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prihaja, vedel je, že davno je vedel, da ga 
bodo odstranili, a je potrpežljivo čakal, da 
ga napadejo in, kot je že znal reči direktno, 
pretvorijo v žrtev. A če bi ostalo pri tem, če 
bi se vse vrtelo okrog njega, se ta trik mor-
da ne bi prijel tako uspešno, kot se je.«
      Pa vendar, zmaga Roberta Goloba in 
množični premiki na volitve, kažejo na 
stanje duha slovenske družbe, ki je po kon-
cu epidemije koronavirusa precej drugačen 
kot pred začetkom. Ljudje so mačka v žak-
lju še četrtič po Alenki Bratušek, Miru 
Cerarju in Marjanu Šarcu izvolili ne zaradi 
njegove neoporečnosti, temveč zato, ker so 
se naveličali režima, ki ga predstavlja Janša. 
         Ta vključuje avtokratsko odločanje, 
zlorabo družbenih podsistemov za strankar-
ske interese, vsakodnevne posege v življen-
je slehernikov, policijsko nasilje ob kritiki 
oblasti in mogoče še najpomembnejše, od-
vzemanje potrošniških pravic, ki so si jih 
državljani ne preveč stežka izborili v zač-
etku 90-ih let prejšnjega stoletja. A naspr-
otovanje takšnemu režimu še ni dovolj za 
zmago. Vezati se mora na karizmatično ose-
bnost podobnega kova, kot je Janša, ki pa ne 
sme preveč odstopati od tranzicijskih ide-
alov prostega trga in svobodne gospodarske 
pobude. Pretekli novi obrazi tako navadno 
padejo na testu karizmatičnosti, ko se na 
volitvah pojavijo drugič, Socialni demokra-
ti so karizmo pozabili v prejšnjem sistemu, 
medtem ko se Levica nikakor ne želi uklo-
niti svobodni gospodarski pobudi, zato se z 
njeno karizmo ne rabimo niti ukvarjati.
     Vrzel, ki se je v »antijanšističnem« blo-
ku pokazala v zadnjih dveh letih, čeprav 
je tam neopazno ždela že vsaj od prejšn-
je Janševe vlade, je tako najuspešnejše 
zapolnil ekscentrični in v managerskem 
smislu izredno uspešen Horičan, ki zna 
lepo obračati besede in vsakemu sogovor-
cu – bodisi volivcu bodisi civilnodružbeni 
organizaciji – narisati njemu všečno sliko. 
Robertu Golobu bodo tako zakone pisali v 
Inštitutu 8. marec, razen če bo to v naspro-
tju z interesi menedžerskih organizacij, kot 
je AmCham. Odstranil bo žico, ampak zato, 
ker je neučinkovita. 
      Po Janši Janša, bodo rekli zlobni jeziki. 
A imeli bodo prav. Tudi Janša je nenazad-
nje vzniknil kot podoba osvoboditelja zati-
ranega ljudstva, čeprav je pred tem deloval 
oziroma si vsaj prizadeval, da bi deloval 
znotraj sistema. Tudi Golob je pred vkl-
jučitvijo v državnozborsko politiko še kako 
deloval znotraj sistema. Še več, vodil je 
državno podjetje, o čemer je lahko Janša v 
osemdesetih samo mokro sanjal. Po padcu 
janšizma tako ostaja vprašanje, v kakšno 
tranzicijo nas bo peljal Robert Golob in 
njegovi oprode. 

Jaka Virant

R a z v e ž i m o  S l o v e n i j o

Državljanke in državljani Republike 
Slovenije so z rekordno udeležbo na 

parlamentarnih volitvah od leta 2000 iz-
volili svoje nove predstavnike v državnem 
zboru. 
    Ni kaj, prvak Slovenske demokratske 
stranke Janez Janša je še enkrat pokazal, da 
mu v mobilizaciji volilnega telesa Repub-
like Slovenije ni para. Ali pa ga je srečal 
ravno na teh volitvah v obliki osvoboditelja, 
kot ga vidijo antijanšisti ali elektrooligarha, 
kot ga imenujejo janšisti – Roberta Goloba?
     Na tem mestu bi lahko primerjali pro-
grama SDS in Stranke Gibanje Svoboda, 
krajše SGS, saj deluje, kot da sta predsedni-
ka obeh strank končni instanci, ki programa 
potrjujeta. A težko je verjeti, da je množič-
na volilna udeležba posledica programskih 
izhodišč, temveč je verjetneje, da je vrste 
pred volišči – tako za predčasno kot za red-
no glasovanje – povzročila razvneta javna 
razprava, bolje rečeno javno obrekovanje, 
in vseprisotna predvolilna kampanja zadn-
jih dveh let. 
    Nevralgične točke, ki volivce usmerjajo 
na eno ali drugo stran slovenske politične 
mavrice, lahko torej iščemo predvsem na 
televizijskih soočenjih. Tam je najnovejši 
izzivalec Robert Golob, ki se kiti z obelež-
jem novega obraza, čeprav to ni, pokazal, 
da se po karizmi, ali če želite korajži, lah-
ko edini postavi po robu enemu in edinemu 
Janezu Janši, če se že politična prepričanja 
ob belem dnevu ne ločita kaj dosti.  
      Pomanjkanje politične raznolikosti 
predsednikov dveh največjih strank v nas-
tajajočem parlamentu se kaže predvsem v 
temah, pri katerih se zapletata v besedni 
konfl ikt – poleg vseh sektorjev, ki po Golo-
bovo zaradi Janševe vladavine več niso svo-
bodni in državnega nasilja ob epidemiji, je 
na meniju največkrat obkladanje s pretek-
limi resničnimi in izmišljenimi aferami ali 
sumljivimi prijateljstvi.
    Močna zmaga Roberta Goloba tako kaže 
predvsem na zgoraj podano dejstvo, da ni-
hče ne more tako mobilizirati volilnega 
telesa kot Janez Janša. Golobu je namreč 
uspelo z SGS na politično drevo pristati 
ob ravno pravem trenutku, kar sta denimo 
zgrešila prejšnja dva osvoboditelja pod 
okriljem tako imenovane Koalicije ustavne-
ga loka Jože Damijan in Karel Erjavec.    
     Ali kot v kolumni Prišepetovalci na Ra-
diu Študent ugotavlja Tadej Troha: »V tem 
»tajmingu« je nekaj resnično genialnega, 
kolikor je prav predmet očitka, namreč 
zapoznela politična aktivacija, preobrnjena 
v največjo prednost, in sicer na dva načina. 
Prvi, bolj površinski, je jasen: Kar se zdi 
kot zapoznela in sebično motivirana akti-
vacija, v tej naraciji postane odraz Golo-
bove strateške premetenosti. Vedel je, kaj 

NAMESTO UVODNIKA
“

str. meme 
tedna
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PARLAMENTiRANJE

“

Postvolilno 
Jaka Virant

»Če bi volitve karkoli spremenile, bi bile prepovedane,« velikokrat 
zaključimo, predvsem ob parlamentarnih volitvah zadnjih dveh 

desetletij na Slovenskem. Če pregovor bolj ali manj velja za vsebinsko 
politično usmeritev vsakokratnih izvoljencev, pa seveda volitve sprožijo 
strukturne prelome v delovanju zakonodajne in izvršilne veje oblasti. 
    Po zakonu o volitvah v državni zbor se namreč »mandatna doba prejšn-
jega državnega zbora konča s prvo sejo novega državnega zbora. Za prvo 
sejo novega državnega zbora se šteje seja, na kateri je potrjenih več kot 
polovica poslanskih mandatov.« Torej predsednik parlamenta v odhajan-
ju, v našem primeru Igor Zorčič, razpiše prvo sejo parlamenta, na kateri 
državni zbor v odhodu potrdi novoizvoljene poslance. Kaj se zgodi, če 
parlament ne potrdi več kot polovice poslancev, v zgodovini slovenskega 
parlamentarizma še nismo preizkusili, a vse je enkrat prvič. 
    Po poslovniku državnega zbora predsednik republike – to je zaenk-
rat Borut Pahor – predlaga mandatarja najkasneje v 30 dneh po prvi seji 
državnega zbora. Na tem mestu se pojavi predvsem vprašanje, po katerem 
ključu predsednik države izbere mandatarja. Zdravorazumsko gre za rela-
tivnega zmagovalca volitev, torej prvega na listi stranke, ki je osvojila na-
jveč sedežev v državnem zboru. A temu ni nujno tako. To se je na primer 
zgodilo ob prejšnjih državnozborskih volitvah. Mandatar ni postal Janez 
Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke in relativno premočan 
zmagovalec volitev s 25 predstavniki v državnem zboru, temveč je Borut 
Pahor za mandatarja določil Marjana Šarca s 13 poslanskimi sedeži, a v 
naprej dogovorjeno večinsko podporo ostalih poslancev. Sestava koalicije, 
ki začne operativno potekati po vzpostavitvi državnega zbora – torej na 

izbiro mandatarja vplivajo še preden ga določi predsednik republike – 
poteka tako, da je njegova vloga v sestavi vlade zgolj protokolarna. Če se 
ne odloči drugače in mandatarja določi po političnem ali kakšnem dru-
gačnem kriteriju – spomnimo se izrednih državnozborskih volitev leta 
2011, ko je predsednik Danilo Türk za mandatarja izbral sicer relativnega 
zmagovalca volitev Zorana Jankovića, ki pa ni uspel sestaviti koalicije in 
je s tem prepustil sestavo vlade Janezu Janši. 
    Volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem 
dni po vložitvi predloga kandidature. Pred glasovanjem predlagani kan-
didat na seji državnega zbora predstavi programske zasnove vlade. Kot 
določa ustava, predsednika vlade voli državni zbor z večino glasov vseh 
poslancev, torej mora mandatarja podpreti vsaj 46 poslancev, glasovanje 
pa je tajno.
     Vendar to še ni vse! Tudi po izvolitvi predsednika vlada še ni postav-
ljena. Obstaja nekaj postopkovnih pravil v Zakonu o vladi Republike 
Slovenije, ki jih mora predsednik vlade upoštevati. Premier mora pred-
lagati imenovanje ministrov v roku petnajstih dni po svoji izvolitvi. Šteje 
se, da je vlada nastopila na funkcijo, če je imenovanih več kot dve tretjini 
ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja. Predsednik vlade 
mora v desetih dneh po nastopu funkcije vlade predlagati še neimenovane 
ministre oziroma obvestiti državni zbor, katere resorje bo začasno, vendar 
ne dlje kot za tri mesece, prevzel sam ali jih poveril drugemu ministru. 
V nasprotnem primeru državni zbor ugotovi, da je funkcija predsedniku 
vlade in ministrom prenehala, povolilna žogica pa se vrne v polje preds-
ednika republike, ki za mandatarja predlaga nekoga drugega. 
     Kako se bo pri izbiri mandatarja Borut Pahor odločil tokrat, seveda ne 
moremo vedeti, a če na hitro ošinemo kontekst – bližajoči se zaključek 
Pahorjevega zadnjega predsedniškega mandata, splošna politična napetost 
med prebivalstvom in stalni politični pragmatizem trenutnega predsed-
nika države – se zdi najverjetneje, da bo izbral tistega, ki bo lahko ses-
tavil trdnejšo koalicijo. Na ta način bo namreč lahko pred koncem svojega 
predsednikovanja najlažje nadzoroval škodo, ki jo je svoji javni podobi 
zadal v zadnjih nekaj letih, predvsem v času vlade Janeza Janše. 

Ste tudi sami posneli kako zanimivo, nenavadno ali 
lepo fotografi jo? Delite jo z nami in jo pošljite na 
razglednice@megafon.si Sprejemamo tudi elektrons-
ka sporočila.

Jaz pa ne, v ponedeljek 
zjutraj. Marja

Dobro smo protestirali, čas 
je za oddih. Tanja

Na zdravje na novo mental-
no zdravje! Nedelja, 19:50 
Janez

Lep pozdrav iz Srbije. Nisem pre-
pričan, če sem na pravem mestu. 
Kaj točno tu delajo? Bojan
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LOKALNOLOKALNOPO DOMAčE

Stranka Gibanje Svoboda ima največ poslancev v enem sklicu 
parlamenta v celotni slovenski zgodovini – še najbolj se Svobodi 
na večni lestvici števila poslancev približa Stranka Mira Cerarja, 
ki je leta  2014 osvojila 35 mandatov, leta 2000 pa je Liberalna 
demokracija Janeza Drnovška zasedla 34 sedežev državnega zbo-
ra.

Nobene strategije, 
sama taktika

Po nedeljskem poznem popoldnevu in večeru, 
imenujmo ju dan svobode, smo se v poned-

eljek prebudili s povolilnim mačkom. Vlada 
Janeza Janše je dočakala svoj bridki konec. An-
tijanšistom so bile dovoljene sanje, a danes je 
nov dan.
    Relativni zmagovalec parlamentarnih volitev 
je donedavni direktor državnega elektrodis-
tributerja Gen-I Robert Golob s svojo Stran-
ko Gibanje Svoboda, ki si je zagotovil 41 po-
slanskih sedežev. To pomeni, da ima SGS največ 
poslancev v enem sklicu parlamenta v celotni 
slovenski zgodovini – še najbolj se Svobodi na 
večni lestvici števila poslancev približa Stranka 
Mira Cerarja, ki je leta 2014 osvojila 35 manda-
tov, leta 2000 pa je Liberalna demokracija Jane-
za Drnovška zasedla 34 sedežev državnega zbo-
ra. Podobnost Golobove letošnje in Drnovškove 
22 let pred tem je visoka volilna udeležba – ta 
je letos znašala slabih, pred 22 leti pa dobrih 70 
odstotkov vseh volilnih upravičencev. Razlika 
med Cerarjevim ali Drnovškovim in sedanjim 
Golobovim parlamentom pa je v občutno zman-
jšanem številu strank, ki so prestopile parlamen-
tarni prag – leta 2000 jih je bilo osem, leta 2014 
sedem, letos pa zgolj pet, kar je tudi svojevrsten 
rekord v slovenski zgodovini. 
    Od zmagovalcev se obrnimo k poražencem 
volitev. Ne k Slovenski demokratski stranki z 
Janezom Janšo na čelu, ki je sicer izgubila rela-
tivno premoč v parlamentu, a je povečala svojo 
volilno bazo za slabih 50 tisoč volivcev in prido-
bila nove 4 poslance, tako da bo v novem sk-
licu SDS zastopalo 29 predstavnikov. Resnični 
poraženci volitev so stranke tako imenovane 
Koalicije ustavnega loka, ki so glede na zadn-
je volitve iz 37 poslancev in štirih parlamenta-
rnih strank pristale na dvanajstih poslancih in 
dveh parlamentarnih strankah. To je verjetno 
posledica fenomena slovenske levo liberalne 
scene, ki je nekaj dni pred volitvami pričela s 
preračunavanjem in vzpostavila koncept tako 
imenovanega taktičnega glasovanja, ki naj bi se 
postavil nasproti tako imenovanemu iskrenemu 
glasovanju. Taktično glasovanje bi pomenilo, 
da se v nekakem fantomskem dogovoru levo 
liberalni volivci organizirajo in svoje glasove 
enakomerno porazdelijo med stranke koalicije 

KUL, a so, kot kaže, volivci raje taktično podpr-
li edinega možnega osvoboditelja izpod janšiz-
ma Roberta Goloba in Gibanje Svoboda. Volivci 
seveda niso krivi, da se KUL ni uspel povezati 
in ohraniti glasov svojih volivcev v parlamen-
tu. Tako sta izpadli obe stranki, ki slišita na ime 
in priimek – Stranka Alenke Bratušek in Lista 
Marjana Šarca, ki jima je do praga štirih odstot-
kov zmanjkalo slabe tri desetinke odstotka, kar 
lahko prevedemo v slabih 6000 glasov. Implozi-
jo, če lahko temu tako rečemo, je doživela tudi 
poslanska skupina stranke Levica, ki je izgubila 
približno trideset tisoč glasov in štiri poslance, 
zaradi česar je koordinator Luka Mesec stranki 
ponudil odstop. Trideset tisoč manj glasov lahko 
pripišemo bodisi taktiziranju Levičinega volil-
nega telesa ali morebiti množičnemu sentimen-
tu proticepilskega gibanja v njihovem volilnem 
telesu iz leta 2018.
     Poleg SGS in SDS so verjetno največje 
zmagovalke ravno neparlamentarne stranke, ki 
so prvič ali ponovno prejele več kot odstotno 
podporo, kar predvideva mesečno državno fi -
nanciranje za opravljanje strankarskih poslov. 
Takšnih strank je po novem deset, za razliko od 
prejšnjih volitev, ko so fi nanciranje prejemale 
štiri neparlamentarne stranke. Če odštejemo 
osmoljena SAB in LMŠ, so tako fi nančni zma-
govalci Povežimo Slovenijo Zdravka abstrakt-
nega Počivalška, proticepilska Resni.ca Zorana 
Stevanovića, sorodna Nestrankarska ljudska lis-
ta gibanja Zdrava družba, Galetova Naša prihod-
nost in Dobra država, Piratska stranka, Njihova 
dežela Aleksandre Pivec, stalno fi nancirana 
Slovenska nacionalna stranka Zmaga Jelinčiča 
in nenazadnje Vesna. 
    Vsaj v nekaj primerih to pomeni, da bodo 
kampanje za predsedniške in lokalne volitve 
izdatno fi nancirane iz parlamentarnega denarja 
– recimo Resni.ca lahko resno ogrozi prevlado 
SDS-a v Mestni občini Kranj, kjer ju ločita le 
dve poslanski mesti. 
     Zgodil se je torej praznik demokracije. Vo-
livci so za predstavnike in vodje vladne koalicije 
izbrali naključne državljane. Tako bo vse dok-
ler bodo volitve praznik demokracije, namesto 
praznik meritokracije, ko bodo volivci izbrali 
najprimernejše predstavnike.“

Jaka Virant

Prve volitve so mimo
Ljubljana – Minuli konec tedna smo volivci 
glasovali o sestavi 9. sklica državnega zbora. 
Volitev se je udeležilo 70 % volivcev, kar je 
najvišja volilna udeležba po letu 2000. Z več 
kot 400 tisoč glasovi in 34,56 % je slavilo 
Gibanje Svoboda, s čimer so prejeli zgodovin-
sko najvišje število poslancev ene stranke v 
državnem zboru – 41. V parlament so prišle 
še stranke SDS (23,52 %, 27 poslancev), 
NSi (6,85 %, 8 poslancev), SD (6,65 %, 7 
poslancev) in Levica (4,39 %, 5 poslancev). 
DVK, NB

Vrača se solinarski praznik
Piran – Po treh letih se vrača solinarski 
praznik, etnološka, izobraževalna in kultur-
na prireditev, ki jo prirejajo že skoraj dve de-
setletji. Na različnih prizoriščih v mestu ter v 
Sečoveljskih in Strunjanskih solinah se bodo 
ta konec tedna odvijali različni dogodki. Med 
drugim bo na Tartinijevem trgu potekala so-
linarska tržnica, sejem starin in razstava ob 
30-letnici muzeja solinarstva, glasbeni nasto-
pi in gledališki predstavi, fi lmska projekcija 
ter ustvarjalne delavnice za otroke. Na For-
načah se bo v soboto odvil ribiški turnir v trn-
karjenju, v nedeljo bo sledil vrhunec praznika 
z odhodom solinarske družine v soline. STA, 
NB

Padla še ograja
Nova Gorica – Fizična meja med Goricama je 
končno padla, kar je mogoče koga presenetilo, 
saj so mestne oblasti po besedah prebivalcev 
začele »kar tako, čez noč, brez pompa, brez 
ceremonije, brez občutka za zgodovinski tre-
nutek« odstranjevati ograjo, ki je tam še osta-
la. Na njenem mestu naj bi naredili kolesarsko 
stezo. NB

Penasta bistra hči planin
Kobarid – Iz tovarne TKK se je pod naseljem 
Srpenica nad Kobaridom v Sočo izlilo na-
jmanj dve toni polikarboksilatnega polimera 
z oznako Bulident VR 750. Izlita snov je bila 
vidna kot pena na površini vode. Dogodek je 
sprožil buren odziv med domačini, ki so na-
povedali neodvisne analize vode, pristojne 
službe pa so že dan po razlitju posredovale s 
pregradami za lovljenje iztekle snovi, Sočo pa 
so kmalu tudi odprli za plovbo. STA, NB

Sporni jedrski odpadki 
Krško – Agencija za radioaktivne odpadke 
(ARAO) je zaključila ponovni pregled ponud-
be za izgradnjo odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini, 
ki ga je ob nastopu zahtevala vršilka dolžnosti 
direktorice Petra Grajžl. Ker ponudba ni us-
trezala zahtevam javnega naročila, bo ARAO 
izvedel novo javno naročilo. Na Grajžl, sicer 
nekdanjo vodjo kabineta ministra Andreja 
Vizjaka, so v zadnjih dneh leteli očitki, da 
želi na vsak način izpeljati javno naročilo, na 
katerem je bila edina 150 milijonska ponud-
ba za kar sto milijonov evrov višja od prvotne 
ocenjene vrednosti. Necenzurirano.si, NB
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Politiki so komuniciranje prestavili od urad-
nih izjav v tradicionalnih medijih do polu-

radnih na družbenih omrežjih. Seveda medijem 
imanentno odgovarjajo spektakli, razne spletke 
in bombastične izjave. Pasivizirane množice 
zapuščajo prostor javnosti, namenjen kolikor 
toliko racionalni politični razpravi, in se raje 
udejstvujejo v apolitičnih komentatorskih prak-
sah na Facebooku. Gre gotovo tudi za upor ljudi, 
ki imajo občutek, da je javni govor nadziran, da 
skušajo tisti tam gor potegniti jasno črto, kaj la-
hko in česa ne smejo povedati. 
     Janše in Orbana niso volili samo volivci, 
ki bi jim bila všeč njuna ideološka profi la, tem-
več tudi ti uporniški volivci, ki v njiju vidijo 
osvoboditelja. Mehurček »drugače mislečih« se 
skratka veča in postaja, če ne v večini »naših 
medijev«, pa vsaj na socialnih omrežjih, nekaj 
vse bolj vsakdanjega in sprejemljivega. Vse bolj 
se kaže, da družbena omrežja pomagajo kreira-
ti fi ktivni svet, iz katerega je dosledno izločeno 
iskanje resnice, vsaj ko gre za mnenjske skup-
nosti podobno mislečih. Vprašajmo se, ali bi 
privrženci Janše spremenili svoj odnos, če bi 
Janša na Facebooku oznanil spremembo stališča 
do stranke Levica in jo začel hvaliti kot stranko, 
s katero si SDS deli skrb za delavske pravice?   
Kako bi za »mnenjsko vojsko« na Facebooku 
značilen princip »kdor ni z nami, je proti nam« 
vzdržal takšen zasuk znotraj vzpostavljene po-
larizacije na leve in desne? 
Kako sploh vzpostaviti normalen dialog pred 
volitvami in po volitvah sprejeti novo politično 
realnost ter čestitati tekmecu, ne da bi se balonč-
ka obeh polov na družbenih omrežjih napihnila 
do skrajnosti. Če pristanemo na to, da je politika 
zgolj in samo komunikacijska vojna, potem je v 
interesu obeh strani ne glede na izid volitev, da 
se ohranja in širi področje »naše resničnosti«. 
Torej so zmagi v komunikacijski vojni podreje-

na vsa sredstva? »Dejstvo je, da mora desni del 
politične scene uporabljati družbena omrežja 
zato, da ljudje pridejo do informacij,« je Aleš 
Hojs komentiral razkritje, da je Alenka Jeraj 
poleg svojega ustvarila še profi l Kopriva, na 
katerem je brez omejitev uporabljala radikalno 
retoriko, ki je blizu podpornikom stranke SDS. 
Čeprav se zdi, da Janša tvita iz grenkobe in besa, 
je večina njegovih izjav načrtovanih medijskih 
bombic, ki so namenjene določenemu občinst-
vu in ofenzivi na medijski prostor. Cilj je zasesti 
čim več medijskega prostora. Tudi močan odziv 
na družabnih omrežjih, na primer velikokrat 
všečkana izjava ali viralni tvit, bo hitreje prodrl 
v glavne medije. Ni skrivnost, da na družbenih 
omrežjih mrgoli tako imenovanih »botov« in 
tudi plačanih objav ter komentarjev. Volilni izid 

ne bo prav veliko vplival na delovanje politikov 
in strank, ki so že prilagojeni na delovanje v 
izrazito polariziranem in razčlenjenem javnem 
prostoru.
     Slovenija je, vsaj zaenkrat, sredinska država z 
levo liberalno večinsko opredelitvijo njenih pre-
bivalcev. To pa se lahko hitro spremeni. Zadnji 
dve leti smo priča procesu, ko vladna stranka 
sistematično prevzema družbene podsisteme, 
preko katerih izvaja ideološko prevzgojo. 
Družbena omrežja imajo v tej osvajalski misiji 
svojo vlogo, saj je, kot vemo, na internetu dovol-
jeno vse, v komentarjih na Facebooku pa si la-
hko iskreno radikalen do vseh, ki ti ideološko 
ne dišijo. To iskanje potrditve osebnih stališč 
na družbenih omrežjih pomeni, da se z upo-
rabo ta stališča krepijo, védenje o politikah in 
vrednotah druge strani se zato med uporabniki 
ne povečuje oziroma se lahko celo zmanjšuje in 
povečuje razcep v družbi.
     Ne glede na sestavo nove vlade po tokrat-
nih volitvah bodo družbena omrežja delova-
la naprej po svoji predvidljivi logiki. Služila 
bodo diskvalifi kaciji političnih nasprotnikov in 
označevanju medijev, novinarjev ter novinark za 
podkupljeno medijsko elito, ki jo vodi »palček 
iz Murgel«. Za sramotitev civilne družbe, 
blatenje domnevno parazitskih nevladnih orga-
nizacij, progresivne kulture in umetnosti, ki živi 
na račun delovnega človeka … Če Janši ne uspe 
sestaviti vlade, bo zopet igral žrtev preteklega 
režima, morda novih imaginarnih zarot, zamis-
limo si lahko, do bo obdolžil rdečo falango za 
krajo glasov in suspendiral volitve. Ne pozabi-
mo, da je Trumpu na Twitterju čestital za zma-
go pred uradnimi izidi predsedniških volitev. 
Bo tokrat v primeru, da stranka ne bo osvojila 
največjega števila glasov za zmago čestital tek-
mecu ali bo raje tvitnil: »Kučan nam je ukradel 
volitve, na katerih smo zmagali!?«“

Bo spet vsega 
kriv Kučan?

Simon Smole

Zdi se, da smo v krizi. Ob vseh možnih komunikacijskih kanalih se zdi, 
da smo priča nezmožnosti družbenega komuniciranja, 

nezmožni tvorjenja kolikor toliko smiselnega javnega dialoga.

Vse bolj se kaže, da 
družbena omrežja 
pomagajo kreirati 
fi ktivni svet, iz 
katerega je 
dosledno izločeno 
iskanje resnice, 
vsaj ko gre za 
mnenjske skupno-
sti podobno mis-
lečih.
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LOKALNO

V pretekli številki smo načeli 
odmeven primer gradbene ho-

botnice v Kopru, ki je pod taktirko 
nekdanjega župana Borisa Popovića 
v podjetju Grafi st koncentrirala 
vso za gradnjo stanovanj primerno 
zemljo ter onemogočila konkurenci 
gradnjo in prodajo stanovanj v Kop-
ru. Na račun tega v Kopru še danes 
plačujejo 30 % več pri nakupu stano-
vanj, kot bi plačevali, če hobotnice ne 
bi bilo. 

    Kot smo torej že razkrili, sta bila ves čas izv-
ajanja nečednega načrta za njegov uspeh ključna 
člena nekdanji koprski župan Boris Popović in 
njegov privilegirani lokalni gradbinec, podjetje 
Grafi st. Združila sta moči ter v Kopru blokirala 
in onemogočila vso Grafi stovo konkurenco pri 
gradnji stanovanj. Kot da to ni bilo dovolj, je z 
namenom, da onemogoči normalizacijo razmer 
v primeru Popovićevega poraza na županskih 
volitvah, dal vsa za gradnjo stanovanj primerna 
občinska zemljišča v Kopru prenesti v last Graf-
ista ter onemogočiti gradnjo na tistih zemljiščih, 
ki še niso bila v Grafi stovih rokah. Govorimo 
o Popovićevi blokadi gradnje na zemljišču po 
tem, ko je drugo podjetje izrazilo interes po 
nakupu zemljišča ob Beblerjevi ulici. Danes je 
zemljišče v lasti Grafi sta in blokade gradnje ni 
več. Koprska gradbena hobotnica s Popovićem 
na čelu je načrt uresničila. Zemljišča so pristala 
v Grafi stovih rokah, vsa konkurenca je bila on-
emogočena in cene stanovanj so poletele v nebo 
– tudi prek 5.000 EUR za kvadratni meter. 
     V tej in naslednjih številkah se bomo posveti-
li nadaljevanju zgodbe. Če se ne pojavijo doka-
zi o dodatnih primerih, se bomo v naslednjih 
številkah posvetili predvsem primerom Solis, 

KAKO GRADBENI LOBI 
ODIRA KUPCE STANOVANJ 
V KOPRU ? (II. del)

RAZKRIVAMO NOVE PODROBNOSTI !

Levji grad, Libertas, zemljišča na Beblerjevi ter 
stavbna pravica v Marini Koper.
     Današnji članek posvečamo primeru Solis 
– 60 milijonov EUR vrednemu občinskemu pro-
jektu, ki ga je nato ugrabila gradbena hobotnica 
pod vodstvom nekdanjega župana Popovića in 
njegovega hišnega gradbinca Grafi sta ter si tudi 
tam uspela odrezati večmilijonski kos pogače.

Kako se je koprska gradbena hobotnica vrin-
ila v Solis?
V primeru Solisa je gradbena hobotnica – ne 
prvič – imela tudi pomoč skupine Primorje d. 
d. (Primorje gradbeništvo, Stavbenik in ostala 
podjetja iz skupine), ki je večkrat pomagala pri 
realizaciji nezakonitih naklepov Popovića in pa-
jdašev v Kopru. Ključni mož Primorja za real-
izacijo načrtov Popovićeve gradbene hobotnice, 
ki je podpisal številne za hobotnico pomembne 
dokumente, je danes zaposlen na Grafi stu. To 
je nekdanji direktor Stavbenika in pooblaščena 
oseba za izvajanje koncesije med občino Koper 
in Primorjem, Mitja Petrič.
      Sprva je bil Solis – pred več kot 15 leti 
– zastavljen kot projekt izgradnje poslovno-ad-
ministrativnega središča, vrednost projekta 
je po takratnih ocenah znašala približno 60 
milijonov EUR. V ta namen je občina druž-
bi Primorje podelila koncesijo za izgradnjo 
upravno-poslovnega središča, ki naj bi bilo 
dokončano v treh letih, torej do leta 2011.
    Občina je 54 strani obsežno koncesijsko po-
godbo s Primorjem podpisala 26. marca 2008. S 
to pogodbo je družba Primorje pridobila pravi-
co gradnje na občinskem zemljišču ob dvorani 
Bonifi ka. Tej pogodbi so pozneje kar pet krat 
dodali različne anekse po principu: aneks na 
aneks na aneks …
    Tri leta pozneje, torej sredi gradnje, se je 
Popović odločil tudi v primer Solis poseči s 
svojo gradbeno hobotnico. Tudi Solis je želel, 

tako kot vsa preostala gradbena zemljišča v Ko-
pru, spraviti v last Grafi sta. Primer Solis se je 
od drugih primerov razlikoval po tem, da je bil 
kompleks že sredi gradnje, ko se je odločil s ho-
botnico poseči vanj.
    Šlo je za zanimiv projekt na atraktivni lok-
aciji v Kopru (tik ob morju). Občina je bila last-
nik zemljišča. Da bi Grafi st lahko razpolagal s 
Solisom, je moral prej pridobiti v last (kupiti) 
zemljišče od občine. V primeru prodaje občin-
skega zemljišča prek javne dražbe, kot to nala-
ga zakon, bi se pojavilo mnogo zainteresiranih 
kupcev – posebej upoštevajoč veljavni PUP, ki 
je dovoljeval spremembo gradnje v stanovan-
jsko. Prodaja občinskega zemljišča Grafi stu pre-

Nična prodaja
Pravniki Megafona so nam 
zagotovili, da je v skladu s 

točko 6.3 med MOK in Primor-
jem sklenjene koncesijske 

pogodbe (za Solis) omenjena 
koncesijska pogodba prene-
hala veljati z dnem pričetka 
stečajnega postopka družbe 

Primorje d. d., torej 22. 6. 2012. 
Hkrati s prenehanjem vel-

javnosti koncesijske pogodbe 
so prenehali veljati tudi vsi 

aneksi k tej pogodbi – bilo jih 
je vsaj pet. Pravno-formalno je 
prodaja zemljišča Primorju (in 
nato Grafi stu) nična od dneva 
uvedbe stečajnega postopka 

družbe Primorje – 
torej od 22. 6. 2012.

Ur.

Podjetje Grafi st nezakonito 
do Solisa
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“

ko dražbe torej ni prišla v poštev, zato so se pri 
gradbeni hobotnici domislili naslednjega: Obči-
na bo del zemljišča Solis prodala Grafi stu prek 
Primorja. 

Kako? 
     Da bi se izognili prodaji preko javne dražbe, 
so kupoprodajno pogodbo za Primorju prodana 
občinska zemljišča Solis prikazali kot aneks h 
koncesijski pogodbi (Aneks 5) – kljub temu, da 
sta prodaja občinskega zemljišča in koncesijska 
pogodba dve popolnoma ločeni zadevi. 
     Brez javnega razpisa ali dražbe je Mestna 
občina Koper dne 22. 6. 2011 z Aneksom šte-
vilka 5 prodala zemljišče Primorju. Namesto da 
bi v skladu z zakonom razpisala javno dražbe 
za izbiro najboljšega ponudnika za nakup tega 
zemljišča, je občina pod Popovićevim vodstvom 
preprosto sklenila neposredno pogodbo s Pri-
morjem in jo zamaskirala kot Aneks 5 h koncesi-
jski pogodbi. Še istega dne, torej 22. 6. 2011, je 
Primorje dotično zemljišče prodalo Grafi stu in 
s tem je bila ta faza prevare dokončno realizira-
na. Nato je bilo treba poskrbeti za zaščito. Da 
bi se izognili razkritju te prodaje, se Primorje v 
Zemljiško knjigo ni vpisalo kot lastnik, temveč 
je to storil Grafi st – dejanski in končni kupec 
zemljišča. S tem manevrom so zavedli celotno 
javnost in povlekli za nos vse, ki so poskuša-
li priti do kupoprodajne pogodbe med občino 
Koper in Grafi stom – do pogodbe, za katero je 
občina Koper ves čas zagotavljala, da ne obstaja 
in tako pomagala varovati skrivnost o prevari, ki 
jo je za časa županovanja Borisa Popovića izpel-
jala skupaj s Primorjem.
     Šele pred tremi tedni smo pri Megafonu po 
več mesecih vztrajanja in angažmaju več pravnih 
strokovnjakov uspeli pridobiti dokumentacijo, iz 
katere je razvidno bistvo obstoja slavnega Anek-
sa 5 o protipravni prodaji zemljišča Primorju 
oziroma Grafi stu. Naj poudarimo, da so še več 
milijonov evrov vredno občinsko nepremičnino 
s pomočjo Primorja kot vmesnega člena prodali 
zasebnemu podjetju brez javnega razpisa – in to 
podjetju, v katerem več kot očitno soodloča ali 
je takrat soodločal Boris Popović. V primeru 
Solis je to predstavljalo zgolj vrh ledene gore.

Kako brez denarja plačati 12.000.000 EUR 
kupnine?
     Grafi st bi za zemljišče in del objekta na njem 
moral odšteti približno 12 milijonov EUR, ko-
likor so znašali stroški izgradnje objekta. Seveda 
ne Boris Popović ne podjetje Grafi st takrat nista 
imela 12 milijonov EUR. Uradni lastnik Grafi s-
ta je medijem večkrat pojasnil, da ima podjetje 
za potrebe fi nanciranja nakupov »skritega part-
nerja iz tujine«. Prav tako naj bi imel »v poveza-
vi s Solisom turističnega partnerja. Kdo pa to je, 
bo pokazal čas«. 

Kako torej plačati 12 milijonov EUR, ko ni-
maš denarja? 
      V poslovnih knjigah Grafi sta in Primor-
ja se je pojavila terjatev Grafi sta do Primorja 
z zneskom okoli 6 milijonov EUR (morda je 
samo naključje, da ta znesek predstavlja prib-
ližno 10 % celotne vrednosti projekta Solis). 

Grafi st naj bi v preteklosti za Primorje opravil 
ravno za toliko denarja raznih storitev. Upošte-
vajoč dokument, ki sta ga podpisali Mestna 
občina Koper in družba Primorje d. d., ki je v 
stečaju, ugotovimo, da je strokovna skupina (po 
izvedenskem poročilu specializiranega podjet-
ja NEBRA d. o. o.) ugotovila razhajanje med 
gradbeno knjigo in situacijo na projektu Solis v 
znesku 3.234.742,59 EUR od skupnega zneska 
vseh gradbenih del približno 24 milijonov EUR. 
Stečajni upravitelj je torej ugotovil za preko tri 
milijone fi ktivnih terjatev iz naslova gradbenih 
del, vendar poročilo ne navaja, kdo je izdal te 
fi ktivne račune. 
     Omenjenih 6 milijonov Grafi stovih terjatev 
do Primorja je bilo predvidenih za kompenzaci-
jo. Kaj pa preostalih 6 milijonov EUR, potrebnih 
za »nakup«? Grafi st se je Primorju obvezal, da 
bo v prihodnje za Primorje opravil za dodatnih 
6 milijonov EUR gradbenih del – v pogodbi teh 
bodočih del niso natančno opredelili. Sklepa-
mo lahko, da bi lahko bila predmet te pogodbe 
izgradnja spremljevalne komunalne infrastruk-
ture v neposredni okolici Solisa – saj je občina 
opravlja kvalitativni in kvantitativni nadzor pri 
gradnji te infrastrukture, iz česar izhaja, da je 
bila izvršitev plačila druge polovice kupnine 
pod kontrolo Mestne občine Koper oziroma 
takratnega župana Borisa Popovića. 
      Sam datum kupoprodaje, 22. 6. 2011, je do-
datno zanimiv tudi zato, ker je Primorje končalo 
v stečaju točno 365 dni pozneje – 21. 6. 2012. 
Kljub temu prodaja dela Solisa, ki ga je Primor-
je prodalo Grafi stu, ni bila del spornih terjatev v 
stečajnem postopku, čeprav bi po naši zakonod-
aji morale biti sporne vse terjatve, ki so nastale 
do eno leto pred stečajem. Vse ostale terjatve iz 
tega obdobja so bile kategorizirane kot sporne, 
le preprodaja objekta Solis Grafi stu ni bila.    
    
 Kako je to mogoče? 
     Odgovor se nahaja v dokumentu »Sporazum 
o ureditvi medsebojnih razmerij«, podpisan 
med MOK in Primorjem v stečaju (podpisan 
dne 22. 02. 2013). 

Zakaj sta občina in Primorje podpisala spo-
razum med stečajnim postopkom?
     S podpisom omenjenega sporazuma se je 
Popović vsaj začasno zavaroval pred tem, da bi 
Solis postal predmet javnih razpisov med steča-
jnim postopkom Primorja (to pa bi lahko javnos-
ti in organom pregona razkrilo nečedne posle v 
zvezi s prodajo občinskega dela Solisa Grafi stu). 
Če tega sporazuma ne bi bilo, bi usposobljeni 
cenilci izvršili vrednotenje opravljenih del in 
lahko bi se zgodilo, da bi bila Grafi stova dela 
ocenjena kot manj vredna od zneska 6 milijonov 
EUR, kolikor je tik pred stečajem sam Stavbe-
nik priznal Grafi stu. Tak sporazum nikakor ni v 
skladu z uveljavljeno prakso zaključevanja kon-
cesijskih razmerij v primeru stečaja. Pravilo-
ma se urejanje teh razmerij v stečaju prepusti 
sodišču. Očitno si je v obravnavanem primeru 
takratni župan Popović želel urejanja razmerij 
z dvostranskim sporazumom in nikakor preko 
sodišča, ki bi ugotavljalo tudi veljavnost petih 
aneksov ter Grafi stovega pridobivanja lastništva 

nad Solisom na osnovi nakupa od Primorja pre-
ko Aneksa 5 h koncesijski pogodbi. 

Ali je Solis res najšibkejša točka Popovićeve 
gradbene hobotnice?
    Primer Solis po do sedaj zbranih podatkih 
predstavlja najšibkejšo točko koprske gradbene 
hobotnice. Da je šlo za nezakonito prodajo 
občinske nepremičnine (ki v naravi predstavlja 
zemljišče in del objekta Solis) med poznavalci 
ni nikakršnega dvoma – to pa ima za posledico 
ničnost pravnega posla same kupoprodaje. Na 
podlagi te nične pogodbe je Grafi st že prevzel 
del objekta in podpisal predpogodbe za proda-
jo stanovanj in od bodočih kupcev že prejel del 
kupnine. V kolikor se ne pojavijo nova dejstva, 
ki bi ovrgla naše nesporne ugotovitve, se v tej 
zadevi obetajo novi kazenski postopki. Sporna 
prodaja je bila resda izvedena leta 2012, vendar 
bo pregon ob tem storjenih dejanj zastaral šele 
leta 2032. To pa povzroča mnoge sive lase vodji 
in akterjem koprske gradbene hobotnice. 

Kaj so ta čas počeli občinski nadzorniki?
     Ob tem se samo od sebe ponuja vprašanje, 
kaj je ves ta čas počel takratni nadzorni odbor 
Mestne občine Koper. Morda bo odgovore na 
to vprašanje razkrilo poročilo o nadzoru, ki ga 
v okviru svojih pooblastil pripravlja trenutna 
zasedba nadzornega odbora Mestne občine Ko-
per.. Do takrat lahko zgolj upamo, da ne bodo 
tudi oni spregledali teh in ostalih kršitev, ki so 
Grafi stu omogočile milijonske koristi.

Tudi v naslednjih številkah se bomo posvečali 
prepovedanim in drugim spornim ravnanjem 
koprske gradbene hobotnice z nekdanjim žu-
panom Popovićem na čelu, ki še danes kup-
cem stanovanj v Kopru iz žepa iztisne dodat-
nih 30 % kupnine. krepko presegala 20.000 
EUR, javne dražbe namreč ni bilo.

Družba Primorje je večkrat 
pomagala koprski gradbeni 

hobotnici pri njenih nečednih 
poslih. Na koprskem sodišču 
teče postopek zoper Borisa 

Popovića in soobtožene zaradi 
prodaje občinske nepremič-
nine (nekdanje skladišče soli 
Libertas) Grafi stu. Vzporedno 

teče tudi sojenje zaradi or-
ganiziranja nezakonite javne 

dražbe. Po navedbah tožilstva 
v tem procesu naj bi Grafi st 
dela opravil še preden je žu-

pan Boris Popović objavil javni 
poziv za izbiro najugodnejšega 

ponudnika, na poziv pa se je 
odzvalo podjetje Primorje, ki je 
izvedbo del predalo Grafi stu. 
Tako so poskusili prikriti de-
jstvo, da so bila opravljena s 
strani Grafi sta še pred objavo 

samega razpisa. 
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Občina Piran je sprejela dopolnitve Pravilnika o 
dodelitvi denarnih socialnih pomoči občanom v 
Občini Piran, s katerimi uvaja novo vrsto de-
narne socialne pomoči za občane. Nova oblika 
pomoči je namenjena ozaveščanju ter blaženju 
energetske revščine.

     Občani, ki so prejemniki redne ali izredne denarne socialne pomoči 
ali varstvenega dodatka, lahko koristijo brezplačni obisk energetskega 
svetovalca na domu. Ob obisku na domu energetski svetovalec izvede us-
trezne meritve in izračune, na podlagi katerih svetuje, kako zmanjšati rabo 
energije in vode in s tem zmanjšati stroške. Občani prejmejo ob obisku 
svetovalca paket enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode 
(varčne sijalke, podaljške za elektriko s stikalom za izklop, varčevalne 
nastavke za pipo in tuš, tesnila za okna in podobno). Energetski svetova-
lec po končanem obisku izda pisno poročilo.
     Na podlagi opravljenega svetovanja lahko občani, ki imajo stalno pre-
bivališče v Občini Piran najmanj dvanajst mesecev pred dnem vložitve 
vloge ter so prejemniki redne ali izredne denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, uveljavljajo pravico do denarne socialne pomoči 
za zmanjševanje energetske revščine. Vlogo za denarno socialno pomoč 
občanom v Občini Piran, kateri kot dokazilo predložijo pisno poročilo 
energetskega svetovalca, vložijo na Centru za socialno delo Južna Pri-
morska, enota Piran, Obala 114, 6320 Portorož. CSD nato izda odločbo, s 
katero občan pridobi denarno socialno pomoč v višini 100 evrov.

Nova oblika denarne 
socialne pomoči za 
zmanjšanje energetske 
revščine občanov
Občina Piran, uredništvo
foto: občina Piran

Naj spomnimo, da je novi lastnik povišal strošek najema 
priveza za plovilo za 10 % glede na predhodno leto. 

Strošek parkiranja vozil na občinski parkirni površini v 
marini je povišal za 100 % in s tem dodatno ogrozil poslo-
vanje tamkajšnjih lokalov in trgovin, ki imajo zaradi dražje 
parkirnine za njihove stranke zmanjšan obisk.
     Kot da podražitve niso bile dovolj, je iz domačega 
pristana odgnal Burja – lokalni jadralni klub z dolgoletno 
tradicijo. Pri tem ga je, kot se je izkazalo pozneje, vodila 
sla po prisvojitvi privezov jadralnega kluba in njihovi pre-
prodaji v korist Grafi sta. In to v razmerah, ko ima jadralni 
klub pogodbeno urejeno brezplačno pravico do uporabe teh 
privezov.
     Vsem, ki izvajajo servisne in ostale obrtniške dejavnosti 
v izolski marini, je novi lastnik pričel zaračunavati neko 
vrsto letne vstopnine v marino. Občina Izola je koncesijo 
za marino podelila tudi zato, da bi lokalna podjetja in obrt-
niki lahko tudi v njej opravljali servisne in druge posege 
na plovilih ter si tako zagotovili preživetje, nikakor pa ne 
zato, da se izolske obrtnike odira z izmišljevanjem novih 
in novih taks.
     Ob vsem naštetem je še težje razumeti, zakaj Grafi st 
državi že od leta 2015 ne želi poravnati nadomestila za up-
orabo javne dobrine (morja). Grafi stovi družbi Marinvest 
d. o. o. in Porting
 d. o. o. z zamudnimi obrestmi vred dolgujeta Republiki 
Sloveniji kar 4 milijone EUR. 
     Svojih obveznosti do države že sedem let ne poravnavajo 
in si po drugi strani od prvega dne aktivno prizadevajo odi-
rati uporabnike izolske marine v skladu z novim motom: 
Tuje hočemo, svojega ne damo!

“Tuje hočemo, 
svojega ne damo!” 
Podjetje Grafi st na 
račun Marine Izola 

dolguje državi skoraj 
štiri milijone EUR

Za brezplačno storitev energetskega svetovanja se 
občani lahko naročijo:

-  s prijavnico na svetovanje, poslano po pošti na naslov 
Eko sklad, j. s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
ali skenirano po elektronski pošti na naslov ekosklad@
ekosklad.si

- ob obisku Svetovalne pisarne ENSVET Piran, ki se na-
haja na Liminjanski cesti 96 v Luciji,

- v poslovnem kompleksu v obrtni coni v Luciji, poleg 
prodajalne Agraria v času uradnih ur ob sredah med 17. 
in 20. uro,

- na telefonski številki 031/311-254 ali 051/205-221 
ali elektronskem naslovu avor.kravanja@ensvet.si;   

- na spletni strani Svetovalne pisarne ENSVET Piran na 
spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/
ensvet/pisarna/33.

“

Ur.

Kmalu po tem, ko je izolska marina pristala 
v lasti skupine Grafi st iz Kopra, je bilo priča-
kovati ugodnejše ozračje za vse, ki so s svo-
jimi dejavnostmi nanjo sinergijsko vezani. Ta 
pričakovanja so se kmalu izkazala za pretira-
no optimistična – spremembe, ki jih je v delo 
Izolske marine uvedel novi lastnik, so bile brez 
izjeme v korist Grafi stu in v škodo vsem os-

talim. Tudi lokalnemu okolju.
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29. 4. – 9. 5., 17.00 – 22.00, Tartinijev Trg
Tartinijeva prvomajska tržnica
Tartinijev trg bodo preplavile barve pomladi. Prvo-
majska tržnica z bogato ponudbo lokalnih in obrt-
no-umetniških izdelkov.
 
30. 4. – 1. 5., Padna
10. Praznik olja in bledeža
V Padni se bo odvijal tradicionalni 10. Praznik olja 
in bledeža, kjer bodo domačini pripravili ponudbo 
avtohtonih sort oljčnega olja, na Šavrinskem gričev-
ju pridelanih kmetijskih pridelkov in tradicionalnih 
istrskih jedi.
 
1. 5., 12.00 - 21.00, Marezige, vinska 
fontana
Roštiljada na razgledu
»Roštiljada« z bogatim kulturnim programom in 
najlepšim razgledom na Istro.
 
1. 5., 10.00, Socerb
1. maj na Socerbu
Mestna občina Koper v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Črni Kal, Agrarno skupnostjo Socerb in 
Gostilno Švab Hrastovlje vabi na nekoč tradicionalno 
prireditev – praznovanje prvega maja na Socerbu.
 
2. 5. - 8. 5., Koper, športni park Bonifi ka
ITF world tennis tour Koper open
Teniški turnir.
 
5.5., 20.00, Avditorij Portorož
Jazz/rock/funk/fusion koncert leta: 
Dave Weckl/ Tom Kennedy project
Tom Kennedy nadaljuje basovsko linijo po nastopih 
Marcusa Millerja in Stanleya Clarka v Križankah leta 
2019 in po dve leti trajajočem kovidnem spletnem 
‘jam sessionu’. 
Vstopnina: 30 evrov v predprodaji, 35 evrov na dan 
koncerta. 

7. 5., 7.00 - 15.00, Trg pri Upravi za po-
morstvo, Koper
Sejem starin
Sejem starin v organizaciji kulturnega društva CUL-
TURISTRA/Associazione culturale CULTURISTRA.

  KULTURNI 
           NAPOVEDNIK

LOKALNO
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REPORTAžA

Jan Bednarik
foto: galarna.si, yt

    Zato ni čudno, da je bil v desetletjih po sm-
rti kanoniziran kot prvi slovenski nacionalni 
pesnik. Za časa življenja ni bil pretirano cenjen, 
po smrti pa so okrog njegove osebnosti ustvari-
li kult in iz njega naredili malodane mitološko 
fi guro. O njem so govorili tudi v okviru tedna 
odprtih predavanj na Fakulteti za humanistične 
študije Univerze na Primorskem. Predavanje z 
naslovom Lovorovi gozdovi in krompir, Prešer-
nov kult v socializmu je pripravil Ivan Smil-
janić, mladi raziskovalec na Inštitutu za novejšo 
zgodovino.
      Sicer drži, da je bil za časa pesnikovega 
življenja nekako bolj v ospredju Jovan (Janez) 
Vesel Koseski, ki ga je favoriziral tudi Janez 
Bleiweis (urednik in izdajatelj Kmetijskih in 
rokodelskih novic, 1843) zaradi narodnobuditel-
jske poezije, ki je bila bolj razumljiva prepros-
temu kmečkemu prebivalstvu, ni pa bilo silnega 
antagonizma med njima, dela drug drugega sta 
brala in cenila. Niti ne drži, da naj bi Bleiweis 
črtil Prešerna. Vendarle je bil po pesnikovi smrti 
prav on pobudnik zbiranja denarja za postavitev 
nagrobnika v Kranju, le mnenja je bil, da je 
umetnost namenjena bujenju narodne zavesti. 
     Pojav pesnikov kot nekakšnih izbrancev 
človeštva je bil znan že prej, je pa nov zagon 

Prešernov kult 
v socializmu

dobil s pojavom nacionalizma, ko se pojavi kon-
cept nacionalnega pesnika. Le tega ne določi 
kakšna avtoriteta, prav tako ni pravila, kako 
nekdo postane nacionalni pesnik. Enostavno 
to postane, ko je njegovo ime tako zelo vpeto v 
vsakdan in kulturo, da enostavno presega druge, 
se v zavesti prebivalstva povzpne nad ostale. 
    Kakorkoli, prvi pomembni korak v kanon-
izaciji Prešerna je bil storjen v letu 1866, ko je 
mladoslovenski tabor z Josipom Stritarjem na 
čelu izdal ponatis poezij, opremljenih s predgov-
orom o Prešernu kot genialnem pesniku. V 
predgovoru se mladoslovenci ne zmorejo upreti 
skušnjavi in kritizirajo Bleiweisa (vodja tabora 
staroslovencev) zaradi protežiranja Koseskega, 
čigar jezik je po prepričanju Stritarja in Levs-
tika »nerazumljiv in da besede čudno krajša.« 
Prav zaradi Stritarjeve kritike prevoda Byronove 
Mezepe je Koseski kasneje obveljal kot antipod 
Prešernu. 
    V obdobju vzpona in razmaha nacionaliz-
mov, obdobju postavljanja spomenikov nacion-
alnim pesnikom in kulturnikom vendarle pride 
v ospredje tudi Prešernova »visoka« poezija. V 
nacionalnih programih to uporabijo kot legiti-
macijo tega, da si nek narod zasluži avtonomijo, 
državo, vendarle je narod s tem pokazal zrelost v 

kulturi, ki se lahko kosa z visoko kulturo ostalih 
narodov. 
     Tudi leta 1883 postavljeni spomenik Prešer-
nu sodi bolj kot ne v kategorijo nacionalnih bo-
jev, saj je postavljen kot protireakcija postavitvi 
spominske plošče Anastasiusu Grünu (Grof An-
ton Alexander von Auersperg), sicer Prešerno-
vemu učencu, ki pa je gojil nemške nacionalne 
ideje in bil posledično med Slovenci na Kran-
jskem osovražen.
   Prstni odtis politike se pokaže tudi ob stoletn-
ici pesnikovega rojstva (oziroma 5 let kasneje), 
ob postavitvi Prešernovega spomenika v Lju-
bljani, ki ga je postavil liberalni tabor s Hribar-
jem na čelu. Seveda je kip takoj naletel na od-
por in kritiko tako socialdemokratskega kakor 
klerikalnega tabora, sploh slednjega, ki se je 
najbolj spotaknil nad razgaljeno muzo. Takratni 
nadškof Anton Bonaventura Jeglič je pisal pro-
testno pismo tedanjemu županu (Ivanu Hribar-
ju) z zahtevo, da se kip umakne. Zaradi ško-
fove ogorčenosti je takratni politično-satirični 
dnevnik Osa izdal humorno pesem Muza in 
škof – ljubljanska balada.
       Izraba pesnika in njegovega dela se nadaljuje 
tudi po 1. svetovni vojni, saj je želja oblasti, da 
bi ga predstavila kot nekakšnega predhodnika 

France Prešeren, največji 
slovenski romantični pesnik, 
je živel in ustvarjal v času, 
ko sta bila slovenski narod 
in slovenski jezik prezirana. 
Z njim je slovenska književnost 
dosegla evropsko višino. 
Njegove misli so bile Slovencem 
vodilo v borbi za svobodo 
in samostojnost. 

Naslovnica knjige
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“

V obdobju vzpona in razmaha nacionalizmov, obdobju 
postavljanja spomenikov nacionalnim pesnikom in 

kulturnikom pride v ospredje Prešernova »visoka« poezija.
ideje jugoslovanskega povezovanja, ki pa se ni 
uresničila, postane pa simbol nasprotnikov ju-
goslovanskega unitarizma.
     Med obema vojnama se kanonizacija nadal-
juje, ko pesnikovo rojstno hišo, ki je bila takrat v 
zasebni lasti, z darovi odkupijo in v njej uredijo 
muzej.  
     Niti v obdobju med 2. svetovno vojno in po 
njej, to je v obdobju socializma, se razvoj kulta 
ne ustavi, prej obratno, dobi pospešek. Edvard 
Kardelj že v 30. letih 20. stoletja izda razpra-
vo Razvoj slovenskega narodnega vprašanja, v 
kateri predstavi binaren pogled na predmarčno 
dobo in pesnika ter njegov prijateljski krog 
predstavi kot revolucionarne demokrate, ki so 
se borili proti nedemokratičnemu absolutis-
tičnemu režimu. To linijo nadaljuje tudi Boris 
Kidrič v svojem delu Lik slovenske inteligence 
med Prešernom in Levstikom, kjer se osre-
dotoča na staroslovence z Bleweisom na čelu in 
jim očita duhovno siromaštvo in oportunizem, 
Prešerna in njegov prijateljski krog pa predstavi 
kot edine, ki se uspejo temu upreti. K uspehu teh 

tez gotovo pripomore tudi oče Borisa Kidriča, 
France Kidrič, ki kot član Slovenske akademi-
je znanosti in umetnosti poda nekakšno znan-
stveno podlago omenjenim tezam.
Sicer si že med vojno različni tabori prisvaja-
jo Prešerna, pa ne le partizanski (ki se vidi kot 
duhovni naslednik Prešerna) in domobranski 
tabor, tudi okupatorske sile ne morejo mimo 
veličine pesnika in si ga morda ne prisvajajo, 
gotovo pa izkoriščajo njegov potencial. Zanimiv 
je podatek, da celo v nemškem časopisju hval-
ijo pesnikovo veličino in kritizirajo Bleiweisa, 
medtem pa ga italijanska stran predstavlja kot 
simbol Slovana, ki hvaležno sprejema italijan-
sko kulturo.
     K utrjevanju kulta gotovo pripomore poseben 
odlok, izdan v začetku leta 1945, ki 8. februar 
razglasi za državni praznik. Za izbor datuma, 
torej določitev dneva smrti za praznik in ne 
datuma rojstva, pa sta kriva dva razloga: En je 
želja partizanov, ki so želeli počastiti pesnika še 
pred zaključkom vojne, drug pa je defi nicija, da 
se umetnikovo delo zaključi ob njegovi smrti, 

zato tudi slavimo dan, ko je delo zaključeno. 
     Z (re)interpretacijo Prešerna v socializmu 
se spreminja tudi njegova vizualna podoba, če 
je prej bolehen, krhek in zaskrbljenega obraza 
je sedaj močan, odločen, zazrt v prihodnost. 
Seveda so za potrebe režimske interpretacije 
neprimerne lastnosti (prepričanja, obnašanja) 
potisnjene v ozadje, primerne pa potencirane, 
kar omogoča nastanek nekakšne paralelne bi-
ografi je (rojen kmečkemu sloju, se od otroštva 
boril proti klerikalnim idejam in za slovenski 
jezik, neuslišane ljubezni so posledica meščan-
skega okolja, umrl nesrečen, ker je bil nerazum-
ljen in podobno).
    Prešernova podoba kot revolucionarnega 
pesnika se spremeni šele v 80. letih prejšnjega 
stoletja z literarnim kritikom Josipom Vidmar-
jem, ki pokaže, da svoboda ni ključni pojem 
Prešernove poezije, ampak ljubezen, s čimer ga 
ponovno izpostavi kot romantičnega pesnika. 
     Ne glede na vse interpretacije in reinter-
pretacije, izrabe in zlorabe pesnikovega dela in 
imena je jasno, da je bil prevelika kulturna iko-
na, da bi ga lahko katerakoli oblast ignorirala, 
ga je pa zato vsaka (prav zaradi njemu lastne 
veličine) preoblikovala po svoji potrebi.

Ivan Smiljanić
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“

DRUžBA

Varni v 
lastni koži
Ti ljudje delajo in živijo med nami in v nevar-

nosti bodo morda potrebovali našo pomoč. 
Po nekaterih podatkih danes v Evropi živi 15 do 
20 odstotkov ljudi, ki zaradi slepote, slabovid-
nosti, gluhote ali naglušnosti, telesnih poškodb 
ali drugih osebnih okoliščin potrebujejo teh-
nične in druge okolju prilagojene pripomočke 
ali pomoč druge osebe. Obseg prebivalstva, ki 
potrebuje pomoč v vsakdanjem življenju, se tudi 
zaradi staranja prebivalstva strmo povečuje. Pri 
teh osebah je reakcijski čas precej daljši, ker 
potrebujejo nekaj časa, da zberejo informacije 
o dogajanju okoli sebe. Kako gasilci in ostale 
službe, ki pridejo na prizorišče požara ali dru-
ge nezgode, prepoznajo takšne osebe in njihovo 
lokacijo v objektu? Kako jim zagotoviti varnost 
in zaščito, če zanje predstavlja problem prenos 
informacij? 
     Na Upravi za zaščito in reševanje so nam na 
zgornja vprašanja podali sledeč odgovor: »Pri 
gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, glu-
ho-slepih ter gibalno oviranih osebah se lah-
ko zaradi zmanjšane slušne in vidne zaznave 
ali mobilnosti možnosti hitrega odziva zman-
jšajo. Da bi lahko v nevarnosti pravočasno in 
pravilno ukrepali, je treba ukrepe varstva pred 
požarom načrtovati pravočasno. Za varno izv-
ajanje evakuacije morajo biti evakuacijske poti 
in zasilni izhodi prosti in prehodni. Načrtovana 
evakuacija mora biti prilagojena tudi za gluhe 
in naglušne, slepe in slabovidne ter gluho-slepe 
in jim omogočati varno evakuacijo na zbirno 
mesto. Priporočamo, da gluhe in naglušne, 
slepe in slabovidne ter gluho-slepe osebe ob-
vestijo sosede in osebe odgovorne za izvajan-
je ukrepov varstva pred požarom, da bodo ob 
evakuaciji potrebovali pomoč in kakšna naj bo 
ta pomoč. Nekateri objekti imajo že vgrajene 
tehnične pripomočke, recimo svetlobne alarme, 
redkeje imajo urejeno alarmiranje preko SMS 
sporočil.«
     Na vprašanje, kako naj hendikepirana ose-
ba obvesti pristojne službe v primeru požara, 
so odgovorili: »Tudi gluhe in naglušne, slepe in 
slabovidne ter gluho-slepe je potrebno seznani-
ti s preventivnimi ukrepi varstva pred požarom 
in z najpogostejšimi vzroki za nastanek požara. 

Simon Smole

Ste že pomislili, kako bi ob evakuaciji 
pomagali gluhim in naglušnim ter slepim 
in slabovidnim osebam? 

Poučiti jih je treba, kako prepoznati nevarnost 
za nastanek požara in kako ravnati ob požaru. 
Seznanijo naj se tudi o tem, kdaj in kako pokli-
cati številko za klic v sili 112 oziroma nanjo 
poslati kratko sporočilo. Na voljo je namreč be-
sedilni klic v sili 112, ki je namenjen predvsem 
gluhim in naglušnim ljudem. Sprožite ga lahko z 
vseh mobilnih telefonov GSM. V sporočilno pol-
je vpišite, kaj se je zgodilo in vrsto pomoči, ki jo 
potrebujete, naj bo to medicinska pomoč, gasil-
ci ali policija. Poslani besedilni klic se izpiše na 
računalniku v najbližjem Centru za obveščanje, 
kjer operaterja nanj opozori zvočni signal. Op-
erater pisno odgovori na vaš klic v sili. Njegov 
odgovor oziroma dodatna vprašanja se izpišejo 
na zaslonu vašega telefonskega aparata.«
Pričakovati je, da bo tudi oseba, odgovorna za 
evakuacijo, imela v težkih pogojih evakuaci-
je težave z gluhimi in naglušnimi zaradi nera-
zumevanja ustnih navodil. Zato je pomembno, 
da so objekti opremljeni z na daleč opaznimi 
znaki za zasilni izhod, da je laže slediti smeri 
evakuacije. Sostanovalci v bloku ali zaposleni 
v namestitvenih objektih se morajo zavedati, 
da oseba, ki med evakuacijo ne reagira na us-
taljen način, morda ne zaznava alarma in ni 

prepoznala nevarnosti. Treba ji je s kratkimi, 
razločnimi stavki ali z gestami dopovedati, kaj 
se dogaja. Pomagajo tudi pisna obvestila ali 
vnaprej pripravljena kratka pisna navodila, ki se 
jih predloži gluhi osebi. Obstajajo tudi tehnične 
naprave v nekaterih objektih za primer požara. 
Vibracijski alarm lahko zaznajo gluhe in slepe 
osebe. Ti alarmi pošiljajo opozorila v obliki 
vibracij, a je potrebno imeti ustrezno napravo. 
Ena od stvari, ki koristijo gostom z okvaro slu-
ha pri pravočasnem javljanju nevarnosti, je teh-
nični pripomoček, imenovan Deafgard. Gre za 
brezžično prenosno požarno alarmno napravo z 
utripajočo lučjo LED visoke intenzivnosti in z 
vibracijsko ploščico. Deafgard aktivira vibraci-
jsko ploščico, ki jo gost namesti pod blazino. 
Utripa tudi z LED-lučko, kar ga opozarja na ne-
posredno nevarnost požara.
     Gradnjo objektov na področju požarne var-
nosti bo potrebno ustrezno opremiti z proti-
požarno tehnologijo, uporabno tudi za senzorne 
invalide. V vsakem primeru bo evakuacija teh 
ljudi počasnejša in zahtevnejša, zato tehnične 
rešitve ne bodo dovolj, potrebna bo tudi solidar-
nostna skrb sostanovalcev, da se bodo ti ljudje v 
svojem okolju počutili varno.
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Kar 80 odstotkov otrok po ločitvi ostane 
z mamo, njihovi nekdanji partnerji pa 
postanejo »vikend očetje«. Razlogi za to so 
različni in večinoma povezani z arhetipom, 
da je materinska ljubezen močnejša od 
očetovske, ter prepričanjem, da znajo ženske 
bolje poskrbeti za otroke. Iztok Šori je 
doktor sociologije, ki se s temi temami 
ukvarja profesionalno, hkrati pa ima 
osebno izkušnjo. S partnerko, s katero 
imata hči, ki je v osnovni šoli, sta ločena 
že tri leta.

»Midva si poskušava čimbolj enakomerno 
deliti skrb za otroka, tako da je hči približno 
polovico tedna pri enem in polovico pri drugem 
staršu. Še vedno imamo tudi dneve, ki jih preživi-
mo skupaj. Najin dogovor je usten. Kakšni termi-
ni se tudi zamenjajo, če kaj pomembnega pride 
vmes. Ne bom idealiziral, ni enostavno, so tudi 
konfl ikti. Vendar se oba zavedava, da se mora-
va, če želiva hčerki dobro, ves čas pogovarjati in 
si prizadevati, da stvari tečejo gladko. Tako bi 
moralo biti vedno, a vemo, da po razhodu veliko 
ljudi ni več zmožnih niti normalno komunicirati, 
kaj šele sodelovati, in da posledice konfl iktov v 
največji meri nosijo otroci,« pojasnjuje Šori.

Moški morajo dokazati, da so dobri starši
     Kot raziskovalec na Mirovnem inštitutu se 
je veliko ukvarjal s temo očetovstva in vprašan-
ji delitve skrbi po ločitvi: »Prepričanje, da je 
mama pomembnejši starš od očeta, se kaže tudi 
skozi delovanje institucij. V intervjuju za eno do 
raziskav je na primer nek oče pripovedoval, da 
je sodnica dodelitev skrbništva za otroke materi 
utemeljila z besedami, da očetje pohajkujejo in 
nimajo primarnega materinskega čuta. Prihaja 
lahko torej tudi do diskriminacije očetov, zlasti 
tistih, ki želijo biti primarni skrbniki ali si skrb 
za otroka tudi po ločitvi deliti enakomerno.«
Število takšnih primerov v Sloveniji je težko 
določiti, saj se s tem nihče ne ukvarja aktivno. 
Poleg tega moški večkrat ne zaznajo, da so žrtve 
diskriminacije, ker so tudi sami posvojili to 
miselnost. Moški morajo zato v ločitvenih post-
opkih še vedno dokazovati, da so mami enak-
ovreden starš. 

Lažne obtožbe nasilja
    Večkrat slišimo, da naj bi ženska lažno ob-
tožila bivšega partnerja nasilja, da bi mu pre-
prečila stike z otroci. Iztok Šori pove, da takšne 
primere pozna, vendar zaradi pomanjkanja po-
datkov težko oceni za kako velik problem gre. 
Materam pač pripisujemo, da so a priori skrbne 
in ljubeče, nasilja pa zmožni le očetje.
    »Eden od očetov, ki je sodeloval v raziska-
vi, je povedal, da je njegova partnerka z enim 
od otrok izginila sredi noči. Ko je šel naslednji 
dan na policijo in želel prijaviti izginotje otro-
ka, so mu povedali, da je mama odšla s svojim 
otrokom in da je to njena pravica. Če bi enako 
naredil oče, bi bila reakcija bistveno drugačna. 
Takšne zgodbe se dogajajo in zato jih moramo 
ozavestiti. Zlasti institucije bi morale skrbeti za 
to, da so starši obravnavani enakovredno in jih 
spodbujati k enakomerni delitvi skrbi. Seveda 
kakšen oče ni primeren za to. Prav tako pa tudi 
ni primerna kakšna mama,« pravi Iztok Šori.

Ekonomski problem
     Enakomerna delitev skrbi za otroka po ločit-
vi je tudi vprašanje ekonomskih zmožnosti, saj 
je potrebno vzdrževati dve gospodinjstvi in v 
vsakem zagotoviti otroško sobo. Če oseba živi 
sama z otrokom, je to zelo težko.
     »V naši družbi ločeni starši s povprečnimi 
plačami težko najamejo ali kupijo dovolj ve-
liko stanovanje. Vse, tudi življenjski stroški, je 
usklajeno s pričakovanjem, da ljudje živijo in 
si delijo stroške v partnerski zvezi. Posledično 
so enostarševske družine v Sloveniji ena najbolj 
ogroženih skupin zaradi revščine,« pojasnjuje 
Iztok Šori.

Moški želijo biti aktivno vključeni
     Vloga očetov pri vzgoji otrok se je v zadnjih 
desetletjih korenito spremenila. Kot razloži Iz-
tok Šori, študije potrjujejo, da večje vključevan-
je moških v skrb za otroka pozitivno vpliva 
na otrokov socialni, emocionalni in kognitivni 
razvoj, recimo pri reševanju problemov, pri 
samozavesti in raziskovanju. Večje vključevan-
je očetov v skrb za otroke prinaša tudi tesnejšo 
povezanost z otrokom ter pozitivno vpliva na 

psihološki razvoj moških. Nenazadnje pa gre 
tudi za vprašanje enakosti spolov, saj večje 
vključevanje očetov partnerkam – tudi bivšim 
– omogoča, da lahko več časa posvetijo karieri 
ali prostemu času.
     »Problem je v tem, da v Sloveniji enakomerno 
delitev skrbi spodbujamo predvsem v partner-
skih zvezah, nihče pa se ne ukvarja z vprašan-
jem, kaj se zgodi, ko se partnerja razideta. Po 
ločitvi država od očetov zahteva le ekonomsko 
skrb za otroka v obliki plačevanja preživnine, 
ne pa tudi emocionalne skrbi.«

Ne oče ali mama, ampak ljubeča oseba
    Čeprav še vedno velika večina otrok po 
ločitvi živi z mamo, v Sloveniji podobno kot v 
drugih zahodnih državah število enostarševskih 
družin z očetom narašča hitreje kot število enos-
tarševskih družin z mamami. Tudi to je znak, 
da želijo moški aktivneje skrbeti za otroke.  
     Raziskave kažejo, da za razvoj otroka ni 
toliko pomemben spol starša, kot to, da je ob-
krožen z odraslimi, ki so do njega in med seboj 
ljubeči.
Kakorkoli ločitev izpeljemo, bo ta za otroka 
vedno stresna. »Še posebej težko je prvo ob-
dobje. Pomembno je, da najprej sami spre-
jmemo, da je ločitev nekaj normalnega in jo 
tako predstavimo tudi otroku. Zagotovo je za 
otroka boljše, če se starša razideta, kot pa, da 
je vsakodnevno priča prepirom. Nekateri starši 
uspejo po ločitvi izboljšati tudi svoj odnos,« 
meni Šori.

Tradicionalne družine ne izumirajo
      Ob naraščanju deleža enostarševskih družin 
smo priča političnim debatam, da je tradicion-
alna družina ogrožena in da izginja. »Temu 
lahko rečemo ustvarjanje moralne panike in to 
nikakor ne drži. Med vsemi družinami z otroki 
je enostarševskih samo tretjina. Res je, da ima-
mo manj porok, vendar ljudje, tudi če niso po-
ročeni, še vedno živijo na isti način, v monoga-
mni skupnosti, v skupnem gospodinjstvu. Razen 
tega se še nikoli v zgodovini ni zgodilo, da bi 
imel otroke tako velik delež žensk kot danes,« 
pojasnjuje naš sogovorec.

RAZBIJAMO TABUJE

Petra Znoj
foto:osebni arhiv

“Vikend 
očetje”

“
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Na uvodu v košarkarsko tekmo 
Evrolige med Žalgirisom iz Kau-

nasa in beograjsko Crveno Zvezdo so 
igralci prvega v roke prijeli transpar-
ent v barvah ukrajinske zastave, na 
katerem je pisalo »Ustavimo vojno!« 
     Košarkarji Crvene zvezde se niso želeli 
pridružiti skupnemu sporočilu in s tem izzvali 
ogorčenje občinstva, ki je njihovo potezo pos-
premilo z žvižgi in žalitvami. Igralec beograjs-
kega kluba Američan Aaron White je po tekmi 
tvitnil, da so jim v klubu zabičali, naj se ukra-
jinske zastave ne dotikajo in dodal, da se sam 
zavzema za mir.
     Uradni odgovor kluba Crvena zvezda je po-
veden. V istem sestavku sprva izražajo naspr-
otovanje politizaciji športa, gesta košarkarjev 
naj bi bila torej nevtralna, a nekaj stavkov kas-
neje zastavljajo vprašanje, zakaj leta 1999 – v 
času Natove agresije in pobijanja na tisoče ned-
olžnih civilistov in otrok – ob zmagi košarkar-
jev Žalgirisa na tem tekmovanju niso nosili 
transparenta »Ustavite agresijo nad Jugoslavi-
jo.« V odzivu klub zapiše, da ne bodo dovoli-
li politizacije in nosili transparentov v barvah 
zastave katerekoli države, ker bi bili na ta način 
udeleženi pri manipulaciji in politizaciji enega 
najbolj humanih in univerzalnih sloganov – 
»Ustavite vojno!« Po zapisu sodeč je stališče 
kluba jasno. V Ukrajini ne gre za vojno, ampak 
za (kot so jo poimenovali v Kremlju) specialno 
vojaško operacijo. Seveda sta poteza košarkar-
jev in stališče kluba politično obarvana, strah 
pred politizacijo slogana »Ustavimo vojno!« pa 
sprenevedanje. Večina navijačev tradicionalno 
prijateljuje z navijači ruskih klubov. Nogomet-
ni klub Crvena zvezda, ki si deli navijače s 
košarkarskimi, je pobraten z moskovskim 
Spartakom. V srži srbskega nacionalizma je 

Simon Smole
foto: nova.rs

»rusofi lija«, večina ljudi v Srbiji smatra Rusi-
jo za duhovno in politično zaveznico, vključno 
z vodilno stranko, ki ima vpliv tudi v klubu. 
Nenazadnje je veliko močnih ruskih podjetij 
prisotnih na srbskem trgu, te pa tudi izdatno 
sponzorirajo športne klube. Velik delež srbske 
naftne industrije je v lasti Rusije. To je kon-
tekst, ki omogoča razumevanje poteze kluba in 
igralcev.
     Gesta košarkarjev ni nevtralna, prej potrju-
je tezo, da je šport simbioza posla in politike. 
Ob tem je potrebno razumeti, da je ta incident 
razburkal odzive tudi zato, ker je šport ena 
ključnih strasti današnjega časa. V sedanjem 
času zmore praviloma samo športni dogodek 
zbrati resnično množico, bodisi neposredno 
bodisi ob televizijskih zaslonih. Politizacija 
športa je pogojena z medijskim zastopanjem 
današnjega profesionalnega športa. Politiko se 
deklarativno izganja iz športa v imenu dom-
nevne čistosti športne igre. Za razliko od vo-
jakov so športniki visoko plačani »šovmeni«, 
ki ne polagajo življenja na igrišče, so pa poli-
tiki koristni kot vplivneži in katalizatorji stras-
ti množic. Profesionalni športniki si s politiki 
delijo koristi od malikovanja, ki je možno le 
v pogojih množičnih medijev in zvezdniškega 
sistema popularne kulture. Nacionalistični šo-
vinizem se uspešno razrašča prav na stadionih 
in v dvoranah, kjer se sprožajo kolektivne stras-
ti med poenoteno množico.
     Politične geste v športu so posledica tako 
določenih zgodovinskih okoliščin kot tudi 
širših kulturnih, ekonomskih in političnih 
procesov v družbi. Tudi na začetku opisani 
dogodek v Kaunasu ima svojo zgodovinsko 
in politično podlago. Na nedavnem nogomet-
nem derbiju med Crveno zvezdo in Partizanom 
so navijači prvih na začetku tekme z barvni-
mi kartoni ustvarili veliko podobo grobov na 

ozadju v barvah modro-rumene ukrajinske 
zastave. Nogometni klubi niso zgolj športne 
ustanove, prej delujejo kot majhne države. 
Imajo vsa obeležja državne suverenosti, ki jih 
navajajo sociološke študije: zastave, himne, 
navijaške pesmi, kopico mitov in predvsem 
vojsko navijačev, pripravljenih braniti barve 
kluba in tudi nacionalistične cilje države s 
svojimi telesi. Športnikov in vodstva kluba 
se ne da izvzeti iz politike in še manj se zdi 
verjetno, da bodo nasprotovali lastnim ekon-
omskim interesom. V nogometni ligi Evropa 
sponzorsko z ruskim Gazpromom sodelujeta 
ruski Zenit in ekipa Crvene zvezde. Nemški 
Schalke je pogodbo hitro po začetku vojne 
razdrl. Crvena zvezda od Gazproma prejema 
štiri milijone evrov na leto. Morda si Schalke 
takšno izgubo lahko privošči, Crvena Zvezda 
si ne more privoščiti niti fi nančne izgube niti 
izgube podpore države in navijačev.
     Politizacija športa je sistemski problem. 
Pretekli in sedanji državno-politični aparat 
športne prireditve izkorišča za kolektivno tre-
niranje ustreznih čustev, v času kriz in vojn 
pa tudi za usposabljanje horde navijačev bo-
jevnikov. Izvorna točka legitimacije uporabe 
predvsem nogometa in navijačev za doseganje 
političnih ciljev na prostorih bivše Jugoslavije 
je bila nikoli odigrana tekma med zagrebškim 
Dinamom in Crveno zvezdo maja 1990, ki se 
je sprevrgla v vsesplošen pretep med navijači 
obeh klubov in policijo, ki se je odvijal v nep-
osrednem televizijskem prenosu. 
Poteza košarkarjev Crvene zvezde na tekmi z 
Žalgirisom se napaja tudi iz tega zgodovins-
kega vira. »Športno domoljubje«, ki je bilo v 
modi v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je 
vzpostavilo ozračje, v katerem še danes delu-
jejo mnogi športni klubi in Crvena zvezda je 
zagotovo eden od njih.“

Š p o r t  j e  b o j n o  p o l j e

DRUžBA

Sporna koreografi ja Delij na začetku 166. “večnega derbija” med nogometnim klubom Crveno zvezdo in Partizanom, letos v Beogradu
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Med čakanjem na Nikolaja Guseva in postopanjem 
na stopnicah Robbovega vodnjaka je hiša na Ciril-
Metodovem trgu 1 izgledala že povsem zapuščeno. Izza 
oken je zdolgočaseno gledal otrok, ki je ob naslanjanju 
na šipo izgledal, kot bi bil ujet v zaporu. Trinajstega 
aprila zvečer na baročni stavbi ni bilo več videti ruske 
zastave. 
Noseč škatle se je izza ovinka prikazal direktor, ki se je opravičil za zam-
udo in potarnal, da že cel dan ni ničesar jedel. V svojem sivem pulover-
ju in kavbojkah ni izgledal preveč direktorsko. Deloval je izčrpano, ko 
me je gostoljubno popeljal po nekdanjih prostorih svoje institucije. »Se 
opravičujem za nered, ampak morali smo na hitro pospraviti. Včeraj 
ponoči smo na tovornjak zložili večino, ostalo bo z nami jutri odpotovalo 
do Beograda. Če do polnoči ne prestopimo meje Evropske unije, bom do 
konca življenja persona non grata na področju celotne unije. Tega si ne 
morem privoščiti, v Bolgariji imam lastno stanovanje in veliko prijatel-
jev.« Nenadna odločitev slovenske vlade o ukinitvi Ruskega centra znano-
sti in kulture ga je presenetila na prvi tretjini trajanja mandata.

Center je deloval v Ljubljani enajst let. Kaj je bil vaš namen?
     Povezovanje in organizacija projektov, prirejanje koncertov, razstav, 
festivalov. Imeli smo tečaje ruskega jezika, s katerimi si lahko dobil 
mednarodni certifi kat. Na tečaju imamo 72 ljudi vseh starosti, ki zdaj ne 
vedo, kaj naj naredijo, saj so tečaje že plačali.

Pogodbo ste sicer imeli podpisano do leta 2026?
    Ruska in slovenska vlada sta podpisali vzajemni sporazum, s katerim 
sta hkrati nastala Ruski center v Ljubljani in Slovenski center v Moskvi. 
Trajanje sporazuma se je avtomatično podaljševalo na pet let, lani je bil 
podaljšan do leta 2026. V njem piše, da se ob odpovedi ene strani pogodba 
razveljavi po šestih mesecih.

Zdaj niste imeli šest mesecev.
    Ne, niti enega. En dan smo nenadoma dobili dopis na ambasado z bese-
dami: »Od danes ni več sporazuma, nasvidenje.« Mislili smo, da imamo 
na voljo pol leta. Zdaj smo morali v enem tednu izseliti pisarne, koncertno 
dvorano, knjižnico, lastna stanovanja … Povsod smo imeli polletni odpov-
edni rok, zato je šel lastnik stavbe, ki smo jo najemali, tudi na sodišče. 
Rekel je, da vse razume, a pogodba je le pogodba.

Kako se počutite ob vseh teh sankcijah? Nekateri pravijo, da z 
njimi potiskajo Ruse v položaj iz časov hladne vojne.
    Ne vem, kaj hočejo narediti. Fizični zid je bil možen v šestdesetih in 
sedemdesetih, danes je to ob internetu, letalih in drugi tehnologiji to nel-
ogično, pretok informacij je nemogoče ustaviti.

Kaj menite o kulturnih sankcijah?
     Katerekoli sankcije se mi zdijo nesmiselne, trapaste. Vsi odnosi in vezi 
med ljudmi, naj bodo ekonomske, kulturne, politične, znanstvene, bodo 
ostali, saj niso nastali po pomoti, ampak zaradi interesa ljudi. Nihče jih 
ni prisilil v to. Nihče ne more prekiniti naravnega reda stvari, lahko ga le 
omeji za določeno obdobje, nato se bo spet vzpostavil. Veliko Slovencev 
zanima, kaj se dogaja v Rusiji, saj gre za velik slovanski narod z zanimivo 
kulturo, zgodovino in znanostjo. Veste, koliko klicev in pisem sem v tem 
obdobju prejel od slovenskih organizacij, šol, ljudi, muzejev in drugih in-
stitucij? Za nek spletni portal sem že dal izjavo in nato šel brat komentarje 
pod prispevkom. Vsi komentarji so bili uperjeni proti vaši vladi, posebno 
proti premieru in njegovim dejanjem. S tem dejanjem je samo dosegel, da 
ga še bolj sovražijo. Razumem, da so se hoteli znebiti diplomatov, a vse 
ostalo je izgubljanje političnih točk.

Nekateri pravijo, da je prav, da greste, ker ste bili propagandni 
center za Kremelj.
     Odvisno, kaj mislite s propagando. Če je to naša kultura, potem imajo 
prav, ker propagiramo rusko kulturo. Ampak to ne pomeni, da smo impe-
rialisti, ker naj bi bila kultura povezana s politiko. Morda je, morda ni, to 
je fi lozofsko vprašanje.

Ste v centru organizirali politične dogodke?
     Ne, imeli pa smo zgodovinske, na primer o drugi svetovni vojni, saj 
smo gojili tesne vezi med veterani obeh narodov. Nenazadnje so se skupaj 
borili v vojni, na isti strani. Niso pa oni začeli vojne, samo svoje države 
so branili pred drugimi evropskimi državami. Oprostite, ker smo prijatel-
ji, takšno je življenje. Lahko pa se to politizira. A menim, da je dobro, 
da vnuki izvedo, če je bil njihov ded ubit s strani nacistov. V tem ni nič 
političnega, to je normalno.

Ste s svojimi dogodki pokrivali celotno ozemlje Rusije ali le njen 
evropski del?
     V Rusiji ne živijo le Rusi, tam živi okoli sto različnih narodov in religij. 

Nikolaj Gusev, 
nekdanji direktor Ruskega centra znanosti in kulture

iNTERVJU

Pia Nikolič
txt&foto
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Preko dvajset milijonov je samo muslimanov, imamo Mongole, Tatare … 
Veliko je zavednih Rusov, pa niso ne Slovani ne kristjani. Naša država 
je zelo raznolika, kar vemo in čutimo že stoletja. Od malega nas učijo 
živeti v multikulturni družbi in mislim, da nam gre dobro. Tako da ja, 
pokrivali smo celotno ozemlje. Imeli smo poseben program, s katerim 
smo povezovali različne regije Rusije in Slovenije, po katerem so si mesta 
izmenjevala znanstvenike, glasbenike, kulturo, investicije in še kaj. Mi 
smo pripravili srečanja in jih povezali. Profesionalci govorijo svoj jezik, 
zato so takoj vedeli, kako nadaljevati.

Se bodo ti projekti zdaj ustavili?
     Veliko se jih bo, veliko pa tudi ne. Ruski dom je bil le znamka, pod 
pokroviteljstvom katere so se ti projekti odvijali. Mi smo pri tem le 
pomagali in projekte nadzirali. Institucijam ni v interesu prekiniti teh vezi. 
Lahko zaprejo Ruski dom, ker naj bi delali propagando Kremlju. Jaz sem 
seveda vladni uslužbenec in dobivam plačo od države, zato bi me lah-
ko imeli za predstavnika Kremlja. Ne morete pa tega reči za univerzo, v 
tem primeru nimate tega izgovora. Povezave so premočne, interes pa tudi. 
Slovenija je najzahodnejša točka Slovanskega sveta, Rusija pa najvzhod-
nejša, pa še polovico Evrope zavzame. Slovanski narodi so torej polovica 
Evrope. Ta dva pola Slovanskega sveta se privlačita po zakonih fi zike. To 
lahko čutim, ljubezen visi v zraku.

Tudi zdaj?
     Vedno, to ni odvisno od politike, to traja že stoletja, če ne tisočletja.

Nekaj v Sloveniji živečih Rusov je potarnalo, da si posebej v začet-
ku konfl ikta na ulici niso upali govoriti rusko.
     Prva dva tedna konfl ikta so bili res prestrašeni, ker so Ukrajinci tukaj 
zelo agresivno nastrojeni. Izogniti so se hoteli nasilju Ukrajincev. Slišal 
sem veliko zgodb. Ruska prijateljica ima hči, do katere je v osnovni šoli 
prišla sošolka iz Ukrajine in ji prepovedala hoditi na to šolo ter jo ob-
metavala z zmerljivkami. Deklica je padla v jok in zbežala domov. Njena 
mati je nato poklicala mati druge punčke, ki je ruski materi dejala, da 
njena hči res nima pravice hoditi v šolo v Sloveniji in jo večkrat preklela. 
Rusinja je rekla, da bo o tem obvestila vodstvo šole. V odgovor ji je rekla, 
da lahko obvesti kogar hoče, ker imajo samo Ukrajinci pravico do vsega v 
Evropi, ona pa do ničesar. To se dogaja. Z nadaljevanjem vojne bo prišlo 
vse več Ukrajincev. Med njimi je ogromno beguncev, a tudi kriminalci, ki 
imajo roke do komolcev v krvi, nacionalisti. Moški so bili namreč vpokli-
cani in ne smejo drugam. V Tivoliju sem že videl moškega, ki je imel na 
nahrbtniku napis Azov. To je teroristična organizacija, tako kot ISIS. Če 
bo on slišal Rusinjo govoriti z otrokom, ji je sposoben narediti karkoli. 
Zato je res nevarno in zato je ljudi včasih strah govoriti rusko, ne zaradi 
Slovencev. No, saj so v vsaki državi ljudje, ki ne znajo razmišljati s svojo 
glavo in verjamejo vsemu, kar je na televiziji. Ne pomislijo, da gre morda 
za laž. Verjamem, da prihaja veliko negativnih informacij, s katerimi se 
ljudje prežamejo in jih potem izražajo v vsakdanjem življenju. Mislim, da 
danes že veliko ljudi razume, da novice, ki prispejo do Evropske unije, 
niso celostne.

Verjetno imate dostop do ruskih novic. Kako so predstavljene?
     Vsak dan poročajo o dogajanju v Ukrajini, kar je velik stres za celot-
no populacijo. Konfl ikt razumemo kot državljansko vojno, ker Ukrajino 
razumemo kot del države. Ne po uradnih mejah, ampak psihološko. Vsi 
imajo sorodnike v Ukrajini. Sam sem pol Ukrajinec pol Armenijec, v bist-
vu sploh nisem Rus.

Mislite, da se bo konfl ikt kmalu končal?
     Nisem poznavalec, nihče ne more odgovoriti na to vprašanje, saj načrti 
niso javni. To je stvar politike, sam nisem v tem. Kolikor jaz razumem, se 
v Rusiji ni nič spremenilo.

Torej gre res za specialno vojaško operacijo, kot ji pravi Putin, ne 
za vojno?
     V konfl ikt je vpletena ena petnajstina vseh ruskih sil, ki se bori proti ce-
lotni ukrajinski vojski. Če bi razglasili vojno, bi morala tja celotna država, 
vsi moški od 18 do 60 let, tudi jaz. Ampak do tega ni prišlo.

Mislite, da se mladi moški v Rusiji bojijo, da se bodo morali boriti?
     V Ukrajino se ne bodo rabili iti borit. Tisti, ki trenutno služijo obvezni 
vojaški rok, niso tam. Bojuje se le profesionalna vojska.

Rekli ste, da imate prijatelje iz Ukrajine. Je res, da v Kijevu že pijejo 
kavo v lokalih in se obnašajo, kot da je vse normalno?
     Mislim, da je tako v večini Ukrajine, saj marsikje ni nobenih vojaških 
akcij. Ukrajina je velika država. V času Sovjetske zveze je tam živelo 60 
milijonov ljudi, zdaj jih je okoli 42 milijonov. Zaradi slabe ekonomske 
situacije je veliko ljudi že migriralo v Evropo, tudi iz Rusije. Ekonom-
ska slika se je že pred vojno vsako leto slabšala. Ko se je v začetku de-
vetdesetih Ukrajina odcepila, je bila, če se ne motim, četrta ekonomsko 
najmočnejša država v Evropi, z veliko industrije. Kmalu zatem je postala 
druga ali tretja najšibkejša država. Slabši življenjski standard je samo še 
v Moldaviji. Zato je za nekatere Ukrajince vojna samo dober izgovor za 
pobeg, saj si kot begunec dobrodošel in zlahka migriraš. Slovenija recimo 
plačuje beguncem celo žepnino. 
A če vam po resnici povem, menim, da to ni vojna med Rusijo in Ukraji-
no, niti ne konfl ikt med Evropsko unijo in Rusijo, ampak generalni geo-
politični konfl ikt, ki je dosegel vrelišče. Ukrajina je le nesrečna epizoda 
v tem dogajanju.

»Ljudje si želijo 
gledati ruske fi lme, 
ki so neprimerljivo 
slabši od tistih iz 
časov Sovjetske zveze, 
ampak jih gledajo, ker 
so siti Hollywooda.«

iNTERVJU

Prazna stavba zdaj že nekdanjega Ruskega doma v centru Ljubljani
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niti tako velika niti tako zgodovinsko močna. Ker je Rusija to zdaj začela 
delati, se ji vse bolj upirajo. K temu je veliko pripomogla ameriška proti-
ruska propaganda zadnjih treh desetletij. Tudi zato se je zgodil ta konfl ikt. 
Ukrajinska vojska je danes največja v Evropi. Zakaj ima najrevnejša drža-
va največjo vojsko? Ker je to bastijon Evropske demokracije. Svetovni 
red se spreminja in Rusija to čuti, Amerika še bolj. Čuti pa se kot histeri-
ja. In vsi gledajo, kaj se bo zgodilo. Obljubljam vam, da so vsi siti tega, 
da gre le eni državi na svetu dobro.

Menite, da se boste v Slovenijo vrnili?
     Upam da ja, v zadnjem letu in pol sem Slovenijo res vzljubil. Ne gre 
le za državo, hrano, glasbo ali naravo. Gre za ljudi. Pred tem nikoli nisem 
bil v Sloveniji, pa sem bil že povsod v Jugoslaviji. Tako je pač naneslo. 
Ampak v tem času sem odkril čudovite ljudi. Tukaj imam prave prijatelje. 
Težko mi je oditi zdaj, ko sem komaj dobro ugotovil, kaj bi morali še ust-
variti, na čem graditi, kako delovati. Z veliko organizacijami smo komaj 
začeli dobro sodelovati, rodilo se je ogromno idej. 
      Veste, Rusija ni idealna. Seveda so zdaj pod pritiskom vsi postali 
patrioti, a v času miru ni veliko ljudi zadovoljnih z dogajanjem v politiki, 
tudi sam nisem. Nenazadnje se mi zdi, da Ruski center ne bi niti smel 
biti organizacija, ki jo plačuje vlada, ker so takšni konfl ikti potem super 
izgovor za izgon in to ni prav, saj kultura ni vladni problem.“

Na kateri konfl ikt mislite?
     Svet je bil v zadnjih tridesetih letih okupiran le z eno kulturo. Nikjer 
na svetu ne moreš v kino, tudi v Ljubljani in Moskvi ne, ne da bi tam 
vrteli vsaj en ameriški fi lm. Če greš v kino, boš pač gledal hollywoodski 
fi lm, ki jih vsako leto producirajo na tone in vsi so zelo slabe kvalitete. Ne 
razumite me narobe, spoštujem hollywoodsko produkcijo, kot je bila med 
šestdesetimi in osemdesetimi leti preteklega stoletja. Po tem je ostalo le 
sranje. 
      Sprašujem se, zakaj mi to kažejo in ali naj res za to plačam deset ev-
rov in izgubim dve uri svojega življenja. Ljudje so lačni drugačnih stvari. 
Lakomno so me klicali, kdaj bo že naslednji teden ruskega fi lma, čeprav 
so se tudi tam predvajali sami slabi fi lmi. Ker tudi sodobni ruski fi lmi so 
pravo sranje v primerjavi s produkcijo iz časov Sovjetske zveze.

Ne govori iz vas morda le nostalgija?
     Nikakor, to je bil neponovljiv fenomen. Podobno kot glasba v Jugo-
slaviji. Takšne ne boste več slišali, ne po kvaliteti ne po kvantiteti. To je 
bila prava umetnost v svojem najlepšem smislu, a je izumrla. Kar danes 
delamo v Rusiji ni primerljivo s preteklostjo. A ljudje so tako lačni neče-
sa, kar ni ameriško, da z zadovoljstvom gledajo celo sranje, ki ga proiz-
vajamo danes. In ne pozabimo, Rusija je edina država, ki lahko zaustavi 
zahodni imperializem. Nobena druga tega ne more doseči sama, saj ni 

zgoraj: idiličnih koncertov 
na strehi stavbe še nekaj 
časa ne bo

levo: Gusev se poslavlja 
od Ljubljane
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foto: Sunčan Stone, glej.si

Performativna umetnost je bila v 
antični Grčiji tekmovalna. V am-

fi teatrih so redno prirejali celodnev-
na tekmovanja v postavitvi dramskih 
del na oder. Zabave željne množice je 
po številnih tragedijah ob koncu dne-
va razvedrila komedija. Dve tisočletji 
kasneje gledališka tekmovanja v 
Sloveniji izgledajo precej drugače. 
Na tekmovanju za Borštnikov prstan, 
ki se bo že 57. leto odvilo konec maja 
in v začetku junija, namesto gledal-
cev o zmagovalcih odloča žirija. 
     Na prvi pogled se zdi, da se je v zadnjih 
nekaj letih najbolje godilo delavcem v gledal-
išču. So eni redkih javnih zavodov, pri katerih 
je zaposlen celoten ansambel, če sploh gre za 
javni zavod. Ponekod poznajo tudi fenomen 
redno zaposlenega gledališkega režiserja, ki je 
v tujini prava redkost. Tudi Ministrstvu za kul-
turo se zdi, da je gledališče v dobrem stanju, kar 
lahko sklepamo iz Nacionalnega programa za 
kulturo 2022–2029, ki pravi: »Okrepiti je treba 
fi nanciranje fi lma, knjige, vizualnih, glasbenih 
in intermedijskih umetnosti, ki so v primerja-
vi z močno institucionaliziranim gledališkim 
področjem izraziteje podvržene tržnim zako-
nitostim.« Vendar prihodnost nekaterih ni tako 
svetla.
     V manjši slepi ulici blizu Nacionalne uni-
verzitetne knjižnice se v nizki stari hiši pred 
vhodom v atrij od leta 1983 skriva neodvisno 
Gledališče Glej. Pred tem je trinajst let gostovalo 
v Križankah, kleti Moderne galerije, Mestnem 
gledališču ljubljanskem ali na kopališču Tivoli. 
Nastalo je kot Eksperimentalno gledališče Glej, 
ki je pospremilo drugi val gledališkega eksperi-
menta, ki so ga pred njim začrtali že Gledališče 
Pupilije Ferkeverk, gledališče Balbine Battelino 
Baranovič, gledališče Ad hoc in Oder 57. Glej je 
bil znan po tem, da so na njegovem odru igrali 
igralci SNG Drame Ljubljana, ki so si lahko tam 
privoščili drugačne, bolj nekonvencionalne vrste 
predstav. Pri soustvarjanju predstav so si svoje 
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ime v Gleju ustvarili koreograf Iztok Kovač, 
režiserji Matjaž Pograjc, Nina Rajić Kranjac in 
Dušan Jovanović, igralec Primož Bezjak, sce-
naristka in dramaturginja Simona Semenič ter 
mnogi drugi. Nenehno izmenjevanje sodelujo-
čih je gledališče pripeljalo do današnjega dne, 
ko slovi po tem, da daje prednost procesu ust-
varjanja pred končnim izdelkom. Njihovo nar-
avnanost k neprofi tnosti dobro opiše akcija, ki 
so jo izvedli ob 40. obletnici, ko je tri mesece za 
predstave veljala jubilejna cena – en evro. Nizka 
fi nančna sredstva ne vplivajo na to, da k ustvar-
janju še naprej spodbujajo in vabijo mlade, ust-
varjajo več mednarodnih festivalov, zagnali so 
projekt podnaslavljanja produkcij v angleščini, 
uvedli program produkcijskega rezidenta, se z 
abonmaji povezali z drugimi akterji in pri tem 
ohranili kritično zrcaljenje družbe in umetnosti. 
     Gledališče Glej ni progresivno samo na po-
dročju svojih vsebin, ampak tudi sestave. Leta 
2017 je postalo prva gledališka hiša pri nas, 
ki je ukinila funkcijo umetniškega vodje in 
jo nadomestila s horizontalno organiziranim 
umetniškim svetom. Kljub temu Ministrstvo za 
kulturo njihovih odlik ni prepoznalo na letošn-
jem štiriletnem programskem razpisu, na kater-
em so po številu doseženih točk prejeli dovolj 
točk za vključitev v fi nanciranje, vendar so se 
na ministrstvu odločili, da bodo fi nance podeli-
li manjšemu številu prijavljenih. Tedaj so pri 
Gleju zapisali: »Odvzem sredstev razumemo v 
kontekstu dolgoletnega krčenja prostora za raz-
voj profesionalnih nevladnih organizacij, saj 
se število programsko fi nanciranih organizacij 
na področju uprizoritvene umetnosti že nekaj 
zaporednih razpisov krči.«
     Že leta 2016 je neformalni kolegij direktorjev 
javnih gledališč predlagal sprejetje področne-
ga zakona, ki bi uredil fi nanciranje gledališč z 
različnimi ustanovitelji in upošteval posebnos-
ti »na področjih varstva pri delu, opredelitve 
delovnih obveznosti, načinov zaposlovanja, in-
frastrukture.« Vendar Nacionalni program za 

GLEDALIŠČE 
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kulturo hkrati pravi, da so se sredstva že letos 
dvignila za več kot dva milijona, kar izpade kot 
izgovor za neurejanje tega področja, ki je v zad-
njih dveh letih zaradi epidemije doživel nekaj 
več kot polovični izpad odrskih prireditev in 
padec obiska za 70 odstotkov. Sredstva za ob-
novo SNG Drame Ljubljana, ki – kot smo videli 
ob velikem jesenskem nalivu – zaradi slabe sta-
tike in luknjaste strehe naslednje zime ali prve-
ga večjega neurja verjetno ne bo preživela, so 
v programu celo prepolovili. Celostno prenovo 
so sprva ocenili na 58,5 milijona evrov, nakar 
je ministrstvo naročilo prenovo do cene največ 
45 milijonov evrov. Šest strokovnjakov iz in-
ženiringa Punta pa je po preverbi dokument-
acije ocenilo, da »naj bi bila celotna vrednost 
prenove SNG Drame pod približno 40 milijoni 
evrov,« kar si je minister za kulturo Vasko Si-
moniti razlagal tako, da »vrednosti projekta ni 
mogoče natančno ovrednotiti.« Številka, ki je 
nazadnje pristala v Nacionalnem načrtu je zdaj 
zakoličena pri 21 milijonih evrov. Odstop pre-
jšnjega ravnatelja Igorja Samobora s položaja 
pri tem ni pomagal. Samobor je namreč slutil, 
da Simoniti do njega goji osebne zamere. Drama 
bo tako morala po naročilu ministrstva preno-
vo doseči brez povezave gledališkega lokala z 
zunanjim prostorom in z odstranitvijo predloga 
gradbenih posegov v sosednji stavbi, tako imen-
ovani Nemški hiši. Čeprav naj bi se dela začela 
še letos, o gradbenih strojih še ni ne duha ne 
sluha. Največja gledališka institucija v Sloveniji 
je zato zaradi pomanjkanja fi nanciranja kljub in-
stitucionaliziranem statusu v slabi koži.
     Ministrstvo za kulturo bi se zato moralo 
vprašati, ali so gledališča res v tako dobrem 
stanju, da se lahko med glavnimi točkami Na-
cionalnega programa za kulturo nov zakon o 
performativni umetnosti omenja le pavšalno, 
med glavnimi točkami sprememb na področju 
gledališča pa omenja digitalizacijo arhiva. Kdaj 
bomo začeli skrbeti za živo umetnost in umetni-
ke dokler so živi?
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Vojne žrtve ponavadi štejemo po številu 
izgubljenih človeških življenj, redkeje 

po številu izgubljenih živalskih življenj ali 
po številu izgubljenih prostorov naravne in 
kulturne dediščine, ki postanejo kolateralna 
škoda v nasilnih konfl iktih, četudi gre za ne-
precenljive in edinstvene kraje.
    S seznama naravne in kulturne dediščine 
UNESCO so v zgodovini odstranili že tri pri-
zorišča, vendar uradno nobenega zaradi popol-
nega uničenja zaradi vojne. Zavetišče za orikse, 
vrsto arabske antilope v Omanu, so odstranili 
leta 2007, po tem ko se je vlada odločila nji-
hovo zemljišče zaradi najdišča nafte zmanjšati 
za 90 odstotkov. V času izbrisa s seznama so 
bili na območju le štirje pari oriksov. Dolina 
Dresden Elbe v Nemčiji pa je svoj status izgu-
bila zaradi gradnje mostu Waldschlösschen, ki 
je dolino presekal na pol. Lani se jim je zaradi 
gradnje novega stadiona v Liverpoolu pridružil 
še nekdanji pomorski del mesta. Vendar so vsi 
ti spomeniki status izgubili zaradi človekovih 
teženj po »izboljšanju« gospodarstva. Človeški 
faktor, ki grozi v obliki vojne, takšne redkosti 
ne le pogrša, ampak jih včasih popolnoma un-
iči do neprepoznavnosti.
    Poleg seznama že odstranjenih se hkrati dal-
jša seznam držav, v katerih so kulturni in nara-
vni spomeniki ogroženi. V Nigeriji je prostra-
no zavetišče za živali Air and Ténéré ogroženo 
zaradi konfl iktov v regiji, ki so vplivali tudi na 
znižanje števila živalske populacije in degradi-
rali vegetacijo. Med sirsko državljansko vojno, 
ki traja že več kot enajst let, je ves čas ogrožen 
stari del mesta Aleppo, ki je nastal med 12. in 
16. stoletjem in zaradi bombardiranja vse bolj 
izginja. V Siriji je podobna situacija še v Darai, 
Damasku in na severu države. Popolnoma pa 
so že izginili antično mesto Bosra, Palmira in 
citadela v Aleppu. Podobno je v Libiji, kjer je 
zaradi lani načeloma končane državljanske vo-
jne oblast še vedno v rokah oboroženih skupin, 
ki ogrožajo več arheoloških najdišč, kot je ti-
sto v Khomsu, ki je bilo pomembno mesto še 
v času vladavine Kartažanov. Popolno uničenje 
iz enakih razlogov grozi Hatri v Iraku, ki je od 
nastanka v času Mezopotamije preživela šte-
vilne vojne, tako kot mesto Shibam v Jemnu, 
okoli katerega je še vedno videti ročno narejen 
glinen zid iz tretjega stoletja našega štetja. Več 
je primerov, kjer so spomeniki ogroženi zara-
di sprememb v naravnem okolju, medtem ko 
je drugi najpogostejši razlog prav oboroženi 
konfl ikt, v katerem tako kulturna kot naravna 
dediščina postaneta zgolj del ozemlja, ki ga je 
»potrebno« nekomu odvzeti. Ker so po drugi 
svetovni vojni ta problem zaznali tudi širše, 
so se dogovorili za mednarodno Haaško kon-
vencijo o varstvu kulturnih dobrin v primeru 
oboroženega spopada, ki jo je do leta 2016 v 
svojo zakonodajo vpeljalo že 127 držav. Zaje-

ma nepremično in premično kulturno dedišči-
no, skupaj s spomeniki, arheološkimi najdišči, 
znanstvenimi in umetniškimi zbirkami, rokopi-
si, knjigami in druge predmete, katerim se mora 
zagotoviti kulturno zapuščino. Države pod-
pisnice so se z njo zavezale k spoštovanju kul-
turnih dobrin in se strinjale, da se vzdržijo up-
orabe zemljišča in njegove neposredne okolice 
ter kakršnihkoli dejanj sovražnosti proti takemu 
premoženju. A ko do konfl ikta res pride, se rado 
zalomi in pozabi na podpisane pogodbe.
     Situacija v Ukrajini je vzpostavila novo konf-
liktno žarišče, zaradi katerega je bilo uničenih 
že 102 spomenikov, od tega 47 cerkva in drugih 
sakralnih objektov, 9 muzejev, 28 zgodovin-
skih poslopij, 3 gledališča, 12 spomenikov in 
3 knjižnice. Ogroženi so tudi vsi ostali, saj ni 
jasno, kako se bo vojna odvila. Na UNESCO 
seznamu svetovne dediščine v tej državi denimo 
najdemo sedem prostorov in objektov, na prim-
er katedralo svete Sofi je v Kijevu iz enajstega 
stoletja, ki je bila zgrajena kmalu po pokristi-
janizaciji Kijevskih Rusov. V njej so ohranjeni 
originalni mozaiki in freske. Bombardirani 
Lvov je imel zaščiten stari del mesta, ki izvira 
iz srednjega veka, odkar se je ohranil značilni 
tloris. Arhitekturno gre za mešanico slogov iz 
vzhodne Evrope, Nemčije in Italije, več stavb 
pa je ohranjenih iz časov baroka in renesanse. 
V Struve v Odesi se razteza tudi geodetski lok, 
ki se razteza preko desetih držav od Norveške 

do Črnega morja in predstavlja serijo točk za 
triangulacijo, poimenovanih po astronomu, ki 
je prvi natančno izračunal daljši segment me-
ridiana, s katerim je pripomogel k določanju 
velikosti oblike Zemlje. Od sprva 265 točk jih 
je danes moč videti le še 34, od katerih se štiri 
nahajajo v Ukrajini. Na seznamu so še deviški 
starodavni podmorski gozdovi pod Karpati, 
nastali v času po zadnji ledeni dobi. Prav tako 
pa so pod UNESCO so zapisali še rezidenco 
Bukovinskih in Dalmatinskih škofov v nedavno 
bombardiranem Černivtsiju iz 19. stoletja, 
starodavno mesto Tauric Chersonese v Sevas-
topolu, ki so ga pet stoletij pred našim štetjem 
na obali Črnega morja postavili Grki in lesene 
cerkve v Karpatski regiji. Sedemnajst prostorov 
na vpis na seznam v Ukrajini še čaka, a ni jas-
no, če ga bodo tudi doživeli.
     Vojna je jasen prikaz človeške objestnosti 
z vse modernejšim orožjem. Če bi že v drugi 
svetovni vojni uporabljali bombe z uničujo-
čo močjo današnjih razsežnosti, Dubrovnik 
verjetno ne bi preživel bombardiranja in Igro 
prestolov bi morali snemati drugje. Po več 
tednih bombardiranja je nenazadnje tudi Tali-
banom v Bamijanu leta 2001 uspelo zrušiti na-
jvečje kipe Bude na svetu. Naj bo iz ideoloških 
razlogov ali ravno obratno, na spomenike v vo-
jni ne pomislijo prav pogosto, vsaj dokler niso 
uničeni. Nazadnje v geopolitičnih konfl iktih 
večinoma šteje le kvadratura zemljišča.

KULTURA

Kulturne 
žrtve vojne

Pia Nikolič
foto:taz.de, unesco

Zgoraj: antično mesto Bosra, Sirija

Spodaj: most Waldschlösschen, Nemčija
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     Zadnje desetletje je sodobni ples v Republiki Sloveniji zelo aktivno 
davilo, saj kulturne politike niso marale ustvarjalnosti, ki jim ne bi zag-
otavljala pregleda, razvidnosti, enostavnosti in negotovosti. Neverjetno 
pogosto se je pojavljal na državnih proslavah kot prazni označevalec, ki 
naj bi bil ideološko razbremenjen, v kaotičnih časih pa je – tako kot v 
tridesetih letih – zašel v javni diskurz kot metafora kaosa, brezizhodnosti 
ali slepe sreče, nazadnje na soočenjih na TV Slovenija: »Ljudje plešejo.« 
     Če je mogoče reči karkoli v zvezi s plesno umetnostjo v zadnjem 
desetletju, je to ugotovitev, da se je mestoma pretvorila v disciplinirani 
ornament množice in da je sodobni ples v nekem svojem konzervativnem 
segmentu na oder pripeljal gotova gimnastična telesa, ki so v svoji glob-
inski strukturi v resnici podvržena rutini, ki se od baleta ne razlikuje v 
ničemer razen v stilu. Za negotova, krhka, tvegana telesa, ki jih gledamo 
med postajanjem, razvijanjem in rekonfi guriranjem, ne v obliki kinetičnih 
manifestacij tega, kar vselej že so, v RS v zadnjem desetletju ni bilo ne 
prostora ne časa in ne denarja. Strah pred navzočnostjo je vselej znak 
slepe javnosti, ki je ponavadi fragmentirana v svoje poblagovljene oblike, 
ki se jim s sodobno kulturno-produkcijsko terminologijo reče občinstva. 
Slednja morajo proizvode, za katere so plačali, vselej dobiti v svoji gotovi 
obliki. To sodobni ples, kadar je vreden svojega imena, nikoli ni bil, ni in 
ne bo. 
     Stopnja kompetenc, povezanih z različnimi znanji plesnega, koreograf-
skega, pedagoškega, kulturno-produkcijskega, promocijskega snovanja 
med plesnimi umetniki, kulturnimi delavkami in delavci, nikoli poprej ni 
bila tako visoka kakor v zadnjem desetletju, a njihovi ustvarjalni potenciali 
se nikoli prej niso soočali s slabšimi pogoji dela in manjšo javno vidnostjo. 
Tu ne gre zgolj za umetniške oblike snovanj, ampak tudi za načine, kako 
se lahko ta znanja pretvarjajo v delo z različnimi družbenimi skupinami 
in skupnostmi, terapevtskimi praksami, izobraževalnimi programi, ust-
varjalnimi in proizvodnimi procesi v različnih javnih sektorjih. Sodobni 
ples je znotraj državnega kulturnega sistema kot umetniški podsistem ne-
funkcionalen, ker se izobraževalni, umetniški, proizvodni, distribucijski 
in promocijski sistemi med sabo zaradi administrativnih ovir ne zmorejo 
povezati in sooplajati. Ustvarjajo le lažno, zverinsko konkurenčnost med 
enako revnimi. Kakor mnogo drugih podobnih praks je sodobni ples po-
držen aktivnim blokadam kulturne administracije, ki mora valuto plesne 
proizvodnje in dela vzdrževati na nizki ravni, da bi jo lahko ustrezno 
kontrolirala. Aktualna javna stigmatizacija prekarnega razreda kulturnih 
delavk in delavcev, ki mu sodobni ples pripada v celoti, je ekonomske 
narave. Denar mora ostati tam, kjer proizvodnja ni naravnana na razvoj, 

Vrag na vasi: 
Plesna 
umetnost 
v Sloveniji

Rok Vevar
foto: ptl.si

RAZMIšLJAMO

kjer njena valuta in s tem moč ne naraščata, saj je na ta način nadzor lažji. 
V baletu je valuta dela plesalcev nizka, a med baletniki zahtev po boljših 
pogojih in kritike delovnih pogojev ni. Zadovoljni so s tem, kar imajo. 
     Sodobni ples se lahko v prihodnje razvija, če se bodo lahko različni ele-
menti sistema začeli povezovati, sooplajati in soustvarjati. Če bo na primer 
izjemno obsežni mreži ljubiteljskega in rednega izobraževanja na področju 
plesa omogočena pretvorba v umetniške poklice, procese in njihovo proiz-
vodnjo v celotnem spektru plesnega dela; od studijskih praks, umetniških 
del na gledaliških odrih do distribucije predstav in prenosa plesnih znanj 
na neumetniška področja. Predvsem pa mora biti plesno delo ustrezno 
plačano, da se bo od njega dalo živeti kot v vseh razvitih kulturnih sistemih 
v Evropi. Društvo za sodobni ples Slovenije je v zadnjem desetletju znosilo 
na Ministrsvo za kulturo cele svežnje dokumentov, predlogov, raziskav in 
analiz, med katerimi je bil tudi predlog mogočih strukturnih oblik Centra 
sodobnih plesnih umetnosti, ki ga je Janševa vlada leta 2012 ukinila v svoji 
porodni fazi, po tem, ko ga je Pahorjeva vlada ustanovila na svoji zadnji 
redni seji julija 2011. Ta udarec je sodobno plesno skupnost močno potrl. 
Leta borbe, ki so kazala, da je ples prilezel do svoje prihodnosti, so se 
sesula v prah. Delu administracije, ki je v tem času na ministrstvu privat-
iziralo področje uprizoritvenih umetnosti, o kateri odločajo trije ljudje, je 
to prineslo velik užitek.   
     Eden najbolj perečih problemov, s katerim bo skupnost sodobnega 
plesa soočena v naslednjem desetletju in bo posledica dejstva, da niti SRS 
niti RS nista bili sposobni razviti ustreznega podsistema, bo upokojevanje 
plesalk in plesalcev, koreografi nj in koreografov, ki so svoje prekarne sta-
tuse pridobili v osemdesetih. Takrat je količina statusov na tem področju 
zaradi kupovanja socialnega miru v jugoslovanski politični in ekonomski 
krizi drastično narasla. Medtem umetniki, ki so se prvi pri nas odločili, 
da bodo od sodobnega plesa tudi živeli, niso prišli do delovnih pogojev, v 
katerih bi si lahko zgradili svojo umetniško referenčnost in si s tem zagot-
ovili ustrezne državne nagrade. To je zmogla zgolj peščica, ki je v pravem 
času prišla do znatnih vložkov mednarodnega koprodukcijskega denarja, 
ko je bil slovenski kulturni prostor še atraktiven za mednarodne produ-
cente, Ljubljana pa edini vzhodno-evropski sodobnoplesni čudež. Ko je ta 
denar usahnil, MK ni vedelo, kaj bi s sodobnim plesom. Četudi je slednji 
s svojimi mednarodnimi uspehi in spektrom praks v devetdesetih naši kul-
turni administraciji zdiktiral reformulacije razpisnih obrazcev, ki jim je 
zdaj podvržen celoten spekter uprizoritvenih umetnosti, se ga zadržuje na 
robu in davi do neznosnosti. Morda zato, da jim ne bi s svojimi praksami, 
zahtevami in razvojem naredil dodatnega dela. “

Sodobni ples je bil skupaj z nekaterimi 
drugimi umetniškimi praksami, ki niso del 

klasičnih umetniških kanonov, v 20. stoletju 
indikator družbenih in političnih progresij in 
regresij. S svojimi eksplozijami in implozijami 
nam je jasno pokazal, kdaj je imel naš družbeni, 
politični in kulturni čas svojo prihodnost in kdaj 
ne.
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Akademija za podeljevanje fi lmskih nagrad oskar je bila leta 2015 pod-
vržena množični kritiki javnosti zaradi pomanjkanja raznovrstnosti 

med nagrajenci. Od leta 1929 je bila med njimi manj kot desetina nebelih 
fi lmskih ustvarjalcev, med spolno nedefi niranimi nagradami pa tudi zelo 
majhen odstotek žensk. 
     V odziv na bojkot 88. podelitve pod ključnikom #OskarjiTakoBeli (v 
angleščini #OscarsSoWhite) se je akademija odločila za postavitev novih 
smernic, v sklopu katerih predlaga, naj se v prihodnje v fi lme vključi čim 
več barvno raznolikih igralcev, ki naj ne bi igrali le podpornih vlog. S tem 
naj bi opolnomočili v fi lmih manj zastopane manjšine, med katere šteje-
jo tudi pripadnice ženskega spola. Ob predlogu so se takoj pojavile tudi 
kritike, češ, kako »pokvečen« pogled naj bi zaradi tega dobili ob ogledu 
nadaljevank z zgodovinsko tematiko. 
     Strah pred napačnim razumevanjem zgodovine zaradi vpeljave multi-
kulturne igralske zasedbe je verjetno tako smiseln kot predvidevanje, da 
bodo otroci zaradi reklam mislili, da so krave vijolične ali da bodo zaradi 
gledanja fi lmov franšize Marvel verjeli, da je Thor po nordijski mitologiji 
del ekipe Varuhov galaksije. Vizualna podoba res lahko zavede, a ne ob 
kvalitetnem in javno dostopnem izobraževalnem sistemu, ki naj bi poma-
gal vzpostaviti razumevanje med resničnostjo in fi kcijo. V primeru nadal-
jevank, ki temeljijo na zgodovinskih dejstvih in uporabljajo zasedbe »po 
novih standardih«, odstopi od zgodovinske resničnosti niso bili moteči.
     Primera takšnih nadaljevank sta humoristična nanizanka The Great 
o življenju Katarine Velike in romantična Bridgerton, postavljena v 19. 
stoletje in posneta po knjigah Julie Quinn. Obe imata multikulturni zased-
bi, pisana oblačila, glasbeno podlago, izhajajočo iz modernih napevov in 
ženske v glavnih vlogah. Tudi v drugi sezoni serije Bridgerton je sicer 
v ospredju ljubezen, zato ne dosega standardov Bechdelinega testa, po 
katerem naj bi se ženske v lastnih prizorih pogovarjale vsaj še o čem dru-
gem kot o moških. The Great je v tem smislu veliko bolj feministična, saj 
Katarina deluje samosvoje in se ukvarja z različnimi področji, ljubezen pa 
je le postranska. Bridgerton tako veliko bolj spominja na dela Jane Austen, 
v katerih se vse vrti okoli ideala ljubezni in sramežljivih pogledov. Prav 
tako je slednja veliko bolj romantična drama kot komedija, kar bi lahko 
pripisali The Great. 
      Vsekakor pa na ravno pravšnjo mero kiča, ki pravzaprav ne prestopi 
meje žajfnic, ker je v njej še vedno veliko zabavnih in absurdnih prizorov, 
nikakor ne vpliva dejstvo, da angleško kraljico Charlotte igra temnopolta 
Golda Rosheuvel.

Pia Nikolič
foto: imdb

“

RECENZIJi

Nediskriminatorne 
zgodovinske serije 
(Bridgerton, druga sezona, Netfl ix)

“

Prireditev Le Stelle di Gorizia se je odvila v poklon temu 
soškemu čezmejnemu mestu, odlični glasbi in – kot že naslov 

izda – dvema mladima goriškima zvezdama, ki dobivata imenitne 
odzive za svoje delo že po vsem svetu. Claudia Mavilia je mlada 
goriška sopranistka, ki so jo tako občinstvo kot tudi kritiki posvo-
jili zaradi njenega vsestranskega vokalnega talenta. Aleksand-
er Gadžijev pa je slovensko-italijanski pianist, ki je pred kratkim 
osvojil drugo nagrado na Chopinovem tekmovanju v Varšavi, enem 
najstarejših in najprestižnejših mednarodnih klavirskih tekmovanj. 
Prav tako je postal ambasador povezave Nova Gorica-Gorica kot 
Evropske prestolnice kulture 2025. V Teatru G. Verdi sta nastopila 
z orkestrom FVG Orchestra, ki ga je vodil uveljavljeni italijanski 
dirigent maestro Paolo Patroni. 
     V prvem delu koncerta se je izmenjeval prefi njen izbor simfonij 
Mozarta, Mascagnija in Rossinija, ki jih je orkester izvedel v zelo 
solidni in trdno stoječi maniri, ter arij Puccinija in Cilea, ki jih je 
odpela Mavilia. Čeprav pri njenem nastopu ne moremo govoriti o 
čistem perfekcionizmu, sta njen mladi talent in perspektivnost glasu 
več kot očitna in sta se najbolje pokazala predvsem pri interpretaciji 
Puccinijevih Si, mi chiamano in O mio bambino.
     V drugem delu večera je dvorano napolnil zvok dela Frédérica 
Chopina, in sicer Koncert za klavir in orkester št. 2 v f-molu, op. 
21. Povezava med Gadžijevim in orkestrom ni delovala tako zelo 
čvrsto kot pri samostojnih simfonijah orkestra in arijah s sopranist-
ko v prvem delu. A vendarle je dinamika pri tovrstni izvedbi med 
solo klavirjem in spremljavo orkestra lahko precej bolj kompleksna, 
sledenje ali vodenje na strani obeh pa zelo zahtevno. Kljub nekat-
erim pomanjkljivostim in negotovostim, ki jih je bilo zaznati ravno 
zaradi omenjene kompleksnosti dinamike, je bil koncert prvovrsten. 
Razvidno je bilo, da je mladi pianist s svojo sijajno tehniko in pose-
bno ter bolj sodobno interpretacijo Chopina v vrhunski formi. 
     Skladateljeva dela, za izvedbo katerih je bil več kot zasluženo na-
grajen, igra premišljeno, a tudi z ravno pravo mero čustvene vžive-
tosti. Prav prijetno pa je tako s koncertov kot tudi iz pričevanj iz 
intervjujev opazovati, kako ostaja prizemljen, nenadut, zgolj z željo 
iskreno in s spoštovanjem interpretirati ljubega mu skladatelja. Pre-
poznanje pianistovega talenta pa je več kot očitno, saj so ponudbe 
za koncerte začele deževati z vsega sveta.

Le Stelle di Gorizia: 
Aleksander Gadžijev, 
Claudia Mavilia, 
FVG Orchestra 
(21. 4. 2022, Teater Giuseppe Verdi, Gorica)

Brigita Gračner
txt&foto
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Simon Smole

“

Ob tokratnem »migracijskem valu«, 
ki je posledica vojne v Ukrajini, je 

tako odziv slovenske kot tudi evropske 
politike bistveno drugačen in bolj 
človeški. 
    Notranji ministri EU so v četrtek 
na predlog Evropske komisije prvič v 
zgodovini skupnosti aktivirali direk-
tivo o začasni zaščiti, ki beguncem iz 
Ukrajine zagotavlja dovoljenje za bi-
vanje, nastanitev ter dostop do dela, 
izobraževanja, socialnega varstva in 
zdravstvene pomoči. To velja za vse 
države članice. Od 10. marca 2022 lah-
ko v Sloveniji osebe, ki so zaradi vojaške 
invazije ruskih oboroženih sil zapustile 
Ukrajino, zaprosijo za status začasne 
zaščite. Upravna enota izda prosilcu, ki 
mu je priznana začasna zaščita, izkazni-
co, ki velja tudi kot dovoljenje za začas-
no prebivanje v Republiki Sloveniji. Če 
poenostavimo – Ukrajinec lahko hitro, 
praktično v 24 urah, postane tričetr-
tinski državljan Slovenije. Težava ni v 
pomoči nesrečnim Ukrajincem, pač pa 
so zaskrbljujoča dvojna merila, ko gre 
za begunce iz neevropskih držav, ki jih 
obravnavamo kot nevarna bitja iz vesol-
ja, četudi bežijo iz vojnih območij ali 
iščejo zaščito pred represivnimi režimi 
doma. 
     Poljska vlada je najavila, da bo spreje-
la celo milijon ukrajinskih beguncev, če 
bo potrebno. Vse pohvale vredno, a tudi 
pomenljivo, če vemo, da Poljska že leta 
izvaja restriktivno migracijsko politiko. 
Gre za državo, ki je zavrnila sodelovanje 
v prejšnjih prizadevanjih Evropske unije 
za razdelitev in preselitev prosilcev za 
azil, ki prihajajo v države članice EU. 
Medtem ko se vzpostavljajo sprejem-
ni centri za begunce iz Ukrajine, pri-
haja do upora beguncev in migrantov, 
večinoma iz držav Bližnjega vzhoda, ki 
so v centrih za pridržanje na Poljskem. 
Februarja so begunci in migranti, ki so 
bili pridržani v centru za pridržanje v 
Krosnem, začeli gladovno stavkati, kar 
je le žalostni zaključek protestov, ki tam 
potekajo že mesece, saj so ljudje prikra-
jšani za najosnovnejše pravice. Stlačeni 
so v majhne celice, brez stikov z družino 
in bližnjimi, brez informacij o azilnem 
postopku in v strahu pred deportacijo.
     Tudi pri nas ni nič boljše, vlada se je 
posluževala rasistične retorike brez ka-
kšnih zadržkov, ko je šlo za neevropske 
begunce in migrante. Objavila je tvit, v 
katerem je pisalo, da »ukrajinski begun-
ci prihajajo iz okolja, ki je v kulturnem, 
verskem in zgodovinskem smislu nekaj 
povsem drugega kot okolje, iz katere-
ga prihajajo begunci iz Afganistana.« 
Tvit so nato relativno hitro izbrisali. 
Premier Janez Janša je v Odmevih na 
vprašanje voditeljice, ki je opozorila, 
da je bil zapis rasističen, odgovoril, da 
Slovenija »de facto razlikuje med ekon-

omskimi migranti in begunci.« »Ne gre 
za boja sposobne moške, ki iščejo bol-
jše življenje v Evropi, kjer ni prostora 
za vse. Iz Ukrajine prihajajo ženske in 
otroci. Skratka, ne gre za razlikovanje 
po veri, rasi, po barvi kože ali po barvi 
oči. Gre za zelo potrebno razlikovanje 
med begunci in migranti.« Bolj gre za 
strukturni rasizem, ki je vgrajen v same 
institucije in ideologijo vladajoče stran-
ke. Ta morebiti ni neposredno sovražen 
in je zavit v moraliziranje o patriotizmu, 
a so njegove posledice enako uničujoče.
     Postavlja se vprašanje, zakaj Evrops-
ka komisija takšnega predloga ni poda-
la že leta 2015, ko so pred vojno, ki je 
divjala v njihovi državi, bežali predvsem 
Sirijci. Pri komisiji so pojasnili, da za 
Ukrajince že velja t. i. brezvizums-
ka ureditev, pogoj je tudi, da so osebe 
evakuirane oziroma bežijo iz države, v 
kateri se sistematično kršijo človekove 
pravice. Z direktivo bodo begunci dobili 
obseg pravic, ki je primerljiv s tistim, ki 
izhaja iz statusa o mednarodni zaščiti. A 
za začasno zaščito bodo lahko zaprosili 
zgolj begunci iz Ukrajine.
    Poglejmo si obseg fi nančne pomoči, 
ki je bodo pri nas deležni begunci iz 
Ukrajine. Osebe z začasno zaščito, ki 
bivajo na zasebnih naslovih, so recimo 
upravičene do denarnega nadomestila 
za stroške nastanitve, če so brez lastnih 
sredstev za preživljanje. Dobivajo tudi 
žepnino, ki znaša 30 odstotkov osnovne-
ga zneska minimalnega dohodka. Vsak 
ukrajinski begunec bo dodaten denar 
dobil še za vsakega otroka, poleg tega 
pa bodo ukrajinske družine upravičene 
tudi do otroških dodatkov in oproščene 
plačila vrtca. Ob tem bodo vsem ukra-
jinskim družinam pripadali vsi dodatki 
iz socialnih transferjev. Tu gre za otroški 
in starševski dodatek, pomoč ob rojstvu 
in dodatek za nego. 
    Nasprotno za neevropske begunce 
postopki za mednarodno zaščito tra-
jajo dolgo, lahko tudi leto ali celo več 
let. V tem času ima oseba samo sta-
tus prosilca za azil, iz katerega izhaja 
bistveno manjši obseg pravic. Gibanje 
prosilcev za mednarodno zaščito je po 
slovenski zakonodaji omejeno na občino 
prebivališča. 
       Prosilci za azil lahko denimo začne-
jo delati šele devet mesecev po tem, ko 
so podali prošnjo za mednarodno zašči-
to. Še to le pod pogojem, da prej niso 
prejeli negativne odločbe. V tem času od 
države prejmejo 18 evrov mesečno. Ev-
ropa očitno v ukrajinskih beguncih vidi 
ljudi in se do njih tako obnaša. Janševo 
vnaprejšnje določanje, da so tisti, ki pri-
hajajo iz Bližnjega vzhoda, ekonomski 
migranti, oziroma razlikovanje samo na 
podlagi tega, od kod nekdo prihaja, pa 
je očitna rasistična optika, ki očitno ne 
moti niti Evropske komisije.

Postavlja se vprašanje, 
zakaj Evropska komisija 

takšnega predloga ni 
podala že leta 2015, 

ko so pred vojno, ki je 
divjala v njihovi državi, 

bežali predvsem Sirijci.

PO SVETU

Ukrajinec 
brat, 

Sirijec 
sovrag
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SOSEščiNA

TAP je ogromna transjadranska cev plinovoda, ki v Ev-
ropo prinaša plin iz Azerbajdžana. Graditi so jo zače-

li leta 2021, mnoga leta po javnih sojenjih in političnem 
vmešavanju. Cev bo dolga približno 878 kilometrov, na poti 
od Azerbajdžana bo prečkala Grčijo, Albanijo, Jadransko 
morje in San Foco, dokler se ne bo zaključila v južni Italiji.
Še pred njeno izgradnjo se je vzpostavilo gibanje proti TAP, 
imenovano kar NO Tap. Povezano je bilo z gibanjem NO 
Tav, ki je nastalo dvajset let prej v dolini Susa v južnih ital-
ijanskih Alpah in se je borilo proti gradnji visoko zmoglji-
vostnega železniškega projekta.
    Od severa do juga Italije se zdaj vije nov val pojavljanja 
družbenih gibanj, ki so v svoji srži heterogena, močno pa 
nasprotujejo projektom na področju okolja in ekonomije, 
zavračajo namreč podrejanje Italije globalnim ekonomskim 
interesom.
    Stranka Cinque Stelle oziroma Gibanje petih zvezd se 
je postavilo proti gradnji TAP, vendar se je to zgodilo še 
v času, ko še niso bili vodilna koalicijska stranka. Ostale 
stranke na levem političnem polu so poskušale mediirati 
razgrete debate med institucijami in javnim mnenjem, ki so 
bile še posebej pogosto del predvolilnega soočenja. Tedaj se 
je javnosti največkrat obljubljalo, da TAP ne bodo zgradili.
    Lahko je razumeti, da se je v času vojne javno mnen-
je obrnilo, saj naj bi plin prihajal po cevi iz države, ki ni 
Rusija. Italija se večinoma naslanja ravno na ruske zaloge 
plina in zdaj si ga želi še več kot običajno.
    Trenutno se v Italiji tako odpirajo debate o možnih alter-
nativnih virih pridobivanja plina in možnostih izkoriščanja 
veterne energije ob morju, za katere lahko samo upamo, da 
ne zapadejo v napake in nasprotovanja, ki smo jih slišali že 
v preteklosti.

Chiara Agagiù, Salento

Televizijska serija Šutnja (v prevodu: Tišina) 
v režiji Daliborja Matanića je nastala po treh 

romanih književnika in raziskovalnega novinar-
ja Draga Hedla. Končno je ena od visokopro-
računskih produkcij Hrvaške radiotelevizije s 
koproducenti – Beta Filmom, Star Medio, OLL 
TV in ZDF/ARTE – ustvarila opazno in uspešno 
serijo, ki so jo uvrstili celo v program tržnice le-
tošnjega mednarodnega fi lmskega festivala Ber-
linale. 
Prva sezona serije je premiero doživela na ukra-
jinski platformi za pretočne vsebine OLL TV, 
marca pa je bila prikazana na HRT. Igralsko 
zasedbo sestavlja izbrana ekipa z ukrajinskima 
igralcema Viktorjem Saraykinom in Ksenijo 
Mišino na čelu, videti pa je tudi hrvaške igralce, 
kot so Goran Bogdan, Darko Milas, Sandra 
Lončarić, Leon Lučev in Zlatko Burić.
     Pohvale kritikov in visoka gledanost, ki jo 
je serija dosegla tako na Hrvaškem kot v Ukra-
jini, kjer se tudi odvija, nekoliko zasenčita de-
jstvo, da serija temelji na resničnih dogodkih, 
ki so se zgodili v Osijeku leta 2009, ko je bila 
odkrita mreža prostituiranja mladoletnikov, med 
katerimi so bili podkupljeni varovanci doma za 
vzgojo otrok in mladine. Seveda senca, ki pada 
na serijo, ni nastala zaradi fi lmskih ustvarjalcev, 
ampak zaradi dejstva, da so akterji zvodništva in 
distribucije otroške pornografi je danes že dolgo 
svobodni ljudje.
    Vse postane še zanimivejše, če upoštevamo 
dejstvo, da je bila kriminalna mreža podkupo-
vanja mladoletnih varovancev doma za zane-
marjene otroke pravzaprav razkrita zaradi dela 
raziskovalnih novinarjev in ne zaradi pristojnih 
institucij, kar nam pove, da je usoda tranzicijskih 
družb očitno še vedno takšna, da se posamezni-
ki nočejo zanašati na javne institucije, saj so si 
te, kot je razvidno iz navedenega, le minimalno 
prizadevale za preprečevanje tovrstnih pojavov.

Proti Tišini

V Avstriji bo darovanje krvi končno dovoljeno tudi homoseksualnim in 
biseksualnim moškim. To je vlada sklenila pretekli petek, tokrat tudi 

s podporo desničarske stranke ÖVP. Minister za zdravstvo Johannes Rauch 
(Zeleni) je pojasnil, da so dosedanje omejitve temeljile na staromodnem 
in diskriminacijskem razmišljanju, ki škodi vsem. Rdečemu križu vedno 
znova primanjkuje krvi, vso darovano kri pa pred uporabo vedno natančno 
testirajo.
     Do sedaj so bili – teoretično zaradi višje nevarnosti prenosa virusa HIV – 
kot darovalci krvi izvzeti vsi moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, tudi 
če imajo dolgoletnega monogamnega partnerja. Napredek je bil počasen: 
Šele decembra leta 2019 je bila prepoved darovanja omejena le na moške, 
ki so imeli spolne odnose z moškimi v zadnjih 12 mesecih, 2021 pa predlog 

TAP, sovražim te, ampak 
te ljubim: Kako je vojna 
spremenila javno mnenje 
do plinovodov Saša Paprić

“

Kaja Šeruga
foto: wikipedia

Dolga pot do 
enakopravnega 
darovanja krvi

“

“

skrajšanja čakalne dobe na 4 mesece ni dobil dovolj 
podpore v parlamentu. V prihodnje se bo v Avstriji up-
oštevalo rizično spolno obnašanje vsakega posamezni-
ka, ne glede na to, katerega spola je njen ali njegov 
partner. 

Avstrijski zdravstveni minister Johannes Rauch
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“

Oči globalnega gledalstva 
so uprte v medijske podo-

be vojne v Ukrajini, medtem 
se po mestih Evrope odvijajo 
raznovrstni protesti, o katerih 
glavnotočni mediji tudi pri 
nas skopo ali sploh ne poroča-
jo. Tako se v nekaterih nemških 
mestih protestniki zbirajo že 
nekaj tednov, da bi opozorili na 
diskriminacijo rusko govoreče-
ga prebivalstva. Deutsche Welle 
je objavil podatke, da so od zač-
etka ruske invazije na Ukrajino 
nemške oblasti registrirale 383 
protiruskih in 181 protiukra-
jinskih zločinov. V Nemčiji živi 
približno 1,2 milijona Rusov in 
325.000 Ukrajincev ter več kot 
316.000 tistih, ki so prispeli kot 
begunci od začetka vojne. Pred 
dnevi je približno 600 ljudi 
korakalo po središču Frankfur-
ta, vihteli so ruske zastave in 
vzklikali proruska gesla. Shod 
podobne velikosti je potekal 
tudi v mestu Hannover, kjer se 
je vila kolona 350 avtomobi-
lov. Začetek protesta je bil sicer 
preložen, ker so mestne oblasti 
zahtevale, da odstranijo ruske 
zastave s pokrovov avtomobi-
lov. Številni mediji in opazoval-
ci so se spraševali, če ti protesti 
izražajo podporo ruskim na-
porom v Ukrajini. V Stuttgartu 
so protestniki vzklikali: »Proti 
diskriminaciji rusko govorečih 
ljudi!« Udeleženci so nosi-
li transparente z napisi »Stop 
rusofobiji!« in pozivali naj se 
preneha z nestrpnostjo do rusko 
govorečih otrok v šolah. Mestne 
oblasti so protestnike že vnaprej 
opozorile, da je izkazovanje 
podpore Rusiji nesprejemljivo, 
problematična je tudi javna up-
oraba črk V in Z, ki sta postali 
simbola ruskih sil. Tamkajšnji 
mediji poročajo, da je bil vsaj 
en protestnik odstranjen s prizo-
rišča, ker je razkazoval črko Z. 
Ti dve črki abecede je prepove-
dano kazati na javnih mestih 
v Berlinu in še dveh nemških 
zveznih državah, poroča Deut-

sche Welle. Berlinski senat je 
pred dnevi izrazil zaskrbljenost 
zaradi prihajajočih občutljivih 
obletnic, kot je obeležitev konca 
druge svetovne vojne 9. maja. 
Bojijo se, da bi lahko ruski na-
cionalisti izkoristili praznike za 
hujskanje in slavljenje ruskih 
vojaških zmag. V več mestih so 
sicer proruske shode spremljale 
protidemonstracije v podporo 
Ukrajini.
    Predvsem protesti v Berlinu 
so sprožili ostre kritike medi-
jev in politikov. Nemški časnik 
Bild je shod označil za »parado 
sramu«. »Za božjo voljo, kako 
si lahko dovolimo ta konvoj 
sramote sredi Berlina?« je ukra-
jinski veleposlanik v Nemčiji 
Andrij Melnyk vprašal berlins-
ko županjo Franzisko Giff ey. 
Ta mu je odgovorila, da razume 
njegovo jezo, vendar ne more 
kaznovati ljudi zaradi mahanja 
z ruskimi zastavami. Nemški 
zvezni minister za pravosodje 
Marco Buschmann je nasprotno 
dejal, da je odkrito podpiranje 
ruske invazije kaznivo dejanje, 
njegov kolega iz stranke Stephan 
Thomae pa je shod označil za 
»morbiden in neokusen« in de-
jal, da preučujejo možnosti, ali 
bi lahko udeležence sodno pre-
ganjali. 
    »Bolje glas, ki smrdi, kot glas, 
ki ubija.« so vzklikali protestni-
ki v Parizu in mestih po Franci-
ji. Na tisoče ljudi je protesti-
ralo proti skrajni desnici pred 
drugim krogom predsedniških 
volitev. Protestniki so jasno 
sporočali, da s tem, ko so rekli 
ne skrajni desnici, niso podprli 
politike, ki jo zastopa Emmanu-
el Macron, nejevoljno so glaso-
vali za sedanjega predsednika, 
da bi preprečili zmago skrajno 
desne tekmice. Aktivisti za 
podnebne spremembe so bloki-
rali glavni trg v središču Pariza, 
da bi protestirali proti predlag-
anim okoljskim programom, 
ki jih predlagata predsedniška 
kandidata. Organizacija Extinc-

tion Rebellion je na svoji spletni 
strani sporočila, da namerava 
blokirati večje lokacije v glav-
nem mestu, da bi ovirala volilno 
dogajanje in opozorila na rav-
nodušen odnos obeh kandidatov 
do okoljske problematike. Stroš-
ki življenja v Franciji so glavna 
tema predsedniških volitev, ak-
tivisti so prepričani, da je ener-
getska politika tesno povezana s 
to temo, a so razočarani, saj se 
kandidata zavzemata za razvoj 
jedrske energije. Le Penova pa 
bi celo ukinila subvencije za 
sončno in vetrno energijo.
    Okoljski aktivisti Extinction 
Rebellion so te dni dejavni tudi 
v Angliji. Skupaj z organizacijo 
Just Stop Oil že dva tedna in pol 
z blokadami naftnih terminalov 
in »napadi« na tankerje v Mid-
landsu in jugovzhodni Angliji 
ovirajo zaradi vojne v Ukrajini 
povečano dejavnost zahodnih 
naftnih podjetij. Vlada in tr-
govci z bencinom so poskušali 
zmanjšati vpliv akcij okolje-
varstvenikov na dobavo goriva, 
vendar niso zanikali poročil o 
presušitvi bencinskih črpalk v 
različnih delih države. Svojo 
kampanjo so okoljevarstveniki 
začeli z usklajenimi blokada-
mi, ki so bile usmerjene na 10 
naftnih terminalov po državi in 
so namenjene oviranju dobave 
goriva. Šest ljudi je bilo areti-
ranih, potem ko so se aktivisti 
Extinction Rebellion povzpeli 
na naftni tanker v zahodnem 
Londonu. Metropolitanska 
policija je sporočila, da so v 
soboto na številnih protestih 
po prestolnici aretirali skupno 
40 ljudi. Tiskovni predstavnik 
korporacije Shell je dejal, da se 
podjetje strinja, da mora družba 
»nujno ukrepati« v luči podneb-
nih sprememb. »Shell ima jasen 
cilj, da do leta 2050 postane 
podjetje z ničelnim izpustom,« 
je ponosno oznanil in v odgovor 
prejel cinične nasmeške okol-
jevarstvenikov, priklenjenih za 
premec tankerja.

PO SVETU

V Berlinu 
prepovedana črka “Z”

Stari novi Macron 
Pariz – V drugemu krogu predsedniških vo-
litev je z 58 % glasov slavil dosedanji pred-
sednik Emmanuel Macron in s tem prema-
gal tekmico Marine Le Pen, vodjo skrajno 
desne Nacionalne Fronte, ki je zbrala 41 %. 
Pri 72 % udeležbi so za Macrona večinoma 
glasovali izobraženi mladi in starejši, za Le 
Pen pa večinoma delavci in tisti z manjšimi 
dohodki. Kljub zmagi je Macrona podprlo 
relativno malo ljudi, manj glasov je zbral le 
Georges Pompidou leta 1958. DPA, NB

Scholzu očitajo mencanje 
Berlin – Nemška vlada pod vodstvom Ola-
fa Scholza je bila v zadnjih mesecih večkrat 
tarča kritik zaradi zadržanosti do pošiljanja 
orožja v Ukrajino. Na kritike se je kancler 
odzval s pripravo dogovora z več vzhodnoev-
ropskimi državami o pošiljanju težkega orož-
ja na vojno območje. Vanj je vključena tudi 
Slovenija, ki naj bi v zameno za nemške ok-
lepnike Ukrajini dobavila več tankov T-72. 
DPA, STA, NB

Sence Los Angelesa 
Los Angeles – Zaradi nedostopnosti do zdra-
vstvenih storitev in posledičnih zlorab al-
kohola in drog (prevladuje fentanil) je med 
pandemijo smrtnost brezdomcev dosegla 
nove rekorde. Med 58 okrožji so redka sploh 
štela smrtnost med brezdomci, a ta ocenjuje-
jo, da jih je samo lani umrlo najmanj 4800, 
več kot 13 na dan. Število brezdomnih oseb 
je v zadnjih letih naraslo za več kot polovico, 
smrtnost pa se je podvojila. WSWS, NB

Tudi Čajkovski je na žalost Rus
Ženeva – Svetovna federacija mednarod-
nih glasbenih tekmovanj (WFIMC) se je 
odpovedala enemu svojih najprestižnejših 
tekmovanj, poimenovanem po ruskemu skla-
datelju Čajkovskemu. Kot razlog so navedli, 
da tekmovanje fi nancirajo posamezniki, pov-
ezani z ruskimi oblastmi. WSWS, NB

Turki ponovno v Iraku
Ankara – Turčija je prejšnji teden začela s 
kopensko in zračno ofenzivo na severni Irak, 
namen operacije pa naj bi bil rešiti Sirijo 
in Irak iz rok ZDA in Evrope ter državama 
prinesti mir. Tarča so kajpak tudi kurdske 
milice in Kurdska Delavska stranka (PKK), 
ki jih Ankara smatra za teroristične organ-
izacije. Zadnjo podobno vojaško operacijo je 
Turčija izvedla februarja letos, zadnjo večjo 
operacijo pa leta 2019. RŠ, NB

Pri nas suša, v Afriki poplave
Cape Town – Republiko Južno Afriko so 
po rekordnih padavinah – v enem dnevu je 
padlo toliko dežja kot prej v celotnem letu 
– prizadele še hude poplave, v katerih je um-
rlo okoli 450 ljudi, oblasti ocenjujejo, da jih 
je razseljenih 40 tisoč. Največ škode je na 
vzhodu, na območju Durbana, kjer se nahaja 
eno največjih in najbolj prometnih pristanišč 
v Afriki. DPA, NB

Simon Smole
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

V Angliji še vedno vlada prepričanje, da 
Manchester City kljub izjemnim uspehom 

v zadnjih sezonah še vedno ni dosegel svoje-
ga tekmovalnega vrhunca. Po hitrih postopkih 
prenovljena klubska struktura, velikanska ko-
ličina vloženih sredstev in vrsta izjemnih ig-
ralcev, ki so v minulem poldrugem desetletju 
zastopali klub, so botrovali preboju Cityja med 
pet najdonosnejših nogometnih znamk na svetu. 
Toda zgodovino se piše na dolgi rok. Zato veči-
na fanatičnih ljubiteljev nogometa v Manchestru 
trdi, da je City trenutno samo najboljša ekipa v 
mestu. 
     Manchester City je res meščanski klub, med-
tem ko je njegov največji konkurent Manchester 
United športni kolektiv z obrobja angleške in-
dustrijske prestolnice. Skozi zgodovino so bili 
Unitedovci zbrani z vseh koncev. Največkrat 
je šlo za priseljene pristaniške in tovarniške 
delavce iz Škotske in Irske. Ko tiho primerjamo 
demografi jo, ki je zaznamovala historiat obeh 
tekmecev, se je občutno večja pisanost Unit-
edovega kadrovskega nabora v zadnjih dveh 
dsetletjih zelo organsko izrazila tudi v deležu, 
ki ga med navijaško bazo zastopajo Britanci 
indijskega ali pakistanskega rodu. Z Unitedo-
vo dominanco v času, ko je klub vodil škotski 
strateg Sir Alex Ferguson, se je prav ta del pre-
bivalstva zagrel za United. Druge in tretje gener-
acije povojnih azijskih priseljencev v Angliji so 
namreč ravno takrat namesto tradicionalne na-
klonjenosti kriketu za svoj najljubši šport prev-
zele nogomet. Povsem drugačna razmerja v tem 
prekatu vladajo na Cityjevi strani. Nenazadnje 
je zaznavni delež temnopoltih nogometašev v 
Cityjevih dresih zaigral šele pred dvajsetimi leti.
     Ob koncu svojega petletnega premierskega 
mandata je Manchester City kupil Thaskin Shi-
nawarta. Tajski politik in poslovnež je za tren-
erja ustoličil razvpitega Šveda Svena-Görana 
Eriksona, ki je pred tem izgubil službo kot prvi 
tuji angleški nogometni selektor. Eriksson je 
City vodil le v sezoni 2007–2008. Toda Eriks-
sonova vloga je bila zaznavna predvsem ob 
prestopih elite mladih svetovnih talentov (Elano, 

Gelson Fernandes, Martin Petrov, Vedran Čorlu-
ka). Peščico igralskih okrepitev je sezono kasne-
je dodal tudi valižanski trener, pred tem pa igral-
ski zvezdnik Manchester Uniteda, Barcelone in 
celo Chelseaja Mark Hughes. A še veliko večje 
spremembe, ki so Manchester City preoblikova-
le v nogometno supersilo, so bile komaj na poti. 
     Tajec Shinawarta je septembra 2008 klub 
prodal Khaldoonu Khalifi  Al Mubaraku, 
poslovnemu vodji in političnemu poglavarju 
Združenih arabskih emiratov. Arabski investitor-
ji so napovedali, da bo Manchester City v krat-
kem postal prvo ime na angleškem nogometnem 
prizorišču, pri čemer je znano, da je Al Mubarak 
z namenom povzigniti City v osnovi prevzel 
poslovni model, ki ga je štiri leta pred tem v 
londonskem Chelseaju vzpostavil ruski tajkun 
Roman Abramovič. Do tedaj so arabski velikaši 
svoja bogastva prednostno vlagali v konjeništvo, 
ki je v Angliji (predvsem zaradi stav) izjemno 
donosen posel. Dandanes so konjske dirke in vz-
reja dirkalnih konj na Otoku malodane povsem 
pod nadzorom arabskega kapitala. Za glavne-
ga klubskega stratega je bil že decembra 2009 
imenovan Roberto Manchini, ki je s svojo zno-
va prenovljeno ekipo v sezoni 2010–2011 (za 
predhodne prestope Yaye Toureja, Aleksandra 
Kolarova, Davida Silve, Maria Balottellija in 
drugih je bilo porabljenih 126 milijonov funtov) 
osvojil tretje mesto, leto pozneje pa je City osvo-
jil prvi naslov angleškega prvaka po 44 letih. Še 
več, prvo mesto na lestvici je bilo potrjeno v dra-
matičnem zaključku tekme med kluboma Man-
chester City in Queens Park Rangers. Sergio 
Aguero je z najbolj slavnim zadetkom v zgodo-
vini kluba manchestrske sinje modre spravil v 
delirij; pa ne samo zaradi odločilnega prodora 
in silovitega strela v mrežo, pač pa tudi zato, 
ker je istočasno na nov naslov računal še Man-
chester United, ki pa mu usoda tistikrat ni bila 
naklonjena. V sezoni 2011-2012 je Manchester 
City dokaj zgodaj izpadel iz vseh pokalnih tek-
movanj, v katerih je sodeloval. A nič zato. Prvi 
cilj arabskih lastnikov Manchester Cityja je bil 
dosežen – Premier liga je bila osvojena.

City, Manchester City (1. del)
Matjaž Ambrožič
foto: wiki

“

šPORT

Slovenke eno 
zmago do brona

Ljubljana je po sedmih letih v Športnem 
centru Squashland ponovno gostila Evrop-
sko ekipno prvenstvo v skvošu 3. divizije, 
na katerem je nastopilo 19 držav v ženski 
in moški konkurenci. Slovenska ženska 
reprezentanca je osvojila končno četrto, 
moška pa osmo mesto. Naslov so iz Lju-
bljane domov odnesli Izraelci in Danke.

Nove sezona 
motokrosa

Na prvi dirki evropskega prvenstva jugoza-
hodnega območja v motokrosu za voznice 
in voznike motorjev s prostornino do 65 
in 85 kubičnih centimetrov je slovenske 
barve zastopala šesterica dirkačev. Na 
progi Gazzane di Preseglie, ki se nahaja 
zahodno od Gardskega jezera, se je s 4. 
mestom v razredu EMX65 najbolje odrezal 
Tai Vidovič.

Jadralna pomlad 
na Obali

Velikonočna regata razreda optimist v 
Portorožu, spomladanski pokal za razre-
de ILCA v Izoli in regata evropskega po-
kala razreda 29er so na slovensko obalo 
po dveh letih premora zvabili skoraj tisoč 
jadralcev. Kljub težavam z vetrom so na 
tekmah lahko v sončnem vremenu uživali 
domači in tuji jadralci.

Neuspešna misija 
Katovice za risinje

Po desetletju se svetovno prvenstvo v 
hokeju ponovno vrača v Ljubljano, tokrat 
v Halo Tivoli, kjer se bodo risi med 3. in 8. 
majem borili za povratek v elitno divizijo. 
Slovenska ženska hokejska reprezentan-
ca je medtem z eno zmago in štirimi po-
razi zapustila poljsko mesto Katovice, kar 
pomeni, da se selijo divizijo nižje.

Zlata liga narodov v 
Šempetru

Zlata liga narodov, turnir elitnih ženskih 
evropskih ekip odbojke sede, bo poteka-
la v Sloveniji. Med 29. aprilom in 1. ma-
jem se bodo v Šempetru za naslov poleg 
Slovenije potegovale še Poljska, Madžar-
ska, Nemčija in Italija. Selektor domačink 
Simon Božič je pred tekmovanjem priznal, 
da ciljajo na sam vrh.
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>>> Sredi aprila je predsednik republike Borut Pahor sprejel 
združenje za pomoč pri demenci Spominčica, ki je predstavil po-
budo za ustanovitev sveta za za obvladovanje demence pri pred-
sedniku republike. Pahor je ob tem potrdil, da se zaveda, da je 
demenca poleg zdravstvenega tudi vse večji družbeni problem. 
Spomnimo – Pahor je v preteklosti že podprl nacionalni plan za 
demenco in bil častni pokrovitelj konference Alzheimer Europe, 
ko je bila ta leta 2015 v Ljubljani. Zaradi izredne promocije te ga 
pojava protestirajo v društvu »Ne pozabimo«, ki Pahorju očitajo, 
da hoče demenco še uradno zlorabiti v politične namene. 
Kot so spomnili tudi oni, je demence v naši politiki preveč, saj 
se nihče se več ne spomni, za kaj je šlo v zadevi Patria, TEŠ6 in 
celo pri izbrisanih, najhujši pa da je ravno Pahor, ki se praktič-
no »resetira« vsak mandat. Morda je res čas, da kakšno zadevo 
ohranimo v spominu - tudi na prihajajočih predsedniških volitvah. 
PRESS

>>> Po volitvah je obrambni minister v prvem nedeljskem 
odzivu glede izidov izjavil, da so “na olimpijskih igrah os-
vojili želeno medaljo”. Na to se je pritožil olimpijski komite 
Slovenije, ki Toninu očita zlorabo športa v obrambne 
namene. Kot so zapisali v izjavi, olimpijade vodi načelo 
»pomembno je sodelovati, ne zmagati«, kar pa Tonin, ki 
je menda ves slinast pričakoval nekakšno »zmago«, ni up-
ošteval. Toninu so še predlagali, da bolje ponotranji uni-
verzalno športno vodilo, če že opleta z njim v javnosti; lah-
ko bi naprimer kupil kak oklepnik manj in pred propadom 
rešil kakšno športno društvo. PRESS

>>> Vrhovni štab Levice je neg-
ativno presenetil volilni rezultat 
njihove stranke na volitvah minulo 
nedeljo; glede na odstotek volil-
cev, ki je za stranko glasoval (4,20 
%*) so bili prepričani, da so za njih 
glasovali samo hašišarji, ki jih v 
Sloveniji ne primanjkuje, sploh 
na primorskem. Menda naj bi jih 
k temu spodbudil celo sam svetli 
Mesec, ki je v nedavnem intervjuju 
priznal, da »sem pa tja kakšnega 

>>> Po Golobovi zmagi na parlamentarnih volitvah je slovenski plebs zajel val navdušenja, saj se 
bodo, sodeč po vseh sladkih besedah »kranjcem vendar zjasnila vremena«. Sicer sončno nebo 
namreč že vrsto let prekrivajo predvsem jate raznih vran, srak, krokarjev in drugih mrhovinarjev, kar 
pa je zelo moteče. Temne stvore bo prvi med golobi gotovo ugnal, saj je, kot vemo, simbol ljubezni, 
miru in inteligence. In znamenitih črno-belih drekcev. PRESS

>>> Vrhovni štab Levice je neg-

Levica skoraj spušila

>>> Sredi aprila je predsednik republike Borut Pahor sprejel 

Kdo je že Pahor?

Golob nad vrane

>>> Po volitvah je obrambni minister v prvem nedeljskem 

Športno- 
obrambni Tonin pihne«. K sreči se je kasneje številka nekoliko popravila, vrh stran-

ke pa si je ’oddahnil’, saj v javnosti nikakor nočejo dajati vtisa, da v 
stranki zastopajo zgolj ’hašišarje’. PRESS

>>> Volilce Levice (pa tudi druge) je vznemirila 
vest, da po poraznih volilnih izidih misli odsto-
piti celoten vrh stranke z Luko Mescem vred. 
Bili so namreč prepričani, da je stranka na vo-
litve poslala najboljšo možno ekipo, sedaj pa 
se v grozi sprašujejo, “kdo bi vodil stranko, če 
ne ravno najboljši”? PRESS

*4-20 je mednarodni hašišarski spoznavni znak, 20. 4. pa je vsakoletni ’praznik’ marihuane

ODHOD NAJBOLJŠIH?
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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: 20.000
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

Med vsemi, ki boste do 13. maja 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
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