javnost, v katerem je poudarila naslednje: »V 
okviru postopka je Komisija v zvezi s sklenitvijo 
pogodbe o prodaji določene nepremičnine v las-
ti Občine Izola na območju Livad zaznala sum 
nepravilnosti iz pristojnosti drugih nadzornih 

KPK: 
Sporna prodaja 
zemljišča ruskemu 
poslovnežu 
Kopilevichu nična?
Ur. 

LOKALNO - ekskluzivno

“

Moč ljudske volje 
Nataša Čerin
foto: STA/Mitja Volčanšek

imamo med nami tudi občane, ki nas zastopajo na občinskem svetu na 
neodvisnih listah.
     V prvi vrsti bomo še naprej zastopali javni interes. Kako Izolo vidimo 
v bodoče? Na vseh degradiranih območjih (ne glede na lastništvo) bomo 
zahtevali zaščito 25 metrov priobalnega pasu, ki mora biti namenjen spre-
hajalcem. Na vseh degradiranih območjih potrebujemo vsaj 20 odstotkov 
površine, ki jo bo pokrivalo visoko rastje in tako pripomoglo k naravnemu 
hlajenju Izole v vročih poletnih dneh. Nujna je zaščita vode – tako nara-
vnih izvirov kot termalne vode.
     Člani civilne iniciative Gibanje za Izolo s podporo občanov ne bomo 
odstopili od naših zahtev. Skupaj bdimo nad zadevami, ki se tičejo našega 
okolja. V prvi vrsti si prizadevamo za zadeve, ki so v javnem interesu, 
pomemben nam je razvoj Izole, pomembni so nam prav vsi občani. Izola 
je naše mesto. Je naše mesto skozi celotno leto. Mi živimo v Izoli 365 dni 
na leto, mi smo tisti, ki ustvarjamo Izolo z dušo. 

Uredništvo Megafona, je prejelo sestavek Gibanja za Izolo, ki ga objavljamo v celoti
PREJELI SMO

organov, zato je nadzornemu odboru Občine 
Izola podala pobudo, da izvede nadzor glede 
ugotavljanja pogojev za uveljavljanje ničnosti 
pogodbe. O tem je obvestila tudi Direktorat za 
stvarno premoženje Ministrstva za javno up-
ravo.«
     Zakonodaja v petem odstavku 29. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPD-
SLS-1) določa, da je pogodba za prodajo nad 
0,5 milijona evrov vrednega občinskega zem-
ljišča nična, če ni ustreznega soglasja občins-
kega sveta na besedilo te pogodbe. Na podla-
gi tega lahko ocenimo, da bo po več kot dveh 
letih ta nezakonita in škodljiva prodaja ena 
od redkih, ki bo razveljavljena - in občini bo 
vrnjeno kar je bilo prodano pod tržno ceno v 
nezakonitem postopku. 

    Nadzorni odbor Občine Izola je ugotovil ra-
zlične nepravilnosti v kar 17 od 21 primerih 
prodaje občinskih nepremičnin, za katere je bil 
izveden nadzor. Komisija za preprečevanje ko-
rupcije je naložila ukrepanje v zvezi z najvred-
nejšo od spornih prodaj.
     Ob tem se samo od sebe poraja vprašanje ali 
je res moralo priti do protestnega odstopa pred-
sednika Nadzornega odbora Občine Izola Mila-
na Bogatiča, da se je KPK končno zmigala in 
ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi.
Po Bogatičevem odstopu so snovalci nezakonite 
prodaje najbrž odpirali šampanjce, ker je vse ka-
zalo na to, da so se znebili največjega trna v peti 
pri tej nezakoniti prodaji. Sedaj mora biti jasno 
tudi njim, da se z Bogatičevim odstopom tega 
niso zares znebili, ampak prej prejeli še zadnji 
žebelj v krsto nezakonite prodaje.
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V primeru, da nihče izmed županskih kandida-
tov ne doseže absolutne večine v prvem krogu, 
se obeta tudi drugi. Dober mesec po lokalnih 
volitvah bomo izbirali novega predsednika ali 
predsednico republike. Podobno kot pri volitvah 
županov, je za zmago treba zbrati vsaj en glas 
več od 50 odstotkov oddanih glasov. Tudi na 
predsedniških volitvah je drugi krog prej pravilo 
kot izjema. Še pred tem se bomo 24. aprila po-
dali na parlamentarne volitve, za katere volilna 
kampanja že poteka.
     V Istrskem odboru stranke Levica niso izgu-
bljali časa in so svoje kandidate v štirih volilnih 
okrajih Slovenske Istre predstavili že prvi dan 
predvolilne kampanje. Kot prvi so že mesec 
dni pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami 
obalni javnosti predstavili adute istrskega odb-
ora Levice v volilnih okrajih Slovenske Istre. 
To so: dosedanji poslanec Matej Tašner Vatovec 
(Koper I), Maja Tašner Vatovec (Koper II), Alan 
Medveš (Izola) ter Nina Ukmar (Piran). Po 
predstavitvi so se pridružili ekološkemu protes-
tu mladih z nazivom »Planet pred profi t«.  

Poleg njih se po podatkih Državne volilne 
komisije v štirih obalnih volilnih okrajih za 
poslanske mandate poteguje 21 volilnih list, in 
sicer: 

Naša prihodnost in Dobra država, ZOS – Za-
vezništvo osvobodimo Slovenijo (Gibanje Zed-
injena Slovenija - ZSI in Stranka slovenskega 
naroda - SSN), DeSUS –  Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije, Državljansko gibanje 
Resni.ca, Gibanje Svoboda, Lista Marjana Šarca 

LOKALNO

Željko Urumović
foto: Levica

- LMŠ, Naša dežela stranka dr. Aleksandre Piv-
ec, Nestrankarska ljudska lista Gibanja Zdrava 
družba, Nova Slovenija – Krščanski demokrati, 
Piratska stranka Slovenije, Povežimo Slovenijo 
(Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS), Slovenska 
demokratska stranka - SDS, Socialni demokrati 
(SD), Stranka Alenke Bratušek, Vesna –  zelena 
stranka, Domovinska liga - DOM, Lista Bori-
sa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo, Slov-
enska nacionalna stranka (SNS) in Za ljudstvo 
Slovenije – ZLS.
     V Slovenski Istri bodo pripadniki italijanske 
narodne manjšine volili tudi svojega predstavni-
ka v Državnem zboru – izbirali bodo med Mau-
riziom Tremulom iz Kopra in Felicejem Žižo iz 
Izole.

Poleg naštetih se v volilnih okrajih Slovenske 
Istre za poslanske mandate potegujejo tudi: 

Alan Medveš, Albin Železnik, Aleks Bordon, 
Andrej Korenika, Andrej Mikola, Andreja Hu-
mar, Anja Pečič, Blažo Ždrnja, Bojan Tavčar, 
Boris Popovič,  Bruno Tenčić, Damjan Bertok, 
Danijel Bešič Loredan, Danijel Sertić, Dragica 
Vrkič Kozlan, Elizabet Bordon, Franc Malečkar, 
Gorazd Pretnar, Gregor Perič, Igor Crnić, Jad-
ranka Šturm Kocjan, Jaka Klajderič, Janko 
Sever, Janoš Kastelic, Jasmina Jerant, Jerneja 
Stopar,  Ksenija Galjanič, Lara Lovrečič,  Maja 
Antolovič, Maja Tašner Vatovec, Martina Kos,  
Matej Tašner Vatovec, Mateja Čalušić, Meira 
Hot, Miha Stegel, Milena Bužan, Mitja Ivanič, 

Levica odprla 
»supervolilno« leto 2022 
v Slovenski Istri 

Letošnje leto bo, vsaj kar se od-
hodov na volišča tiče, rekordno. 
Pravimo mu kar »supervolil-
no« leto. Oktobra bodo lokalne 
volitve, na katerih volimo žu-
pane, občinske ali mestne svete 
in svete četrtnih ali krajevnih 
skupnosti. 
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KULTURNI 
NAPOVEDNIK
GLASBA
4. ob 20.00, Hangar bar, Izola
Omega Sun, ParanoisE
Vstop v pomlad s težkokitarsko glasbo.

2. 4. ob 20.30, Center mladih Koper
Lelee in Insan
Postpunkerji od Vardara do Triglava in bunker pop/boogie 
punkerji iz fi lmskih vod.

4. 4. ob 18.00, Tartinijeva hiša, Piran
Tartini 330: Jubilejni koncert
Godalni ansambel učencev Glasbenega ateljeja Tartini.

7. 4. ob 21.00, MKNŽ, Ilirska Bistrica
7AM in Göttemia
Slovensko-nemški garažni punk in norveški punkrock.

8. 4. ob 19.00, Gledališče Tartini, Piran
Venice Baroque Orchestra
Baročni koncert orkestra s solistko Chouchane Siranossian.

9. 4. ob 20.00, Cafe Central, Portorož
Milizza band
Sting in The Police cover band.

15. 4. ob 20.00, Avditorij Portorož
Tinkara Kovač
Pozdrav pomladi. 

GLEDALIŠČE
13. 4. ob 19.30, Avditorij Portorož
Mali otroci, veliki problemi
Stand up komedija Uroša Kuzmana in Aleša Novaka.

PERFORMANS
15. 4. ob 19.00 in 20.30, Monfort, Portorož
Komunikacija eholokacija: Intermedijski performans
Problematiziranje časa preloma, prihodnosti planeta Zemlja v 
tranziciji.

KULINARIKA
do 17. 4., različne gostilne, Izola
Dnevi divjih špargljev
Pobuda zagotavljanja surovin iz bližnje okolice po akcijskih 
cenah.

Mojca Lampe, Mojca Mahajnc, Natalija Gulič, 
Natalija Pungerčar, Nina Ukmar, Rene Ris-
tovski, Robert Janev, Robert Škrokov, Robert 
Vodopija, Romina Kralj, Sabrina Simonovich, 
Sandi Čurin, Saša Hreščak, Saša Petejan, Seit 
Demiri, Senka Bembič, Silvano Radin, Srečko 
Langeršek, Suzana Šulin, Svetlana Aleksovs-
ka, Tamara Kozlovič, Tamara Mikin, Tatjana 
Antončič, Tatjana Voj, Tomo Drevenšek, Urša 
Filiput, Valerija Trost, Vida Tekavčič, Vlasta 
Vežnaver, Vojko Jevševar, Zdenka Zupančič in 
Zlatka Olah.

Več o prihajajočih volitvah bomo objavili v 
prihodnjih številkah. 

Redne volitve v državni zbor Republike Slovenije 2022

Pravila za izrabo prostora v časopisu v volilni kampanji za redne 
volitve v Državni zbor Republike Slovenije, 2022
Na podlagi Odloka o razpisu rednih volitev v Državni zbor, objavl-
jenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 16/2022, ter v skladu 
s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 
41/2007, 103/07, 11/11, 98/13, v nadaljevanju ZVRK)  Megafon izdaja 
pravila za izrabo prostora v časopisu in oglasnega prostora na spletu 
za predstavitev mnenj, kandidatov, strank in list, s katerimi opredeljuje 
pogoje, obseg in način oglaševanja v času volilne kampanje.
Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o 
dogajanju v času volilne kampanje za redne volitve v Državni zbor 
Republike Slovenije. Volilne oddaje in prispevki bodo potekali sk-
ladno z načrtom, ki ga bo v skladu z načelom novinarske avtonomije 
in neodvisnosti ter kritično distanco do vseh virov moči (političnih, 
fi nančnih, ideoloških, verskih, ipd.) oblikovalo uredništvo Megafona. 
Glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov, ki bodo loče-
ni s posebnim znakom, bo Uredništvo odločalo samostojno in skladno 
z uredniško politiko.
Pravila za izrabo programskega prostora
Predstavitev mnenj v času volilne kampanje za volitve v Državni zbor 
Republike Slovenije je v časopisu Megafon na voljo pod enakimi pogo-
ji.
Pogoji in način objavljanja oglasnih sporočil v Megafonu in na 
www.megafon.si.
Prijave in rezervacije programskega časa za promocijo kandidatov, 
strank in list sprejema uredništvo Megafona od 10. marca 2022 dalje. 
Organizatorji volilnih kampanj ali pooblaščene agencije morajo stroške 
predstavitve posameznih mnenj poravnati najkasneje pet dni pred njeno 
realizacijo. V ceno ni vštet DDV. V časopisu Megafon bodo naročeni 
in v marketingu odobreni oglasi za predstavitve, povezane s kampan-
jo, ločeni s posebnim znakom. Megafon si pridržuje pravico, da odk-
loni oglas, če je to v nasprotju z njegovo programsko usmeritvijo in 
temeljno programsko zasnovo, ki promovira temeljne civilnodružbene 
vrednote, kot so dosledno uveljavljanje človekovih pravic, strpnost in 
spoštovanje različnosti. Vsem organizatorjem volilne kampanje zag-
otavljamo enake pogoje za produkcijo in objavljanje volilnih radijskih 
oglasov.  Pogoj za objavo oglasa je plačilo po predračunu.  Objavljanje 
volilnih propagandnih sporočil se konča 24 ur pred dnevom glasovanja, 
ko nastopi volilni molk.

Megafon in Megafon.si
zanj: AK NET, telekomunikacije d. o. o.
Željko Urumović, glavni urednik
KONTAKT ZA NAROČILA:
urednik@megafon.si
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V Sloveniji je bilo konec leta 
2020 3258 samozaposlen-
ih v kulturi. Med njimi so 
posamezniki, ki se ukvarjajo s 
klasičnimi umetniški poklici, 
kot so slikarji, kiparji, ilustra-
torji in igralci, ki so z izjemo 
zaposlenih v najbolj institucion-
alizirani umetnosti pri nas – 
gledališču – večinoma vnaprej 
obsojeni na prekarne oblike 
dela. 
     Med njimi pa najdemo tudi kritike, uredni-
ke, fotografe in druge, ki jih v srečnejših oko-
liščinah najdemo tudi v bolj stabilnih oblikah 
zaposlitve.
      Ministrstvo za kulturo bi področje samo-
zaposlenih rado uredilo na sistemski ravni, 
denimo z ukinjanjem poklica urednika iz nab-
ora možnih poklicev, ki lahko dobijo status 
samozaposlenega v kulturi. Čeprav bi mnogo 
samozaposlenih urednikov raje videlo pogodbo 
z vsemi pritiklinami, kot sta na primer plačan 
dopust in možnost bolniške, si založbe, revi-
je in časopisi tega pogosto fi nančno ne morejo 
privoščiti. V Nacionalnem programu za kulturo 
2022–2029 je ministrstvo zapisalo nekaj cil-
jev, za katere društvo nevladnih organizacij in 
posameznikov na področju kulture Asociacija 
pravi, da jih niso skomunicirali s samozaposlen-
imi. Zato se je še enkrat treba vprašati ali ne gre 
– kot od nastopa Vaska Simonitija trdijo protest-
ni slogani – za ministrstvo proti kulturi?
     Povečanje števila samozaposlenih iz 1803 
leta 2015 na 3258 leta 2020 predstavlja 80-od-
stotno povečanje in naj bi ministrstvo fi nančno 
obremenilo za dodatnih 3,6 milijona evrov. Zato 
se jim zdi edino smiselno, da pogoje za prido-
bitev statusa zaostrijo. 
     Poskusi oteževanja pridobivanja tega sta-
tusa z zavlačevanjem podpisa pogodb s strani 
ministra so bili lani eden glavnih razlogov za 

(nazadnje sicer neuspešno) interpelacijo min-
istra. Kljub pozivom varuha človekovih pravic 
Petra Svetine, ki je omenjeno označil za kršitev 
načela ekonomičnosti postopka, načela varstva 
pravic stranke v postopku in načela dobrega up-
ravljanja, v zadnjem času ponovno poslušamo 
pričevanja o zavlačevanju s podpisom pogodb 
tako za pridobitev kot za podaljšanje statusa.
     Število delavcev v kulturi, ki status prido-
bijo, načeloma ne vpliva na večanje fi nančnega 
problema. Ministrstvu za kulturo se zdi večji 
problem to, da večina samozaposlenih zaprosi 
za pravico do plačevanja socialnih prispevkov, 
ki jo pridobijo tisti, ki so se na svojem področju 
izkazali z vrhunskimi dosežki, hkrati pa njihov 
povprečni dohodek zadnjih treh let ne presega 
zneska 20.051,28 evrov na leto bruto. 
     Ob tem v Nacionalnem programu za kulturo 
ne omenjajo, da so do plačila socialnih prispe-
vkov iz istega fonda upravičeni tudi duhovniki 
in religijski delavci, ki jim prispevke brez do-
kazovanja vrhunskosti na svojem področju prav 
tako plačuje Ministrstvo za kulturo. Pravzaprav 
je Simoniti leta 2008 samo par dni pred kon-
cem mandata rimskokatoliški cerkvi za 45 let 
v brezplačno uporabo podaril Blejski otok. V 
sedmem paketu protikoronskih ukrepov pa je 
nameravala vlada trajno zvišati državno kritje 
socialnih prispevkov verskim uslužbencem, kar 
je z amandmajem preprečila opozicija. Za nji-
hove prispevke je ministrstvo sicer že leta 2014 
plačevalo 1,682 milijona evrov letno. 
      Glede na to, da se je v zadnjem letu proračun 
ministrstva povzpel na rekordnih 238 milijonov 
evrov in da se na podlagi že potrjenega proraču-
na za prihodnje leto napoveduje še zvišanje na 
244 milijonov evrov, se zdi 3,6 milijona, kot 
je znašalo povišanje količine izplačil socialnih 
prispevkov od leta 2015, neznaten strošek. Po-
leg tega takšne izjave kažejo na nepoznavanje 
pogojev sodobne kulturne scene. Ministrstvo je 
v nacionalni program zapisalo, da je povečan-
je števila samozaposlenih in nevladnih organ-
izacij v zadnjih petih letih plod »neselektivnosti 
pri podeljevanju statusov na področju kulture. 
S takšno strategijo postaja Ministrstvo za kul-

Za dialog 
sta potrebna 
dva

turo socialni korektiv, namesto da bi skrbelo in 
spodbujalo ustvarjalnost in podpiralo kakovost 
umetniškega ustvarjanja.« Danes to rešuje-
jo tako, da samozaposleni čakajo na odgovor 
glede podaljšanja ali potrditve statusa tudi že 
več kot štiri mesece, čeprav je v zakonu določen 
dvomesečni rok, ki pa ne predvideva sankcij za 
kršitelja, torej za ministrstvo. Pogojev skoraj ne-
mogočega pridobivanja varne oblike zaposlitve 
v kulturni sferi, v programu ni problematiziralo.
      Kot konkretne cilje reševanja statusa samo-
zaposlenih v kulturi si ministrstvo predstavlja 
vključevanje samozaposlenih v delo javnih za-
vodov, kar se že dogaja, saj tudi zavodi sicer ne 
bi mogli delovati. Prav tako si je za cilj postavi-
lo urejanje pravic in obveznosti samozapos-
lenih v digitalnem okolju z uporabo sodobnih 
tehnologij, kar je le še ena od fl oskul. Zapisali 
pa so še, da je treba »doseči tudi večjo trans-
parentnost pri pridobivanju in ugotavljanja up-
ravičenosti do statusa.« 
    Na drugi strani nevladne organizacije v kultu-
ri od nove vlade pričakujejo izboljšanje social-
nega položaja ustvarjalcev. Opozarjajo, da je 
trenutna obravnava neustrezna, saj jih izključuje 
iz snovanja vseh politik, zapostavlja pri odzivu 
na posledice pandemije, ki jih še vedno čutijo, 
ne skrbi za razvojno delovanje področja, zame-
juje dostop do sredstev, infrastrukture in social-
nih pravic. 
     Društvo Asociacija pa dodaja, da nov Na-
cionalni program nevladnih organizacij ni 
obravnaval ustrezno, ker jih »umešča v zasebni 
sektor, čeprav je njihovo delovanje neprofi tno, 
programi so v javnem interesu, po delovanju so 
bližje javnim zavodom.« Želijo si, da bi nova 
vlada akcijski načrt, ki bo sledil Nacionalnemu 
programu, posredovala v javno razpravo, kar naj 
se s predlogom programa sploh ne bi zgodilo.  
Zato še toliko bolj banalna izpade izjava Vaska 
Simonitija, ki prejšnji teden ni zaznal ironije, ko 
je dejal: »Nekateri mislijo, da je dialog to, da 
se z njimi pogovarjaš, oni pa potem uveljavljajo 
tisto, kar mislijo, da je edino pravilno. Zlasti to 
velja za stranko Levica, ki je nestrpna in nemog-
oča za kakršenkoli dialog.« 

Pia Nikolič
ilustracija: Jernej Žumer 

KULTURA
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Uvaja instrumente na področju varovanja okolja, kot sta načrtovanje 
in presoja vplivov na okolje ter v slovenski pravni red prenaša več 

evropskih določil. Na Ministrstvu za okolje in prostor so ponosno zatr-
jevali, da so bile v zakonu upoštevane številne izboljšave, »tako s strani 
nevladnih organizacij kot tudi Gospodarske zbornice Slovenije.« Minis-
trov zasuk proti okoljevarstvenim organizacijam pri pripravi zakona je 
verjetno tudi posledica lanske izkušnje, ko je vlada Janeza Janše izgubila 
na referendumu o vodi, kar je bil njen največji poraz v mandatu in hkrati 
največja politična zmaga okoljskega gibanja doslej. Vlada je podcenjeva-
la dejstvo, da je voda za ljudi neodtujljiva skupnostna dobrina. 
     Minister za okolje Andrej Vizjak je kot ključno zakonsko rešitev, tudi 
zato ker so pri njej najbolj vztrajali okoljevarstveniki, izpostavil nov sis-
tem ravnanja z odpadki. Uveljavljen bo namreč kavcijski sistem za plas-
tenke in pločevinke, kar pomeni, da bomo morali potrošniki te vračati 
v trgovine. Potrošnik bo ob nakupu pijače za embalažo plačal določen 
znesek oziroma kavcijo, ki ga bo dobil nazaj, ko bo prazno embalažo 
vrnil. 
     Zanimivo je, da se tokrat v medijih ni veliko omenjal 237. člen zakona, 
ki ministru daje proste roke, da podrobneje predpiše pogoje in njihovo 
izpolnjevanje, ko gre za status nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju varstva okolja. V zakonu sta navedena zgolj dva ohlapna pogoja: 
Organizacija mora biti ustanovljena zaradi delovanja na področju varstva 
okolja in mora na področju varstva okolja aktivno delovati najmanj dve 
leti. Minister lahko torej okoljevarstveni organizaciji, ki deluje v javnem 
interesu, na lastno pest odvzame pravico do sodelovanja v okoljskih post-
opkih, če ta ne deluje dlje kot dve leti ali pa si zamisli pogoje, ki jih or-
ganizacija ne izpolnjuje. Prav lahko se zgodi, da vsaj nekaj let ne bo niti 
minimalnega nadzora nad državnimi institucijami, ki pogosto izdajajo 
dovoljenja mimo okoljskih predpisov. Minister Vizjak je med obravnavo 
predloga zakona poudaril, »da se mora slovensko gospodarstvo boriti s 
konkurenco na evropskem in svetovnem trgu in zato potrebuje primerl-
jive pogoje.« Zagotovil je, da Slovenija, ko gre za emisije v okolje, sodi 
med najrazvitejše države EU. Kljub Vizjakovim trditvam, da je zakon 
usklajen s civilno družbo, poslanci niso sprejeli predlaganega dopolnila, 

Simon Smole
foto: STA/Nebojša Tejić

OKOLJE

Hinavski 
nasmešek 
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s katerim bi izenačili mejne vrednosti izpustov za sosežig in sežig odpad-
kov. Naprave za sosežig namreč emitirajo trikrat več prašnih delcev kot 
»prave« sežigalnice. 
     Za komentar sprejetega zakona smo prosili organizacijo Eko krog, 
ki nam je odgovorila: »V zakonu pogrešamo spremembo načina izbire 
izvajalcev monitoringa in presoj vplivov na okolje, na kar v Eko krogu in 
drugih nevladnih organizacijah opozarjamo že vrsto let. Sedanja ureditev, 
po kateri si onesnaževalec sam izbere in plača izvajalca, odpira nezau-
panje v rezultate. Izvajalci delujejo na majhnem trgu in obstaja možnost, 
da so rezultati merjeni na način, ki je ugoden za plačnika.   Na žalost 
zakon ni prinesel izenačevanja mejnih vrednosti emisij za sežigalnice in 
cementarne, ki sosežigajo odpadke. Po vsem trudu, vloženem v doka-
zovanje neenakosti v zdravju, ki jih prinaša obstoječa ureditev, je vztra-
janje poslancev pri tovrstni ureditvi emisij težko razumljivo.« 
     Onesnaževalci bodo še naprej sami merili izpuste in izbirali labora-
torije za analizo njihovih meritev, kar je očiten konfl ikt interesov, ki ga ta 
zakon ne odpravlja. 
      V Greenpeace Slovenija so opozorili še na eno podtaknjeno gnilo 
jajce v zakonu. Gre za mehanizem kritja posrednih stroškov, s kateri-
mi bi se 25 odstotkov sredstev podnebnega sklada lahko preusmerilo 
v fi nanciranje ozkega kroga dvanajstih podjetij, ki sodijo med največje 
porabnike energije in podnebne onesnaževalce. »Glede na kritike okol-
jskih organizacij so predlagatelji zakona začetni predlog prilagodili in 
defi nirali ta sredstva kot namenska. Ker pa so nameni v zakonu defi nirani 
široko, ne nudijo zagotovila, da se bodo sredstva res porabila v skladu s 
poslanstvom podnebnega sklada,« so zapisali v izjavi.
     Na Vizjakovem ministrstvu so očitno le pristali na spremembo neka-
terih pomembnih določb, da bi omilili konfl ikt z okoljevarstvenimi or-
ganizacijami, zavedajoč se, da se v aktualni energetski krizi obetajo nova 
okoljska bojišča. Vlada je denimo že napovedala sporno gradnjo plinskih 
terminalov na obali. V Ljubljani župan Janković, kljub nasprotovanju 
stroke, vztraja pri postavitvi sežigalnice. Minister Vizjak je nasmejan 
zapustil glasovalno sejo – vedoč, da vojno dobiš takrat, ko si nasprotnika 
prepričal, da je zmagal v dokaj nepomembni bitki. 

Državni zbor je pred kratkim sprejel nov zakon o varstvu okolja, ki ga je minister za 
okolje in prostor Andrej Vizjak označil za okoljsko ustavo. 
Zajema vse dele okolja – zrak, vodo, ohranjanje narave ter podnebne spremembe. 

“

Minister Andrej Vizjak
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Aprila napovedujete zbor najemnikov. Boste na njem ustanovili na-
jemniški sindikat?
    Če bodo udeleženci pripravljeni sodelovati, si želimo, da bi se medse-
bojno povezali, se informirali o situacijah, pravicah in strategijah glede 
njihovih soočenj z najemodajalci.
Če bodo udeleženci pripravljeni, boste torej ustanovili sindikat, 
kot jih poznamo v tujini?
    Zgledujemo se po Škotski, Angliji, Irski, deloma Španiji, kjer ti 
sindikati funkcionirajo kot demokratične članske organizacije, ki izvajajo 
sindikalno zagovorništvo in izvajajo direktne kolektivne akcije, ko v prim-
eru kršitev direktno pritiskajo na najemodajalce, če formalni mehanizmi 
ne obstajajo ali ne delujejo. Na zagovorniško-kampanjskem nivoju pove-
zujejo ljudi z organizacijami, da probleme najema pretvarjajo v politična 
vprašanja in pritiskajo na državo, da se posveti stanovanjski problematiki.
So pri tem uspešni?
    Najemniki so se začeli bolj zavedati svojega stanja in pravic, na mikro 
ravni so bolj ozaveščeni in zato bolje pripravljeni. Veliko je primerov, ko 
lastniki ob izselitvi najemnikom ne vračajo varščin, čeprav so do njih up-
ravičeni. Takrat se najemniki zberejo na ulici pred domom lastnika in 
dajo mimoidočim vedeti, da tu živi človek, ki je nekomu ukradel pets-
to funtov. To je pogosto dovolj, da lastniki vrnejo nezakonito prisvojeno 
varščino. Izvajajo še direktne akcije za obrambo svojih članov v primeru 
preprečevanja nezakonitega dviga najemnine, preprečujejo deložacije ali 
se borijo za popravila v stanovanju, ko lastnik noče popraviti česa os-
novnega, kot je denimo bojler. Na makro ravni pa so uspeli na Škotskem 

iNtERVJU

vlado prisiliti k zavezi, da bo v prihodnjih dveh letih sprejela neko obliko 
regulacije najemnin, ki bo oblikovana v dialogu s sindikatom. Nič ne zag-
otavlja, da se bo to res izvedlo, a pomeni velik premik, da je bilo to sploh 
obljubljeno. V Angliji so uspeli doseči, da tudi občine vodijo sezname 
slabih najemodajalcev, ki so javno dostopni. Gre za najemodajalce, ki 
kršijo zakonodajo ali so oddajali neprimerna stanovanja. Postopoma pa 
dosegajo to, da se začenja do tega vprašanja drugače obnašati tudi država.
Kako je pri nas? Pogosto slišimo za kršitve. Se pri nas zakoni sploh 
izvajajo?
   Nekatere pravice so precej natančno opredeljene v Stanovanjskem 
zakonu. Lahko bi rekli, da ima najemnik nek nabor pravic, vendar so 
te vezane na najemno pogodbo, ki pogosto ne obstaja. Če obstaja, pa je 
večinoma kratkoročna, kar pomeni, da obstaja garant varnega najema za 
kratek čas, po katerem ne veš, ali bo spremenjena ali se bo po tem na-
jemnina dvignila ali se boš moral celo izseliti. Zato ta varnost, tudi če je 
velika, sploh ni varnost, ker je tako kratkoročna. Zato veliko najemnikov 
pravic ne more uveljavljati, v veliki meri pa se tudi kršijo. Še tako dobra 
zakonodaja ostaja slaba, če se ne izvaja. Skoraj vsak najemnik doživlja 
vsaj eno kršitev ali več. Nimamo pravnih mehanizmov ali organov, ki bi 
se s tem ukvarjali. Kršitve pa se pogosto ne prijavi zaradi dolgotrajnos-
ti postopkov. Pravna varnost najemnikov je zato tako abstraktna, da so 
najemniki ponotranjili celo to, da jim je normalno živeti v stanovanju, v 
katerega pride enkrat mesečno prespat lastnik, čeprav je to groba kršitev 
posestne pravice.
Ima torej Slovenija primerno zakonodajo?
    Ne, nima. Nekatere stvari so na mestu, ampak problem je že, da nima-
mo jasno predvidenega organa, ki bi se s tem področjem ukvarjal, kršitve 
naslavljal in jih po hitrem postopku razreševal. Ne obstajajo predvideni, 
logični in hitri postopki. Danes je edini način reševanja konfl iktov ali 
naslavljanja kršitev tožba, a nima smisla iti v enoletno tožbo, ker ti ne dela 
bojler. Problem je tudi neopredeljenost minimalnega trajanja najemne po-

Pia Nikolič
foto: STA/Tamino Petelinšek

Napihnjene cene stanovanj, prepotentni lastniki, premalo 
število novogradenj in podobno so privedli do nevzdržne-
ga pritiska na stanovanjski trg. 
Sociolog Klemen Ploštajner si prizadeva za nove in dru-
gačne rešitve te problematike.

Klemen Ploštajner, sociolog

»Državnega interesa za sistematično 
razvojno stanovanjsko politiko ni.«
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V zadnjem obdobju novinarji in dru-
gi delavci RTV Slovenija vse večkrat 
opozarjajo, da v osrednji medijski hiši 
vladajo nevzdržne razmere. Pritiski 
in poseganje v program se dogajajo 
že dalj časa, a zdaj je aktualna oblast 
krenila v končno ofenzivo sesutja RTV. 
    Paradoksalno to počne v maniri tako osovraženih ko-
munističnih režimov, z vzpostavitvijo režima medijskih 
aparatčikov. 
     Aparatčik je zlasti v sovjetskem okolju pomenil funkcion-
arja partijskega aparata, ki nekritično in brez premisleka 
izpolnjuje navodila nadrejenih. Zanimivo je, da večina teh 
politično strumnih že leta deluje v tej ustanovi in je dokaj 
tiho (do)čakala priložnost, da ideološko disciplinira kolege.  
Ti aparatčiki želijo celoten sistem delovanja javnega medija 
podvreči edinemu, lahko bi rekli partijskemu, kriteriju – 
osvobajanju od levega enoumja. Zaposleni javno opozarja-
jo, da sta ogroženi neodvisnost in profesionalnost delovanja 
RTV. Pravijo, da novo vodstvo ne upošteva doseženih novi-
narskih, izvedbenih in uredniških standardov, ob tem neu-
strezno kadruje, šikanira neposlušne novinarje in siromaši 
program. 
   Eden od ključnih vzvodov za demontažo javne instituci-
je je tudi opuščanje praks, nujnih za razvijanje novinarske 
profesije in diletantsko fi nančno prestrukturiranje z manip-
ulativnimi pozivi k bojda nujni fi nančni optimizaciji medi-
jskega mastodonta. Že nekaj časa je moč opaziti, da mar-
ketinško bolj zanimive vsebine izpodrivajo izobraževalne 
in politično informativne. Oddaje, kot so Globus, Utrip, 
Studio City in Tarča so oddaje, ki izpolnjujejo poslanstvo 
javnega medija, ko javnost kvalitetno informirajo o ključnih 
procesih doma in v tujini. Kakšna je gledanost teh oddaj – 
čeprav je med najvišjimi – je drugotnega pomena. 
    To so vsebine, ki jih mora javna RTV gledalcem zagoto-
viti, da bi ti lažje sprejeli informirane odločitve, oblikovali 
stališča o aktualnih dogodkih in nenazadnje uveljavili svoje 
politične in druge pravice. Očitek o pristranskosti RTV, ki 
ga SDS vztrajno ponavlja več kot dvajset let, kaže na to, da 
je za stranko javni servis osrednji ideološki aparat države, 
ki jim bo omogočil vzpostaviti kulturno hegemonijo. 
    Nujni pogoji za obstoj javne medijske hiše so močna 
sindikalna organiziranost zaposlenih na RTV, neusmiljeno 
vztrajanje pri avtonomiji novinarjev in predvsem obsežna 
podpora javnosti. 
    Pripravite se, živimo v času, ko bo preživetje javnih 
storitev in dobrin odvisno predvsem od naše volje in 
pripravljenosti na stavkanje.

Simon Smole

“ “

RAZMIšLJAMO
godbe, zato je ta lahko tudi le enomesečna. Praksa se je uveljavila pri enajstmesečnih 
ali enoletnih, zakonodaja bi morala tu predvideti daljše roke in primerne možnosti 
predčasne prekinitve z obeh strani. Velika težava je, da ni dolgoročne varnosti bivanja. 
Regulirati bi morali še višino najemnin in to, po kakšnem ključu se te dvigujejo. Zdaj 
se dvigujejo, kot se lastnikom zdi, ker se kakor da prilagajajo trgu, v resnici se pri-
lagajajo lastnim kapricam. Jasna bi morala biti tudi evidenca in preverjanje enot za 
oddajo. Ni sprejemljivo, da ljudje živijo za petsto evrov na trideset kvadratnih metrih 
plesnivega stanovanja.
Bi lahko to uredili na nivoju občin ali gre za pomanjkanje interesa države?
    To bi morala biti državna zakonodaja, občine pa imajo že sedaj možnost spreminjan-
ja razmerij na izvenzakonske, neformalne načine. Na primer z vzpostavljanjem stano-
vanjskih svetovalnic, ki bi najemnikom svetovale v primeru težav, jih izobraževale o 
njihovih pravicah, pregledovale najemne pogodbe in nudile pravno pomoč. Ko zdaj 
vstopiš v to razmerje, je v njem veliko neformalnega dogovarjanja, v katerem ima last-
nik vedno pravico, da ti odreče stanovanje. Z občinsko podprto infrastrukturo pa last-
niki ne bi tako eklatantno kršili teh pravic, ker bi se zavedali, da imajo lahko kršitve 
tudi posledice. Zdaj je preganjanje kršitev za najemnika prenaporno delo, ki se zavleče 
v čas po njegovi izselitvi, zaradi česar izgubi interes. Če bi te primere prevzela občina, 
bi se veliko kršitev, ki so zdaj nevidne, sploh odkrilo in bi se o njih javno govorilo.
Sodeč po dogajanju v Ljubljani se zdi, da takšnega interesa ni. Bi regulacija 
Airbnb pripomogla k reševanju stanovanjske krize?
    To bi lahko bil en od doprinosov, vsaj z vidika ponudbe in povpraševanja, saj je 
na voljo premalo primernih najemnih enot. Regulacija Airbnb glede tega, na kakšen 
način se uporablja lastnina in kako se to poslovno vodi, bi bila le kamenček v mozai-
ku. Bi se pa morala občina zavedati, da je to pereč problem in poskrbeti za svoje preb-
ivalce, tudi če so začasni. Nenazadnje se kiti z nazivom univerzitetno mesto. Namesto 
proaktivnega postopanja smo videli prej obratno, da so o tem govorili kot o problemu 
gospodarske dejavnosti. Brez lastnih mehanizmov regulacije bi morala vsaj pritiskati 
na državo, da se to uredi. Na splošno bi morale vse občine, ki so najbolj na udaru, 
pritisniti na državo, da bi se začela s tem ukvarjati, tako pa tega nihče niti ne omenja 
v javnih govorih.
V predvolilnem času poslušamo obljube o novih stanovanjih. Bo prihodnost 
svetlejša?
    Slovenija nima sistematične razvojne politike, ki bi gradila delujoč stanovanjski sis-
tem. Trenutno temelji na tem, da občasno najdejo kakšno parcelo, jo prepišejo na sklad 
in se o tem pohvalijo na veliki novinarski konferenci. V kampanjah bo to gotovo ena 
od tem, ker se je stanje v zadnjih letih močno radikaliziralo, zaznava ga javno mnenje, 
o tem se več govori. Do sedaj tega problema ni naslovila nobena opcija, ki je prišla 
na oblast. Brez družbenega pritiska bomo nadaljevali le z nadaljnjimi krpankami, po-
trebno pa je zgraditi sistem. Tudi zato delamo Najemniški SOS, da se začne graditi 
organizirana skupnost, ki se bo sposobna braniti in tudi pritiskati na državo.
Kaj pa se je zgodilo s poskusom stanovanjske zadruge, ki ste jo hoteli zgra-
diti z Zadrugatorjem?
    Zataknilo se je ravno zaradi pomanjkanja vladnega interesa pri premisleku o stano-
vanjski politiki kot razvojni politiki. Za vzpostavitev zadrug, ki bi omogočale dol-
goročne najeme dostopnih stanovanj po stroškovni najemnini, z lastništvom katerih se 
ne bi mogel nihče okoristiti, bi potrebovali relativno majhno spremembo zakonodaje, 
da bi lahko občina ali država projekt podprli z mehanizmi, kot so dostop do zastonj 
javnega zemljišča, oprostitev komunalnega prispevka in potencialno ugodnim fi nan-
ciranjem ali posojilom. Tako bi lahko razvili nov sektor, ki bi bil sposoben graditi 
stanovanja in bi slonel na neprofi tnem skupnostnem motivu. Z razumevanjem in pod-
poro ministrstva bi se lahko razvijalo naprej. Nikoli nismo razumeli, kdo bi lahko 
ideji nasprotoval, saj ne posegamo v že obstoječe pravice in privilegije. Mislim, da gre 
preprosto za to, da se s tem ne da nikomur ukvarjati. Za ta projekt je veliko pripravl-
jenost izkazal ljubljanski sklad, ki je že rezerviral novo parcelo in državni sklad, ki je 
pripravljen projekt fi nančno podpreti. Zatika se na zakonodajni ravni, saj se na državni 
ravni s stanovanjsko problematiko ukvarjajo samo v promocijskih nastopih.
Kdaj sledi kolaps sistema, če bomo nadaljevali brez sprememb?
   Se že dogaja. Ljudje živijo v luknjah in zanje plačujejo visoke najemnine. Pojavil 
se je sloj rentnikov, ki se krepi, pobira visoke najemnine, kot sam sloj pa je nepro-
duktiven in se okorišča z eksistencialno stisko ljudi. Drugi se globoko zadolžujejo 
za pogosto neprimerna stanovanja, kar bremeni njihova življenja. Mladi se soočajo z 
izjemnim strahom glede prihodnosti. 
    Če teh problemov ne bomo naslavljali, se bodo kopičili in krepili. Med nami že 
živijo generacije ljudi, ki ne morejo normalno živeti in biti produktivni člani družbe, 
ker ne pridejo do stanovanja. To pa zanje predstavlja izjemna eksistencialna tveganja; 
ali v obliki visokega kredita ali v primeru visoke najemnine ter slabe ali celo neob-
stoječe pogodbe.

Dobri stari 
»štrajk« 

za pravico in 
resnico
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Ples ob drogu je v Sloveniji v zadnjih petih letih postal znan in 
razvit šport. Čeprav velikokrat, ko ga nekdo omeni, najprej 

pomislimo na striptiz – tisti mlajši na ples, kjer ženske odvržejo vsa 
svoja oblačila, tisti starejši pa na istoimenski fi lm z Demi Moore v 
glavni vlogi – se je začel odnos do te vrste plesa spreminjati. V svetu 
je ta športna disciplina priljubljena vadba, saj združuje eleganco, 
elemente gimnastike, akrobatike in moč. Ženske in moški tekmu-
jejo tudi profesionalno, pred kratkim pa se je ples ob drogu začel 
potegovati za naziv olimpijskega športa.
    V Sloveniji imamo mnogo studiev, kjer se lahko naučite plesa ob drogu, 
ampak samo enega, kjer imajo popolnoma samostojno povsem moško 
skupino. Ples ob drogu večkrat povezujemo z žensko eleganco in seksapil-
nostjo, zato je nekaterim nepredstavljivo, da bi plesali tudi moški. Kar je 
daleč od resnice. »Sicer so punce bolj gibčne in elegantne – to eleganco 
jim včasih kar zavidam. Vendar je ena od temeljnih predpostavk za ta 
ples moč – mi pa smo v izhodišču vseeno malo močnejši,« razloži Zoran 
Petrovič, ki se s plesom ob drogu ukvarja že šesto leto.

»Jaz pa sem nekdanji gimnastičar in plesalec hiphopa. Potem sem si 
poškodoval ahilovo tetivo, ampak sem vseeno želel v tedanji prihodnosti 
delati nekaj podobnega. Veliko sem plezal, sproti pa iskal, kaj bi lahko še 
počel. Šel sem na predstavitveni trening in, ker je v resnici veliko elemen-
tov iz gimnastike in malo povezano z glasbo in plesom, mi je bilo všeč. 
Od poškodbe sem prišel na ’štango’ in zdaj sem tukaj ostal,« doda Jernej 
Zorko, ki pleše že pet let.

Če želiš plesati ob drogu, moraš biti močan 
   Za ples ob drogu se lahko odloči vsak, za zahtevnejše elemente pa 
sta potrebna predvsem moč in raztegljivost. »Trening traja 75 minut. Na-
jprej se hitro ogrejemo, potem pa se učimo trikov, ki jih tudi kombiniramo 
med seboj. Vaje za moč pa fantje delajo doma,« razloži Jernej, Zoran pa 
pristavi: »Včasih mi je kar težko iti. Ko pa se spravim k treningu in kasne-
je, ko z njim končamo, me preplavi hormon sreče.«
  Kot razlaga Jernej, je ples ob drogu odlična vadba, precej boljša kot 
fi tnes, saj ni tako monotona. Fantje se na treningih precej zabavajo. Kljub 
temu da je to edina moška skupina v Sloveniji, s tem, da imata takšen 
hobi, nikoli nista imela težav, pravita. 
»Pred petimi leti, ko se je vse skupaj začelo, so bili ljudje malo presenečeni, 

Tudi moški 
plešejo 
ob drogu

Petra Znoj
foto: Uroš Abram

RAZBIJAMO TABUJE

ko sem jim povedal, kaj počnem. So mi rekli, da sem šel tja sigurno zara-
di punc. Potem pa je Tjaša Dobravc zmagala na Slovenija ima talent in 
takrat je cela Slovenija videla, kako težek je v resnici ta šport. Ko sedaj 
povem, da plešem na ’štangi’, me ljudje sprašujejo, kako zahtevno je in 
kako močan moraš biti,« razloži Jernej.
»Ni moja težava, kako me drugi vidijo v tej vlogi, to je v prvi vrsti njihov 
problem. Sicer pa se praviloma ne srečujem z negativnimi komentarji. 
Kvečjemu obratno. Po tistem začetnem efektu presenečenja, pokažejo celo 
malo občudovanja. Vsako leto organiziramo tudi produkcije, ki jih vidi 
veliko ljudi in tako počasi začenjajo ta šport dojemati drugače,« doda 
Zoran.

Treningi so tudi skupni
   Jernej Zorko je nedavno prevzel še mesto trenerja. »Ko se je vse sku-
paj začelo, je bil vse skupaj bolj hec. Zakaj pa ne ’štanga’? Studio Pan-
dora - Art of Pole v Mariboru je razpisal učne ure, ustanovili so moško 
skupino in na naslednjem treningu sem bil zraven. Najprej so nas učile 
punce, precej sem se naučil tudi sam, ko sem gledal posnetke na Youtubu 
in Instagramu. Bil sem na vseh uradnih treningih in postalo mi je malo 
dolgočasno. Ko so mi ponudili možnost, da bi treniral moško skupino, sem 
to z veseljem sprejel. Zato sem se odločil, da bom tudi sam postal trener,« 
razlaga simpatični Jernej.
  Včasih imajo tudi skupne treninge, kjer se učijo eden od drugega, spoznav-
ajo nove izkušnje in združujejo različne pristope. »Naši treningi so bolj 
osnovani na moči, je bolj kot fi tnes, šport, ni take elegance. Mi izvajamo 
trike, ne plešemo kot punce. Vse skupaj je bolj akrobatsko,« pove Jernej.

Bo ples ob drogu tudi olimpijski šport?
    V tujini je ples ob drogu poznan šport, ki ga začnejo otroci trenirati že 
pri petih ali šestih letih. »Pri nas to ni tako razširjeno, čeprav imamo se-
daj tudi otroško skupino. V Ukrajini in Rusiji že majhni otroci plešejo ob 
drogu. Že takrat delajo takšne prvine in trike, da samo gledaš. So gibljivi, 
pogumni, močni in naučijo se obvladati svoje telo,« pove Jernej.
Pleše se tudi na velikih tekmovanjih, šport pa je najbolj priljubljen v Ukra-
jini, na Kitajskem in Japonskem. Zdaj si želijo tudi, da bi ples ob drogu 
postal olimpijska disciplina. 
»Če pogledamo vse elemente, ni ples ob drogu nič drugega kot gimnastika 
na ’štangi’,« zaključi Jernej.

Razbijamo tabuje: 

“
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Inštitut 8. marec je v državni zbor vložil Zakon 
o škodljivih ukrepih vlade Janeza Janše, ki naj 
bi odpravil sporne določbe enajstih zakonskih 
besedil, ki jih je sprejela aktualna vlada. Na 
inštitutu želijo med drugim odpraviti omejitve 
vpliva naravovarstvenih organizacij v sodnih 
in upravnih postopkih, večji vpliv lokalne poli-
tike na sestavo svetov zavodov v izobraževanju, 
imenovanje vodilnih kadrov v policiji po poseb-
nem izbirnem postopku in mimo sistema javnih 
uslužbencev. 
    Prav tako želijo odpraviti pravno podlago, ki tlakuje prihod podjetju 
Uber, zaostritev možnosti študija za tuje študente, povečan vpliv odločan-
ja ministra za kulturo na področju kulturnih programskih in projektnih 
razpisov ter posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk. Med pred-
logi sprememb je tudi kazenski zakonik v delu, ki pri kaznivih dejanjih 
grožnje in prisile omogoča neenako obravnavo predstavnikov oblasti in 
navadnih ljudi. 
    Do nabora zakonov in ukrepov so v inštitutu prišli s pomočjo spletnega 
obrazca. Obiskovalci spletne strani so predlagali, kateri so tisti zakoni, ki 
po njihovem poglabljajo neenakost, napadajo človekove pravice in uniču-
jejo civilno družbo. Na inštitutu so vzpostavili tudi spletno stran, kjer je 
objavljen celoten predlog zakona, razlogi zanj ter števec podpisov, ki so 
jih začeli zbirati v sredo. Da bo predlog zakona obravnavan v državnem 
zboru, morajo namreč pobudniki zbrati vsaj pet tisoč overjenih podpisov.
Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je na volilni konvenciji večkrat 
izpostavil prizadevanja civilne družbe, da se v Slovenijo vrnejo demokraci-
ja, svoboda medijev in vladavina prava. Poudaril je, da bo njegova stranka 
po oblikovanju novega državnega zbora najprej podprla predlog zakona, 
ki ga je pripravil Inštitut 8. marec. Šele nato bodo po Golobovi napovedi 
prišla na vrsto koalicijska pogajanja in oblikovanje nove vlade. Brezpo-
gojna podpora zakonu je pomenljiva, saj deluje kot nepremišljen propa-
gandni manever. Sprejem takšnega »superzakona«, ki posega v kar ena-
jst zakonskih besedil, bi bilo namreč bolj smiselno strokovno analizirati 
in pretehtati smiselnost tako obsežnih posegov v zakonodajo. Prihodnja 
vlada bo morala identifi cirati še ostale škodljive zakone in ukrepe, če se 
je zavezala zakonodajni čistki. Kaj torej storiti z Zakonom o dohodnini, 
ki so mu nasprotovali ali pa z zakonom o 780 milijonih evrov za naba-

Simon Smole

Kdo je resnični glas ljudstva?

“

vo orožja? Predvolilno angažiranje leve civilne družbe, ne samo Inštituta 
8. marec, ampak tudi združenja levih nevladnih organizacij pod imenom 
Glas ljudstva, je pomembno svarilo desnemu političnem bloku, ki mu 
manjka angažirana civilna družba. Vsaj takšna, ki je sposobna terenskega 
delovanja. Odbor 2014 in Koalicija Za otroke gre! sta bili zadnji takšni 
iniciativi, ki sta aktivno zbirali podpise za vložitev zakonskih predlogov. 
     V pobudi Glas ljudstva, ki pod svojim okriljem združuje več kot sto or-
ganizacij civilne družbe, so pripravili 138 zahtev za izboljšanje družbene, 
politične, ekonomske in okoljske situacije v državi. Med drugim zahtevajo 
dostojno delo in socialne pravice za vse, globalno pravičnost, dostopnost 
stanovanj, vladavino prava in človekove pravice, več demokracije in refor-
mo političnega sistema, svobodo medijev in kulture, pravični podnebni 
prehod in zaščito narave, dostopno javno zdravstvo in zeleno infrastruk-
turo. 
    Civilna družba je v zadnjih dveh letih izjemno aktivna na ulicah, protes-
tih, manifestacijah in odzivna na aktualne izzive in problematike. Delno 
lahko to pripišemo tudi obrambni reakciji, saj se prostor za sodelovanje 
civilnih organizacij krči. Resolucija o normativni dejavnosti, ki predvide-
va sodelovanje javnosti v zakonodajnem postopku se vsaj s strani vlade 
ne uresničuje. Od prvega dne mandata ministra za okolje se vrstijo napa-
di na okoljevarstvene organizacije, ki se jim postavlja strožje zahteve za 
ohranitev statusa v javnem interesu ter zaostruje pogoje za sodelovanje v 
upravnih in sodnih postopkih. Velike zasluge za aktivacijo civilne družbe 
gre seveda pripisati vladi, ki izvaja pogrom v kulturi, medijih in družbi. 
Še en ključen razlog za razmah civilne družbe pa je dejstvo, da velik del 
volilnega telesa ni politično zastopan. 
    Nadaljnji razcvet civilne družbe bo odvisen predvsem od sistemskih 
pogojev njenega delovanja. Če se civilnodružbene organizacije fi nancirajo 
s strani države in/ali neposredno s strani kapitala, je namreč tudi civilna 
družba povezana s kapitalističnim načinom produkcije. Zato je smiselno, 
da se v veliki meri nevladne organizacije fi nancirajo iz javnih virov in ev-
ropskih sredstev, da se ne bi spremenile v zastopnice kapitalskih interesov.  
A s tem ne odpravimo vseh nevarnosti, politične stranke lahko uradno ali 
neuradno ustanovijo inštitute, akademije in druge ustanove, ki nato kot del 
civilne družbe pravzaprav zastopajo v posameznih segmentih interese te 
politične stranke, kar je tudi pri nas uveljavljen način okupiranja javnega 
prostora. Ne preseneča, da se je večina levih strank takoj priključila ini-
ciativam civilne družbe, saj imajo od tega dvojno korist, zaveznika v boju 
proti oblasti in vsaj malce moralnega kredita, ki ga v nasprotju s politični-
mi strankami civilna družba še ima pri državljankah in državljanih.

Ekipa inštituta 8. marec
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Zamolčani konfl ikt: 
Zakaj nihče ne govori 
o vojni v Jemnu? 
Simon Smole

Vlada v pomoč Špancem
Madrid – Španska vlada je napovedala 16 
milijard evrov subvencij, med drugim 6 mili-
jard evrov samo za davčne olajšave. Podjet-
jem bo subvencionirala tudi 20 centov na liter 
goriva. Že tako oteženo dobavo dobrin je po-
slabšala stavka 75 tisoč tovornjakarjev, ki že 
tretji teden nasprotujejo vladi Podemosa oz. 
sankcioniranju Rusije, kar je eden od razlogov 
za dvig cen. DPA, WSWS, NB  

Čedalje težje se živi
London – Po najbolj črnih napovedih se bo 
življenjski standard prebivalcev kmalu znižal 
na raven tistega po 2. svetovni vojni. Britan-
ski konservativci so sicer nedavno predstavili 
ukrepe, ki naj bi zajezili splošno jezo glede 
višine življenjskih stroškov, a so poželi pred-
vsem kritike. Britansko gospodarstvo se po 
letu 2020, ko se je skrčilo skoraj za 10 %, kar 
je največji upad v sto letih, zelo počasi pobira. 
DPA, NB

Skrhan mir v Karabahu
Moskva/Baku/Erevan – Napetosti v Gorskem 
Karabahu se zadnji mesec stopnjujejo. Po 
navedbah Armenije so se minuli konec tedna 
azerbajdžanske enote v četrtek premaknile v 
vas Faruh, ki je pod nadzorom ruskih mirovnih 
sil. Gre že za drugi tak nedaven incident, priš-
lo je tudi do streljanja. Kljub nejasnosti glede 
dogajanja in položaja vojsk, pa je čedalje več 
znakov, da se Armenija in Azerbajdžan po 
premirju iz leta 2020 pripravljata na dolgotra-
jen boj. DPA, NB

V Jemnu še vedno vroče
Sana – Minuli konec tedna je koalicija pod 
vodstvom Savdske Arabije v zračnih napadih 
napadla Hutijska taborišča. V napadu je bilo 
ubitih osem civilistov, poškodovano je bilo 
tudi poslopje Združenih narodov. Hutiji nad-
zorujejo velik del severa države. V državljanski 
vojni, ki poteka od leta 2014,  je umrlo že več 
deset tisoč ljudi. DPA, NB

Potapljanje ladjic?
Manila – V razgretem ozračju Južnokitajskega 
morja so v ponedeljek vojske ZDA in Filipi-
nov začele z obsežnimi vojaškimi vajami. Gre 
za največje vojaške vaje Filipinov doslej. Po 
besedah vojske bodo izboljšali svojo pripravl-
jenost in okrepili zavezništvo z ZDA. Vojski se 
pripravljata na morebitne konfl ikte s Kitajsko, 
ki je v fi lipinske vode že večkrat poslala svoje 
ladje, nazadnje tik pred začetkom vojaških vaj. 
DPA, NB

Vprašanje iranske garde
Teheran – Nov kamen spotike pri oživljanju 
iranskega jedrskega sporazuma je vprašanje 
Iranske revolucionarne garde (IRGC). Ta je 
namreč na ameriškem seznamu terorističnih 
organizacij, saj naj bi podpirala okoliške isla-
mistične milice. Teheran po drugi strani trdi, 
da je IRGC sestavni del iranske države in da 
bosta morala ZDA in Zahod to upoštevati. 
DPA, NB “

Vojna v Jemnu je v zadnjih nekaj letih v najboljšem primeru le 
obstranska novica, postranska škoda drugih, veliko bolj »atrak-
tivnih« in geostrateško bistveno pomembnejših konfl iktov. 
     Z invazijo Rusije na Ukrajino je dogajanje v Jemnu izginilo iz medijev. Jemen je v primežu 
konfl ikta že od začetka leta 2015, ko so Hutiji zavzeli zahodni del države. Sosednja Savdska Ara-
bija je skupino prepoznala kot zaveznike Irana, zato je priskočila na pomoč jemenski vladi. Kljub 
sporazumu, ki so ga leta 2018 podpisali v Stockholmu, na mnogih območjih še vedno potekajo 
spopadi. Savdsko-emiratsko-egiptovsko ofenzivo od začetka fi nančno, orožarsko, vojaško, logistično 
in politično podpirata ZDA in Velika Britanija. Savdska Arabija je s polno podporo Washingtona 
in Londona ter številnih evropskih držav, večinoma izvoznic orožja, začela vojaško operacijo proti 
hutijevskim upornikom, dejansko pa proti civilnemu prebivalstvu. 
     Velika Britanija, ki je bila večino tega konfl ikta članica EU, in Francija, imata velike koristi 
od trgovine s Savdijci. Po poročanju agencije Reuters je Francija leta 2015 zaslužila približno dve 
milijardi evrov, medtem ko je Velika Britanija v prvi polovici leta 2017 z dobavo vojaške opreme 
Savdski Arabiji zaslužila več kot milijardo evrov. ZDA imajo interes ohraniti varnost na mejah 
Savdske Arabije, želijo si prost prehod skozi Bab el-Mandeb, kontrolno točko med Arabskim in 
Rdečim morjem, skozi katero dnevno potuje 4,7 milijona sodčkov nafte. Savdsko-jemenska meja 
se razteza na 1700 kilometrih, šiitska plemena Hutijcev pa zasedajo obe strani meje na območju z 
velikimi naftnimi polji. ZDA še danes koalicijo oskrbujejo z logistično pomočjo in obveščevalnimi 
podatki. Kljub temu da ZDA naj ne bi več pomagale pri vojaških operacijah na terenu, pa morajo ves 
čas pomagati savdskemu vojaškemu letalstvu, denimo pri polnjenju goriva med letom, saj ne vojska 
ne letalstvo naftne superdiktature nista sposobni kompleksnih vojaških ali logističnih operacij.
      Vlada predsednika Joeja Bidna je nekoliko omilila sankcije, ki jih je tik pred odhodom proti hut-
ijskim upornikom v Jemnu uvedla vlada bivšega predsednika Donalda Trumpa, in Hutijce umaknila 
s seznama terorističnih organizacij. Združeni narodi so sankcije kritizirali, ker bodo poslabšale že 
tako katastrofalen humanitarni položaj v Jemnu. Humanitarne organizacije in Združeni narodi so po 
ukrepu Trumpove vlade nemudoma opozorili, da se s tem onemogoča dostava humanitarne pomoči, 
kar potiska prebivalce Jemna v še hujšo lakoto kot doslej. 
      Savdski Arabiji je popolnoma spodletelo v kampanji uničenja hutijskih upornikov gibanja Zay-
di Shia, ki nadzorujejo glavno mesto Sano, večino severnega Jemna in 80 odstotkov prebivalstva. 
Jemenci plačujejo grozljivo ceno vojne, ki ji ni videti konca. Intenzivna protiameriška ideologija 
Hutijcev, podprta s sedmimi leti bombardiranja ameriških letal z ameriškimi bombami, verjetno 
pojasnjuje odločitev, zakaj so se ti zbližali z Rusijo.
     Ameriška stran navaja, da je nakup kitajskega orožja s strani Hutijcev glavni razlog za zavezništva 
z zločinsko monarhijo, neozirajoč se na tisoče jemenskih civilistov, ubitih ali poškodovanih zaradi 
koalicijskih zračnih napadov. Že desetletja je jasno, da države, ki so v zavezništvu z ZDA, ne nosijo 
nobene odgovornosti. Tako je tudi, ko gre za vojne zločine, ki sta jih zagrešili Savdska Arabija in    
Združeni arabski emirati. Združene države pričakovano niso podprle resolucije svojih evropskih za-
veznikov o podaljšanju mandata nepristranskih strokovnjakov Združenih narodov za vojne zločine, 
ki bi preiskali odgovornost vseh strani v konfl iktu, vključno s Hutiji.
     Vse obsodbe za zločine so pridržane za Hutije, pri čemer je izražena le »globoka zaskrbljenost« 
zaradi ubijanja civilistov v Savdski Arabiji. ZDA in Združeno kraljestvo si prizadevata, da bi Savds-
ka Arabija povečala proizvodnjo nafte in tako izravnala dvig svetovnih cen energije zaradi sankcij 
proti Rusiji. Naftna kraljevina je medtem objavila, da je usmrtila 81 ljudi, kar je največja množična 
usmrtitev v zadnjih desetletjih. Sarah Leah Whitson, izvršna direktorica Democracy for the Arab 
World Now, pravi, »da odsotnost kritike delovanja Savdske Arabije razkriva dvojna merila, ko gre 
za absolutno monarhijo, ki že sedem let s podporo ZDA izvaja brutalni napad na sosednji Jemen. 
Če ZDA želijo, da se svet poenoti v nasprotovanju ruskemu napadu na Ukrajino, morajo prenehati 
podpirati vojno v Jemnu.«
     Jasno je, da različno poročanje o vojnah v Ukrajini in Jemnu kaže na »inherentni rasizem« v 
zahodnih medijih. Številne države z močno orožarsko industrijo v bogatih zalivskih državah, še 
posebej v Savdski Arabiji in ZAE, že dalj časa tekmujejo za dobičkonosne pogodbe. In »nevidna 
vojna« v Jemnu je nova priložnost za zaslužek.
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Prvega marca je pisatelj Paolo Nori opazno šokiran v živem preno-
su prek svojega Instagram profi la izjavil, da je od rektorja milan-

ske univerze Milana Bicocca prejel nenavadno sporočilo. V njem ga 
je pozval naj preloži svoj seminar o romanih pisatelja Dostojevskega, 
da se kot institucija izognejo »morebitnim kontroverznostim« v času 
vojne. 
     Na predlog so se hitro odzvali številni – od intelektualcev in 
delavcev v kulturi do študentov. Izrazili so zaskrbljenost in ne-
zaupanje. Študentska skupina neodvisnih študentov se je odzvala 
na lastnem Instagram profi lu z besedami: »Zahtevamo jasnost!« Ne 
le, da so se distancirali od odločitve univerze, zaprosili so tudi za 
transparentnost glede sprejemanja takšnih odločitev ter se uprli spre-
jemanju ukrepov po vertikali, ki vodijo v cenzuro, kar je »absurdno 
za inkluzivno rastočo skupnost, ki bi jo morala univerza predstavl-
jati.«
    Odzivi so vplivali na takojšnjo spremembo odločitve s strani uni-
verze. Preklicali so ukinitev tečaja, hkrati pa Paola Norija prosili, 
naj združi predavanja o Dostojevskem s predavanji o ukrajinskem 
pisatelju. Profesor Nori je po pričakovanjih zavrnil takšne pogoje in 
odgovoril: »Kaj pa Gogolj?« Odvrnil je namreč, da je bil takrat Ni-
kolaj Gogolj, čeprav je imel ukrajinske korenine, razumljen kot Rus 
in je pisal v ruščini. Norija so takoj podprle številne institucije, ki so 
ga povabile, da lahko svoj seminar izvede tudi kje drugje.
    Medtem je ulični umetnik Jorit na stene šole v Neaplju v imenu 
nasprotovanja narisal ogromen portret Dostojevskega s pripisom, da 
je »samo s kulturo mogoče graditi mir.« Bo »lepota rešila svet?«

Chiara Agagiù, Salento
foto: Jorit FB

Kultne besede iz naslova pogosto najdemo na koncu posamičnih stripovskih epizod, kjer 
označujejo, da se bo pustolovščina nadaljevala prihodnji teden ali mesec. Na eno takih 

avantur je krenila razstava z naslovom Se nadaljuje ... Strip in vizualna kultura na Hrvaškem.
Razstavo so pripravili in premierno razstavili v Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu, od 
koder je krenila na potovanje po Hrvaškem, da bi predstavila dosežke devete umetnosti, 
zgodovino in razvoj medija, originalna dela, avtorje in njihove profesionalne in osebne 
mreže, ki so jih tvorili. Spremljevalni katalog na 240 straneh in v štirinajstih poglavjih pred-
stavlja odlično analizo trendov in pojavov v stripu. 
    Po premieri se je razstava prestavila v Muzej likovne umetnosti v Osijeku, prejšnji teden 
pa so jo odpeljali v Mestni muzej v Virovitici. Ta se nahaja v veličastnem dvorcu Pejačević, 
ki je bil nedavno temeljito prenovljen. Za prenovo so porabili več kot 81 milijonov kun in 
več kot tri leta. Muzej meri prek 2500 kvadratnih metrov, ki so razdeljeni v tri nadstrop-
ja, poseduje zbirko približno 5000 predmetov, od katerih jih je 880 vključenih v stalno 
postavitev. Med obnovo, ki so jo zaključili leta 2019, so mu vdahnili močen kulturni pečat, 
ki se napaja v virovitskem in podravskem okraju. Samo razstavo lahko razumemo kot nado-
mestek stripovskega festivala, ki ga v tako majhnih mestih ponavadi ne najdemo. Spremlje-
valni program bo namreč poskrbel za stripovske delavnice in promocije novih izdaj, zaradi 
katerih organizatorji upajo, da se najde še kak nov, neodkrit stripovski talent, ki bo nadalje-
val slavno tradicijo produkcije stripa na Hrvaškem.

Se 
nadaljuje 
...

Od aprila bo v Avstriji na voljo Reparaturbo-
nus, državni bonus za popravila električnih 

in elektronskih naprav. Po novem sistemu bo 
država častila 50 odstotkov cene popravila, do 
največ dvesto evrov. S tem želi podpreti lokalne 
servise ter zmanjšati vpliv na okolje.
   Odpadna elektronika je najhitreje rastoči vir 
odpadkov, v Avstriji je na leto na odpadu konča 
kar 83.000 ton. Po podatkih Right to Repair 
Europe je ravno cena največja ovira: Če po-
pravilo stane več kot 30 odstotkov cene novega 
izdelka, večina raje kupi novo. Reparaturbonus 
se zgleduje po uspešnem pilotnem projektu, ki 
se je začel na Dunaju leta 2020, in se do zdaj 
ponaša s 35.000 popravili in 850 tonami pri-
varčevanih emisij, predvsem pa je dunajski bo-
nus, ki ni bil omejen le na elektronske naprave, 
pomenil preporod za skoraj sto lokalnih serv-
isov. 
    Nacionalni Reparaturbonus, ki bo fi nanciran 
s 130 milijoni evrov iz evropskega sklada za ob-
novo po epidemiji covida-19, naj bi potekal do 
leta 2026 in prispeval k 400.000 popravilom. 
Začuda tokrat celo Dunajčani, svetovni prvaki 
v pritoževanju, v projektu ne vidijo nič slabega.

Prste stran 
              od Dostojevskega

Saša Paprić
txt&foto

“

Kaja Šeruga

Država časti 
popravila

“

“
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RECENZIJA

Na barikadah in okoli njih 
(Krik ljudstva, Jacques Tardi, Jean Vautrin, 
Forum Ljubljana in Založba ZRC, 2021)

Pia Nikolič
foto: Stripburger

    Kljub temu se aktivnosti, ki so nekoč bivale 
v Rogu, s tem niso zaključile, saj ustvarjalci in 
aktivisti svoje delovanje že ves čas nadaljujejo. 
Primer tega je tudi cikel Jazz klub Mezzoforte, 
ki še vedno bolj ali manj redno ob četrtkih gostu-
je po javnih prostorih in tudi privatnih bivališčih 
po Ljubljani. Ob obletnici Tovarne Rog, ki pote-
ka vsako leto marca, pa se je ob nizu dogodkov 
odvila tudi omenjena serialka.
    Zvokovno, gibalno, lučkarsko, besedno, bo-

Zgodovino smo navajeni brati skozi oči in življenja kraljev, 
velikih vojskovodij, glavnih politikov na vasi. Redkeje jo 

spremljamo s strani spregledanih, predstavnikov revnejšega sloja, 
fi zičnih delavcev, prostitutk, zaradi česar se zdi, da so slednji na 
svetu le zato, da zadovoljijo potrebe prvih, čeprav so predstavni-
ki večine. Stalna obremenjenost z delom za golo preživetje tako 
imenovanim »malim ljudem« rada prikrije pogled na razmerja 
moči v družbi, zaradi česar se vse prevečkrat upognejo pod last-
nim bremenom, namesto da bi se uprli. Vsake toliko pa pohlep, 
zapravljivost ali nadutost elite privedejo do roba sprejemljivega 
in ljudske množice spremenijo v spontan vulkan, ki so se mu v 
zgodovini že pridružili tudi predstavniki represivnega aparata.
     Ravno tako se je zgodilo 18. marca 1871, ko so prebivalci Pari-
za prevzeli oblast v mestu in je nastala pariška komuna. S pre-
pletom zgodb spreobrnjenega vojaka, pretepenega policaja, sveže 
zaljubljene lajdre, revne sirote in drugih je Jean Vautrin skupaj z 

risarjem Jacquesom Tardijem ustvaril heterogeno razglednico revolucionarnega 
dogajanja, ki do neke mere spominja na petkove proteste. V času, ko na eni strani 
mesta kočijaž s pogrebnim vozom s trgov odstranjuje trupla, drugod še vedno na 
soncu brezskrbno srkajo kavo. Različne plasti dogajanja med pariško komuno 
najbolje zaobjamejo razni liki, ki upor doživljajo različno.
    Obilica teksta v oblačkih nakazuje, da je bilo izvirno besedilo narejeno v 
obliki romana. Za na trenutke konfuzno razporejene kvadratke in besedilo v 
njih pa ni jasno, ali so kot takšni nastali že v originalu ali je do tega prišlo šele 
v slovenskem prevodu, ki naj bi letos doživel še izdajo drugega dela iste zgodbe. 
Risarja Tardija smo v slovenščini sicer spoznali že pri sodelovanju istih založb 
s stripom Vojna v jarkih, ki je surov prikaz prve svetovne vojne. Tokrat gre za 
manj realistično risbo narejeno zgolj v črno-beli tehniki, z več poenostavljanja 
in manjšim dajanjem pomena na okolico. Poenostavitev upodobitve je morda 
tudi posledica tega, da je samo prvi del stripa Krik ljudstva narejen na 164 po-
dolgovatih straneh.
      Zgodba, postavljena v čas pariške komune, le-te ne postavlja v ospredje, zato 
jo je za izobraževanje o tem zgodovinskem obdobju potrebno res natančno brati, 
da lahko iz nje razberemo resnično dogajanje, ki se skriva v kupu gostilniških, 
ljubezenskih in eksistencialnih vprašanj, ki zadevajo protagoniste.
Drugi del stripa izide v ponedeljek. 

GLASBA

Brigita Gračner

UroguNIbloN’BENGA?!??!!? 

rilnoveščilno, cirkuško, plastično in slikovno 
improvizacijo sta v sklopu nočnega programa v 
živo prenašala Radio Študent ter platforma kom-
pot.si, ves multimedijski dogodek pa je skušal 
odgovoriti na vprašanje: »A u Rogu res ni bilo 
n’benga?« Seveda se slednje nanaša na nasilno 
odstranitev nekaterih uporabnic in uporabnikov 
Roga, ko se je kljub pričam in vizualnem mate-
rialu ustvaril medijski diskurz, da v prostorih ob 
evikciji nihče več ni deloval ali bival.
    V sklopu dvournega doživetja se je zvrsti-
lo mnogo rednih jam glasbenikov cikla, med 
drugim tudi njegov pobudnik – kontrabasist 
Thierno Diallo, kot tudi pesnikov, govorcev in 
rimoklepačev. Možnost vizualnega pretoka do-
godka je omogočila spremljanje čudovitega pre-
pleta raznih živih projekcij, cirkuških vložkov, 
slikanja in kiparjenja v živo ter plesa priznanih 
gibalcev; Ruiza Fukuhare in Tatiane Kocmur. 
Med bolj izstopajočimi akti je bila izvedba sk-
ladbe Komad za gamat, ki je nastala mesec po 

evikciji s strani članice tria Ingver in gverilke, 
ki obravnava ravno omenjeni medijski diskurz. 
V sklopu prenosa je bila izvedena v razširjeni 
postavi, kar je skladbi dodalo še nek bolj izrazit 
kolektivni duh. Podobno markantna pa je bila 
tudi pesem literatke Vesne Lemaić, ki je prav 
tako podobno govorila o samovolji ljubljanske-
ga župana, če omenimo zgolj nekaj biserov jam 
sessiona. 
        Kljub temu da je program obravnaval 
precej resno tematiko, so se slednje ustvarjalci 
lotili z veliko mero hudomušnosti, ki je v zad-
njem času postala stalnica – tako pri nas kot v 
tujini na protestih in v boju proti samovoljnim 
oblastnikom. Sama kontinuiteta cikla in drugih 
aktivnosti pregnancev avtonomne skupnosti pa 
kažejo na neomejen Rog trajanja, katerih de-
lovanje kot tudi samo razprodajo občine lepo 
povzame eden od ponavljajočih se vzklikov 
nočnega programa, da ‘U Rogu ni blo n’benga 
… za prodat’.“

“

Vsesplošni svobodni medmedijski jam session, 27. 3., Radio Študent in kompot.si

Lani januarja se je zgodil izbris 
skupnosti Avtonomne Tovarne 
Rog, ki je leta 2006 nastala kot 
podvig samoiniciativne mreže 
študentov, umetnikov in aktiv-
istov, ki so v zapuščeni tovarni 
odprli prostor za neprofi tne 
kulturne in socialne dejavnosti.
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Razglašenost drobovja Manchester Uniteda 
se je znova potrdila ob nedavnem brodo-

lomu angleškega nogometnega velikana v Ligi 
prvakov. Rdeči vragi iz Manchestra so se kot 
prvi premierligaški klub tokrat morali posloviti 
od celinske elite že v osmini fi nala letošnjega 
tekmovanja. Med najbolj zaslužnimi za Unit-
edov poraz proti madridskemu Atleticu je naš 
repezentančni vratar Jan Oblak. Toda njegova 
najboljša sezonska predstava z bremenom de-
setletnega niza slabih odločitev vodstva Man-
chester Uniteda nima kaj dosti skupega.
    Ko se poslovi velikan ali pač tiran, nastopi 
praznina, le-to pa lahko hitro zapolnijo … Ja, 
problemi. Igralsko kadrovanje, ki ga je med let-
oma 1986 in 2013 skrbno nadziral sir Alex Fer-
guson, legendarni menedžer Manchester Uni-
teda, je bilo izrazito namensko. Škotski trener 
še vedno velja za taktičnega pragmatika, ki je 
imel zelo posrečen občutek za uravnoteženost 
svoje ekipe. Ta se je v tekmovalnem smislu 
odražala v dopadljivem prepletu tehnične kako-
vosti posameznih igralcev. Svoje zvezdnike pa 
je znal Ferguson tudi odlično motivirati. Prav 
tako ima  zdaj že 80-letnik vrojen občutek za el-
eganco gibanja ter je manično neprizanesljiv, ko 
gre za zaključke ofenzivnih akcij, še zlasti hitrih 
protinapadov. Zaradi naštetega je Manchester 
United pod Fergusonom v dobi Premier lige 
osvojil rekordnih 13 angleških državnih naslo-
vov, dvakrat najžlahtnejši evropski pokal ter iz 
sodobne nogometne zgodovine izstopa kot ena 
najbolj vpadljivih in najbolj čislanih svetovnih 
športnih blagovnih znamk.
     S Fergusonovo upokojitvijo se je nemudoma 
spodvila Unitedova vodstvena struktura, v sle-
pi ulici se je znašlo igralsko kadrovanje kluba, 
poprej vzorno dodelan slog igre sprememb na 
boljše ni doživel. Toda Manchester Unitedu je 
uspelo zadržati dva ključna operativna aduta.  
Klubska blagajna je bila zaradi Fergusonovih 
uspehov še naprej do roba polna, med vodil-
nimi možmi pa je kot najbolj uspešen izstopal 
Unitedov šef za marketing Ed Woodward. Klub 
z Old Traff orda se je tako v zadnjih devetih letih 

iz nogometne spremenil v trženjsko zver. Štirje 
izbrani menedžerji s polnimi pooblastili in trije 
začasni vodje kluba, ki so sledili Fergusonovi 
eri, so podobno kot vsi nogometaši, ki so po 
letu 2013 prestopili k Manchester Unitedu, na 
severozahodu Anglije zaslužili več kot kadark-
oli prej (verjetno tudi kasneje) v svojih karier-
ah. Toda fi nančne obveznosti in stroški so bili v 
primerjavi s prilivi in zaslužki, ki jih je mlatil 
učinkoviti kombajn po imenu Woodward, še 
naprej nižji. Nova sponzorska niša, kateri se je 
leta 2010 zavezal multinacionalni kurirski ser-
vis DHL, še danes velja za Woodwardov izum – 
igralci Manchester Uniteda so kot prvi na svetu 
tudi na treningih uporabljali oblačila in opremo 
z logotipom sponzorja, ki pa ni bil tisti, ki se je 
pojavljal na Unitedovih dresih, namenjenih rabi 
na tekmah.
     Neizpodbitno dejstvo je, da Manchester Unit-
ed v tej sezoni ne bo osvojil niti ene lovorike. 
Tako bomo prihodnjo pomlad prvo desetletje 
Manchester Uniteda brez Fergusona opisova-
li komaj z dvema slavnostnima poudarkoma. 
Eden od teh je spomin na osvojitev naslova 
angleškega ali FA pokala maja leta 2016, ko je 
Manchester United še vodil Louis Van Gaal, in 
triumf v Ligi Evropa leto pozneje v trenerski 
režiji Joseja Mourinha. Njun predhodnik David 
Moyes z Unitedom ni imel sreče, pri čemer je 
kot glavna fi gura velikega kluba še pred vročit-
vijo odpustnice povsem izgubil vodstveno ori-
entacijo, medtem ko Ole Gunnar Solskjaer tako 
ali tako nima niti karizme niti dovolj izkušenj, 
ki so nujne lastnosti oziroma veščine za uspeš-
no opravljanje ene najzahtevnejših služb na 
planetu. Premierligaške uvrstitve Manchester 
Uniteda v minulih letih – sedmo, četrto, peto, 
šesto, tretje in lani drugo mesto – v kontekstu 
zbiranja trofej ne štejejo kaj dosti.  
    Veliko več o tem, kdo danes dejansko vodi 
Manchester United, kdo ga bo v prihodnje ter 
tudi o tem, kako se na ponoven naskok na an-
gleški in evropski nogometni tron pripravlja 
Unitedov oddelek za rekrutiranje, pa v prihod-
njem zapisu.

Kam pluje Manchester United 
(1. del)
Matjaž Ambrožič
foto: clipartmax

“

šPORT

Šah je doma 
v Sloveniji

Evropsko posamično prvenstvo, ki je letos 
prvič v zgodovini na slovenskih tleh, je bilo 
v Brežicah slavnostno odprto 26. marca in 
bo trajalo vse do 7. aprila. Za bogate na-
grade in vstopnice za svetovni pokal se 
poteguje 317 igralk in igralcev iz 39 držav.

Ruska Slovenka 
na vrhu

Sankcije, ki so zaradi vojne v Ukrajini dole-
tele tekmovalke iz Rusije in Belorusije, so 
nekoliko okrnile udeležbo na 34. mednar-
odnem turnirju v ritmični gimnastiki MTM 
Narodni dom v Ljubljani, kjer pa je bilo še 
vedno zastopanih 20 držav. Okoliščinam 
navkljub je nagrada vseeno romala v roke 
Rusinje Jekaterine Vedenejeve, ki na tek-
movanjih zastopa Slovenijo.

Streljaj 
do medalje

Slovenske strelke in strelci so se iz evrops-
kega prvenstva v norveškem Hamarju vrni-
li brez medalje, a ne brez uspehov. Najbliž-
je stopničkam je bila strelka Živa Dvoršak, 
ki je osvojila peto mesto v disciplini zračne 
puške. To je bila že peta uvrstitev 30-let-
nice med najboljših osem na evropskih 
prvenstvih v zadnjem desetletju.

Četveroboj 
narodov 

v Mariboru
Plavalke in plavalci štirih držav v kategori-
jah kadeti in mladinci so konec marca v 
mariborskem bazenu Pristan nastopili na 
že tradicionalnem Četveroboju narodov. 
Zmage se je veselila Hrvaška pred Srbijo, 
Slovenijo ter Bosno in Hercegovino. Med 
domačimi so se najbolje odrezale kadetin-
je, ki so zmagale v svoji kategoriji.

Priznanja 
za najboljše

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slov-
enski paralimpijski komite Slovenije je 
podelila nagrade za najboljše športnike v 
letu 2021. Med posamezniki sta priznanji 
dobila plezalka Manca Smrekar in strelec 
Franček Gorazd Tiršek, med ekipami pa 
športni ribiči.



18 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 .  8  -   1 .  a p r i l  2 0 2 2

ROPOTALO
za vas tokrat ropota Pele Makelele foto: fl agdownload, reuters, gov.si, wiki, ny times

Oboževalci domačega premierja in pred-
sednika največje (o)pozicijske stranke 
SDS Janeza Janše so si oddahnili, saj je na 
obrazu njihovega ljubljenega vodje zopet 
zasijal nasmešek. Hraber bojevnik kot je, 
mu seveda najbolj zaigra srce, ko v bliži-
ni (pa ne preveč blizu) rožlja orožje, kar 
se vidi tudi na fotografi jah. Kot je zapisal 
eden od oboževalcev: »Čudovito ga je 
videti, prav res, dobro, da je šel na Poljs-
ko mejo. Takih nasmeškov nismo videli 
že vse odkar je bil obrambni minister«. 
PRESS

Tudi slavni pivotoč Heineken je prebegnil iz Moskve, še preden bi ga kdo obtožil 
veleizdaje. Vodstvo se namreč boji, da jih bodo zaradi rdeče zvezde, ki krasi 
logotip pločevinke, Rusi imeli za svoje in nacionalizirali znamko. Da jim ruski piv-
opivci ne bi preveč zamerili, so zaposlenim v obratih zagotovili plačo do konca 
leta, izvoz, namenjen v ruske stepe, pa preusmerili na Madžarsko in v Slovenijo, 
kjer si zaradi volilne vročice obetajo dober zaslužek. PRESS

Tudi slavni pivotoč Heineken je prebegnil iz Moskve, še preden bi ga kdo obtožil 

Heineken pobegnil iz 
Rusije Prenovljeni logotip Heinikena

Potem, ko je Nemčija z zakonom prepovedala uporabo 
znaka »Z« na protestih in v javnosti (»Z« označuje Puti-
nove, pardon, ruske vojaške sile) je Rusija vrnila udarec. 
Prepovedala je črki »D« (Deutchland) in »N« (Nemčija), 
ki pa ju tako ali tako nimajo v cirilici. Ko pa Putin pride 
do Nemčije, so obljubili, »D-ja« sploh več ne bo, mesta 
bodo preimenovali v Resden, Usseldorf, Urenberg in Or-
tmund, država pa naj bi se pod novo, pravično oblastjo 
imenovala »Eutchland«. PRESS

ČRKARSKA PRAVDAČRKARSKA PRAVDAČRKARSKA PRAVDAČRKARSKA PRAVDA

Papež je v nedavni molitvi zopet izkoristil možnost, da obso-
di vojna dejanja. Pri tem mu je veter malce ponagajal, tako 
da se je »božja beseda« ustavila samo pri vojni v Ukrajini. 
Na seznamu »barbarskih in brezbožnih vojn« so bile sicer še 
Somalija, Jemen, Palestina, Libija...in vojna proti terorizmu, 
ki seveda še kar traja. PRESS 

Izgubljeni osnutki

Je veter Božje znamenje?

Levičarski psevdokomik Chris je na nedavni podelitvi 
Oskarjev zopet napadel institucijo družine – in to ne kat-
erekoli družine, ampak družino Willa Smitha, ki je velik 
človek, mislec in poet. Komik je navrgel opazko glede 
frizure njegove žene Jade, češ da je zaradi nje prim-
erna za vlogo v novem vojaškem fi lmu. Smith, ki je v 
preteklosti igral tudi moške vloge (spomnimo se samo 
fi lma Ali) je pokazal, kako pravi “moški” streže rečem – 
Rocku je primazal klofuto in mu zabičal, naj ne izgovarja 
ženinega imena, s tem pa nakazal, da se poročene ženske 
nimajo kaj zagovarjati same in da v vojski, kot v drugih 
poklicih, nimajo kaj iskati. PRESS

»Če bi v državnem zboru bolj pono-
tranjili demokracijo in ustavo, bi mor-
al pasti najmanj kak minister, morda 
tudi vlada« so besede Igorja Zorčiča, 
ki je v nedavnem intervjuju za STA ostro 
obsodil delovanje parlamenta, njegove 
pogumne besede pa bodo gotovo 
zapisane v zgodovino. Ob tem je seveda 
nepomembno dejstvo, da je Zorčič še 
vedno predsednik tega »neponotranjen-
ega« organa. PRESS

Levičarski psevdokomik Chris je na nedavni podelitvi 

Antikrist Rock
Zorčič se ostro obsoja

Oboževalci domačega premierja in pred-

Spet lep, sproščen nasmešek

Janša in Zelenski. Orožje je prioriteta.
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ZA MOžGANE

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

Tisk: Partner Graf d.o.o., 
Gasilska cesta 3 
Grosuplje
Naklada: 
15.000

KOLOFON Glavni urednik: 
Željko Urumović
Namestnika odg. urednika: 
Saša Komerički, Pia Nikolič
Oblikovanje & naslovnica: 
Nejc Bahor
E-pošta: 
urednik@megafon.si
www.megafon.si 

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 10. aprila 2022 
na naš e-poštni naslov: nagrada@megafon.si poslali 
pravilno rešitev (označena polja v vseh treh sudoku-
jih) bomo izžrebali 3 srečneže, ki bodo prejeli denar-

no nagrado.

Rešitvi dodajte sledečo izjavo: 
*Izjavljam, da sem seznanjen, da Megafon zbira in 

uporabi moje osebne podatke (ime, priimek in e-poštni 
naslov) v namen obveščanja o nagradni igri in pošiljanja 

nagrad. 

1. nagrada: 150 EUR
2. nagrada: 100 EUR
3. nagrada: 50 EUR



STRiP

Naloži si mobilno aplikacijo in bodi na tekočem!

Matija Cipurić


