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Digitalna 
pomoč za 
politično 
moč

Ko vse ostalo propade, »napumpa-
jmo« nekaj denarja v »prosti trg« in 

družbene neenakosti bodo izginile. Ali s 
parafrazo Marije Antoanete; »Če nimajo 
kruha, naj pač jedo bone.« 
     Po dveh turističnih in enem energetskem 
je vlada preusmerila še en kos javnega denar-
ja preko bonov v izbrani del gospodarstva. Del 
državljanov bo po zamisli ministra brez listnice, 
odgovornega za digitalno preobrazbo, Marka 
Borisa Andrijaniča iz vrst N.Si, prejel digital-
ni bon 2022 v vrednosti 150 evrov, ki ga bodo 
lahko zapravili za nakup računalniških naprav.
    Velikodušna pomoč. A le na prvi pogled. Po-
moči v obliki digitalnih bonov ne bo prejel sle-
herni državljan, temveč je Andrijaničevo min-
istrstvo zanje postavilo precej pavšalne pogoje. 
Sto petdeset evrov dobroimetja bodo pri fi nančni 
upravi za nakup računalniške opreme prejeli vsi 
dijaki in študenti ter starejši od 55 let, ki se bodo 
udeležili izobraževanj v digitalni pismenosti. V 
zadnjem trenutku, predvsem zaradi prigovarjan-
ja opozicijskih poslancev, je ministrstvo med 
prejemnike vključilo še osnovnošolce zadnje 
triade. Ministrstvo torej verjame, da digital-
ne pismenosti in fi nančne spodbude za nakup 
računalniške opreme ne potrebujejo mlajši od 
dvanajst let in odrasli med tridesetim in petin-
petdesetim letom. Minister Andrijanič je seve-
da pripravil izgovor: V prvem letu je poskušal 
z bonom osrečiti predvsem najbolj ranljive 
skupine, šolajoče in starejše, hkrati pa se je z 
omejitvijo spodnje starostne meje poskušal izog-
niti povečanju spletnih zlorab. »Od oka« torej. 
    Zakon o digitalni vključenosti sicer pred-
videva možnost vsakoletnega razdeljevanja 
digitalnih bonov, torej bo imela tudi prihodnja 
vlada priložnost po svojih merilih razdeljeva-
ti »bonbončke socialnega miru«. A problem 
vavčerizacije državne politike ni v tem, kam se 

NAMESTO UVODNIKA

“

Digitalna pismenost in opremljenost 
prebivalstva sta pomembni, a precej 

neplodni, če so družbeni podsistemi, ki 
urejajo vsakdanje življenje državljanov, 

analogni ali v najboljšem primeru zelo 
ponesrečeno digitalizirani.

javni denar, ki se ga s pomočjo vavčerjev us-
merja v določene gospodarske panoge, izteka, 
temveč v samem temelju vavčerizacije. Kaže 
namreč, da oblast nima razdelane ideje o tem, 
kako trajnostno, strateško, preudarno in kar 
je še takih besed, upravljati z državo in zato 
z enkratnimi fi nančnimi »bonbončki« zgolj 
sanira področja, ki v javnosti sprožajo največ-
je ogorčenje. S pomočjo digitalnih bonov ne 
bodo občutneje obogateli prejemniki, temveč 
predvsem podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo 
računalniških pripomočkov. Še enostavneje 
bodo zaslužili izvajalci subvencioniranih izo-
braževanj za digitalno vključenost, ki bodo 
jeseni izbrani na razpisu in bodo subvencije 
prejeli na račun neposredno iz državne blagajne. 
     Hkrati s smotrnostjo takšnega načina fi nan-
ciranja določenih gospodarskih panog in družb, 
se pojavlja vprašanje, v kolikšni meri digitalni 
boni nagovarjajo samo digitalizacijo. Digital-
na pismenost in opremljenost prebivalstva sta 
pomembni, a precej neplodni, če so družbe-
ni podsistemi, ki urejajo vsakdanje življenje 
državljanov, analogni ali v najboljšem primeru 
ponesrečeno digitalizirani. Po domače: Še tako 
sodobna tehnologija in izjemno poznavanje dig-
italnega sveta sama po sebi ne bosta odpravila 
neskončnih vrst in zmed na upravnih enotah, 

neprestane mimobežnosti pošte, telefonskega 
naročanja na nepregledne vrstne rede v zdra-
vstvu ali fi zičnega plačevanja računov, če našte-
jemo samo najočitnejše poddigitalizirane pod-
sisteme. 
     Kljub temu da minister Andrijanič zagotavlja, 
da ne gre za predvolilne »bonbone«, ker bodo 
prvi prejemniki svoje vavčerje lahko unovčili 
šele po volitvah, digitalni vavčerji nagovarjajo 
volivce iz dveh ravni. Prva je neposredna. Vlada 
jim daje denar za raznorazne luksuzne dobrine, 
ki si jih zaradi slabega socialnega stanja, kar 
je posledica neoliberalnih politik vseh pretek-
lih vlad, ne morejo privoščiti. Druga raven pa 
služi ravno zakrivanju in krpanju sistemskih 
napak, ki jih neoliberalni kapitalizem povzroča. 
Vlada namreč z neumornim vlaganjem preko 
državljanov v arbitrarno določene gospodarske 
sektorje sporoča, da bo denar davkoplačeval-
cev – puhlica, s katero vladajoči največkrat 
demonizirajo odtekanje javnega denarja v njim 
neljube smeri – na voljo vsakič, ko bo kakšen del 
gospodarstva v škripcih. Bruto domači proizvod 
je namreč svetinja, še več, branik družbe, kot jo 
poznamo.   
   Nič ne de, da si številni prejemniki raznoraznih 
bonov želijo le izboljšanje pogojev za življenje v 
družbi. Torej družbi, kot je še ne poznamo. 
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KAKO GRADBENI LOBI 
ODIRA KUPCE STANOVANJ 

V KOPRU ?

LOKALNO

Po več kot letu dni raziskovanja vzrokov za 
absurdno visoke cene novih stanovanj v Ko-

pru, zbiranja podatkov, informacij in povezav 
med na prvi pogled nepovezanimi dogodki so 
se kljub številnim polenom, ki so nam jih ta čas 
metali pod noge, naše domneve o obstoju grad-
bene hobotnice v Kopru izkazale za resnične 
– združba pod vodstvom nekdanjega župana 
Popovića je pred leti v Kopru skovala in nato 
uresničevala načrt ugrabitve koprskega trga sta-
novanjskih novogradenj na način, da bi samo 
izbrani lahko gradili in prodajali stanovanja v 
Kopru ter posledično tudi poljubno višali cene 
novih stanovanj. To se je še dodatno potrdilo z 
dokumentacijo po tem, ko smo jo končno prejeli 
od Mestne občine Koper in drugih. Za potrebe 
tega prispevka združbi, ki je poskrbela za neno-
rmalno visoke cene stanovanj v Kopru pravimo 
»gradbena hobotnica«. 
     Dejstvo je, da Koprčani plačujemo stano-
vanja vsaj 30 odstotkov dražje, ker je koprska 
gradbena hobotnica nezakonito v kali zatrla vso 
gradbeno konkurenco - domače gradbince. Tako 
je ustvarila sistem v katerem je samo eno pod-
jetje lahko več kot desetletje kot edino kupovalo 
zemljišča primerna za stanovanjsko gradnjo in 
na njih gradilo stanovanja za prodajo. V odsot-
nosti konkurence je podjetje samo diktiralo rast 
cen stanovanj v Kopru in tako kupcem teh sta-
novanj iz žepa vzelo približno 30 % več denarja 
kot bi jim ga, če prej ne bi izrinilo konkurence. 
Zato Koprčani za svoj denar dobimo 30 % manj 
stanovanjske površine. 
     Država prodajnih cen stanovanj ne reguli-
ra ali nadzira, temveč so prepuščene tržišču 
na katerem naj bi več podjetij ustvarjalo večjo 
ponudbo pri prodaji stanovanj in s konkurenčno 
ceno tekmovalo za kupce teh stanovanj. V ko-
likor se s tržišča odstrani konkurenco, tako, da 
lahko zgolj tvoje podjetje gradi in prodaja stano-

vanja, kupci nimajo izbire in jih lahko v odsot-
nosti konkurenčne ponudbe kupijo le od tebe. 
Zato lahko lastniki tega podjetja cene stanovanj 
navijejo v nebo. Oseba, ki rešuje stanovanjski 
problem, ima tako v Kopru zgolj dve izbiri - ali 
ostane v podnajemu ali plača oderuško ceno no-
vega stanovanja. Izbira je bolj kisla saj zaradi 
pomanjkanja stanovanj in oderuških cen novo-
gradenj rastejo tudi najemnine.
     Večina zemljišč primernih za gradnjo večje-
ga števila stanovanj je praviloma v lasti lokalne 
skupnosti, konkretneje občin. Občinam zakon 
nalaga obvezo, da pri prodaji zemljišč izberejo 
kupca na javni dražbi, ki naj bi zagotovila dvoje: 
da se za zemljišče iztrži čim višjo kupnino, ki 
se nato steče v občinski proračun in ta, da se 
s prodajo zemljišč različnim kupcem zagotovi 
konkurenco pri gradnji in prodaji stanovanj.
    Če se občina izogne omenjeni zakonski ob-
vezi, lahko vsa za gradnjo stanovanj primerna 
zemljišča za nižjo kupnino pristanejo v rokah 
enega samega podjetja, kar v praksi kupce sta-
novanj najbolj udari po žepu. Ravno to se je za 
časa županovanja Borisa Popovića zgodilo v 
Kopru - ne po naključju. 
    Da je bilo temu tako, poleg dokazov, ki jih 
hranimo v uredništvu, priča tudi več odmevnih 
koprskih afer o katerih so mediji v preteklosti že 
poročali – naj omenimo samo vrh ledene gore: 
problematični Mandarićev nakup zemljišč Ton-
city, neuspelo prodajo teh zemljišč Kraškemu 
zidarju, izbiro Grafi sta namesto Mandarićevega 
podjetja MM Investicije za občinskega hišnega 
gradbinca, prodajo občinskih zemljišč Graf-
istu brez javne dražbe (Solis, Levji grad, …), 
obračun Grafi sta z Mandarićem prek spremem-
be namembnosti Mandarićevega gradbišča Ton-
city v park, referendum o tem »parku«, ...  
    Krenimo od začetka.  
    Leta 2007 je še relativno mladi župan Popović 

Kako je za časa Popovića nastala gradbena hobotnica, ki še 
danes Koprčanom ob nakupu stanovanja vzame iz žepa 

dodatnih 30 %? 

nedolgo po prevzemu vodenja občine spoznal, 
da občinsko srebrnino predstavljajo predvsem 
zemljišča v lasti občine, ki so primerna za 
poselitev in pozidavo. Posvetilo se mu je, da bi 
lahko, če jih vsa spravi v roke enega podjetja, 
skupaj z njim določal cene stanovanj in njiho-
vo število v Kopru. Za izvedbo takega načrta je 
potreboval partnerja, nekoga, ki se spozna na iz-
vedbo nepremičninskih in gradbenih projektov.
   Sprva je to vlogo namenil ameriškemu 
poslovnežu Milanu Mandariću in njegovemu 
podjetju MM Investicije (sekundarno vlogo - 
predvsem zavoljo gradbenih referenc - pa grad-
benemu podjetju Kraški zidar). Prvi konkreten 
korak je v praksi predstavljal Mandaričev nakup 
zemljišča Toncity za katerega je odštel približno 
4,3 milijone evrov denarja in drugi del kupnine 
(3 milijone EUR) s stanovanji. Nato je zem-
ljišče, ne da bi vanj karkoli investiral, prodal 
Kraškemu zidarju za kar 24 milijonov evrov. 
Za prodajo zemljišč je Mandarić, enako kot prej 
pri nakupu zemljišč, angažiral takrat mladega in 
ambicioznega odvetnika Francija Matoza. Med 
tem, ko so organizatorji posla čakali na 24 mili-
jonov kupnine, je zadeva romala na tožilstvo, ki 
je dvignilo obtožnico in Kraški zidar je v stra-
hu pred posledicami od posla odstopil. Težko 
pričakovani milijoni evrov lahkega zaslužka so 
za gradbeno hobotnico v Kopru tako izpuhte-
li v zrak. Nezadovoljen z neuspelim poskusom 
preprodaje zemljišča Kraškemu zidarju se je 
Mandarič leta 2012 odločno odrekel zavezništ-
vu s Popovićem, s katerim sta nato še leta javno 
vodila različne spore. 
    Ker se Mandarić v Popovićevih očeh ni izka-
zal, je Popović za izvedbo prepovedanega načrta 
potreboval zanesljivejšega partnerja nad katerim 
bi imel več moči in vpliva. Prepoznal ga je v 
lokalnem gradbenem podjetju Grafi st, ki mu je 
namenil vlogo ekskluzivnega gradbinca v Kop-

RAZKRIVAMO !

Ur.



4 T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -   š t .  9  -   1 5 .  a p r i l  2 0 2 2

ru in svoj bodoči prispevek k povečanim prihod-
kom podjetja po mnenju poznavalcev zavaroval 
najverjetneje tako, da naj bi kot tihi družbenik 
prevzel polovico Grafi sta v last.
   Pridobiti v Grafi stovo last vsa za gradnjo prim-
erna občinska zemljišča, kljub temu, da je Popo-
vić sam vodil občino, niti slučajno ni bila lahka 
naloga in nekdanji župan se je tega zavedal. Na-
jprej je Grafi st zasul s številnimi javnimi naročili 
in projekti – predvsem pri vzdrževanju, obnovi 
in izgradnji prometne in kanalizacijske infras-
trukture, da bi ga fi nančno okrepil in pripravil 
na izvajanje načrta. Občinske strokovne službe 
so, zaradi povečanega obsega sodelovanja, Graf-
ist kmalu obravnavale kot da je malodane del 
občine in tudi v javnosti je bil hitro prepoznan 
kot hišni gradbinec Mestne občine Koper, ki la-
hko zaobide ustaljene postopke poslovanja.
    Leta 2012 je takratni župan Popović uspel 
doseči, da je občina svoj del objekta Solis - 
mimo vednosti javnosti in brez javnega razpisa 
- prenesla v last Grafi sta. Nedvomno zavedajoč 
se nezakonitosti takega prenosa (brez javnega 
razpisa) so v proces prenosa kot vmesni člen 
dodali gradbeno podjetje Primorje tako, da je 
občina Solis formalno prodala Primorju, ta pa 
ga je še isti dan, ne da bi se prej vpisal v zem-
ljiško knjigo, prodal Grafi stu. Občina je brez 
razpisa prodala pomemben del Solisa podjetju 
Primorje, slednje pa isti dan naprej Grafi stu. Ta 
manever je zavedel vse, ki so poskusili ugotoviti 
kaj se je dejansko zgodilo. Zahvaljujoč temu se 
je primer izognil kazenski preiskavi. 
     Tudi jeseni 2011 je občina z neposredno 
pogodbo (namesto z javnim razpisom) prodala 
Grafi stu cca. 14.000 kvadratnih metrov občins-
kega zemljišča po precej ugodni ceni – območje 
domačini poznamo kot Levji grad. 
     Kljub prodajam Solisa in Levjega gradu 
Grafi stu je bila pot do Popovićevega cilja še zelo 
dolga. Neposlušni Mandarić si je sredi Kopra 
še vedno lastil zemljišče na katerem bi lahko 
zgradil preko tisoč stanovanj, zato so morali pri 
hobotnici zavihati rokave in pohiteti. Leta 2018 
je Popović dal Mandarićeva zemljišča z odlo-
kom spremeniti v park. S tem dejanjem je Graf-
ist ostal edini, ki lahko gradi stanovanja v Kop-
ru. Da je hobotnica slavila uspeh, se lahko vsi 
prepričamo iz tega, da zadnjih nekaj let v Kopru 
izključno Grafi st prodaja stanovanja – v objektu 
Solis in projektu Levji grad – in to po izjem-
no visokih cenah nad 4.000 evrov, v določenih 
primerih po pet in več tisoč evrov za kvadrat-
ni meter, kar za več kot 30 odstotkov presega 
pričakovane cene. 
   Ko je stečajni upravitelj Primorja želel leta 
2017 na javni dražbi prodati 7.600 kvadratnih 
metrov zazidalnega zemljišča na Markovcu (na 
Beblerjevi ulici) iz stečajne mase Primorja, je 
tri dni pred dražbo Mestna občina Koper pod 
vodstvom Borisa Popovića na območju tega 
zemljišča za dobo štirih let z odredbo prepreči-
la gradnjo in posledično tudi prodajo dotičnega 
zemljišča. Naj samo omenimo, da je zemljišče 
danes v lasti Grafi sta – Popovićeva blokada je 
100-odstotno učinkovala.
   Tako kot pred tem v primeru Primorjevega 
zemljišča na Markovcu se je tudi za območje 

Toncity nekdanji župan Popović odločil župans-
ka pooblastila zlorabiti v prid uničenja Grafi s-
tove konkurence tako, da je dal z odlokom razgl-
asiti Mandarićevo gradbišče Toncity za park. S 
tem je Popović uspel Mandariću preprečiti grad-
njo stanovanj.
     Namen odloka o parku ni bil samo ta, da Man-
dariću začasno prepreči gradnjo, ampak tudi ta, 
da se projekt Toncity blokira tako dolgo dokler 
odlok ne povzroči bankrota projekta - z željo, da 
zemljišče po bankrotu močno pod njegovo real-
no vrednostjo na javni dražbi odkupi Grafi st. Da 
bi Mandarić uspel prodati zemljišče, ki mu je 
župan določil namembnost parka, komu druge-
mu kot Grafi stu, v Kopru enostavno ni bilo ver-
jetno. Ko bi do zemljišča prišel Grafi st, bi odlok 
o parku Popović najverjetneje hitro umaknil.
    Primer preprečevanja gradnje gospodu Man-
dariću je predstavljal tudi jasno opozorilo dru-
gim potencialnim investitorjem, ki so morda 
razmišljali o vstopu na trg gradnje stanovanj v 
občini Koper – opozorilo na to kaj jih čaka, če 
bodo predstavljali konkurenco Grafi stu v Kopru. 
     Ko bi Grafi st uspel pridobiti tudi to Man-
darićevo zemljišče, bi s tem v svojih rokah zbral 
čisto vsa za gradnjo večjega števila stanovanj 
primerna zemljišča v Kopru. Popovićev načrt 

je takrat tekel kot po maslu in kazalo je, da bo 
večno tako.
    Nato je Popović leta 2018 izgubil volitve. 
  To je premešalo karte v Kopru. Odvetnik 
Matoz kmalu za tem ponudi roko Grafi stu pri 
reševanju zapletov pri projetu Solis – in to v 
času, ko Mandariću pri projektu TonCity voda 
že pošteno teče v grlo. Bližal se je namreč dan 
(1.8.2020), ko bi Mandarićevo zemljišče TonCi-
ty bilo prodano na dražbi z namenom poplačila 
na njem vpisanih hipotek -  kar bi na stežaj odpr-
lo vrata Grafi stu, da tudi to (še edino preostalo 
zemljišče v Kopru) kupi močno pod ceno. 
     Dva meseca pred dražbo je Grafi stu in njegov-
im partnerjem pri projektu ugrabitve koprskega 
stanovanjskega trga štrene premešalo izolsko 
podjetje Elta, ki je odkupilo del Mandarićevih 
zemljišč Toncity in mu dodatno posodilo dobra 
dva milijona evrov za poplačilo vseh hipotek na 
zemljišču v izogib bankrotu. 
    Nova občinska oblast pod vodstvom Aleša 
Bržana se že kmalu po volitvah odloči, da 
Popovićevega izsiljevalnega odloka o Cen-
tralnem parku ne bo zagovarjala ali ohranila v 
veljavi, saj se je poleg razlogov zaradi katerih 
ga je Popović dal sprejeti zavedala tudi pereče 
stanovanjske stiske v Kopru in potrebe po novih 

Koliko lovk ima 
hobotnica? 

LOKALNO
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Ko govorimo o koprski gradbeni hobotnici, imamo 
v mislih neformalno združbo nastalo pod taktirko 
nekdanjega koprskega župana Borisa Popovića. 
Čeprav je jasno, da sta del koprske gradbene 
hobotnice vsaj podjetje Grafi st kot operativni 
izvajalec in nekdanji župan Boris Popović, ki naj bi 
bil skriti solastnik Grafi sta, je jasno tudi to, 
da omenjena brez pomoči drugih ne bi zmogla 
izvajati zastavljenega načrta za vzpostavitev in 
ohranjanje monopola pri stanovanjski gradnji v 
Kopru. 
Za to je bilo potrebno sodelovanje več deset 
različnih tehničnih in pravnih strokovnjakov, javnih 
uslužbencev ter funkcionarjev. 
Danes še ni jasno kdo izmed teh je sodeloval 
prostovoljno, kdo v dobri veri, da samo opravlja 
svoje delo, kdo je bil že od začetka del hobotnice, 
koga so v to primorali in koga zavedli ter kje je meja 
med zasluženo provizijo ter trgovino z vplivom ... 
Zato se v pričujočem prispevku nismo posvečali 
njihovim motivom in vlogi. Za to bo še dovolj pros-
tora ob podrobnejših predstavitvah naših ugoto-
vitev v zvezi s konkretnimi rabotami koprske grad-
bene hobotnice v naslednjih številkah. 
Tokrat smo se posvetili ključnima akterjema – 
vodji hobotnice in podjetju Grafi st v katerega so 
naložili praktično vse kar so uspeli pridobiti z 
izvajanjem opisanega 
načrta.

stanovanjih. Tudi zato se novi župan Aleš Bržan 
odloči izbrisati odlok o parku in zemljišču vrniti 
prvotni namen – gradnjo stanovanj. 
      Za gradbeno hobotnico, ki ji je uspelo ugra-
biti trg stanovanjske gradnje v Kopru, je bil to 
jasen znak, da se bliža konec obdobju, ko so la-
hko sami določali količino in cene stanovanj na 
trgu v Kopru ter na račun tega kovali ogromne 
dobičke. Toda temu se niso bili pripravljeni 
odreči. Zato se je nekdanji župan Popović, ko 
je ostal brez županskih pooblastil, odločil zlo-
rabiti instrument referenduma in tako z refer-
endumom preprečiti izbris parka ter še naprej 
ohraniti Grafi stov monopol v Kopru. Vendar so 
prebivalci prepoznali kaj se skriva za Popoviće-
vo ljubeznijo do parkov – želja, da z referendu-
mom poskusi zaščititi svoje interese v Grafi stu 
in se posledično na vse pretege trudi ohraniti 
Grafi stov monopol - zato je bil Popović prepričl-
jivo poražen na lastnem referendumu.
    Kljub temu, da je že takrat sodeloval z Man-
darićevim rivalom Grafi stom, se je v procesu 
priprave sporazuma med občino in lastniki zem-
ljišč Toncity kot glavni pogajalec Mandarićeve-
ga podjetja MM Investicije na sestanku pojavil 
odvetnik Franci Matoz.
    To nelogičnost so za Megafon potrdili v 

družbi Elta. Zaupali so nam, da je bil med ref-
erendumsko kampanjo za umik odloka o parku 
gospod Milan Mandarić, ki je imel največ in-
teresa za umik Popovićevega odloka, praktično 
neviden in neslišen. Celo več kot to: dejali so, da 
je udarna gradiva za referendumsko kampanjo, 
ki so razkrivala povezanost Popovića, njegove-
ga odloka o parku in monopola podjetja Graf-
ist nekdo (ime hranimo v uredništvu) iz Man-
darićeve ekipe posredoval Grafi stu. Izvedeli 
smo, da so zavoljo tega manj kot tri dni pred ref-
erendumom morali pri Elti, ki je bila organiza-
torica predreferendumske kampanje, zamenjati 
vsebino več deset tisoč informativnih letakov. 
   Kako je danes?
  Grafi st danes nima več monopola pri gradn-
ji stanovanj v Kopru. Na zemljišču Toncity la-
hko tako družba Elta kot tudi podjetje Milana 
Mandarića (MM Investicije) zgradita več sto 
stanovanj. Predvsem zavoljo tega je Grafi st pred 
kratkim objavil, da začenja gradnjo »poslovne-
ga objekta s 170 stanovanji« (?) na območju 
mesta znanim pod nazivom Levji grad. Grafi st 
pospešeno prodaja stanovanja tudi v poslov-
nem objektu Solis. Ali to pomeni, da se je do 
nedavnega nedotakljivi Grafi st sprijaznil z ob-
stojem konkurence v Kopru in s tem, da bo 

stanovanja, vsled obstoja konkurence, moral 
prodajati po normalnih cenah, bomo še imeli 
priložnost videti. Praksa kaže, da je malo ver-
jetno, da se bo nekdo, ki je več kot desetletje 
s prepovedanimi sredstvi pometal s konkuren-
co in odiral kupce stanovanj v Kopru, odločil 
kar prenehati s tem kar mu je več kot desetletje 
prinašalo ogromne zaslužke. Tudi izjave refer-
endumskega poraženca Popovića po samem ref-
erendumu kažejo, da se ne namerava odpovedati 
koristim, ki mu jih prinaša Grafi stov privilegij 
ekskluzivne gradnje. Dan po referendumu je za 
časopis OBALAplus izjavil: »Gradnjo (Toncity, 
op.ur.) je treba preprečiti!« 
     Bo gradbeni hobotnici uspelo nadaljevati 
blokado gradnje stanovanj s strani Elte in MM 
investicij ter morebitnih drugih, ki bi si drznili 
odločiti za gradnjo stanovanj v Kopru? Počaka-
jmo in čas nam bo pokazal. Ni pa nam treba 
čakati na to, da vprašanja o odgovornosti zaradi 
nezakonitih prodaj občinske zemlje (in posle-
dično ničnosti teh pogodb), kakor tudi vprašanje 
odgovornosti posameznikov za zlorabo položaja 
dobijo epilog pri organih pregona in na sodišču.     
    Zato bomo o konkretnih ravnanjih gradbene 
hobotnice v Kopru pisali tudi v naslednjih šte-
vilkah. “
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Zdaj so me pa zmedli. Lep 
pozdrav iz Verda. . Žiga

Prosim ne zapišite zraven mo-
jega imena, ker imam prijatelje 
v Rimu in se bojim, da bi se mi 
odpovedali, če bi videli tole. XX

Fantoma sem dokazala, 
da imam večjega!:) Anja

V Pragi tudi babuške niso 
več to, kar so bile. Na srečo 
smo še vedno našli poceni 
pivo. Lovro

Tip že nekaj dni protestira. Ampak 
kljub vsem tem besedam nisem 
uspela izvedeti proti čemu? Eva

Ste naredili na izletu kakšno do-
bro fotografi jo? Bi se radi pohvalili z 
izdelkom vašega malčka? Vas kaj teži 
in bi to radi izrazili v pismu? Ne veste 
kdo bi objavil vaš kolaž? Pišite nam 
na razglednice@megafon.si ! Poslano 
bomo z veseljem objavili.
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PARLAMENTiRANJE

To jim je preprečila opozicija, ki je vložila 
predloge za razpis posvetovalnega referen-

duma o spremembah Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih, Zakona o so-
cialno varstvenih prejemkih ter Zakona o elek-
tronskih komunikacijah in, po protestih znan-
stvene akademije najbolj perečem, poskusu 
sprejema odloka o preoblikovanju samostojnega 
visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski 
inženiring Novo mesto. O razpisu referendumov 
bodo tako morali poslanci odločati na prihodn-
ji seji, ki jo bodo – če ne bo kakšnih nepričak-
ovanih izjem v delovanju parlamenta pred volit-
vami – sestavljali novoizvoljeni člani. 

     Kot zadnje delovno telo državnega zbora se 
je v skladu s terminskim načrtom sestala Pre-
iskovalna komisija za ugotavljanje domnevnega 
pranja denarja v NKBM d. d. zaradi domnevne-
ga nezakonitega fi nanciranja politične stranke 
SDS in domnevnega nezakonitega fi nanciran-
ja volilne kampanje SDS za predčasne volitve 
poslancev v Državni zbor 2018, ki je zaslišala v 
Telekomu zaposlena Ajdo Brlec in Cvetka Srše-
na. Brlec in Sršen sta se do sedaj vsakič izognila 
sodelovanju na zaslišanju preiskovalne komisi-
je, kjer bi morala pričati o načinu sklepanja po-
godb državnega podjetja za fi nanciranje medijev 
blizu vladi, ki so sicer v zasebni lasti – deni-

Častni Krog

mo Nova24TV, Demokracija ali več kot 30 
bojda lokalnih spletnih portalov. Enkrat zaradi 
bolezni, drugič zaradi odsotnosti njihovega poo-
blaščenca Francija Matoza, odvetnika korup-
tivnih načel Slovenske demokratske stranke in 
njenega univerzalnega kadra za nadzorne svete.  
       Nazadnje sta se zaslišanju izmaknila z 
zahtevo po izločitvi nekaterih članov komisije, 
ki jo je Matoz predsedniku komisije Gregorju 
Periču iz stranke Abstraktno izročil le eno uro 
pred napovedanim zaslišanjem. Komisija je zato 
sklenila, da Sršena in Berlec privede prisilno. 
          Se vidimo v naslednji vojni! 

Parlament v volilnem mesecu ne zaseda več, svoje delo je zaključil na 99. seji, kjer je opozicija v 
zadnjem trenutku po skrajšanem postopku, mimo ustaljenih pravil ter ob odsotnosti javne razprave 
in dialoga skušala sprejeti korenite spremembe na področju socialne politike in socialnega dela ter 
javno šolstvo podrediti interesom vladajočih strank. 

“

Jaka Virant
foto:STA/Daniel Novakovič
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Občina Izola si že dalj časa prizadeva za 
trajnostno in ljudem prijazno okolje. Med 

trajnostne ukrepe sodi tudi uporaba javnega 
prostora za pešce ter okolju prijaznih, breze-
misijskih vozil. 

Občina je tako v letošnjem letu pristopila k nabavi dveh električnih 
minibusov, ki bosta pripomogla k bolj trajnostni vrsti prevoza in bosta od 
poletja dalje na voljo prebivalcem za prevoz pri vsakdanjih opravkih v 
Izoli, predvsem pa naj bi doprinesla k razbremenitvi pločevine v mestnem 
središču in bolj zdravemu okolju. K temu bo pripomogla tudi uvedba ob-
močja za pešce na Sončnem nabrežju med poletnimi vikendi ter uporaba 
turističnega vlakca, ki bo kot že nekaj let do sedaj skrbel za okolju prija-
zen turistični ogled Izole in njenih znamenitosti.
     Z rebalansom proračuna, ki so ga svetniki potrdili na svoji zadnji redni 
seji, so bila zagotovljena sredstva za nabavo dveh električnih minibusov 
in delovanje službe za prevoze z njimi. Občina si prizadeva pridobiti velik 
del potrebnih sredstev za nabavo e-minibusov s prijavo na javni razpis 
Eko sklada za nepovratna sredstva v višini 80 % nabavne vrednosti vozil. 
Glede na zahteve razpisa bosta e-minibusa služila za prevoz oseb in nji-
hove prtljage ter opremljena z najmanj petimi sedeži poleg voznikovega. 
V prvi vrsti bosta namenjena manj mobilnim prebivalcem Izole za lažjo 
dostopnost do najpomembnejših javnih ustanov in storitev ter povezavo 
obmestnih javnih parkirišč do mestnega središča. Če bo Občina Izola us-
pešna na razpisu, načrtuje prevzem vozil še pred turistično sezono.

LOKALNO

Na Sončnem nabrežju 
prostor za pešce, 
e-minibusa in 
turistični vlakec 
Barbara K. Š., Kabinet župana, uredništvo

Poletni vikendi na 
Sončnem nabrežju 
za pešce
Izola - Kot že nekajkrat do sedaj bo občina 

namenila del javnega prostora med poletnimi 
vikendi pešcem. 
     Vozišče Sončnega nabrežja bo od Trga Republike do Velikega trga 
med vikendi (petek, sobota in nedelja) od 17. junija do vključno 11. sep-
tembra med 19. in 23. uro namenjeno pešcem in spremljajoči turistični 
ponudbi. V tem času ne bo mogoče voziti po Sončnem nabrežju, zato bo 
primerneje pustiti svoje jeklene konjičke na obmestnih javnih parkiriščih 
in se sprehoditi po starem mestnem jedru ali uporabiti e-minibuse za dost-
op do centra Izole. Spoštovanje območja za pešce bodo nadzirali redarji 
in posebno razpoznavno oblečeni reditelji kot del obogatitve turistične 
ponudbe. Podobna ureditev se je v preteklosti že pokazala kot dober 
ukrep, zato jo občina v nekoliko spremenjeni obliki ohranja tudi letos 
– vsekakor z namenom ureditve Izole kot prijetnega kraja za bivanje in 
trajnostne turistične destinacije.

Izola - Občinski svet Občine Izola je na svoji 
zadnji seji sprejel pravilnik o brezplačnem 

prevzemu azbestnih odpadkov. Izola se tako 
pridružuje akciji sosednjih občin Slovenske Istre 
in bo upravičencem krila stroške brezplačne-
ga prevzema tovrstnih odpadkov na območju 
občine. Akcija bo trajala najdlje do 31. oktobra 
oziroma. do porabe proračunskih sredstev.
     Podobna aktivnost je v bližnjih občinah naletela na izredno dober 
odziv. V želji, da bi imeli tudi Izolani možnost varno oddati azbestne 
odpadke, je občina pripravila ustrezno pravno podlago in zagotovila pro-
računska sredstva v višini 20.000 evrov. Javno podjetje Komunala Izola 
bo kot upravljavec zbirnega centra prevzelo azbestni material, seveda ob 
upoštevanju vseh predpisanih pogojev. Če bo akcija pri Izolanih dobro 
sprejeta, bo načrtovana tudi v bodoče.
    Cilj zagotavljanja brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov je skrbeti 
za zdravo okolje in spodbujati zamenjavo nevarnih materialov z okolju in 
zdravju prijaznejšimi. Upravičenci do brezplačnega prevzema odpadkov 
so lastniki, solastniki in najemniki zasebnih objektov oziroma zemljišč 
na območju občine Izola. Za vsak objekt ali zemljišče se pravica do brez-
plačne oddaje azbestnih odpadkov uveljavlja enkrat, upravičenci pa lahko 
brezplačno oddajo največ dve toni azbestnih odpadkov.
    Pred oddajo v zbirni center bo treba izpolniti obrazec v slovenskem ali 
italijanskem jeziku, ki ga bosta občina in JP Komunala Izola v kratkem 
objavili na svoji spletni strani. Upravičenci ga bodo izpolnili in posre-
dovali v pregled ter potrditev na Občino Izola in ga predložili ob oddaji 
azbestnih odpadkov, najkasneje 30 dni po prejetju potrjenega obrazca. 
Odpadke bodo občani lahko oddali v Zbirnem centru Komunale Izola od 
ponedeljka do petka od 8. do 15. ure. Za zavarovanje in prevoz materiala 
bodo morali uporabniki poskrbeti sami.
    Občane opozarjamo na primerno zaščito in dosledno upoštevanje 
predpisov s področja ravnanja z azbestnimi odpadki. Zdravju škodljivih 
azbestnih vlaken, ki se sproščajo iz polom ljenega ali poškodovanega ma-
teriala, ne vidimo s prostim očesom, jih ne vohamo in ob vdihavanju ne 
zaznamo, zato je treba pri delu ravnati zelo previdno.
     Pri odstranjevanju materiala, ki vsebuje azbest, si zagotovite delov-
no obleko za enkratno uporabo, delovne gumijaste rokavice in masko s 
posebnimi fi ltri za zaščito dihal. Material iz azbesta je priporočljivo pred 
odstranjevanjem zmočiti z vodo pod nizkim tlakom. Ne smete ga lomiti, 
saj se pri tem sproščajo v zrak nevidni in nevarni delci. Pred transportom 
ga je treba ustrezno zaščititi. Najbolje ga je naložiti na leseno paleto, ob-
loženo z gradbeno folijo ter ga neprepustno oviti v polietilensko folijo.

Občina nudi Izolanom 
brezplačni prevzem 
azbestnih odpadkov

“

“ “
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LOKALNO

Koper - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, direk-
torica družbe Deos Irena Vincek in koprski župan Aleš Bržan so z odkritjem temeljnega kam-

na simbolično obeležili začetek gradnje enega najsodobnejših centrov za starejše pri nas. V njem 
bo varno zavetje našlo 275 oskrbovancev, svoja vrata pa bo odprl tudi tistim, ki bodo želeli svoj čas 
preživeti aktivno in sproščeno, v družbi svojih najbližjih.

Odkrili temeljni kamen 
za gradnjo Centra za starejše

Občina Koper, uredništvo
foto: DEOS

»Želimo si, da bi nov center za starejše tudi zares 
postal stična točka med stanovalci in prebivalci 
bližnje okolice, predvsem pa mesto srečevanja 
različnih generacij,« je ob tej priložnosti pove-
dala Irena Vincek direktorica družbe Deos. 
     V Olmu bodo zgradili večji objekt, ki pa 
bo razdeljen na več manjših gospodinjskih enot. 
Več kot polovica sob bo enoposteljnih, poleg 
tega pa bodo na voljo tudi dvoposteljne sobe. V 
pritličje bodo umestili dva oddelka za osebe z 
demenco, v atriju pa terapevtski vrt. V sklopu 
objekta bo delovala manjša kavarna, v okolici 
pa bodo uredili park s sprehajalnimi potmi, kjer 
bodo svoj prosti čas preživljali tako stanovalci 
doma kot tudi okoliški prebivalci.

Da bo Koper z novim centrom za starejše dobil 
nov prostor za srečevanje različnih generacij, 
je prepričan tudi minister za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler 
Kralj. Zanj je pomembno zlasti spoznanje, da se 
najranljivejših ne umika več iz družbe, ampak 
se jih vključuje in postavlja v središče našega 
življenja.
    »Nov objekt ne bo le bivališče, ampak pravi 
dom za 275 stanovalk in stanovalcev, ki potre-
bujejo oskrbo. Prostor za zaslužen počitek in 
ustvarjanje, varno bivalno okolje, v katerem si 
bodo dneve lahko zapolnili z dejavnostmi, ki jih 
osrečujejo, navdihujejo ali sproščajo. Predvsem 
pa bo priložnost za sklepanje novih prijateljstev 

in spletanje socialne mreže, v kateri ni prostora 
za osamljenost,« je novo pridobitev pozdravil 
koprski župan Aleš Bržan.
    Koprski center za starejše bo že deveti dom 
za starejše v Sloveniji, ki deluje pod okriljem 
družbe Deos. Zaposloval bo 140 ljudi, ki jim 
želijo zagotoviti dobro in spodbudno delov-
no okolje, svojim oskrbovancem pa čim boljše 
bivalne pogoje in kakovostne storitve. S tem 
namenom že nekaj let zagotavljajo kadrovske 
štipendije in izvajajo različna izobraževanja za 
zaposlene, povezali pa so se tudi z območno 
enoto zavoda za zaposlovanje.“
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PO DOMAčE
Iniciativa proti parkiranju 

Piran – Civilna iniciativa za trajnostno 
ohranitev, zeleno mobilnost in oživitev 
mesta Piran bo začela zbirati podpise za 
izpeljavo ljudske iniciative na temo nove 
prometne ureditve v mestu. Želijo si pred-
vsem celoletne prepovedi parkiranja na 
Punti, premik postaje lokalnega avtobusa 
s Tartinijevega trga ter električne mini-
buse in dostavna vozila. Pobudo podpira 
tudi župan Pirana Đenio Zadković. STA, 
NB

Mešane patrulje v Istri
Koper – Župani istrskih občin so s Polici-
jsko upravo Koper podpisali protokol o 
sodelovanju, s katerim bodo nadgradili 
dosedanje sodelovanje. V prvi vrsti gre 
za prisotnost mešanih policijsko-redar-
skih patrulj na terenu. Te bodo skrbele 
za varnost na javnih površinah in cestah 
ter izvajale nadzor nad kršitvami javnega 
reda in miru, vandalizmom in beračen-
jem. STA, NB

Nezaželeni Rusi
Ljubljana – Zunanje ministrstvo je v zač-
etku meseca zaradi dogajanja v Ukrajini 
protestno zmanjšalo število osebja na 
ruskem veleposlaništvu, ki je bilo sicer 
eno od večjih pri nas. Število zaposlen-
ih so zmanjšali z 41 na 8, svoja vrata bo 
moral zapreti tudi Ruski dom v Ljublja-
ni. Rusko zunanje ministrstvo je potezo 
označilo kot načrtno uničevanje sloven-
sko-ruskih odnosov. STA, NB

Dvojna merila
Ljubljana – Prosilci za azil so v pismu, ki 
so ga naslovili na Ministrstvo za notranje 
zadeve, Urad vlade za oskrbo in integraci-
jo migrantov ter azilne domove, opozorili 
na dvojna merila pri obravnavi beguncev 
iz Ukrajine in tistih iz drugih držav. Opo-
zorili so na nenavadno hitro urejanje raz-
mer za bivanje in prehrano Ukrajincev, 
ki lahko za razliko od drugih migrantov 
bivajo zunaj azilnih domov, država pa jim 
bo omogočila še takojšen dostop do do-
voljenja za delo. A kot pikro ocenjuje ted-
nik Mladina, bodo glede na tempo izpol-
njevanja vlog morali Ukrajinci čakati še 
leta. STA, NB

Kdo tukaj res gradi?
Slovenj Gradec – Mestna občina Slovenj 
Gradec je na sedež SDS poslala uradni 
dopis, v katerem opozarja na zavajajočo 
uporabo občinskih projektov na strank-
inih predvolilnih plakatih. SDS jih pred-
stavlja kot plod njihovega dela, gre pa za 
projekte, ki jih izvaja občina z občinsko, 
državno in evropsko podporo in z SDS 
nimajo nič. Stranko so pozvali, da poleg 
spornih plakatov umakne tudi podobne 
vsebine s spletnih družabnih omrežij. 
STA, NB 

Občina Koper, uredništvo

Najugodnejši dražitelj, s katerim bo občina 
sklenila pogodbo za ustanovitev stavbne 

pravice za obdobje 40 let, je podjetje Capris Ne-
premičnine, d. o. o.
     Podjetje Capris Nepremičnine, d. o. o. je bilo 
edini dražitelj, ki je za pridobitev stavbne pravice 
za 33.349 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob 
Ankaranski cesti v Kopru ponudilo zaokrožen 
znesek 7.625.000 evrov, kar je 21.078 evrov več od 
izhodiščne vrednosti. Nepremičnina bo imetniku 
stavbne pravice izročena v roku 30 dni od poteka 

30-letnega koncesijskega razmerja z Luko Koper, 
d. d., ki se izteče konec leta 2023.
    Z ustanovitvijo stavbne pravice bo občina zem-
ljišče dolgoročno ohranila v svoji lasti, saj se za-
veda pomena javnega lastništva strateških lokacij 
za dolgoročen razvoj mesta Koper, bo pa ob tem 
prejela pomemben vir prihodkov, ki so nujni za 
nemoten razvoj infrastrukture na različnih področ-
jih. Gre za smotrno odločitev, ki jo je občinski svet 
sprejel na podlagi trenutnih potreb in nakupoval-
nih navad potrošnikov v občini.

Občina podelila stavbno pravico za 
območje kamionskega terminala

Koper - V prostorih Mestne občine Koper je potekala javna dražba 
za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču sedanjega kamionskega 
termina, in sicer za namen izgradnje, uporabe in vzdrževanja 
trgovskega objekta. 

“

»Zavedam se, da je podivjani nepremičninski 
trg v zadnjih letih številnim občankam in 

občanom onemogočil nakup oziroma najem prim-
ernega stanovanja v naši občini in da bo 166 novih 
javnih najemnih stanovanj ta problem le omililo. 
Vzemite pa ta temeljni kamen kot zelo konkretno 
napoved še bolj aktivne vloge občine pri reševanju 
stanovanjskih stisk mladih v prihodnjih letih,« je 
ob postavitvi temeljnega kamna napovedal koprski 
župan Aleš Bržan.
     »Danes je poseben dan, saj po dolgih letih 
v Kopru ponovno začenjamo gradnjo javnih na-
jemnih stanovanj za naše mlade občane in mlade 
družine,« je začetek gradnje nove stanovanjske 
soseske pozdravil direktor Javnega stanovanjske-
ga sklada Mestne občine Koper Zlatko Kuštra in 
posebno zahvalo namenil koprski občini, ki je za 
namen gradnje zagotovila zemljišče in investitorja 
oprostila plačila komunalnega prispevka.
     Zbrane je nagovoril tudi direktor Stanovanjs-
kega sklada RS Črtomir Remec, ki je poudaril, da 

lahko tudi v zamiku začetka gradnje najdemo ne-
kaj pozitivnega. V tem času so namreč dočakali 
evropski načrt za okrevanje, iz naslova katerega bi 
lahko pridobili dodatno fi nančno podporo za grad-
njo novih 166 stanovanj na območju Nad Dolinsko.
    Večstanovanjska objekta Blok 1 in Blok 2 s 
skupno 91 stanovanji s stroškovno najemnino bo 
gradil republiški stanovanjski sklad, medtem ko 
bo objekt Blok 3 s 75 javnimi najemnimi stano-
vanji v osmih etažah gradil Javni stanovanjski 
sklad Mestne občine Koper. V načrtu je izgrad-
nja dvosobnih, trisobnih in štirisobnih stanovanj, 
velikih med 50 in 90 kvadratnih metrov, 17 je 
prilagojenih funkcionalno oviranim osebam. V 
okviru projekta bodo v podzemnih etažah zagot-
ovili skupno 182 parkirnih mest, ob bloku ena pa 
je predvidena tudi ureditev parkirišča na parkirni 
ploščadi nad podzemno garažo.
    Če bodo dela potekala po začrtani dinamiki, bi 
lahko gradnjo Bloka 1, Bloka 2 in Blok 3 s skupno 
166 stanovanji sklenili ob koncu leta 2023. 

Postavljen temeljni kamen 
za izgradnjo 166 javnih 

najemnih stanovanj
Občina Koper, uredništvo

Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, direktor Javnega stanovan-
jskega sklada Mestne občine Koper Zlatko Kuštra in direktor Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomir Remec so danes v 
Olmu položili temeljni kamen za gradnjo 166 javnih najemnih stano-
vanj v sklopu nove stanovanjske soseske Nova Dolinska.

“

LOKALNO
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V starem mestnem jedru Pirana bodo lahko gospodinjstva in so-
bodajalci po novem odlagali odpadke na 11 mobilnih točkah, kjer 

bodo postavljeni vozički, opremljeni z informativno tablo o pravilnem 
ločevanju odpadkov v namenske vreče in zabojnike.
     »Naj takoj poudarimo, da bo odlok ostal v veljavi v vseh določilih. 
Namenske vrečke z odpadki bo še vedno potrebno odlagati pred vrata 
med 21. in 7. uro zjutraj v zimskem času oziroma med 22. in 7. uro 
v poletnih mesecih. Da bi uporabnikom prišli naproti v primerih, ko 
urnika ni možno upoštevati, pa bomo odlaganje smeti omogočili še na 
zbirnih vozičkih in tako odpravili kupe razmetanih odpadkov, ki jih 
živali razvlečejo po ulicah in kazijo podobo našega mesta, kar nenaz-
adnje meče slabo luč tudi na naše delo, čeprav vlagamo izjemno ve-
liko truda v vzdrževanje javne higiene,« pojasnjujejo na Okolju, ki želi 
preprečiti pretekle situacije z vzpostavitvijo fl eksibilnejšega sistema.
     Na lokacijah, kjer so se sedaj kopičili odpadki in so skozi leta 
postale črne točke, bodo zato postavili vozičke, vreče z odpadki, ki jih 
bodo uporabniki odlagali vanje, pa bodo redno odvažali.
     Razlog za uvedbo novosti je spremenjena struktura lastništva ne-
premičnin, saj so stanovanjske enote, v katerih so nekoč živeli do-
mačini, postale poslovna priložnost posameznikov, ki večinoma 
niso občani Pirana. Ti so svoje nepremičnine spremenili v nastanit-
vene obrate, oddajajo pa jih preko spleta, na način, da s svojimi gos-
ti največkrat nimajo osebnega stika, gosti pa od lastnika ne prejmejo 
navodil, kako naj se v mestu ravnajo. Da bi se uspešno spoprijeli z 
naraščajočim številom kršitev pri odlaganju odpadkov si Okolje zato 
prizadeva vzpostaviti optimalnejši sistem, ki bo učinkovit, a fl eksibil-
nejši in uporabniku prijaznejši.

Nove mobilne točke za zbiranje odpadkov v 
starem mestnem jedru Pirana

Občina Piran, uredništvo

Piran - Javno podjetje Okolje Piran v starem 
mestnem jedru Pirana uvaja nadgradnjo siste-
ma ravnanja z odpadki. Za izboljšanje čistoče 
bo na lokacijah, kjer zaznavajo največ kršitev 
odlaganja vreč izven predpisanega urnika, vz-
postavilo mobilne točke (vozičke) za zbiranje 
odpadkov.

Lokacije vozičkov 
za zbiranje odpadkov:

1. Resslova ulica – pri bivšem Hotelu Punta,
     
2. Gregorčičeva ulica – velb pri Hotelu Zala,
     
3. Gregorčičeva ulica – velb za restavracijo 
Pavel
     
4. Trubarjeva ulica – pri gostilni Rostelin,
     
5. Verdijeva ulica – za gostilno Delfi n,
     
6. Vidalijeva ulica – vogal za Gea collegem,
     
7. Pristaniška ulica – za Hotelom Tartini,
     
8. Leninova ulica – velb pri hišni št. 3,
     
9. Župančičeva ulica – pri parkirnem prosto-
ru pri Zdravstvenem domu,
     
10. Marxova ulica – trg pri hišni št. 33,
     
11. Vodnikov trg

“
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16. 4., 20:30, Center mladih Koper
Koncert Koala Voice
Indie rock zasedba s predskupino Peška iz Kopra, ki pravi, da niso 
vsa kolesa poni, niso pa vsi poniji kolesa.

17. 4., 19:30,  Hangar bar
Koncert Zmelkoow
Predstavitev 10. plošče.

19. 4., 20:00, Gledališče Koper
Pogovor o branju
Poklon pesniku Edelmanu Jurinčiču ob 70-letnici.

19. 4., 20:00, mala dvorana, Gledališče Koper
Gledališka predstava Morje sten
Dramski monolog Gorana Vojnovića v režiji Borisa Cavazze in izvedbi 
Aleša Valiča ter Francesca Bochia o percepciji realnosti, ki je za 
vsakogar drugačna.

19. 4., 17:00, Lucija
Mesec šivanja na obali
Do 15. 5. si lahko vsak torek, sredo, četrtek in soboto izdelate pa-
jkice, T-shirt, pulover, obleko in hlače ali krilo. Prijavite se lahko na 
eno ali več delavnic. Prijava na tri delavnice ali več prinese popust. 
Za potrebščine poskrbijo organizatorji. Informacije in prijave na: 
maria@anselma.si

20. 4., 11:00, Galerija Luka Koper
Odprtje razstave Gradniki
Avtorica: Darja Vuga.

21. 4., 19:30, Avditorij Portorož
(p)osebno: Marko Sterle z gosti
Pogovorni večer z gostjama Darjo Korez Korenčan in Joni Zakon-
jšek. Akustično bodo zapeli in zaigrali Fed Horses.

22. 4., 19:00, Skladišče Libertas, Prekat 1
Projekcija fi lma Sončni krik
Slovenski akcijsko komični fi lm je nastal leta 1968 v režiji in po 
scenariju Boštjana Hladnika. Prikazuje zgodbo o gangsterjih, ki 
ukradeni denar skrijejo v hladilnik, ki je nato predan šoli za aranžerje 
na obali. Glasbo za fi lm so posneli Kameleoni. Sledil bo pogovor s 
protagonistom fi lma Bojanom Maroševičem Markom in fi lmskim kriti-
kom Marcelom Štefančičem. Z njima se bo pogovarjala Irena Urbič.

22. 4., 21:00, Bellavita bar, Koper
In Vivo live
Povezoval bo DJ Vuki. 
Informacije in rezervacije miz: info.bellavitabar@gmail.com

23. 4., 19:30, Gledališče Tartini, Piran
Gledališka predstava: Kvazi profi  teatra: Čaj za dve
Gledališče Zarja Celje. Besedilo: Tone Partljič. Predstava poteka v slov-
enskem jeziku, obiskovalci pa lahko brezplačno parkirajo v garažni hiši 
Amfora.

23. 4., 8:00 - 13:00, Zadružni dom Korte
Pohod po poteh vodnih virov izolskega podeželja.
S pohodom Turistično društvo Šparžin Korte opozarja na pomen vodnih 
virov za naše zdravje in za sonaravno življenje.

23. in 24. 4., cel dan, Piran in Krajinski park Sečoveljske soline
18. Solinarski praznik ob prazniku sv. Jurija
Etnološko-izobraževalna-kulturna prireditev.

24. 4., 16:00, Gledališče Koper
Gledališka predstava Ptičja farma
Glasbeno-plesna travestija po Aristofanu.

24. 4., 20:30, Art kino Odeon, Izola
Notre-Dame v plamenih: francoski fi lm ponazarja uničujoči dogodek, 
ki se je zgodil 15. aprila 2019, ko je katedrala utrpela največji požar v 
zgodovini. Film prikazuje kako so pogumni moški in ženske postavili svo-
ja življenja na kocko, da bi omilili škodo in rešili, kar se je rešiti dalo. Pri 
snemanju fi lma je bila uporabljena najboljša možna tehnologija, s katero 
je bilo možno oživeti ta historičen dogodek.

25. 4., 19:30, Avditorij Portorož
Gledališka predstava: Skupaj sami ali jutri je v sanjah izgledal 
drugače.
Sodobna drama Narodnega gledališča Drama Maribor o tem, kako je 
epidemija nenačrtovano združila razseljeno in odtujeno družino. Protag-
onisti se soočajo z dejstvom, da karantena ni ustvarila novih prolemov, 
temveč je le potencirala stare, s katerimi so se sedaj prisiljeni spoprijeti.

28. 4., 19:30, Gledališče Koper
Filmska projekcija Call it Amber
Dokumentarni fi lm o predelavi oranžnih vin.
Vstopnine ni.

29. 4., po vsej Izoli
Mednarodni Festival oranžnih vin
Oranžna vina so bela vina, predelana po postopku za rdeča. Gre za 
tradicionalni pristop, saj so tudi bela vina nekoč dalj časa puščali v stiku 
z jagodnimi kožicami, zaradi česar so vina globljih barv, barv starega 
zlata ali jantarja. Orange Wine Festival (OWF) predstavlja prikaz pridelave 
belih vin s postopkom podaljšane maceracije.

29. 4., 20:00, Avditorij Portorož
Pozdrav pomladi
Tabu (pop rock).

KULTURNI 
NAPOVEDNIK

LOKALNO
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Stranka Levica se je porodila iz gibanja civilne družbe ob vseslov-
enski vstaji leta 2014. Kašno je vaše mnenje glede trenutnih pet-
kovih protestov? So po vašem mnenju upravičeni?
     Protesti so več kot upravičeni – so nujni. Začeli so se pred 103 petki 
kot odziv na nasilje oblasti. In to nasilje oblasti lahko ponazorim z dvema 
podobama: dostavljavcem hrane, ki je zato, ker je pojedel burek za malico 
na stopnišču cerkve brez maske, dobil 400 evrov kazni, in reperjem Ni-
kolovskim, ki so ga policisti vlekli s Trga republike, ker je bral Ustavo Re-
publike Slovenije. Poleg ljudi, ki so želeli izražati svoja menja, pa je aktual-
na vlada vršila desant na vse državne institucije in si podredila parlament: 
koalicija si je zagotovila večino v odborih državnega zbora in s pomočjo 
poslancev DeSUS, SNS in narodnih skupnosti sprejemala zakone, ki so 
izrazito uperjenim proti interesom ljudi, kot je bil recimo Zakon o vodah, 
ki so ga ljudje zavrnili na referendumu. Več kot leto dni je hirala novinarje 
in ostale zaposlene na STA, v zaključku mandata si je s pomočjo teh istih 
pomočnikov popolnoma podredila RTV in s tem zaključila kadrovski cu-
nami, ki je na vodilne položaje postavil predvsem vojake SDS – take ljudi, 
ki se spravljajo na civilnodružbene organizacije in jim grozijo, ker vabijo 
ljudi na volišča.

Ob razglasitvi epidemije in naročilih medicinske opreme se je 
izkazalo, da so nekatere osebe blizu te vlade, zaščitno opremo 
prodajale »uspešneje« kot druge. Tudi računsko sodišče je v svo-
jem revizijskem poročilu zapisalo, da je bil proces nabave oziroma 
nakupa zaščitne opreme pomanjkljiv in neučinkovit. Kako bi vi iz-
peljali omenjeni postopek, da bi bil preglednejši?
    Kar se je dogajalo okoli z epidemijo povezanih javnih naročil zaščitne 
opreme in medicinskih pripomočkov je kriminal. Kljub temu, da je bilo po-
trebno nakupe izvesti hitro, je to izjemno slab izgovor za vse. Počivalškovi 
golf respiratorji in servet maske, Toninovi izgubljeni avtobusi in kemični 
svinčniki Rajka Janše niso napake, ki so se zgodile zaradi hitenja. Gre za 
načrtno zlorabo oblasti v času krize za servisiranje zasebnih interesov. 
Že danes je brez posebnih sprememb možno javna naročila izvesti hitro, 
učinkovito in transparentno. Tudi te nakupe bi lahko izvedli na ta način. 
Država ima celo zakonske možnosti, da proizvodnim obratom, ki lahko 
izdelujejo potrebno opremo, naloži, da za potrebe države takšno opremo 
izdelajo. Lahko tudi omeji ceno takšne opreme. Možnosti, da bi se nakupi 
opreme izvedli transparentno, hitro in učinkovito, so obstajale takrat in 
obstajajo danes. Je pa res, da celoten sistem slovenskih javnih naročil te-
melji na preširoki svobodni volji naročnika. V konkretnem primeru so se 

Poslanec Državnega zbora, član po-
slanske skupine Levica. V preteklem 
mandatu je bil vodja poslanske skupine 
in član več delovnih teles. Tako kot v 
preteklosti, tudi letos kandidira v vo-
lilnem okraju Koper I. Z njim smo se 
pogovarjali o aktualnem dogajanju.

naročniki odločili za provizije, korupcijo in klientelizem.

Rusija je 24. februarja začela vojno z Ukrajino z namenom de-
nacifi kacije Ukrajine in osvoboditve Donbasa. Evropska unija je 
nastopila enotno pri obsodbi ruske agresije in sprejela sankcije 
proti Rusiji na vseh področjih. Kako gledate na dosedanje dejav-
nosti Vlade RS glede vojne v Ukrajini? Bi karkoli spremenili glede 
odziva na ukrepe proti Rusiji?
    Odziv vlade na vojno v Ukrajini ima veliko pomanjkljivost: je podrejen 
notranjepolitičnim interesom predsednika vlade in zaradi tega prignan 
do skrajnosti in škodljiv. Pozivi k zaprtju zračnega prostora nad Ukra-
jino s strani NATA in grožnje s tem, da imajo tudi druge države poleg 
Ruske federacije jedrske konice, so klici k širitvi kon� ikta in vojni, ki bi 
se prelevila v svetovni jedrski spopad. Glavni in na srečo osamljeni kurjač 
takih idej je naš predsednik vlade. Ena od večjih napak je tudi zahteva 
po prepovedi uvoza plina iz Rusije.   Gre za potezo, ki bo kratkoročno 
prizadela predvsem ljudi, ki se ogrevajo na plin. Vse alternative, ki jih 
ponuja vlada, predvsem uvoz plina od drugod, bodo dražje. Prva reakcija 
bi seveda morala biti razmislek o diverzi� kaciji energentov v Sloveniji in 
močne javne investicije v obnovljive vire energije, ki bi zagotavljali sa-
mooskrbo. Predstavniki vlade pa sanjajo o plinskih terminalih v sever-
nem Jadranu, katerim smo v Istri rekli zelo jasen ne že pred več kot dvajse-

Jan Bednarik
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timi leti. Odzivi in ukrepi proti Rusiji bi tako morali biti predvsem ciljani, 
usmerjeni proti ruskemu režimu, njegovim funkcionarjem in oligarhiji, 
ki ta režim napaja. Glavni namen vsega bi moralo biti intenzivno iskanje 
diplomatske rešitve, končni cilj pa čimprejšnji mir in dogovor o varnos-
tnih zagotovilih za Ukrajino in Rusijo, da bi preprečili nadaljnje vojaške 
intervencije.

Ob ukrajinsko-ruski vojni smo priča tudi propagandni vojni. Infor-
macije z vojnih področij v Ukrajini je težko neodvisno preverjati, 
uvedena je cenzura s strani Rusije, tudi EU in ZDA so prepovedale 
oddajanje ruskih medijev. Kako v tem informacijskem kaosu spre-
jemati medijske informacije? 
     Vsako medijsko informacijo bi morali v takih okoliščinah spremljati 
kritično. Gre za spopad dveh imperializmov: ZDA (z NATOM) in Ruske 
federacije. Vsak od njiju vidi Ukrajino kot območje vpliva, zato ne čudi, 
da je vojno pospremila tudi medijska vojna. Ko je Putin napadel Ukrajino, 
sem najprej naredil sredi noči pogledal poročila na CNN in Russia Today. 
In takoj je bilo jasno to, kar sem dejal prej. Vsaka stran je opravičevala 
tisto, kar je potem prišlo po 24. februarju. Ob hudi medijski cenzuri, dez-
informacijah in lažnih novicah je zato predvsem pomembno, da se zave-
damo širše slike tega, kaj se v Ukrajini pravzaprav dogaja in kakšne učinke 
bo to imelo. Vojna, ki se bije v Ukrajini, je vojna med vladajočimi razredi 
vpletenih držav. Gre za spopad za prevlado interesov ZDA in RF. Na sre-
dini vsega tega so delavke in delavci, zlasti ukrajinski in ruski, ki umirajo 
in bežijo iz vojnih območij. Resne dolgoročne posledice bodo prizadele 
tudi EU, medtem pa ZDA iščejo rešitev za dobavo plina v Venezueli in si 
manejo roke, ker ima orožarska industrija spet »resne« odjemalce.

Vlada RS, predvsem Ministrstvo za notranje zadeve se je zelo hi-
tro odzvala na begunsko problematiko in nakazala, da je Sloveni-
ja pripravljena na sprejetje večjega števila beguncev. Ob tem je 
minister Hojs s tvitom, ki ga je kasneje izbrisal, sprožil razpravo 
o »pravih« in »nepravih« beguncih. Mislite, da res obstaja razlika 
med begunci?
     Hiter in humanitaren odziv tako Slovenije kot EU v primeru ukra-
jinskih beguncev je seveda pozitiven. Hkrati pa je razgalil vso bedo in 
dvoličnost tako domačih kot bruseljskih oblastnikov. Med begunci seveda 
obstajajo kulturne, materialne, socialne in druge razlike. Ne bi pa smela 
obstajati nobena razlika v njihovi obravnavi. A vsesplošna protibegunska 
politika je pri nas prisotna že dlje časa. In ta politika je že danes delala ra-
zlike med begunci. spomnite se le rasističnih navodil policije, ki je morala 
biti na mejnih prehodih bolj pazljiva pri obravnavi potnikov s pretemno 
poltjo, prekošato brado in podobno. Ta mikrofašizem je postal del naše-
ga vsakdana. Država mora ponuditi zaščito vsem, ki bežijo pred vojno, 
gospodarskim in okoljskim opustošenjem ali so kakorkoli preganjani. Ne 
glede na državo porekla, barvo kože, socialni, � nančni ali drug status in 
ne glede na katerokoli drugo osebno okoliščino. Žico na meji smo z žeg-
nom EU dobili pod »sredinsko« vlado Mira Cerarja. Nezakonita vračanja 
beguncev na Hrvaško in policijsko nasilje nad njimi je začela izvajati taista 
vlada, ob molku EU. Ljudje, ki bežijo pred bombami, ki padajo na Kabul, 
Damask ali Tripoli, govorijo isti jezik kot ljudje, ki bežijo pred bomba-
mi, ki padajo na Kijev, Mariupol ali Odeso. To je jezik žalosti, strahu in 
bolečine.

Ob zaprtju Ruskega kulturnega centra, se je v medijih razvila de-
bata o bojkotu ruske kulture.Kakšno je vaše mnenje glede pre-
povedi ruske kulture tako v Sloveniji,  kako bi vi glasovali glede 
zaprtja omenjenega centra, če bi bili prisotni in kakšno je vaše 
mnenje glede omejevanja ali bojkotiranja ruske kulture? 
    V vsakem takem primeru moramo ločiti med režimom in ljudstvom. Po 

takšni logiki bi morali že davno prenehati brati klasike ameriške literature, 
saj so ZDA zradirale z zemlje marsikatero mesto na svetu. Gre za barba-
rizem, nič drugega. To sem izpostavil tudi ob sprejemanju Deklaracije o 
vojni v Ukrajini v državnem zboru. Zaprtju Ruskega kulturnega centra 
nasprotujem, gre za še eno v vrsti samovoljnih dejanj trenutne koalicije 
v imenu borbe za demokracijo. A tu moram poudariti še eno hinavščino: 
naši domači branitelji demokracije so v svoji srži putinisti. Putin je s svo-
jo politiko destabilizacije Evrope izdatno podpiral skrajno desne stranke, 
kot so Nacionalna fronta Marine Le Pen v Franciji, Liga Mattea Salvinija 
v Italiji ali Fidesz Viktorja Orbana na Madžarskem. S kom se brati naš 
predsednik vlade? Vprašanje je seveda retorično.

Prvi teden predvolilne kampanje, če ne še dlje, je v medijih močno 
odmevala vojna, ki je druge teme potisnila daleč v ozadje pred-
volilnih debat. Katere tematike in izzivi bi bili po vašem mnenju  
poudarjeni med volilno kampanjo, če ne bi bilo vojne?
     Vse tematike, ki vplivajo na kakovost življenja ljudi – na vse te tematike 
bo seveda imela resen vpliv tudi vojna v Ukrajini, ne glede na to, koliko 
časa bo še trajala. Prva je socialna varnost. Ljudje so se zaradi zdravstvene 
krize začeli soočati z draginjo, z vojno v Ukrajini se je ta le še zaostri-
la. Dvigajo se cene osnovnih živil, energentov in goriv. Zato bi se morali 
prvenstveno ukvarjati s tem, kako zagotoviti, da bi vsi čim lažje prebro-
dili to draginjo. Tega se z energetskimi boni en teden pred volitvami ne 
bo dalo rešiti. Ministrstvo za delo, recimo, po sedmih letih še vedno ni 
naredilo preračuna minimalnih življenjskih stroškov, ki je ključen za dvig 
plač in socialnih transferjev. Omejitev cen goriv se je vlada lotila šele po 
dolgih pritiskih s strani opozicije – ko smo v Levici vložili zakon. Razmis-
lekov o omejevanju cen hrane sploh ni bilo, da o načrtih za vzpostavitev 
prehranske in energetske samooskrbe sploh ne govorim. Drugo so zag-
otovo vprašanja zdravstva. Trenutna vlada je ravno zdravstveno krizo, 
ki je razgalila v kako občutljivem stanju je naše zdravstvo, izkoristila za 
to, da bi spodbudila nadaljnjo privatizacijo zdravstvenega sistema. Javni 
zdravstveni zavodi so pokali po šivih, ugotovili smo, kako primanjkuje 
zdravnikov, predvsem pa ostalega zdravstvenega osebja, od strežnic do 
medicinskih sester. V Španiji, recimo, je vlada odredila »vpoklic« zdravst-
venega osebja iz zasebnih subjektov – tega pri nas niso želeli niti slišati in 
zasebniki so mirno čakali, da mine najhujše, medtem ko bi lahko pomag-
ali na intenzivnih enotah ali pri obravnavi drugih pacientov. Onkologija 
je zaradi covida stala in škoda zaradi prepoznih diagnoz raka bo velika. 
Ampak ne, vlada je covid izkoristila, da naslika zdravstveni sistem kot 
pomanjkljiv in promovira svojo idejo o privatizaciji zdravstva. Pogovarjati 
pa bi se morali o tem, kako ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 
ki je nepravično, in o prepovedi opravljanja dela zdravnikov v javnih in 
zasebnih zavodih hkrati, ki so eden od glavnih vzrokov sistematičnega 
ustvarjanja čakalnih vrst. 
    Nenazadnje bi se morali pogovarjati tudi o pomanjkanju dostopnih 
stanovanj, tako za mlade kot starejše – upokojenci so tu, tako kot mla-
di, posebej na udaru – in o nevzdržnih razmerah na nepremičninskem 
trgu: s cenami za kvadratni meter ki ponekod dosegajo pet tisočakov in o 
oderuških najemninah za študente (in ostale). S tem bomo zanikali pri-
hodnost celim generacijam mladih in zanikali, kar so v preteklosti nare-
dile cele generacije starejših. Za konec naj omenim še stanje demokraci-
je v Sloveniji. Dve leti trenutne vlade sta pokazali, kako krhka je lahko  
demokracija in kako ranljive so lahko že izborjene pravice. Ne samo 
podrejanje medijev in institucij – na udaru so temeljni dosežki povojne 
družbe: delavske pravice, sindikalni dialog, zdravstvo, šolstvo. Pravzaprav 
vsi pozitivni dosežki jugoslovanske ureditve so v tem trenutku tarča neka-
kšnega revanšizma. Zato moramo, če ne želimo v Sloveniji madžarskega 
scenarija, 24. 4. množično na volitve in temu revanšizmu, ki deluje v spre-
gi z zasebnimi interesi vladajočih, reči ne.“

VOLITVE 2022 VOLITVE 2022 VOLITVE 2022 VOLITVE 2022

Dr. Matej Tašner Vatovec, Levica
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V času mandata sedanje vlade je Slovenija že drugič predsedova-
la Svetu EU. Po eni strani so vodenje zaznamovale številne afere 
od vprašanja svobode medijev, stanja demokracije, do vprašanja 
delegiranih evropskih tožilcev, po drugi strani pa naj bi Slovenija 
predsedovanje izpeljala uspešno. Kakšen je vaš pogled?
    Slovenija je predsedovanje opravila zelo uspešno. Ta zahteven in odgo-
voren projekt je predstavljal velik izziv in hkrati izjemno priložnost, da 
dokažemo, da imamo ideje, znanje ter ambicijo aktivno sooblikovati se-
danjost in prihodnost Evrope. 
   To priložnost smo dobro izkoristili, kljub izjemno težkim epidemi-
ološkim razmeram. Izvedli smo večino načrtovanih dogodkov v živo, tudi 
na najvišji ravni. Vsebinski premiki so bili številni in pomembni. Pri-
oritete, ki smo si jih zastavili ob začetku predsedovanja, so se izkazale 
za dobro premišljene, ob tem pa smo se morali odzivati tudi na številne 
nepredvidene krizne situacije.

Ob razglasitvi epidemije in naročilih medicinske opreme se je 
izkazalo, da so nekatere osebe, blizu te vlade, zaščitno opremo 
prodajale »uspešneje« kot druge. Tudi računsko sodišče je v svo-
jem revizijskem poročilu zapisalo, da je bil proces nabave zaščitne 
opreme pomanjkljiv in neučinkovit. Se strinjate z oceno računske-
ga sodišča?
     Menim, da je bil postopek nabave medicinske opreme v danih oko-
liščinah pregleden in učinkovit. Situacija na trgih je bila v času prvega 
vala epidemije nepredstavljiva in samo hvaležni smo lahko, da je vlada 
tako uspešno in učinkovito zagotovila medicinsko in zaščitno opremo.

Dela kot samostojna za-
varovalna zastopnica, 
je sodnica porotnica na 
sodišču v Kopru, članica 
sveta v zavodu Doma upoko-
jencev Izola in predsednica 
lokalnega odbora SDS Izola. 

Rusija je 24. februarja začela vojno z Ukrajino z namenom de-
nacifi kacije Ukrajine in osvoboditve Donbasa. Evropska unija je 
nastopila enotno pri obsodbi ruske agresije in sprejela sankcije 
proti Rusiji na vseh področjih. Zdi se, da omenjene sankcije nima-
jo želenega učinka. Kakšen je vaš pogled na uveljavljene sankci-
je? So upravičene?
     Sankcije proti Rusiji so upravičene, vendar je jasno, da kratkoročno 
ne morejo učinkovati in da je njihovo delovanje vezano na dolgi rok. Prav 
zato je potrebno Ukrajini zagotoviti vso potrebno pomoč, da se bo ubra-
nila. Slovenija pa sicer izvaja sankcije, ki jih izvajajo vse članice EU in 
članice zveze NATO. Napad Rusije na Ukrajino je v nasprotju z listino 
OZN in mednarodnim pravom. Ruska agresija vpliva na vse, na varnost 
vseh.

Ob ukrajinsko-ruski vojni smo priča tudi propagandni vojni. Infor-
macije oziroma poročila z vojnih območij v Ukrajini je težko neod-
visno preverjati, uvedena je cenzura s strani Rusije, tudi EU in ZDA 
so prepovedale oddajanje ruskih medijev. Kako v tem informaci-
jskem kaosu sprejemati medijske informacije?
      Ne razumem povsem, kaj me želite vprašati, dejstvo pa je, da lahko 
na različnih omrežjih spremljamo različne dezinformacije. Zato se mi zdi 
pomembno, da ob prebiranju medijev spremljamo tiste, za katere vemo, 
da so kredibilni in da informacije pridobivamo iz več različnih virov. Naj 
še dodam, da imamo v demokratičnem svetu dovolj varovalk, s katerimi 
lahko prepoznamo dezinformacije in v primeru ruske agresije v Ukrajini 
ne moremo govoriti o propagandi EU in ZDA, temveč kvečjemu o ruski 

Jan Bednarik
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propagandi, za katero se mi zdi prav, da je v EU prepovedana.

Ob zaprtju Ruskega kulturnega centra se je v medijih razvila deba-
ta o bojkotu ruske kulture. Na Odboru za zunanjo politiko so po-
trdili odločitev o zaprtju. Kakšno je vaše mnenje glede prepovedi 
ruske kulture tako v Sloveniji, še bolj pa v EU, kjer so prepovedali 
celo Dostojevskega? Se vam zdijo taki ukrepi smiselni?
     Kolikor mi je znano, Evropska unija ni prepovedala Dostojevskega, 
to niti ni  smiselno. Edino orodje, ki ga ima država v rokah, da izrazi 
nestrinjanje s kršitvijo praktično vseh mednarodnih aktov in pravil medn-
arodnega prava, je to, da uvede dodatne sankcije. Glede na to, da Rusija z 
agresijo nad Ukrajino tudi množično krši človekove pravice, je edino prav, 
da vsaka država pokaže nestrinjanje s tovrstnimi dejanji.

Vlada RS, predvsem Ministrstvo za notranje zadeve, sta se zelo 
hitro odzvala na begunsko problematiko, ki jo je povzročila voj-
na v Ukrajini in nakazala, da je Slovenija pripravljena na sprejetje 
večjega števila beguncev. Ob tem je minister Hojs s tvitom, ki ga 
je kasneje izbrisal, sprožil razpravo o »pravih« in »nepravih« be-
guncih. Mislite, da res obstaja razlika med begunci?
      Dejstvo je, da se je Slovenija hitro odzvala na pritok beguncev iz Ukra-
jine. Poudariti pa je potrebno, da je jasna razlika med begunci, ki pridejo 
z vojnega območja in ekonomskimi ilegalnimi migranti, ki si želijo samo 
boljšega življenja izven svoje domovine. Jasno je razvidno, da iz Ukrajine 
bežijo ženske in otroci, medtem ko so iz vojnega območja Sirije, pa tudi 
okoliških držav, pred leti v Evropo migrirali za boj sposobni moški, ki so “

si v Evropi želeli najti le ekonomske ugodnosti, žensk in otrok pa je bilo 
le za peščico.

Kaj bo osrednja točka vašega delovanja v primeru izvolitve v 
državni zbor?
      Svoje življenje sem posvetila pridobivanju znanja, ki temelji na aktiv-
nem uresničevanju človekovih pravic in ravno v tem se najbolj razlikujem 
od drugih kandidatov. Skozi svoje aktivno politično delovanje si predvsem 
želim prispevati k razvoju Izole, kot kraja z unikatno tradicijo in strateško 
lego. Želim si napredka pri oskrbi s pitno vodo in s tem neprekinjeno os-
krbo celotne Slovenske Istre. 
Drugo pomembno področje je zdravstvo in dostopnost do osebnega 
zdravnika za vse prebivalce lokalne skupnosti. Zavzemala se bom za 
izboljšanje položaja kmetov, vinogradnikov, oljkarjev in ribičev, ter za 
razširitev in spodbujanje samooskrbe. Ravno tako tudi za posodobitev 
infrastrukture, da bodo obiskovalci in tudi invalidi lažje dostopali do 
naših turističnih točk. Skrb za »zeleno naravo« in izgradnja malih čistilih 
naprav ter kanalizacijskega omrežja na podeželju je prav tako pomem-
bna. Želim si, da se najde primeren prostor za umestitev novega doma 
upokojencev in kulturnega doma. Umestiti želim tudi projekte, ki bodo 
omogočali mladim družinam reševanje prvega stanovanjskega problema. 
Hkrati si bom skozi svoje delovanje prizadevala za dobro vseh državl-
janov in prispevala na tistih področjih, ki nujno zahtevajo sodelovanje in  
podporo vseh. Pomembno se mi zdi, da v naši Slovenski Istri zagotovimo 
neprekinjeno dobavo vode tudi v poletnih mesecih. Prizadevala si bom za 
sodelovanje na vseh ravneh.

Mojca Mahajnc, SDS
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V svojem lokalnem okolju ste bili družbeno aktivni, v svojem aktiv-
izmu tudi uspešni in prepoznani. Kaj je botrovalo odločitvi, da kan-
didirate za državnozborskega poslanca in ne najprej za občinski 
svet? Po dolgoletnih izkušnjah iz lokalnega okolja bi verjetno imeli 
večji vpliv v občinskem svetu kakor v Državnem zboru?  
     Kot že sami ugotavljate, sem v lokalnem okolju zelo aktiven in politična 
neopredeljenost mi je bila v veliko pomoč. Zato da imaš vpliv v lokalnem 
okolju, ni treba biti politično aktiven. Pomembno je biti svojemu delu pre-
dan, vesten in korekten do vseh. Politična neobremenjenost je bila moja 
dodana vrednost. Kljuko mojih vrat so si podajale skorajda vse politične 
opcije, saj so vrata bila in so še vedno za vse na stežaj odprta. Bistveno je, 
da pri svojem delu in odločitvah nisi izključujoč do nikogar. Upam si tr-
diti, da je to meni uspelo. Za vsako odločitev sem poizkušal pridobiti čim 
širši javni konsenz. Zato sem tvorno sodeloval z vsemi akterji na področju 
športa v občini Izola in širše. Ob dogajanju zadnjih let pa nisem mogel os-
tati ravnodušen. Vse dogajanje je zelo vplivalo na mojo družino, prijatelje 
in na družbo nasploh. Preplavili so nas represija, nasilje in sovražni govor. 
To zagotovo ni okolje, v katerem bi želel, da odraščajo naši otroci. Zato 
je bila odločitev, da kandidiram na državnozborskih volitvah, logična in 
pričakovana.

Gibanje Svoboda je nastalo kot odziv na delovanje oziroma na 
določene poteze aktualne vlade, zdi se, da je lista nastala kot 
»maščevalno« združenje tistih, ki so jih poteze vlade neposred-
no prizadele. Sicer ima gibanje svoj program in deluje kot resna 
politična opcija, pa vendar, če ne bi aktualna vlada razrešila Ro-
berta Goloba z mesta direktorja Gen-I, te liste ne bi bilo. Zakaj ste 
se torej odločili kandidirati prav na listi Gibanja Svoboda in ne v 
kakšni drugi politični stranki s podobnimi nazori?
     Prej bi rekel, da je lista nastala zaradi nestrinjanja z dosedanjim načinom 
dela države, predvsem v njenem institucionalnem oziroma oblastnem 
smislu. Robert Golob je bil tisti, ki je kepo snega potisnil čez rob oziroma 
prižgal vžigalno vrvico. Za kandidaturo na državnozborskih volitvah z 
Gibanjem Svoboda sem se odločil, ker v njem vidim priložnost, da se 
realizira vizija socialno pravične, svobodne, spoštljive in odprte družbe. 

Vsega tega ni moč narediti iz cone udobja. Tako kot so se naši stari starši, 
starši borili za našo prihodnost, je zdaj na nas, da se zavzamemo za pri-
hodnost naših otrok.

Od nastopa Janševe vlade imamo v državi izredne razmere. Od 
epidemije do vojne v Ukrajini. Kot da to ne bi bilo dovolj, trenut-
na koalicija izredno situacijo izkorišča za utrditev svoje oblasti, 
za utišanje kritičnih glasov, podreja si vse podsisteme, od polici-
je do javne RTV, ignorira sodišča, poskuša vplivati na posamezne 
sodnike, izvaja napade na nevladne organizacije, nastavlja svoje 
kadre v javne institucije navkljub pomanjkljivim kompetencam, itd. 
Kakšen je pravzaprav vaš pogled na trenutno dogajanje? Kaj bi 
izpostavili kot najbolj problematično?  
    Vsekakor najprej razkroj pravne države in nezaupanje v družbene pod-
sisteme in sočloveka. Normalizacija bo možna le ob oblikovanju širše-
ga civilnodružbenega  konsenza politike, nevladnih organizacij, civil-
nodružbenih gibanj, mladih, starih in strokovnjakov različnih področij. 
Potrebno bo oblikovati družbeno sprejemljiv dogovor pri reševanju vseh 
družbenih kriz. Eno največjih zagotovo doživlja zdravstvo, ki ga je covid 
obdobje pahnilo v še večjo agonijo. Zato je nujna zdravstvena reforma in 
sistem, v katerem bodo pacienti lahko relativno hitro prišli do obravnave 
in svojega zdravnika. Za gradnjo zaupanja v politiko je potrebna spre-
memba volilnega sistema, v katerem bodo imeli volivci večji vpliv na 
izvolitve in delovanje javnih funkcionarjev. Vzpostaviti je treba okvir, ki 
bo omogočil svobodno okolje za neodvisnost medijev in zagotoviti več-
ji vpliv civilne družbe pri upravljanju z javnimi medijskimi servisi. In 
nenazadnje vrniti avtonomijo vzgoji in izobraževanju, kot enemu ključnih 
graditeljev naše prihodnosti.

Če bo na aprilskih volitvah slavilo Gibanje Svoboda, kaj bo prvo 
dejanje nove vlade oziroma kaj bi po vašem moralo biti? 
    Prvo dejanje je zagotovo ustaviti razkroj pravne države in vzpostaviti 
kulturni dialog ter spoštljivo in vključujočo komunikacijo v družbi. Le 
na ta način bomo lahko povrnili avtonomijo podsistemom kot so šolstvo, 
mediji, sodstvo, policija …, ki so ključni za delovanje države.

Morebitni bodoči poslanec 
Državnega zbora na listi Giban-
ja Svoboda je najbolj znan v 
športnih krogih. Dolga leta je 
delal v Centru za kulturo, šport 
in prireditve Izola, bil je član 
programskih svetov za šport 
v Občini Izola, pa tudi v Občini 
Piran, član nadzornega odbo-
ra Združenja športnih centrov 
Slovenije ter član kurikularne 
skupine za prenovo šolstva za 
področje športne vzgoje. 

Jan Bednarik
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Kakšen pa je vaš pogled na delovanje civilne družbe, recimo Inšti-
tuta 8. marec? Predvsem me zanima kaj si mislite o akciji zbiranja 
podpisov za zakon »proti škodljivim ukrepom oblasti« in na odziv 
desne koalicije glede njihovega predloga?
     Civilno družbo vidim kot enega od temeljev demokracije, saj omogoča 
slehernemu državljanu, da se vključi in sooblikuje politiko tudi po vo-
litvah, vzporedno z institucionalnim delom države. Zadnje čase ima 
pomembno vlogo pri ozaveščanju širše javnosti o aktualnih izzivih 
družbe, istočasno pa je zelo pomembna dopolnitveni člen države na po-
dročju sociale, zdravja, športa, mladih, kulture…Trenutno je med državo 
in civilno družbo velik razkol, kar se je pokazalo tudi z referendumom o 
pitni vodi, kjer je imel Inštitut 8. marec ključno vlogo, saj je uspel mobi-
lizirati ogromno maso ljudi in predvsem mlade. Seveda so tovrstne inicia-
tive civilne družbe državi trn v peti, saj opravljajo v bistvu njeno delo in ji 
s tem spodkopavajo verodostojnost. Sam se bom z Gibanjem Svoboda za-
vzemal za gradnjo zaupanja v politiko in vključevanje mladih v odločanje 
o javnih zadevah. 

Boste v  primeru izvolitve v Državni zbor ostali v stiku z lokalnim 
okoljem?
      Ne predstavljam si, da ne bi ostal v stiku z lokalnim okoljem. Izola je 
moj dom. Tu imam svojo družino, starše, prijatelje … Z morebitno izvolit-
vijo bi se seveda »moja pisarna« preselila v prestolnico, a lokalno okolje 
bi s tem dobilo močan adut v dogovorih z državo. Tega v zadnjih časih ni 
bilo zaznati. Prav zato smo se vsi štirje kandidati Slovenske Istre (Mateja 
Čalušič, Tamara Kozlovič, Danijel Bešič Loredan, Robert Janev) odločili 
združiti v Gibanje Svoboda Slovenska Istra, saj želimo na lokalnem ob-
močju delovati povezano. 
     Med prioritetne projekte, ki jih želimo premakniti z mrtve točke, 
spadajo zagotavljanje osnovnih človekovih pravic, kot je pravica do pitne 
vode in s tem zagotovitev novega vira pitne vode, ki bo ustrezal našim 
potrebam, nadalje odprava prometnega kaosa v Slovenski Istri, ki vključu-
je pospešitev več državnih investicij, kot so hitra cesta Koper-Dragonja, 
izgradnja dvotirne železnice Divača-Koper, skrb za ohranjanje identitete 
Slovenske Istre in razvojno naravnan turizem. “

Robert Janev, 
Gibanje Svoboda 
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Zakaj ste se na volitvah odločili nastopiti kot lista in ne kot stran-
ka?
     Po odzivih na terenu v zadnjem letu smo ugotovili, da ljudje ne želijo 
več slišati za karkoli povezanega s političnimi strankami in na srečo smo v 
Zakonu o volitvah našli 44. člen, ki volivkam in volivcem omogoča nastop 
na volitvah brez ustanavljanja oz. organizacije v obliki politične stranke. 
Odločili smo se nastopiti kot Lista volivcev, saj je to najbolj demokratična 
in neposredna oblika civilno-družbenega nastopanja volivcev na volitvah. 
Povezali smo se ljudje, ki imamo dovolj političnih strank in strankokracije 
(vladavine strank), pa čeprav smo za svojo kandidaturo na volitvah morali 
zbrati desetkrat več podpisov podpore volivcev kot politične stranke. Kl-
jub temu, da se je zdelo morda nemogoče, nam je uspelo v petih tednih 
zbrati ne le zahtevanih 8000, ampak skoraj neverjetnih 12.000 podpisov 
podpore kandidaturi.

Ob razglasitvi epidemije in naročilih medicinske opreme se je izka-
zalo, da so nekatere osebe blizu vlade, zaščitno opremo prodajale 
»uspešneje« kot druge. Računsko sodišče je v svojem revizijskem 
poročilu zapisalo, da je bil proces nakupa zaščitne opreme po-
manjkljiv in neučinkovit. Kako bi vi izpeljali omenjeni postopek, da 
bi bil preglednejši?
     Postopki nabave v državni upravi vedno potekajo v obliki javnih 
naročil; zakonodaja s tega področja je zelo jasna in natančno določa vse 
zahteve in pogoje za transparentno in ustrezno izvedbo postopkov javne-
ga naročanja, nadzor nad zakonitostjo postopkov pa opravlja državna re-
vizijska komisija. Z vidika javnega naročanja problem vidimo predvsem 
v tem, da je ta vlada ob razglasitvi epidemije dvignila mejne vrednosti, 
ki opredeljujejo, kdaj gre za javno naročilo, za katerega se mora obvezno 
uporabiti določbe Zakona o javnem naročanju (ZJN). Te vrednosti so kar 
podvojili – tako se sedaj v državni upravi vsa naročila blaga in storitev, 
katerih ocenjena vrednost je nižja od 40.000 evrov, opravijo mimo post-
opka javnega naročanja. Prej je bila mejna vrednost za postopke javnega 
naročanja blaga in storitev 20.000 evrov. To novo mejno vrednost je vlada 
letos vnesla v ZJN kot trajno spremembo (ne le za čas izrednih razmer na 
račun epidemije). Mi takih naročil ne bi izvajali, ker ne bi izvajali nepo-
trebnih, škodljivih in neustavnih ukrepov. Predloge, kako bi upravljali z 
razglašeno krizo, smo objavili na edinem mestu za obravnavo predlogov 
ljudstva – portalu Predlagam vladi, kjer do njihove obravnave ni prišlo. 
Državna uprava mora pri svojem delu izkazovati zavedanje, da je v službi 
naroda in mora pričeti delovati v korist državljank in državljanov, ne lo-
bijev.

Rusija je 24. februarja začela vojno z Ukrajino z namenom njene 
denacifi kacije in osvoboditve Donbasa. Evropska unija je pri ob-
sodbi ruske agresije nastopila enotno in sprejela ter začela uvel-
javljati sankcije proti Rusiji na vseh področjih. Kako gledate na 

Nestrankarska ljudska lista 
gibanja Zdrava družba nastopa 
na volitvah prvič. V volilni boj pa 
se ni podala kot politična stran-
ka ampak, kakor pove že ime, 
civilno družbeno gibanje. Z nji-
hovo predstavnico Martino Kos 
smo se pogovarjali o aktualni 
problematiki. 

Martina Kos, 
Nestrankarska 
ljudska lista gibanja 
Zdrava družba

dosedanje dejavnosti vlade RS glede vojne v Ukrajini? Bi karkoli 
spremenili glede odziva na ukrepe proti Rusiji?
     Absolutno bi spremenili tako rekoč vse. Najprej, da je za krizo v Ukra-
jini kriva predvsem Evropska unija, ki od Ukrajine ni zahtevala popol-
nega spoštovanja pogodbenih določil glede zaščite manjšine v pogodbah 
oziroma dokumentih Minsk I in Minsk II, ki jih je Ukrajina sistematič-
no kršila. Ker Ukrajine ni odvrnila od kandidiranja za članstvo v zvezi 
NATO, tudi zaradi lastnih strateških dokumentov, ki bi morali EU voditi k 
izvajanju Skupne zunanje in varnostne politike. Nesprejemljivo je, da nas 
je s svojim odzivom aktualna vlada pripeljala v ogrožanje naše nacionalne 
varnosti, ki je tokrat tudi ogrožanje naših gospodarskih interesov. Za kar-
koli podobnega bomo vedno zahtevali odločanje z najmanj dvotretjinsko 
večino Državnega zbora, če ne kar neposredno voljo ljudstva. Obenem pa 
predvsem trdimo, da imamo glede Ukrajine bistveno premalo relevantnih 
informacij in da se z njimi, tako kot v primeru razglašene krize, preveč 
enostransko manipulira. Potrebno je zagotoviti tudi energetsko varnost in 
energetsko samooskrbo Slovenije in v luči tega zavzemati svoje stališče 
– torej biti pragmatični in ne nepremišljeno in prenagljeno prevzemati 
stališč EU, ne da bi najprej poznali vsa ozadja in razloge ukrajinsko-ruske 
vojne.

Ob ukrajinsko-ruski vojni smo priča tudi propagandni vojni. Infor-
macije z vojnih področij v Ukrajini je težko neodvisno preverjati, 
uvedena je cenzura s strani Rusije, tudi EU in ZDA so prepovedale 
oddajanje ruskih medijev. Kako torej v tem informacijskem kaosu 
sprejemati medijske informacije? 
Objektivno informiranje in pravica do svobode govora sta ključni. Medi-
jem je treba vrniti njihovo neodvisnost in znova vzpostaviti profesional-

Jan Bednarik
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nost. Medijske informacije moramo zato v tem informacijskem kaosu 
sprejemati konzervativno, previdno in čim bolj nevtralno ter iz čim več 
(nasprotujočih si) virov poskušati ustvariti objektivno sliko dogajanja.

Vlada RS, in Ministrstvo za notranje zadeve sta se zelo hitro odzva-
la na begunsko problematiko, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini in 
nakazala, da je Slovenija pripravljena na sprejetje večjega števila 
beguncev. Ob tem je minister Hojs s tvitom, ki ga je kasneje izbri-
sal, sprožil razpravo o »pravih« in »nepravih« beguncih. Mislite, da 
res obstaja razlika med begunci?
     To ni relevantno vprašanje. Vprašanje je, kdo je zakuhal krizo v Ukraji-
ni, kakšna je tam vloga tako imenovanih tretjih držav in kdo bo plačal na-
jvišji davek. Razlika obstaja kvečjemu med begunci in ekonomskimi mi-
granti. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice, ne 
glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje 
in tako naprej, kot pravi 14. člen Ustave RS.

Ob zaprtju Ruskega kulturnega centra, se je razvila debata o bo-
jkotu ruske kulture. Kako bi vi glasovali glede zaprtja omenjenega 
centra? 
     Naše mnenje je, da ruski narod ni »kriv« za vojno dogajanje in razmere 
v Ukrajini, zato  ga ne bi smeli »kaznovati« – sploh pa ne bi smeli omeje-
vati ali prepovedovati njegove kulture, saj se s tem ne doseže prav ničesar; 
menimo, da je bojkotiranje narodne kulture ponižanje in razvrednoten-
je njegove kulturne dediščine, osiromašenje naroda za njegovo kulturo, 
tradicijo in korenine, kar pa ne spada med civilizirane družbenopolitične 
ukrepe razvitega sveta. To stališče in naraščajoča mržnja proti vsemu, kar 
je povezano z Rusko federacijo je povsem nesprejemljivo. Natanko to je 

plan globalistov in agend, kot so nas v razglašeni krizi skušali razdeliti na 
cepljene in necepljene, testirane in netestirane, bolne in zdrave, sedaj pa 
na »pro-Ruse« in »pro-Ukrajince«. Glasovali bi torej proti zaprtju Ruske-
ga kulturnega centra in omejevanju oz. bojkotiranju ruske kulture.

Kaj ste kot gibanje Zdrava družba, do sedaj že storili?
     Delujemo na lokalni in nacionalni ravni. Med našimi nacionalnimi 
aktivnostmi je bila najodmevnejša pobuda za referendum proti spornemu 
Zakonu o vodah, za katero nam je uspelo v petih dneh, namesto potreb-
nih 2500, zbrati kar 33.670 in več podpisov državljank in državljanov. Že 
leta 2020 smo v Državni zbor vložili ljudski predlog sprememb Zakona 
o nalezljivih boleznih – ZNB, ki ga sedanje poslanke in poslanci žal niso 
podprli. Leta 2021 pa smo s svojimi aktivnostmi uspeli posredno doseči, 
da Zakon o nalezljivih boleznih – D verzija, s katerim je skušala režimska 
oblast močno poseči v naše temeljne človekove pravice in svoboščine, ni 
bil sprejet. V parlament smo vložili tudi ljudski predlog sprememb Zako-
na o zdravilih, s katerim smo zahtevali izredne analize cepiv, v katerih so 
bile najdene strupene snovi, tudi za več vrst cepiv za covid-19. Po vseh 
krajih po Sloveniji spodbujamo  samooskrbnost na ključnih življenjskih 
področjih: skrb za varno okolje za otroke, zagotavljanje lokalne hrane, 
podpora zdravju ljudi, pomoč za varstvo pravic, uvajanje lokalne valute… 
Zavedamo se, da vsi mi živimo na lokalni ravni, kjer je treba poskrbeti 
za kvalitetno življenje v zdravem okolju. Za potrebe varne samooskrbe 
z lokalno pridelano hrano smo vzpostavili nacionalno spletno platformo 
posvojimokmeta.si, ki nam že omogoča neposredno povezovanje z loka-
lnimi pridelovalci zdrave hrane. Izdajamo tudi tiskano glasilo Ozaveščeni, 
kjer objavljamo pomembne in kvalitetne vsebine, ki so v drugih medijih 
večina spregledane ali celo cenzurirane. “
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Nemara zato, ker se v našem političnem 
prostoru postavlja najbolj levo, čeprav jo 

to v svetovnem merilu enači s precej zmerno 
socialdemokracijo. Po drugi strani Slovensko 
demokratsko stranko označujejo za skrajno 
le privrženci leve liberalne politike, vključno 
z Levico, sama pa se rada umešča v desno 
sredino – kljub temu, da najvišji predstavniki 
stranke izražajo rasistična, šovinistična ter ho-
mofobna prepričanja in se v praksi bratijo z ne-
onacistično civilno družbo.
   Kakorkoli pojmujemo skrajnost, gre le za 
pavšalne oznake, ki odvračajo od vsebinskih 
programov obeh strank, ki se v tem oziru sko-
rajda ne bi mogli bolj razlikovati. Verjetno edi-
na skupna točka obeh strank je odnos do ob-
veznega cepljenja proti covidu-19, ki ga v obeh 
strankah zavračata.
    Veliko več lahko povemo o vsebinskih ra-
zlikah. Najmočneje se kažejo pri pojmovanju 
socialne države, če nam domoljubi ali komu-
nisti ne bodo preveč zamerili uporabe besed 
socialna in država v isti povedi. Levica si 
prizadeva predvsem za okrepitev javne lastnine 
– za rešitev stanovanjske politike obljubljajo 
trideset tisoč javnih najemniških stanovanj do 

Jaka Virant
foto: STA/Daniel Novakovič

leta 2030, njihovo izgradnjo pa bi fi nancirali s 
prejemki od obdavčenja velikih stanovanjskih 
nepremičnin, ki ne služijo svojemu namenu. 
SDS medtem vidi rešitev socialnih težav držav-
ljanov v okrepitvi privatne napram javni last-
nini. Stanovanjsko problematiko bi tako reševal 
z omogočanjem kreditiranja mladih, ki po tre-
nutni ureditvi niso kreditno sposobni. Podobno 
razlikovanje se pojavi tudi v pojmovanju plač. 
Medtem ko je Levica že uspela z zakonsko 
pobudo po višanju minimalne plače v skladu z 
infl acijo in ceno življenjskih stroškov – slednji 
niso bili izračunani že od leta 2017 – je SDS 
podprl predlog Nove Slovenije, ki je uzakonil 
nižanje dohodnine in s tem olajšal življenje na-
jbogatejšega dela prebivalstva, s tem pa se je 
neznatno dvignila tudi neto minimalna plača. 
Vendar se je SDS-ova zlizanost z interesi ka-
pitala izkazala nekaj tednov kasneje, ko so 
poslanci koalicije zavrnili predlog Levice o 
izenačitvi minimalne in osnovne plače. Znesek 
minimalne neto plače je namreč po trenutni 
ureditvi določen, lahko pa se ga doseže s števil-
nimi dodatki k osnovni plači, ki je lahko precej 
nižja od zagotovljene minimalne plače. Na ta 
način delodajalci na škodo delavcev privarču-

jejo pri stroških socialnega, pokojninskega in 
zdravstvenega zavarovanja. 
     Glavna črta razkoraka med programoma 
Levice in SDS torej poteka na ločnici med 
javno in zasebno lastnino ter med progresivno 
in konservativno strategijo obdavčenja. Vse os-
talo lahko, sicer nekoliko čez palec, strnemo v 
koncept kulturnega boja. Levica si, vsaj deklar-
ativno, ker za kaj drugega do sedaj še ni imela 
priložnosti, prizadeva za neodvisno kulturo, 
medije, šolstvo, policijo, sodstvo in kar je še 
podsistemov. Medtem si SDS prizadeva za 
tako imenovano uravnoteženje vseh teh pod-
sistemov, kar je še vedno, ko je bila SDS na 
oblasti, privedlo v strankarsko kadrovanje za 
pomembne funkcije v vseh javnih institucijah. 
     Do volitev toliko. Po volitvah pa bo ključno 
vprašanje, kdo bo svoje interese uspešneje uvel-
javljal v prihodnji vladi in sklicu parlamenta. 
Izkušnje narekujejo, da vlade, v katerih sode-
luje oziroma jih vodi SDS, igrajo izključno po 
notah njenega predsednika Janeza Janše, po 
drugi strani pa Levica še ni bila v vladi, a njene 
predvolilne koalicijske partnerice že nakazuje-
jo, da bodo interese Levice poskušale čim bolj 
omejiti. “

Skrajni čas za volitve

PO DOMAčE

Ob zaključku predvolilnega obdobja smo vam dolžni še primerjavo dveh strank, na kateri se vztra-
jno lepi pridevnik »skrajen«. Levico za skrajno označujejo vsi politični veljaki – od skrajne desnice 

do »skrajne« sredine. 
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Potekalo je v ponedeljek, 11. aprila, v Katedrali Kina Šiška. Eden od 
pobudnikov soočenja pogledov je bilo društvo Asociacija, ki se trudi 

s svojim delovanjem in opozarjanjem zagotoviti pogoje za profesionalno 
delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju 
kulture, prizadevajo si za izboljšanje njihovega sistemskega položaja. Nji-
hov cilj je preprost: Odločevalce prisiliti, da področje kulture uredijo tako, 
da bodo lahko ustvarjalci normalno, svobodno in plačano ustvarjali. 
     Soočenje je vodila televizijska voditeljica RTVS Ksenija Horvat. Tem-
atsko so se na soočenju osredotočili na štiri sklope vprašanj: zakonodajni 
okvir, državni proračun in porazdelitev sredstev, decentralizacijo ter dialog 
s civilno družbo. Voditeljica je odprla srečanje s kratkim predstavitvenim 
vprašanjem, kdo od prisotnih je kandidat za ministra za kulturo. Miha 
Knifi c iz Piratske stranke in Asta Vrečko iz Levice sta to brez obotavljanja 
potrdila, Jerca Korče se je diplomatsko izognila, Zlatan Čordić - Zlatko 
ni kandidat stranke Naša prihodnost, nekdanji minister Prešiček je spet 
pripravljen prevzeti ministrstvo, če SD pride v vlado, Klemen Belhar iz 
stranke Vesna je pripravljen na ministrovanje, prav tako magister Rajić iz 
SAB. Podgoršek iz Nove Dežele ne bo minister v primeru volilnega uspe-
ha, Tamara Vonta je potrdila, da Gibanje Svoboda zanima Ministrstvo za 
kulturo, zase pa še ne ve, če bo kandidatka, Marko Balažic iz Povežimo 
Slovenijo je odgovoril enako kot predhodnica, Esmeralda Vidmar pa je 
zavrnila vprašanje z razlago, da njihova stranka Za ljudstvo Slovenije ne 
deluje na takšen način.
     Če iz triurne debate iztisnemo bistvene poudarke, je očitno, da vsi 
sodelujoči poudarjajo rešitev vprašanja samozaposlenih v kulturi, kar je 
medijsko najbolj aktualna tema. Z izjemo predstavnikov Naše Dežele in 
Povežimo Slovenijo so vsi obljubljali povrnitev odločilne vloge strokovnih 
komisij pri podelitvi statusa, nadalje so predvsem v SAB, Levici in Piratih 
poudarjali dodeljevanje pravic samozaposlenim, s poudarkom na dostopu 
do bolniškega staleža in drugih za zaposlene samoumevnih pravic. Miha 
Balažic je prepričan, da je porast samozaposlenih v kulturi posledica 
pomanjkanja jasnih kriterijev za podelitev in da so z rastjo števila up-
ravičencev odškodovani tisti, ki si status zares zaslužijo, saj se denar pre-
več razprši. Temu je pritrdil Podgoršek iz Naše dežele, ki je prepričan, da 

Veliko predvolilno 
         soočenje o kulturi

morajo kulturniki sami priti do zaslužka, od katerega bodo lahko živeli. 
»Ministrstvo ni in ne sme postati socialni korektiv,« je jasno povedal. Po 
besedah Tamare Vonta je potreben nov krovni zakon v kulturi, prav tako 
je nujno potrebno na novo spisati medijsko zakonodajo. S tem se je strin-
jala večina sogovornikov, ki so vsi po vrsti, z izjemo Balažica in Podgorš-
ka, podprli revizijo medijske zakonodaje. Če njihova stranka dobi kulturni 
resor, bi se po besedah Branislava Rajića posvetili samozaposlenim in 
kulturni dediščini ter okrepili dialog z nevladnim sektorjem. 
       Dejan Prešiček zagotavlja, da ima SD pripravljen načrt za nov kulturni 
sistem, torej nov krovni zakon v kulturi, pa tudi nova zakona o medijih in 
o RTV. Zlatan Čordić je kot največjo težavo za normalizacijo kulturnega 
sektorja izpostavil korupcijo. Prepričan je, da bi zmanjšanje korupcije na 
nacionalni ravni za 15 odstotkov napolnilo proračun za kulturo. Ob tem 
predlaga umik politike iz kulture. V Levici imajo po besedah Aste Vrečko 
pripravljeno celovito prenovo kulturnega sistema. Izpostavila je tudi kul-
turno dejavnost na občinski in regionalni ravni, ki zahteva obnovo infra-
strukture in fi nančno vzpodbudo. Za Piratsko stranko je prvi ukrep, da 
se kulturo na ravni odločanja vrne stroki, ob tem pričakovano predlagajo 
digitalizacijo kulturne ponudbe. Tudi Jerca Korče iz LMŠ je izpostavila 
vrnitev veljave strokovnim skupinam na ministrstvu in spremembo medi-
jske zakonodaje ter ureditev položaja samozaposlenih.
     Ob koncu so besedo dobile še organizacije iz kulture, da zastavijo 
vprašanja. Na vprašanje o prihodnjem proračunu za kulturo so vsi sogov-
orniki potrdili, da se zavzemajo za zvišanje kulturnega proračuna. Miha 
Knifi c je za povišanje na en odstotek državnega proračuna. Drugi, Levica 
in SD, zagovarjajo vrnitev na stanje proračuna iz leta 2009. Predstavniki 
kulture so zastavili mnoga natančna vprašanja in dobili dokaj mlačne, 
splošne odgovore. 
     Bilo je opaziti, da so predstavniki strank dokaj bosi, ko gre za pozna-
vanje delovanja kulturnega sektorja, zato so bili odgovori podobni. Šlo 
je za splošne trditve o ureditvi problematike in zagotavljanju sredstev. Ta 
vtis prisotnih je lepo ubesedil Rok Vevar, ki je na koncu svojega vprašanja 
prosil, naj odgovorijo zgolj tisti, ki razumejo o čem govori, kar je poželo 
odobravanje tako občinstva kot tudi predstavnikov strank. “

PO DOMAčE

O kulturi v predvolilnem času premalo slišimo, saj so za medije atraktivnejše obljube o novih 
službah in investicijah v nova oklepna vozila. Zato so se raznolike kulturniške organizacije odločile 

pripraviti soočenje političnih strank na temo kulture in umetnosti. 
Simon Smole
foto: STA
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Slovenija je z ustavo določena kot pravna in 
socialna država. Ustavna opredelitev države 

kot socialne ne pomeni odločitve za določen 
socialni program oziroma določenega sklopa 
ukrepov socialne politike, pač pa pomeni 
dolžnost in odgovornost države, da skrbi za so-
cialno šibkejše posameznike in jih zaščiti. Eden 
glavnih ukrepov za zagotavljanje dostojnega 
življenja je socialna denarna pomoč. Koliko je 
revščine v naši državi? Ali je socialna pomoč 
pri nas, kot je moč občasno prebrati v medijih, 
res previsoka?
     Najprej je treba ugotoviti, da tveganje 
revščine ni za vse skupine in posameznike 
enako. Iz podatkov Statističnega urada Repub-
like Slovenije je razvidno, da so revščini na-
jbolj izpostavljeni starejši, zlasti ženske, revni 
zaposleni, katerih plače so pod eksistenčnim 
minimumom, brezposelni, mladi in otroci 
iz revnih družin, enočlanska gospodinjstva 
ter enostarševska gospodinjstva z vsaj enim 
vzdrževanim otrokom, med katerimi je 81, 3 
odstotkov  materinskih enostarševskih gospod-
injstev. Slovenska država ima dokaj obširno in 
dobro zakonsko urejeno varovanje zasebne last-
nine. Sodno varstvo pravic je zagotovljeno in 
čeravno pravica na slovenskih sodiščih kasni, se 
uvrščamo med pravno dokaj urejene države. A 
vsa ta pravna zaščita izgubi pomen za revnega 
posameznika, ki nima ne lastnega stanovanja ne 
premoženja, da bi pravice na sodišču izterjal.     
Temeljne svoboščine, zapisane v ustavi, kot je 
svoboda ustvarjanja, so mrtva črka na papirju, 
če posameznik pretežen del svojega časa oprav-
lja delo v slabih delovnih pogojih za okrutnega 
šefa, da bi zaslužil za preživetje. Prosta izbira 
poklica in svoboda dela sta pravni formalnos-
ti, če nimajo vsi enakih možnosti za pridobitev 
ustrezne izobrazbe. Dokler delovna mesta niso 
prilagojena invalidom in ženskam ni zagotov-
ljen enakovreden položaj v družbi, so ustavna 
načela jalovo zagotovilo pravične družbe.

    Socialna zakonodaja določa, da se z denar-
no socialno pomočjo ljudem zagotavljajo sred-
stva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih 
potreb v višini, ki naj bi omogočala preživetje. 
Cenzusi za ugotavljanje upravičenosti do so-
cialne pomoči se načeloma usklajujejo z rastjo 
cen življenjskih potrebščin. Pogoji za pridobitev 
polne socialne pomoči, poleg dohodkovnega 
cenzusa, ki je trenutno 421,89 evra, so zelo ob-
sežni. Poleg pomanjkanja denarja za preživetje 
ne smete imeti premoženja in prihrankov, ki bi 
vam omogočali preživetje, ne smete si jih zag-
otavljati sami z delom, s pravicami iz dela ali 
zavarovanja, z denarnim nadomestilom ali s po-
močjo tistih, ki so vas dolžni preživljati. Poleg 
tega ste primorani aktivno reševati svojo »so-
cialno problematiko«, kar pomeni, da morate 
na zavodu za zaposlovanje aktivno iskati zapos-
litev. Da bi prejeli dobrih 400 evrov, morate 
torej biti popoln revež.
    Minimalni dohodek, ki je določen kot cenzus 
za dodelitev denarnih prejemkov, naj bi bil bist-
veno nižji od minimalne plače tudi z namenom 
spodbujanja ljudi k iskanju zaposlitve. Ob tem 
je nujno opozoriti na dejstvo, da neto minimal-
na plača v obdobju v letih od 2005 do 2019 ni 
presegla praga tveganja revščine. Kako naj torej 
človek z dvainpolkrat nižjo socialno pomočjo 
ubeži popolni revščini, če minimalna plača ne 
more zagotavljati dostojnega življenja in ustvar-
ja revne zaposlene? Upravičenec do socialne 
pomoči je res deležen tudi drugih ugodnosti, kot 
so pravice do kritja razlike do polne vrednos-
ti zdravstvenih storitev, oprostitve plačevanja 
RTV prispevka, plačila programa vrtcev, sub-
vencije malic za učence in dijake in ugodne raz-
vrstitve cenzusov pri štipendijah.
    Socialna pomoč ne omogoča preživetja in ak-
tivnega vključevanja v družbo ali na trg dela, saj 
si človek z nekaj sto evri komaj plača hrano in 
stroške bivanja. Število oseb, ki so upravičene 
do denarne socialne pomoči, se vsako leto pov-

Dobrodošli v 
deželi bogatih 
revežev

ečuje. Leta 2018 je denarno socialno pomoč 
prejemalo 83.295 oseb, leta 2019 90.922 in leta 
2020 že 99.297 oseb. Veliko ljudi je dolgotra-
jno odvisnih od denarne socialne pomoči. Ti 
imajo majhne možnosti za izhod iz revščine in 
možnosti za dostop do trga dela, zato je njiho-
vo zaposlovanje vse težje. Socialno pomoč pre-
jemajo tudi zaposleni, zlasti tisti z minimalno 
plačo in tisti v prekarnih oblikah dela, ki hkrati 
preživljajo več otrok.
    V Sloveniji so kljub dokaj nizkim zneskom 
glavni dejavnik zniževanja revščine prav so-
cialni transferji, vključno s pokojninami. Če 
v dohodek ne bi šteli družinskih in socialnih 
prejemkov, bi bila stopnja tveganja revščine 
22,4-odstotna. Če bi od dohodka odšteli še 
pokojnine, bi se stopnja tveganja revščine zviša-
la na 39,4 odstotka. 
    Obtožbe, da obstoječa višina socialne po-
moči negativno vpliva na delovno pripravljenost 
delavcev in ima celo destimulativni učinek, ker 
naj bi bila razlika med denarno socialno po-
močjo in minimalno plačo premajhna, izhajajo 
iz prepričanja, da so plače v Sloveniji odlične, 
le zaposliti se je potrebno. Dolgo je odmeva-
la cinična izjava generalne direktorice Gosp-
odarske zbornice Slovenije o deželi »bogatih 
revežev«. 
    Težava ni v previsoki denarni socialni po-
moči. Temeljni problem je minimalna plača, ki 
potiska zaposlene v revščino. Ljudje z nizkimi 
plačami in socialno pomočjo pri nas preživijo 
tudi zato, ker imamo v primerjavi z drugimi 
državami izjemno visok delež lastniških stano-
vanj in ker ima večina Slovencev tudi kakšen 
kos zemlje. A kot glavno načelo socialne države 
je smiselno privzeti moto, da je družba pravič-
na le, ko se položaj višjih slojev izboljšuje šele 
takrat, ko se je izboljšal položaj najnižjih slojev. 
Torej naj se za začetek občutno poveča minimal-
na plača. A vlada bi ta predlog verjetno zavrnila 
s sklicevanjem na konkurenčnost gospodarstva. 

Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer 
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Na področjih vojn, konfl iktov ter naravnih in podnebnih katastrof je 
pomoč pogosto dobrodošla, a ne na vse načine. Organizirana po-

moč obstaja že vsaj devetsto let, odkar je malteški  red začel pomagati 
pri reševanju krščanskih romarjev, pri naravnih nesrečah in kasneje pri 
pomoči beguncem iz Sirije in Kolumbije. Včasih se je pomoči lotevalo 
drugače kot danes. S podaljševanjem vojnih konfl iktov in večanjem po-
gostosti naravnih nesreč se humanitarne organizacije srečujejo z novimi 
izzivi.
   Svet je bogatejši kot kadarkoli, a hkrati postaja tudi vse bolj krhek. 
Vse več je področij, kjer se prekrivajo družbene in naravne katastrofe. 
V Somaliji se denimo že tri desetletja odvija državljanska vojna, zvišuje 
se število suš, hkrati pa se eksponentno povečuje število ljudi, kar krha 
družbene vezi, ki jih je v večjih družbah težje vzdrževati. Najbolj pa se 
število prebivalstva povečuje ravno na najbolj ogroženih območjih. Šte-
vilke kažejo, da je v Somaliji leta 1960 živelo okoli 2,5 milijona ljudi, 
petdeset let kasneje že okoli deset milijonov. Analitiki menijo, da bi jim 
bolj od humanitarnih organizacij lahko pomagalo vlaganje v razvoj, a hu-
manitarne organizacije in razvojne družbe druga na drugo gledajo zviš-
ka. Razvojne družbe imajo humanitarce za »prvo pomoč«, za gasilce, ki 
pridejo intervenirati, ko zagori. Obratno imajo humanitarne organizacije 
razvojne za prepočasne in zato za neučinkovite. Trenutno imajo za enega 
redkih uspešnih sodelovanj primer sprejemanja begunskih otrok, kjer hu-
manitarne organizacije ponavadi poskrbijo za hrano, zasilno bivališče in 
psihološko podporo, razvojna skupnost pa za vključitev v šolanje, ki ga 
spremlja dolgoročnejši načrt za izobraževanje in reintegracijo v družbo.
Vse prevečkrat so organizacije usmerjene le v en del problema. Begun-
ci si tako lahko v taborišču pomagajo z donacijami hrane in streho nad 
glavo, vendar nihče ne poskrbi za pogozdovanje okoli taborišč, ki bi zag-
otovilo senco in zmanjšalo izhlapevanje ali za odvoz smeti. Ker v human-
itarnih organizacijah ponavadi delujejo prostovoljci, tega znanja in veščin 
pogosto ne posedujejo, svojih izkušenj prav tako ne posredujejo nasled-
nikom, ker se prehitro izmenjujejo, begunci pa namesto nekaj mesecev v 
taboriščih ostajajo tudi desetletja.
     Drug in verjetno večji problem je ta, da je bila večina tovrstnih organ-
izacij zasnovana v nekih drugih, prijaznejših časih. Vojne danes v pov-
prečju trajajo dvakrat dlje, kot so v devetdesetih letih, zato organizacije 
ostajajo v teh državah dlje kot v preteklosti. Še vedno pa vse prevečkrat 
na ogrožena območja pošiljajo tisto, kar donatorji menijo da je potrebno, 
namesto da bi o tem povprašali ljudi potrebne pomoči.
    Po svetu je samo zaradi nasilja in konfl iktov razseljenih okoli osem-
deset milijonov ljudi. Vsak 33. človek na svetu potrebuje humanitarno 
pomoč, kar je več kot kadarkoli po drugi svetovni vojni. Narašča tudi 

Pia Nikolič
foto: Slovenska karitas
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Humanitarna 
pomoč se mora 
preoblikovati

“

velikost donacij, ki je leta 2020 na svetovni ravni znašala okoli 35 mili-
jard dolarjev, tik pred začetkom novega tisočletja pa zgolj dve milijardi. 
Lahko bi ugotovili povezavo predvsem med naravnimi nesrečami in pov-
ečanjem višine donacij, saj je bilo leta 1975 na svetu zabeleženih 78 ve-
likih nesreč, leta 2010 kar 385. Ob boljši medijski pokritosti in hitrejšem 
potovanju informacij zato ni nenavadno, da ljudje solidarnost izkazujejo 
tudi s fi nančno podporo.
    Vendar ni vse lepo kar se sveti. Delavci v humanitarnih organizacijah 
so v nenehni nevarnosti. V povprečju na leto umre več humanitarcev kot 
mirovnikov. Nenazadnje poskušajo priti do najbolj pomoči potrebnih, ki 
so od varnih središč, kjer so prometne povezave še vzpostavljene, najbolj 
oddaljeni. Zato je toliko pomembneje, da to niso državne organizacije, ki 
bi z državnimi zastavami na svojih avtomobilih lahko zanetile dodaten 
konfl ikt, ker njihova država morda podpira drugo opcijo, ki je nasilneži 
ne. Že brez tega lahko prinešena pomoč postane samo še en razlog več za 
nov spor, v primeru, da je prišla le do ene od sprtih strani. Povrh vsega 
pa lahko tisti, katerih ljudstvo je nahranila humanitarna organizacija, več 
vložijo v nadaljnjo oborožitev, saj je za ljudi »poskrbljeno«. Pomoč lahko 
tudi spodbudi zasebnike, ki bodo naredili vse za podaljšanje konfl ikta, 
saj se z njo vzpostavljajo kot vojni dobičkarji. Uvoženi paketi hrane pa 
lahko celo spodkopljejo lokalno ekonomijo in naredijo lokalne kmetijske 

Vsak 33. človek na svetu 
potrebuje humanitarno pomoč.

Vojne danes v povprečju 
trajajo dvakrat dlje kot so 

v devetdesetih letih, zato 
organizacije ostajajo v teh 

državah dlje kot kadarkoli prej. 

izdelke za manj profi tabilne.
    Dostop do humanitarne pomoči vpletenim v konfl iktu lahko da tudi 
lažen občutek varnosti in jih otopi v pripravah za nevarnost v prihodnje, 
kar je lahko problematično, ker ta pomoč ni zanesljiva, saj temelji na 
prostovoljstvu in donacijah. Ker na trgu humanitarnih organizacij obsta-
ja velika konkurenca, je potrebno upoštevati tudi to, da je zahteva po 
vzdrževanju vidnosti na trgu lahko vplivala na njihove odločitve glede 
tega, kje bodo prostovoljci prisotni. Najverjetneje ne tam, kjer je slaba 
medijska pokritost.
       Obstaja še dilema nevtralnosti, saj prostovoljci dajejo pomoč ljudem, 
katerih človekove pravice so kršene, a za to ne morejo storiti nič. Na-
jvečkrat slišimo očitek, da gre veliko denarja v mednarodnih organizaci-
jah, kot so Združeni narodi, v resnici za plače zaposlenih in tehnične 
storitve.
     Zato je pomoč včasih le obliž na rano. Morda so prostovoljci pomagali 
rešiti nekaj življenj, a skoraj ni vprašanj o tem, kako bodo ljudje prežive-
li prihodnje tedne in kako odporna je družba na spremembe. Največje 
prejemnice pomoči so pač države na robu propada, katerih prebivalst-
vo je že leta odvisno od humanitarne pomoči. Vse več je pozivov, naj 
se ta preživet način reformira. Iran je recimo namesto v taborišča za 
prebežnike sirske begunce integriral v državo. Namesto v vzdrževanje 
dragih taborišč gre lahko ta denar zdaj v javno zdravstvo. V Jordaniji in 
Libanonu pa najrevnejše begunce že opremljajo z bančnimi karticami, s 
katerimi si lahko hrano kupijo kar sami, s čemer podpirajo lokalno gosp-
odarstvo in ne uvoza.
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»Najpomembnejša pomoč je beguncem ponu-
diti človeštvo, prijateljstvo, izkušnjo dobrega.«

Leta 2015 je v Sloveniji vladala izrazito sovražna nastrojenost 
proti beguncem. Ukrajinske prebežnike sprejemamo z odprtimi 
rokami. Zakaj menite, da je tako?
    Do drugih, drugačnih vedno gojimo strah, previdnost, odpor. K odnosu 
državljanov do beguncev pa s svojimi stališči in izjavami vedno prispeva 
tudi vlada, ki jim ni bila posebno naklonjena. Takrat smo jih res slabše 
sprejeli in slabše poskrbeli zanje. V Sloveniji smo odobrili bivanje le man-
jšemu številu in nismo bili prav prijazni, ko so Afganistan zapustile medn-
arodne sile. Poslušala sem slovenske vojake, kako prijazno so jih sprejeli 
tam, kjer težko preživiš kot tujec, če nimaš podpore lokalnega prebivalst-
va. Ko bi morali Afganistance sprejeti mi, pa smo se odločili za zelo majh-
no številko. Vmes so bili tudi dobri ljudje. Veliko slovenskih prostovoljcev 
je šlo leta 2015 na meje sprejemati ljudi in zgodile so se nekatere res lepe 
stvari. Poznam kup ljudi, ki prijateljujejo z ljudmi iz bolj oddaljenih dežel. 
Realnost ni tako slaba, kot se sprva zdi, ker se več govori o slabem. Vse-
kakor pa obstaja ogromna razlika med tem, kako sprejemamo Ukrajince, 

iNTERVJU

ki so »naši«, beli, kristjani. V zraku je posebna politična atmosfera, tudi 
drugod so jih neobičajno gostoljubno sprejeli.

Se vam zdi obravnava ukrajinskih beguncev primerna? Nudi se ve-
liko materialne pomoči, kako je s psihološko pomočjo?
     Dvajset psihologov se je javilo za prostovoljno pomoč. Obstaja tudi 
vrsta izobraževanj za prostovoljce in učitelje o tem, kako naj sprejmejo 
otroke in jim pomagajo. Gotovo jih je precej travmatiziranih, a večina 
si od travm opomore brez psihologov in psihiatrov. Navsezadnje vojne 
spremljajo človeštvo skozi vso zgodovino. Ljudje imamo v sebi neke vire, 
ki nam omogočajo preživetje in okrevanje. Seveda ne vsi, nekateri rabijo 
več pomoči. Najpomembnejša in največja pomoč pa je, da jim ponudimo 
človečnost, prijateljstvo, izkušnjo dobrega. Ponavadi rečemo, da begunci 
nosijo tri nahrbtnike gorja. Prvi je tisto, kar so doživeli v domovini. Gro-
zote, ki jih vidimo po televiziji, so zgovornejše od mojega pripovedovanja. 
Drugi je, kar se jim zgodi na poti, kjer so usode različne. Najhuje je bilo 
za Sirijce, ki so prihajali čez morja smrti. Poznam mamo, ki se ji je otrok 
utopil pred očmi. Ukrajincem je bilo sprva lažje, danes pa je tudi njim 
skozi koridorje vse težje priti ven. Tretji je v državi azila, kamor prinesejo 
bolečino zaradi vseh izgub. Travmatsko je doživetje, ki po svoji grozl-
jivosti presega običajno človeško izkušnjo, ko vidiš ubijanje drugih ali 
zažiganje domov. Nič manj boleče niso izgube ljubljenih, doma, rodnega 
kraja in metafi zične izgube, kot je izguba vere v dobre sosede, v varnost, 
prevlado dobrega na svetu, v človečnost. Že otroci izgubijo vero. Majhen 
otrok verjame, da so starši vsemogočni in ga lahko zaščitijo. Zdaj je že 
njemu jasno, da ni tako. Pri religiji se dogaja, da eni zato postanejo verni, 
drugi se veri odpovejo. Pravijo, da če bog dovoljuje takšne strahote, nočejo 
več v španovijo z njim.

Lahko kot posamezniki pripomoremo k njihovemu boljšemu 
počutju?
     Ponudimo jim lahko izkušnjo človečnosti in podpore, ki deluje kot 
protiutež zlu, ki so ga doživeli. Tako si lahko spet sestavijo celostno sliko 
sveta, v katerem so slabe reči, a obstaja tudi dobro, kar se mi zdi pomem-
bnejše za ohranjanje duševnega zdravja populacije in skupnosti kot psi-
hološka pomoč. Razen pri težko travmatiziranih. Realnost je, da še za 

Na vrhu bloka socialistične gradnje stoji svetlo 
stanovanje, polno knjig, priznanj in predmetov, 
nabranih po vsem svetu. Tja me je na izvedbo 
intervjuja povabila prijetna in dobrovoljna 
gospa, ki svojih skoraj devet desetletij dobro 
skriva, saj med drugim še vedno vsak dan pre-
maguje stopnice v peto nadstropje. Njen topel in 
pomirjujoč glas, s katerim razlaga o solidarnosti 
in deli bogate izkušnje, zbuja upanje o 
preostanku dobrega v svetu. Svoje izkušnje pri 
delu z begunci je psihiatrinja dobivala v 
Kurdistanu, Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v 
Čečeniji, Severni Osetiji, Ingušetiji, Moldaviji, 
Pakistanu, Afganistanu, Belorusiji in še kje. V 
prijetnem hladu enega prvih pomladnih večerov 
sva spregovorili o stanju in razumevanju be-
guncev, ki so v Slovenijo prišli iz Ukrajine.

 - dr. Anica Mikuš Kos



27T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -   š t .  9  -   1 5 .  a p r i l  2 0 2 2

Slovenija ni izjema, ko je govora o zlorabi 
oglaševalskih pogodb ministrstev in javnih 

služb za fi nanciranje s strankami povezanih 
propagandističnih projektov. 
   Ti neredko javni denar prejemajo brez strokovne utemel-
jitve oziroma karkšnekoli tržne logike. Državna podjetja in s 
politiko povezana privatna podjetja kupujejo oglasni prostor 
tudi v manjših medijih, ki imajo relativno majhno gledanost in 
branost. Zakaj torej tržno naravnano podjetje oglašuje v jasno 
strankarsko profi liranih medijih, ki poleg tega nimajo velikega 
dosega? Torej podjetje v lasti države deluje v nasprotju z os-
novnim načelom gospodarnega ravnanja? Kateremu interesu 
sledi vlada, ko sklepa bogate pogodbe za oglaševanje v speci-
fi čnih medijih, ki so sicer blizu oblasti? 
      Oglaševanje upravičujejo državna podjetja z znanimi fl o-
skulami, kot so »doseganje najširše javnosti« in »maksimalni 
doseg vseh naših dejanskih in potencialnih naročnikov ter up-
orabnikov«. A dejstvo, da oglaševalske pogodbe, ki jih sklene 
država, velikokrat niso ekonomsko opravičljive in se z njimi 
po odvodu fi nancirajo drugi interesi, ostaja.
     Oglaševalska agencija napove načine oglaševanja, min-
istrstvo zatem ta načrt popravi in vanj doda svoj vložek ide-
oloških, tudi sovražnih sporočil, recimo nestrpnost do migran-
tov. V teh primerih bi moralo dotično ministrstvo razložiti, 
kakšni so razlogi za vključitev teh vsebin v prvotno kampanjo. 
Imamo torej dvojni problem. Eden je dotok državnega denarja 
v propagandistična trobila strank.   
       Ti mediji so nemalokrat vsaj v delni lasti njenih članov 
ali znanih podpornikov, tudi iz tujine. Druga plat je oglaševan-
je državnih podjetij v medijih, ki so polni neprimernih in 
sovražnih vsebin. Brez dvoma se denar skozi te oglaševalske 
pogodbe kanalizira v zelo ozka politična omrežja, ki ga potre-
bujejo za lastno preživetje in obnavljanje klientelističnih klik. 
Sovražne vsebine medijev pa očitno niso dovolj sporne, da 
velika državna podjetja v njih ne bi našla interesa oglaševati, 
četudi sicer rada jasno poudarjajo svojo etično držo in ne odo-
bravajo sovražnih zapisov. Pregled izvodov Demokracije, ki je 
polna sovražnih člankov do manjšin in LGBT skupnosti, kaže, 
da tednik z oglasi fi nančno podpirajo večja državna podjetja, 
kot so Pošta Slovenije, Zavarovalnica Sava, Petrol, Zavaroval-
nica Triglav in GEN-I. 
     Evropska komisija je v poročilu o vladavini prava za 
Slovenijo izpostavila problem državnih oglaševalskih pogodb, 
netransparentnega trošenja davkoplačevalskega denarja za fi -
nanciranje strankarske propagande in opozorila na negativne 
posledice takega početja za medijsko svobodo in svobodo iz-
ražanja. 
     A zgoraj opisana oglaševalsko-medijska praksa se nadal-
juje, ob tem pa je brez državne fi nančne pomoči v tem man-
datu ostala večina do oblasti kritičnih medijev. Gre za nujni 
manever oblasti, saj z odtegnitvijo denarja kritičnim medijem 
zmanjšuje njihovo sposobnost preiskovanja medijskih podjetij, 
kamor je »medijski denar« večinoma, tudi skozi neutemeljene 
oglaševalske pogodbe, odtekel.

Simon Smole

“ “

RAZMIšLJAMO
Slovence ni dovolj psihologov in psihiatrov, mnogi begunci tudi odklanjajo njiho-
vo pomoč, zlasti ljudje iz ruralnih področij. Obstaja še jezikovni problem, ker so 
glavno orodje moje stroke besede. 

Kako je z otroci? Se lažje prilagodijo?
     Stalno govorimo, da so otroci najšibkejši člen. Ranljivi so, ker nimajo praktičnih 
možnosti in strategij obvladovanja hudih okoliščin, travm in izgub. Imajo pa ve-
like sposobnosti okrevanja. Premalo govorimo o trpljenju, katerega zmanjševanje 
je naša moralna dolžnost, ne glede na to, ali ima otrok tudi simptome motenj ali ne. 
Otroci imajo pravzaprav veliko prednost, ker lažje ohranijo svojo socialno vlogo s 
tem, ko se šolajo. Pridobijo svoje delovno mesto, sedež in mizo, urnik, strukturo. 
Del življenja ostane normalen. Šola jim daje miselne vsebine, ki jih preusmerijo, 
da ne mislijo samo na dogajanje doma, ampak jih zaposluje z nalogami, ki presega-
jo kruto sedanjost. Vse otroke bo vojna čustveno prizadela, povzročila trpljenje 
in boleči spomini bodo ostali. Ne moremo pa reči, da bodo imeli kot odrasli vsi 
duševne motnje. Večina bo okrevala in zaživela normalno življenje, z normalnimi 
medčloveškimi odnosi. 

Slovenija je ukrajinske begunce sprejela z odprtimi rokami. Vse bolj se 
pojavljajo očitki o preveliki pomoči, ker naj bi za »nič dela dobili denarno 
podporo« ali nižje najemnine kot ostali na trgu. V zraku je čutiti kali zavisti.
     Tega sem se bala. V Belorusiji sem delala z Ukrajinci, ki so jih tja premestili 
zaradi žarčenja po černobilski katastrofi . Po svoje je šlo za podobno situacijo. Na-
jprej so jih sprejeli z odprtimi rokami, pozneje jih je motilo, da so dobili prednost 
pri vpisu na univerzo ali brezplačne počitnice za otroke. Ko pravim, da je potrebno 
beguncem zagotoviti osnovne pogoje življenja in spoštovanje človečnosti, je treba 
to izvesti glede na preostalo prebivalstvo in paziti, da se ne razvije zavistna atmos-
fera. 

Trenutno imamo zelo nizko brezposelnost, najslabše plačana delov-
na mesta tradicionalno zasedajo tujci. Gre res za občutek ekonomske 
ogroženosti?
     Bolj kot realni socialnoekonomski problem je to problem v predstavah. Svet 
je v čudni situaciji, pri nas pa smo še pred volitvami. Nikoli ne veš, čemu služijo 
neke tendence, da se eno podpira, drugo pa ne. Menim, da je treba gojiti etiko so-
bivanja in pomoči sočloveku, saj je dejstvo, da se človeštvo ne bo znebilo vojn. Vse 
več lahko pričakujemo beguncev zaradi podnebnih sprememb in njihovih socialnih 
spremljav, ki bodo povzročile migracije in nemire, tekme za vodo, hrano.
 
Smo v Sloveniji pripravljeni na to? Največjo pomoč beguncem so v naši 
prestolnici nudili v avtonomni tovarni Rog, kjer je center nastal samoniklo.
     To je tisto, kar daje človeku upanje in energijo. Ob trideseti obletnici prihoda 
beguncev iz Bosne smo prejšnji teden na okrogli mizi ugotavljali, da je bil že takrat 
odziv civilne družbe bolj pozitiven in prijateljski kot odziv s strani formalnih struk-
tur. Ne govorim le o nevladnih organizacijah, ampak tudi o socialnem tkivu, o lju-
deh. Veliko ljudi in podjetij je pomagalo Bošnjakom. Sedaj lahko ugotavljamo, da 
se državni aparati v praksi odzivajo mnogo manj učinkovito in počasneje kot civil-
na družba. Prejšnji teden je bilo v Sloveniji osem tisoč ukrajinskih beguncev, papir-
je jih je imelo le osemdeset. Pričakovali smo jih 200.000 in vedeli smo, da pridejo. 
Ti papirji so zanje življenjskega pomena. Iz pro bono ambulant javljajo, da begunci 
prihajajo k njim, čeprav imajo pravico do zdravstvenega varstva. Ne morejo pa ga 
uveljavljati, ker nimajo potrebnih papirjev. To je le en primer odziva države. Drugi 
je denimo urejanje nastanitev. Na televiziji so zadnjič obelodanili, da bodo najprej 
zapolnili državna prebivališča, v katerih pa je manj kot tisoč beguncev. Ostalih 
nekaj tisoč je v zasebnih nastanitvah, kjer so jih ljudje sprejeli zastonj, pogosto za 
majhna plačila ali bivajo pri sorodnikih in prijateljih.

Kaj pa humanitarna pomoč? Pride ta vedno v prave roke?
     V Sloveniji sem imela slabe izkušnje le z eno organizacijo v času bivanja be-
guncev iz Bosne. Danes tem, s katerimi sodelujem, popolnoma zaupam. V večjih 
humanitarnih sistemih se je dogajalo marsikaj. Ko sem v Kurdistanu delala z ljud-
mi, ki so pribežali pred kalifatom, pred rezanjem glav v psevdo državi ISIS, se je 
zgodilo, da sta v begunski center pripeljala dva ogromna tovornjaka polna bikinijev 
z ameriško zastavo. Nekdo se je pač hotel znebiti par ton bikinijev. Dogajajo se res 
absurdne stvari ali razkošje. Višji uradniki mednarodnih humanitarnih organizacij 
so nekoč potovali v poslovnem razredu, a so to zdaj menda prepovedali. Tudi v 
mednarodnih humanitarnih organizacijah in v nevladnih organizacijah smo samo 
ljudje. 

»Sam en majhen 
oglas mi dej in vse 
bo tko kot prej.« 

RAZMIšLJAMORAZMIšLJAMO
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    »Kot sta mi povedala mama in oče, je najina biološka mama zanosila 
pri devetnajstih letih po kratki aferi. Starši so ji doma postavili ultimat – 
če naju obdrži, mora iz hiše. Zato se je odločila za posvojitev, midve pa 
sva dobili topel in ljubeč dom,« razlaga Lucija.
     Njuna posvojitelja oziroma sedanja starša sta si želela otrok, vendar 
mama zaradi zdravstvenih težav ni mogla zanositi. Ko so ju poklicali in 
povedali, da imajo za njiju dvojčici, sta potrebovala zelo malo časa za 
razmislek. Luciji je mama povedala, da so ju najprej seznanili z njunim 
stanjem – dvojčici sta bili namreč izjemno nedonošeni, tehtali sta komaj 
kaj več kot kilogram. Zdravniki in medicinske sestre so jima pojasnili, da 
obstaja možnost zdravstvenih težav tudi kasneje v življenju in kaj sploh 
pomeni imeti nedonošenčka še preden so ju spustili na intenzivno enoto, 
da ju vidita. Starša sta se po dnevu, ki sta si ga vzela za premislek, odloči-
la, da ju bosta posvojila.

Hitro sta izvedeli, da sta posvojeni
     Nekega dne, ko sta bili dvojčici stari šest let, sta brskali po mamini sobi 
in odkrili škatlo z nakitom, v kateri sta bili zapestnici iz porodnišnice in 
podpisani papirji za posvojitev.
     »Jaz sem bila iz porodnišnice odpuščena mesec dni prej, ker sem imela 
manj težav kot Anja, ki je utrpela možganske krvavitve in okvaro ledvic. 
Ker sem bila doma prej, na moji zapestnici niso spremenili priimka – še 
vedno sem imela priimek svoje biološke mame. Ko sem to videla, sem se 
začela spraševati, kdo je to,« pove Lucija. 
    Starši jima niso nikoli ničesar prikrivali in jima takoj razložili, da sta 
posvojeni. Lucija pravi, da sta bili takrat še premajhni, da bi v celoti razu-
meli, kaj to pomeni, vendar se je z leti zgodba počasi sestavljala.
    »Mama in oče nista nikoli ničesar skrivala. Takoj sta nama povedala 
vse, kar sta vedela, vse podatke. Mama je rekla, da lahko poiščeva bi-
ološko mamo na Centru za socialno delo, če to želiva, a so podatki tajni, 
zato bo težko karkoli najti,« pove Lucija. Kot pravi, se ji zdi izjemno 
pomembno, da se o posvojitvi starši z otroki odprto in iskreno pogovarja-
jo: »O tem se je treba pogovoriti čimprej. Ne takrat, ko otrok pride v pu-

Povedali so 
mi, da sem 
posvojena

Petra Znoj
foto: osebni arhiv

RAZBIJAMO TABUJE

berteto, ko se začne že tako ali tako odmikati od svojih staršev. Na koncu 
za otroka ni pomembno, da ima ob sebi biološke starše, temveč zanesljive 
in ljubeče odrasle osebe.«

Iskanje mame, očeta in identitete
    Ko je bila Lucija stara dvanajst let, se je začela o sebi in svojih bioloških 
starših spraševati pogosteje. »Ko si v puberteti, je to normalno. Razmišljaš 
o tem, kdo si. Kdaj pa kdaj sem pomislila, če bi mi bilo boljše pri biološki 
mami. Kasneje, v srednji šoli, sem si velikokrat predstavljala, da bi jo 
srečala na cesti. Bi jo prepoznala?« se sprašuje Lucija.
     V tistem času Facebooka, Instagrama in podobnih omrežij še ni bilo, 
njuna biološka mama pa je podpisala obrazec, da ne želi, da se jo najde, 
tudi če bi dvojčici to želeli. Vendar starejši od dvojčic, Anji, ni dalo miru 
in kasneje jo je po spletu okoliščin našla na Facebooku. »Anja je z najino 
mamo parkrat klepetala, nekajkrat sta se tudi dogovorili, da se vidita, 
pa iz tega na koncu ni bilo nič. Tudi jaz sem se enkrat pogovarjala z njo, 
vendar me je bolj zanimalo, kdo je moj biološki oče. Ko na to vprašanje 
ni hotela odgovoriti, se pogovor nekako ni nadaljeval. Ona se je kasneje 
preselila v tujino, tako da stikov nismo zares vzpostavili,« pravi Lucija.
     Od vsega je najbolj pogrešala informacije o genetskih boleznih, sploh 
takrat, ko je tudi sama postala mama. »Ko si posvojen, ne veš, katere 
bolezni so prisotne v tvoji družini. Ne veš, katere predispozicije za genet-
ske motnje ima tvoj otrok,« razlaga Lucija.

Ponosna sem, da sem posvojena
     Luciji pogovor o posvojitvi nikoli ni povzročal težav ali nelagodja, celo 
ponosna je na to. »Nikoli nisem imela nobenih slabih izkušenj, navadno 
me ljudje poslušajo s spoštovanjem, da o tem tako z lahkoto govorim. 
Spomnim se, da sem imela sošolca, ki je bil posvojen. On je to doživljal 
popolnoma drugače. Nekoč sem slišala, kako je svoji mami zabrusil, da 
ni njegova prava mama. Še mene je zabolelo. Jaz tega nikoli nisem rekla,« 
pove Lucija.
     Okolica ju je sprejela in ljudje se zelo pozitivno odzivajo. »Celo moja 
mama je bila presenečena nad odzivi. Živimo namreč na vasi, kjer so ljud-
je bolj konservativni. Ko je prišla z nama domov, se je bala, kako bodo 
na to gledale sosede, vendar so bili prav vsi navdušeni, da naju je vzela 
za svoji,« opisuje Lucija. 

Zdaj imata vsaka svojo družino
    Na koncu se je vse srečno razpletlo. Anja in Lucija imata zdaj vsaka 
svojo družino. »Ko sva imela z možem prvega otroka, sem razmišljala o 
tem, če bi enega posvojila. Zdaj imava tri in to ne pride več v poštev,« se 
nasmeji Lucija. »Bi pa defi nitivno posvojila otroke, če svojih ne bi mogla 
imeti, ker me boli, ko vidim, v kakšnih razmerah živijo.« “

Lucija Lužar in njena sestra Anja 
sta dvojajčni dvojčici, ki sta se 
rodili trinajst tednov prezgodaj, 
30. decembra leta 1990. Takrat 
sta bili, kljub temu da sta se rodili 
doma, zaradi prezgodnjega rojst-
va odpeljani v ljubljansko porod-
nišnico na intenzivno enoto, kjer 
skrbijo za nedonošenčke. Biološ-
kega očeta ne poznata, mama pa 
ju je takoj po rojstvu oddala v 
posvojitev.
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OKOLJE

Skoraj 390 milijard evrov vred-
no kmetijsko politiko Evropske 
unije, kar je slaba tretjina njen-
ega proračuna, sestavljata dva 
stebra – kmetijske subvencije in 
pomoč razvoju podeželja. 
     Vsako leto Evropska unija 28 članicam 
razdeli več kot 60 milijard evrov kmetijskih sub-
vencij. Osnova politike je izdatno fi nanciranje 
evropskih kmetov s subvencijami in kreditiran-
jem nabave kmetijske mehanizacije, kar vpliva 
na evropski trg kmetijskih proizvodov. Zaradi 
izdatnega subvencioniranja evropskega kmeti-
jstva so cene kmetijskih proizvodov in hrane na 
področju EU visoke. Subvencije namreč zman-
jšujejo konkurenčnost kmetijskih proizvodov iz 
drugih držav. Med državami članicami je na-
jizdatneje subvencionirano kmetijstvo glavne 
zagovornice skupne kmetijske politike, Franci-
je, sledita ji Španija in Nemčija. Med nedavnim 
oblikovanjem reforme skupne kmetijske politike 
se je zataknilo pri vprašanju spodbujanja zelen-
ega prehoda v evropskem kmetijstvu, saj države 
članice za spodbujanje podeželskega razvoja in 
malega kmetijstva niso želele nameniti tako ve-
likega deleža sredstev, kakor je predlagal Evrop-
ski parlament.
     Pri proizvodnji hrane se ustvari približno 
26 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih 
plinov. Komisija je v svoji strategiji »od vil do 
vilic« na podlagi smernic Medvladnega panela 
za podnebne spremembe, ki so osredotočene 
le na kmetijske dejavnosti, zapisala, da je v 
EU »kmetijstvo odgovorno za 10,3 odstotka 
emisij toplogrednih plinov, skoraj 70 odstotkov 
teh emisij pa izvira iz živinorejskega sektor-
ja.« Razgradnja krme predstavlja 78 odstotkov 
emisij iz živinoreje, preostalih 22 odstotkov pa 

Simon Smole
foto: pixabay

Evropska unija subvencionira        
                 kmetijske veleposestnike

“

izvira iz skladiščenja gnoja. V večini držav član-
ic so emisije iz živinoreje ostale nespremenjene. 
Študija iz leta 2020 ugotavlja, da bi se emisije v 
EU zmanjšale za 21 odstotkov, če bi se približno 
polovica neposrednih plačil kmetom izplačala v 
zameno za zmanjšanje emisij toplogrednih pli-
nov pri kmetovanju. Dve tretjini zmanjšanja bi 
bili posledica sprememb v proizvodnji, pri čem-
er bi se najbolj zmanjšala proizvodnja govejega, 
ovčjega in kozjega mesa ter krme. 
     V primerjavi z obdobjem med letoma 2007 
in 2013 je bila glavna sprememba zasnove nep-
osrednih plačil kmetom v obdobju med letoma 
2014 do 2020 shema plačil za zeleno kompo-
nento, ki je bila uvedena leta 2015. Njen cilj je 
bil povečati okoljsko učinkovitost skupne kmeti-
jske politike s podpiranjem kmetijskih praks, ki 
ugodno vplivajo na podnebje in okolje.   Kljub 
temu je bil potencial sheme plačil za zeleno 
komponento k blaženju podnebnih sprememb 
že od samega začetka manjši, saj zahteve v nje-
nem okviru niso bile namenjene zmanjšanju 
emisij iz živinoreje, ki povzroča polovico emisij 
toplogrednih plinov EU. 
     V zakonodaji EU se načelo »onesnaževalec 
plača« uporablja izrecno v okoljskih politikah, 
ne pa tudi v zvezi z emisijami toplogrednih pli-
nov v kmetijstvu. To ni vključeno v sistem EU 
za trgovanje z emisijami, prav tako pa na tem 
področju ne velja plačilo davka na ogljikov di-
oksid. V odločbi o porazdelitvi prizadevanj za 
zmanjšanje onesnaževanja niso določene nep-
osredne omejitve emisij toplogrednih plinov iz 
kmetijstva EU.
     Evropska komisija je večkrat izpostavila ve-
liko težavo pri izplačilu subvencij kmetom, saj 
samo 20 odstotkov upravičencev spravi v žep 

80 odstotkov vsega denarja. Ti upravičenci ust-
varijo bistveno manj kot 80 odstotkov celotne 
kmetijske proizvodnje EU. Na Madžarskem in 
v nekaterih drugih državah Srednje in Vzhodne 
Evrope se večina pridobljenih sredstev razdeli 
med nekaj medsebojno povezanih najmočne-
jših kmetijskih družb. Družba, ki jo je ustanovil 
zdaj že nekdanji češki premier Andrej Babiš je 
dobila 37 milijonov subvencij. Na Slovaškem 
je tožilstvo priznalo obstoj »kmetijske mafi je«, 
ki izsiljuje majhne kmete, da pridejo do zemlje, 
ki bi lahko prinašala subvencije. Prav zaradi ra-
ziskovanja mafi jskih povezav tudi v kmetijstvu 
je bil na Slovaškem umorjen novinar Ján Kuci-
ak. Bolgarska akademija za znanost je nedavno 
razkrila, da 75 odstotkov evropskih kmetijskih 
subvencij pristane v rokah stotih subjektov.
     Po dolgih pogajanjih so v EU dosegli dogovor 
o zakonodajnem svežnju reforme skupne kmeti-
jske politike za obdobje v letih 2023–2027. 
Glavno vprašanje je bilo, koliko denarja iz skla-
da za neposredna plačila bodo države morale 
nameniti za ekosheme in kako strogo se bodo 
morale tega držati. V obdobju do leta 2025 bodo 
morale za ekosheme nameniti 20 odstotkov ne-
posrednih plačil, v obdobju naslednjih dveh let 
pa 25 odstotkov. 
     Glavna ovira pri tem, da EU doseže okol-
jske standarde, ki si jih je zadala sama, ostaja 
podpora velikim in intenzivnim kmetijskim 
proizvajalcem, ki uporabljajo škodljive metode 
kmetovanja in so hkrati prejemniki večine de-
narja. Tega pa pridobijo s sporno metodo mo-
nopolizacije kmetijske proizvodnje. Politika, 
ki še naprej izdatno subvencionira industrijsko 
pridelano meso, mleko in krmo, pač ne more 
biti zelena politika.
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PO SVETU

Arhiviranje lastnega 
propada 

Simon Smole
foto: max pixel

Šri Lanka na nogah
Colombo – Jezni prebivalci stopnjujejo proteste 
proti oblasti, ki ji očitajo, da se neučinkovito 
spopada s pomanjkanjem energentov in drugih 
osnovnih dobrin. Zaradi pritiskov je doslej od-
stopilo 26 vladnih ministrov, odstop predsedni-
ka Gotabaje Radžapakse pa je zahtevalo 25.000 
protestnikov, ki so se zbrali pred njegovo 
palačo. Država se sooča z najhujšo gospodar-
sko krizo od leta 1948, ko se je osamosvojila od 
Velike Britanije. DPA, RŠ, NB

Zaušnica Imranu Kanu
Islamabad – Pakistanski parlament je v ned-
eljo izglasoval nezaupnico predsedniku vlade 
Imranu Kanu. Njegova stranka PTI je nedavno 
izgubila večino v parlamentu, po tem ko je 
sedem koalicijskih poslancev prestopilo v opo-
zicijo. Pred glasovanjem je Kan poskušal raz-
pustiti parlament, za nastale razmere pa je nato 
okrivil ZDA. DPA, NB

Več orožja, več napetosti
Taipei – ZDA bodo Tajvanu dobavile orožje in 
opremo v višini 95 milijonov dolarjev, s čimer 
bodo nadgradili tamkajšnji (ameriški) sistem 
zračne obrambe. ZDA so se pomoči Tajvanu 
zavezale leta 1971, to pa je že tretji takšen »pa-
ket« opreme v dobrem letu. Sodelovanje otoške 
države z ZDA gre močno v nos Kitajski, ki Ta-
jvan smatra za del svojega ozemlja. DPA, NB

Nič ne bo več poceni
Berlin – Nemški statistični urad je poročal, da 
je letna infl acija marca dosegla 7,3 %, kar je 
najvišja rast cen od iransko-iraške vojne leta 
1981. Cene jedilnega olja so se povišale za sko-
raj 20 %, cene zelenjave za dobrih 14 %, cene 
kruha pa za 7%. Nemški kancler Olaf Scholz je 
ocenil, da je »faza globalizacije z nizkimi ce-
nami« končana. WSWS, NB

Proruski shodi v Nemčiji
Frankfurt/Hannover – V Frankfurtu je okoli 
2000 udeležencev shoda nasprotovalo diskrim-
inaciji rusko govorečih državljanov in pozivalo 
k miru, mestne oblasti pa so preprečile načr-
tovan konvoj 700 avtomobilov. Konvoj prib-
ližno 350 vozil je uspel v Hannovru, kjer se 
je zbralo 850 nasprotnikov shoda, ki so oce-
nili, da je podpora ruskim državljanom slabo 
zakrinkana podpora ruski invaziji na Ukrajino. 
Pojavlja se čedalje več poročil o nadlegovanju 
rusko govorečih prebivalcev. DPA, NB

Beg ali boj
Kijev – Mejni organi sporočajo, da so izstop 
iz države preprečili okoli 2200 moškim, prim-
ernim za vpoklic. Izstop iz države je namreč 
od začetka ruske invazije prepovedan. Poročajo 
tudi o poskusih podkupovanja lokalnih urad-
nikov in ponarejanju listin ter celo o najdenih 
mrtvih moških v Karpatih in na obalah morja, 
ki jim prečkanje meje ni uspelo. Ukrajina je 
sporočila, da bo kaznovala tiste, ki jim je us-
pelo pobegniti iz države. Združeni narodi ocen-
jujejo, da je Ukrajino zapustilo že 4,5 milijona 
ljudi. DPA, NB “

Pobuda, imenovana Ice Memory, je lani zaključila s svojo 
»zgodovinsko« misijo. 
     Znanstveniki z različnih koncev sveta, predvsem glaciologi in geologi, so se namenili zbrati 
ledena jedra iz izbranih evropskih ledenikov, ki jim grozita občutna degradacija in neogibno izgi-
notje. »Pridobivanje in zaščita teh ledenih jeder sta ključnega pomena za zagotavljanje znanstvenega 
napredka in znanja,« pravijo v fundaciji Ice Memory. Ledeniki v svojem jedru hranijo množice 
podatkov, ki bodo pomagali razumeti in slediti podnebnim in okoljskim dogodkom skozi več sto-
letij ali celo tisočletij. Z informacijami, ki jih bodo pridobili iz teh ledenih vzorcev, bodo prihodnje 
generacije znanstvenikov lahko razumele okoljsko zgodovino in dogodke, ki so pripeljali do taljenja 
ledenikov. Cilj projekta je ustvariti skladišče ledenih jeder na Antarktiki, kjer bo v ledenem trezorju 
shranjena živa dediščina.     Projekt nedvomno izraža zavest o nepovratni izgubi ledeniškega eko-
sistema, a zdi se, da je v ozadju želja konzervirati bistvo nečesa, kar sami vsakodnevno uničujemo. 
     Danes sicer že imamo izsledke iz tako imenovane okoljske zgodovine – iz časov antike ter sred-
njeveške in zgodnje moderne Evrope. Gre za študije, ki mečejo novo luč na znane človeške drame, 
vključno z upadom in padcem rimskega cesarstva, črno smrtjo v srednjem veku in sveto trojico 
lakote, vojne in bolezni v času male ledene dobe v sedemnajstem stoletju. 
    Ob človekovi – sicer popolnoma razumljivi – skrbi za ohranjanje zgodovinskega spomina so na-
jpomembnejši vzroki okoljske katastrofe jasni in danes vsem znani, tukaj pred nami. Med glavnimi 
so izgorevanje fosilnih goriv za proizvodnjo elektrike in toplote ter pogon vozil, emisije v kmetijstvu 
in industriji ter uničevanje gozdov. Na teh področjih so tudi vzvodi za preobrat v odnosu do okolja. 
Preučevanje korakov, ki so nas privedli do sem, je le del nujnega kriznega odziva. Prihodnje gener-
acije znanstvenikov bodo morale poleg analize podnebnih obdobij vložiti napore predvsem v razis-
kovalno-razvojne projekte z izvedljivimi rešitvami, sicer bomo skupaj z ledeniki izumrli tudi ljudje. 
Presenetljiv je nepokorljivi optimizem znanstvenikov, zbranih v projektu Ice Memory, ki menijo, 
da bo po uničenju ekosistema človeku podeljena božja pravica, da bo označil pot, ki je vodila do 
okoljske apokalipse.
     Ena od vse pogostejših razlag za neuspeh pri soočanju z uničevanjem naravnega okolja je nemoč 
skupnega ukrepanja. Vsak od nas je prepričan v moč lastne preobrazbe, vendar smo po svoje ujeti 
v planetarni sistem, ki je od nekdaj izven našega nadzora in očitno nam preostane le arhiviranje 
lastnega propada. Tehnosfera se je odtujila od svojega tvorca in napori, da človeštvo prevzame vajeti 
samonanašajočega stroja z neomejeno produkcijo in potrošnjo, se zdijo jalovi. Postali smo gledalci 
fi lma o lastnem izginotju.
    V geoloških slojih in ledeniških jedrih bo zapis o škodljivem vplivu človeka ostal še dolgo po 
našem izginotju na voljo bitjem, ki nas bodo nadomestila. Sistem, ki smo ga zgradili, temelji prav na 
zaupanju v znanost. Vendar se je izkazalo, da so pozabili vgraditi varovalko za preživetje bioloških 
organizmov. Zbiranje podatkov o časovnem poteku onesnaženja, ki jih vsebujejo ledena jedra, samo 
po sebi ne bo prispevalo k reviziji delovanja taistih mehanizmov, ki so nas pahnili v črno luknjo. 
Četudi izpuste toplogrednih plinov zmanjšamo na minimum, sta do konca stoletja na taljenje ob-
sojeni kar dve tretjini ledeniškega ledu, opozarjajo švicarski znanstveniki. So se znanstveniki, ki 
sodelujejo v projektu Ice Memory vprašali, kaj je v interesu teh ledenikov? 
     Z znanstveno skupnostjo vred smo tiho privolili v obstoječi sistem ekspanzivne produkcije, ki 
zahteva neomejeno potrošnjo omejenih naravnih virov. Samoumevno se nam zdi, da se vozimo po 
cestah, uporabljamo računalnike ali intenzivno pridelujemo hrano. Koga briga, če s tem prispevamo 
k taljenju ledenikov? Če hočeš biti, kot se rado reče, produktivni član družbe, neogibno pospešuješ 
lastni propad. Uničujoči orkani, suše in poplave, da globalnega segrevanja sploh ne omenjamo, na-
kazujejo, da Narava v tradicionalnem smislu rednega, ritmičnega izmenjevanja letnih časov izginja.  
    Naravnih katastrof ne moremo več smiselno opredeliti kot del večjega naravnega cikla. Kapi-
talizem deluje v točno določenih družbenih okoliščinah, odvisen je od zaupanja v objektiviziran 
mehanizem trga, ki predpostavlja tekmovanje individualnih egoizmov in enormno trošenje energije. 
So novi vremenski vzorci in pomanjkanje vodnih in energetskih virov povzročili spremembe v ekon-
omski bazi in omejili načelo proizvodnje in potrošnje? Odgovor na to vprašanje poznamo. Na žalost 
tudi posamezni podvigi znanstvenikov, čeprav s plemenitimi nameni, ne prispevajo k drugačnemu 
odgovoru. Projekt vzpostavitve trezorja za ledeniška jedra na Antarktiki v kontekstu globalne pod-
nebne krize deluje kot poslednja simbolna gesta poraženca.
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SOSEščiNA

»P o trinajstih letih in petnajstih različnih sojenjih, polnih zavajanj, 
prikrivanja in vmešavanja politike, je Stefano Cucchi dočakal neke 

vrste zadoščenje,« je četrtega aprila, po razglasitvi obsodbe, novinarjem pove-
dala njegova sestra Ilaria – neutrudna ikona boja za človekove pravice, ki jo je 
spremljala obsežna kampanja prikrivanja resnice s strani policije.
    Stefano Cucchi je bil mladenič, ki je leta 2009 po brutalnem tepežu s strani 
policije umrl v Rimu. Ker je bil uporabnik prepovedanih substanc in je pri-
hajal z obrobja mesta, je bila uradna izjava karabinjerjev (italijanske vojaške 
policije) do nedavnega, da je »umrl zaradi drog,« kot je rad ponavljal tudi 
Carlo Giovanardi, minister populistične desničarske stranke Lega Nord. Do 
današnjega dne se izogiba opravičilu Cucchijevi družini.
    Cucchija so aretirali v parku, ker je imel pri sebi dvajset gramov hašiša 
in tri paketke kokaina. Pristal je v priporu, teden dni kasneje so ga v bolnici 
razglasili za mrtvega. Tja je prišel zaradi zlomljenih vretenc in čeljusti ter šte-
vilnih podplutb. Fotografi ja njegovega obraza ob sprejetju v bolnico je šokirala 
italijansko javnost. Jasno vidno je bilo, da je bil žrtev brutalnega pretepa.
    V vsem tem času je njegovi sestri Ilarii vendarle uspelo razbiti tišino z ne-
nehnimi pohodi po sodiščih. Točka preobrata se je zgodila lani oktobra, ko se 
je priča dogodka in sodelavec policajev, ki sta poškodovala Cucchija, odločil 
spregovoriti. Priznal je dejanje ter ga opremil s podrobnostmi.
    Oba policaja bosta morala odslužiti dvanajstletno zaporno kazen, pričakova-
ti je še kazni za vse, ki so sodelovali v prikrivanju škandala. 

Chiara Agagiù, Salento
foto: Ilaria Cucchi FB

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu predstavlja 
najvišjo stopnjo sodišča za države podpisnice Evropske kon-

vencije za človekove pravice in poslednjo obrambo od samovolje 
lokalnih oblasti.
     Privilegija obrambe človekovih pravic, ki jih zagotavlja to sodišče, 
v Evropi ne uživajo samo državljani Belorusije, Vatikana, Kosova 
(ta ima status opazovalca) in nedavno Ruske federacije, ki je izsto-
pila iz Sveta Evrope. Prejšnji teden je sodišče potrdilo tudi eno od 
sodb iz nabora obrambe človekovih pravic proti Hrvaški. V polnem 
teku begunske krize se je namreč zgodila tragedija, v kateri je umrla 
šestletna Madina Hussiny. 
    Štirinajstčlanska družina Hussiny je Afganistan zapustila leta 
2016. Leto kasneje je prišla do meje med Hrvaško in Srbijo. 21. 
novembra 2017 ponoči je šest članov družine nezakonito prečka-
lo mejo in prišlo na ozemlje Hrvaške, kjer jih je zajela policijska 
patrola. Člani družine Hussiny so izrazili željo po pridobitvi azila 
na Hrvaškem, a policija njihove prošnje ni uslišala. Odpeljala jih je 
do mejnega prehoda Tovarnik in jim naročila, naj se peš odpravijo 
nazaj v Srbijo kar po železniških tirih. Na poti čez mejo je po tirih 
zapeljal vlak, ki je ubil šestletno Madino.
    Dogodek je povzročil veliko polemik v domačem sodstvu, a 
družina Hussiny se je, po tem ko je izčrpala vsa pravna sredstva 
na domačih sodiščih, obrnila na Evropsko sodišče za človekove 
pravice, ki je z zavrnitvijo zahteve za vnovično obravnavo pred 
velikim senatom potrdila, da je Republika Hrvaška kršila številne 
določbe konvencije – deportacija v Srbijo je bila v nasprotju s pre-
povedjo kolektivnih izgonov, preiskava smrti Madine Hussiny je bila 
neučinkovita, otroci so bili v begunskem centru Tovarnik pridržani 
v neprimernih razmerah, postopek pridržanja v begunskem centru 
pa je trajal predolgo. 
    Republika Hrvaška mora zato družini Hussiny plačati 40.000 
evrov za nepremoženjsko škodo, 16.700 evrov za stroške postopka 
in izvesti učinkovito preiskavo smrti Madine Hussiny.

Zadnja črta 
obrambe 
človekovih pravic

Za Sigrid Maurer, vodjo poslanske skupine Zelenih, se je minuli četrtek 
večerna pijača s kolegi končala nepričakovano dramatično. Na terasi 

lokala v središču Dunaja je k njej pristopil 26-letni nasprotnik protikiron-
skih ukrepov in ji po seriji žaljivk v obraz vrgel kozarec. Ta se na srečo ni 
razbil in naslednji dan je Mauerjeva, ki je ena redkih avstrijskih politikov 
brez osebnega varstva, po Twitterju sporočila: »Na srečo sem nepoško-
dovana in mi gre dobro. Široka podpora kolegov vseh strank in civilne 
družbe jasno kaže: Za nasilje tu ni prostora.« Napadalca so še isti večer 
aretirali.
    Za Maurerjevo – ki je mlada, ženska, ob tem pa še kratkolasa, kar 
nekatere Avstrijce strašno moti – to ni prva taka izkušnja. Leta 2018 se 

Pravici za Cucchija je 
bilo zadoščeno

Saša Paprić

“

Kaja Šeruga
foto: wiki commons

Napad na zeleno 
političarko

“

“

je pojavila v novicah, ko se je javno borila proti obscenim sporočilom, ki 
ji jih je pošiljal moški, avstrijski javnosti znan le kot »Bierwirt« (gostil-
ničar). Ta jo je neuspešno tožil zaradi obrekovanja, saj po njegovem on 
česa takega seveda nikoli ne bi naredil, lani pa je bil zaradi umora bivše 
partnerke obsojen na dosmrtni zapor.
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RECENZIJA

ŠKUC-ev abraham 
TAM-TAMova plakatna galerija Figovec
(1. 4.–28. 4. 2022)

Pia Nikolič
txt&foto

Ob bližajočih se parlamentarnih volitvah podporo svojim favoritom 
javno izrekajo tudi mnogi glasbeniki, in sicer z dejansko pridružit-

vijo ali celo kandidaturo, spodbudo na socialnih omrežjih ali v obliki 
koncertov. Na politični parket je denimo stopil kontroverzni raper Zlatan 
Ćordić - Zlatko, ki se je pridružil strankama Naša prihodnost in Dobra 
država, ki sta vložili skupno kandidaturo, harmonikaš Boštjan Konečnik 
pa kandidira za SDS. Seveda je mnogo glasbenikov vpetih v predvolilni 
boj preko dogodkov strank, v sklopu katerih prisostvujejo kot nastopajoči. 
Ne moremo pa v vseh primerih vedeti, ali motivacija za nastop leži v do-
brem plačilu ali v dejanskem strinjanju s programom strank. 
     Pevca Omar Naber in Oto Pestner sta nastopila na kongresu Povežimo 
Slovenijo, pri čemer Pestner v sklopu stranke tudi kandidira. Na taboru 
NSi so obiskovalce zabavali Čuki, Gibanje Svoboda pa je tako z javnim 
izrekanjem kot tudi z uvodnim nastopom na konvenciji stranke podprl 
pevec Magnifi co. Obstajajo še takšni glasbeniki, ki se nastopom v sk-
lopu volilnih kampanj tudi odrekajo. Raper Trkaj se je na svojem Twitter 
računu pohvalil, da je odklonil vsa povabila.
     Podpora v besedah ali koncertih glasbenih estradnikov politikom in 
strankam ni nič novega, čeprav lahko sedaj bučneje odmeva zaradi vpli-
va in dometa družbenih omrežij. Nekdanja ministrica za notranje zadeve 
Katarina Kresal je leta 2008 na zaključku predvolilne konvencije stranke 
LDS v Cankarjevem domu nastopila kot gostja skupine Dan D in med 
zasedbino skladbo Voda zaigrala klavir. Raper 6 Pack Čukur je za Zofi jo 
Mazej Kukovič, ki je pod barvami SDS leta 2010 kandidirala za ljubljans-
ko županjo, posnel pesem Mesto za vse ljudi, kjer se mu je Kukovičeva 
celo pridružila pri rapanju na ulici. Če gremo še dlje v preteklost, ome-
nimo nekdanjega poslanca SLS in ustanovitelja Zavoda 25. junij Marja-
na Podobnika, ki je v devetdesetih letih izdal celo album z naslovom Za 
Slovenijo z ljubeznijo. Na njem so sodelovali domači glasbeni izvajalci, 
kot so Anika Horvat, Pepel in kri ter Oto Pestner. Ravno slednji je tisti, ki 
se mu nastopanje v okviru političnih dogodkov očitno najbolj izplača ali 
pa je najbolj zaželen. Poleg že omenjenih dveh nastopov in letošnje kan-
didature se je pojavil že na shodu Rešimo Slovenijo leta 2019, za katero 
je stalo mnogo organizacij. A razvidno je bilo, da sta bili v ospredju SLS 
in SDS, kot sta bili tudi leta 2011 v sklopu Zbora za publiko istih strank 
in NSi.

Začetki Študentskega kulturno-umetniškega centra segajo v čas štu-
dentskih uporov in zasedbe Filozofske fakultete leta 1968, ko so štu-

dentje v žaru revolucionarnega dogajanja ustvarjali nove institucije. Tako 
kot Radio Študent je tudi ŠKUC presegel okvirje študentskega delovanja, 
ki pa ga še vedno nosi v svojem imenu. 
    Uradno je bil ustanovljen 10. marca 1972, zato šele letos praznuje 
abrahama. Pet desetletij enega od gonilnih motorjev ljubljanskega kul-
turnega dogajanja je težko zajeti na desetih plakatnih tablah na ljubljans-
ki Ajdovščini, kar so verjetno ugotovili tudi postavljalci razstave. Vsak 
od panojev je tako razdeljen na manjše dele, en pa je v celoti posvečen 
naslovnicam zbirk Založbe ŠKUC.
    Plakati, ki so nekoč vabili na festivale književnosti, glasbeni festival 
Novi rock, fi lmski Festival gejevskega in lezbičnega fi lma zaradi uman-
jkanja spremnega besedila marsikaterega mimoidočega pustijo hladnega. 
Pa kaj, če je bil v Ljubljani David Bowie, če ne vemo niti katerega leta 
se je to zgodilo, ker originalni plakat tega podatka ni vseboval? Težje je 
razumeti, kaj pomeni plakat za ŠKUC Magnus, če ne vemo, da je to geje-
vska sekcija pri ŠKUC-u, ki že od leta 1984 deluje na področju preventive 
proti HIV-u in AIDS-u. Vendar nam ravno to dokazuje, kako pomemben 
je kontekst za umestitev plakata v neko okolje. Uspešnost dogodka je bila 
nekoč bolj odvisna od sporočilne vrednosti plakata, da so sploh pritegni-
li pogled, pa so morali oblikovalci upoštevati tudi različne estetike. Pri 
ŠKUC-u so podpirali avantgardo, sodelovali z Novim kolektivizmom in 
oblikovalci in umetniki, kot so Zoran Smiljanić, Emil Kozole, Irwin, Neja 
Engelsberger, Tomaž Lavrič in drugi.
    Razstava v TAM-TAMovi galeriji je bolj kot razstava intervencija v 
ulično dogajanje. Vizualno preobremenjenost z informacijami tako začini 
z informativnim odmikom v zgodovino, mestnim sprehajalcem pa pred-
stavlja ključne institucije in teme, ki podpirajo kritični pogled. Za druge 
vrste razstave bo tako potrebno stopiti kar direktno do ŠKUC-a, kjer je 
na ogled skupinska razstava. Letaki na recepciji vam bodo lahko povedali 
še kaj več o glasbi, fi lmu, galerijski umetnosti, delavnicah, založništvu, 
kulturni vzgoji in drugih brezštevilnih aktivnostih, s katerimi se še vedno 
ukvarja dobri stari ŠKUC.

GLASBA

Brigita Gračner
foto: Bor Slana

Domači glasbeniki v 
volilnih kampanjah

“ “



33T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -   š t .  9  -   1 5 .  a p r i l  2 0 2 2

Antun Katalenić

MEGAšPORT

Maja 2016 sta se v Londonu na ne posebej 
tajnem kosilu sestala Alex Ferguson, up-

okojeni trener Manchester Uniteda, in Mauricio 
Pochettino, ki opravlja vlogo vodje stroke pri Tot-
tenhamu. Uprava Manchester Uniteda je mrzlič-
no iskala naslednika nizozemskega trenerja Loui-
sa Van Gaala. Kljub temu da je dva tedna pozneje 
Van Gaal ekipo popeljal do naslova angleškega 
pokalnega zmagovalca, je bila odpustnica zanj že 
spisana. Večkratni selektor nizozemske reprezen-
tance, pred tem pa glavni taktik pri Ajaxu, Barce-
loni in Bayernu, je bil iz manchesterskega kluba 
nagnan leto pred iztekom triletne pogodbe. 
     Sestanek Ferguson-Pochettino naj bi bil le 
prijateljske narave, Argentinec pa je zanj imel 
dovoljenje izvršnega direktorja Tottenhama Dan-
iela Levyja. Ni bilo dvomov, da je bil Ferguson 
navdušen nad delom, ki ga je Pochettino opravil 
kot strateg Southamptona. Pochettino je nato še 
tri leta ostal zvest Tottenhamu, Manchester Unit-
ed pa je dva tedna kasneje v službo zvabil raz-
vpitega Joseja Mourinha. 
     Minilo je komaj dobro leto, ko se je Mourinho 
začel javno spraševati o politiki, ki kroji igralski 
nabor v njegovem klubu. Decembra 2017 se je v 
enem od medijskih nastopov, razočaran nad pred-
stavami svojih igralcev, spraševal, zakaj ga ven-
dar naslavljajo kot menedžerja Manchester Uni-
teda, ko pa je na dlani, da opravlja le delo prvega 
trenerja seniorskega moškega moštva in pri men-
javah igralskega kadra ni upoštevan. Odzivi na 
Portugalčevo dilemo so bili več kot jasni. Toda 
mit o tem, kdo kroji vrhovno klubsko politiko 
Manchester Uniteda, še danes ni pojasnjen. 
    Nenazadnje je najbolj uspešen nogometni 
»stroj« v Angliji vse do lani deloval brez šport-
nega direktorja, to je funkcije, ki jo na otoku 
imenujejo director of football. Vse vodstvene 
strukture uspešnih evropskih moštev imajo to de-
lovno mesto jasno defi nirano. John Murtough, še 
v času delovanja trenerja Davida Moyesa odgov-
oren za razvoj Unitedovega podmladka, je prvi 
šprotni trener Manchester Uniteda uradno postal 
šele lani spomladi. Murtough je minuli mesec 
potrdil namero, da klub išče novega trenerja. Ta 
bo zamenjal sedanjega Ralfa Rangnicka. Nemec 
se je v Manchester preselil novembra lani, ko 
je nasledil Oleja-Gunnarja Solskaerja. A tudi 
ob ustoličenju Ragnicka, ki velja za taktičnega 

mentorja najuspešnejšim mlajšim nemškim no-
gometnim strokovnjakom, med katerima sta tudi 
sedanja stratega Chelseaja, Thomas Tuchel, in 
Bayerna, Julian Nagelsmann, se ni natačno ve-
delo, kakšne vrste mandat je nekdanjemu vodji 
stroke pri Stuttgartu in Leipzigu sploh zaupan. 
Šele vrsta obupnih rezultatov, ki jih Manchester 
United ne more spreobrniti v zmage, je Rang-
nickov status trenerja, ki je to le začasno, bolj 
izpostavila. 
     Ker je Mauricio Pochettino že leto in pol 
trener pariškega PSG, so priporočila vplivne-
ga Fergusona najbrž že pozabljena, pri čemer 
je razočaranje ob nedavnem izpadu serijskega 
francoskega prvaka iz elitnega evropskega tek-
movanja znova spodbudilo ugibanja o tem, če se 
pri Unitedu vendarle ne bi vnovič ogreli za prik-
upnega, a vražje tekmovalnega Pochettina. 
     Namesto Argentinca je zdaj prvo ime na 
seznamu Unitedovih želja trener amsterdams-
kega Ajaxa Erik ten Hag. Nizozemec, ki je dve 
leti starejši od Argentinca, je že štiri leta prvo 
trenersko ime Eredivisie ali nizozemske prve no-
gometne lige. Toda ta v širšem evropskem pros-
toru ni tako cenjena kot pet občutno tekmoval-
nejših in zato zanimivejših ter tudi bolj gledanih 
nogometnih lig v Angliji, Španiji, Italiji, Nemčiji 
in Franciji. Številne navijače Manchester Uniteda 
skrbi tudi spektakularni izpad Ajaxa v polfi na-
lu Lige prvakov pred tremi leti. Tottenhamovo 
nebeško vstajanje v že izgubljenem polfi nalnem 
boju z Ajaxom je zrežiral prav Pochettino. 
     Za nameček se je ob koncu minulega meseca 
kar iz svoje bolniške sobe oglasil tudi Louis Van 
Gaal, ki je rojaka ten Haga posvaril, naj bo prev-
iden ob morebitnem prevzemu Manchester Uni-
teda, saj »tam vladajo čudne sile, predvsem pa 
je avtonomnost glavnega trenerja vselej vprašlji-
va.« Van Gaal dobro pozna obe stranki. Znano 
je tudi, da ten Hag deluje z odkrito ambicijo po 
popolnem nadzoru. Ta lastnost pa je v najvišji 
nogometni sferi, nasičeni z egoizmom, eno od 
osnovnih vodil za dosego uspehov.
     Športna prenova angleškega nogometnega ve-
likana se tako podaljšuje še v deseto sezono po 
odhodu Alexa Fergusona. Ali bo ta uspešnejša od 
minulih devetih pa bo tako ali tako odvisno od 
letov, preletov, preskokov in odskokov žoge – ki 
ostaja okrogla. 

Kam pluje Manchester United 
(2. del)
Matjaž Ambrožič
foto: clipartmax
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Kros 
v Murski Soboti

Nizke temperature, veter in dež so zaznam-
ovali letošnje prvenstvo Slovenije v krosu, 
ki se je odvilo ob Soboškem jezeru. Jan 
Kokalj (Kladivar) je postal članski državni 
prvak v kratkem krosu (3000 m), v zadn-
jem teku dneva, ko je vsaj dež nekoliko 
ponehal, pa je na 8000-metrski progi zma-
go slavil še njegov klubski kolega Simon 
Navodnik. Državna prvakinja med člani-
cami je postala Nina Alt Doma (Ormož), ki 
je tekla brez konkurence.

Končno 40. maraton 
Treh src

Dobra novica za tekače, ki raje tekmujejo 
na asfaltiranih cestah: Vrača se znameniti 
maraton Treh src v Radencih. Ta bo letos 
potekal 21. maja, ko bo na sporedu tudi 
prvenstvo Slovenije v maratonu.

Motokros sezona 
z zamudo

Aprilsko vreme je prisililo organizator-
je iz AMD Brežice, da so zamaknili štart 
državnega in pokalnega prvenstva v mo-
tokrosu. Dirka državnega prvenstva bo 
na Prilipah izpeljana v soboto, 16. aprila, 
pokalna preizkušnja na isti lokaciji pa v 
sredo, 27. aprila.

Egipčanska 
čudežna 
deklica

Od 29. marca do 2. aprila je na Otočcu 
potekal letošnji drugi namiznoteniški turnir 
WTT Youth Star Contender Otočec, na ka-
terem se je pomerilo 128 tekmovalcev in 
tekmovalk v starostni kategoriji U15 in U19. 
Domači talenti niso zabeležili odmevnega 
rezultata, prvo ime turnirja pa je nedvomno 
bila štirinajstletna Egipčanka Hana Goda, 
ki je slavila v obeh konkurencah.

Ameriške sanje 
Pie Babnik

Na turnirju Chevron Championship v Kali-
forniji je golfi stka Pia Babnik med svetovno 
elito zasedla tretje mesto in s tem postavila 
nov mejnik za slovenski golf. S tem nas-
topom si je 18-letna Ljubljančanka odprla 
vrata na vse največje turnirje v tej sezoni.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: foto: sadiq&polac, getty, wiki, gov.si

Kot vemo, Vladimirja Putina, ruskega prezidenta, 
zapušča mednarodna skupnost – k njemu na obisk 
hodijo samo še Avstrijci. Poleg tega so ga začeli 
zapuščati tudi sledilci in prijatelji njegovega fi ktivne-
ga profi la na ruskem ekvivalentu FB-ja, imenovanem 
Vkontakt. Da to ne bi prehudo vplivalo na njegovo 
železno mentalno zdravje, so v ruskem parlamentu 
zelo hitro pripravili odlok, ki z zakonom prepoveduje 
t.i. ’odfrendanje’ s kaznijo do 3 let zapora. Poznavalci 
trdijo, da je sicer v odličnem zdravstvenem stanju, je 
pa potrebno z njim ravnati previdno. 
Po poročanju tamkajšnjih medijev je prejšnji teden 
dvignil levo obrv, kar naj bi bil znak globoke in hude 
nevroze. Že prej naj bi se namreč zgodilo, da se je 
od njegove trdne nejevolje iz obupa sesedel stol na 
katerem je sedel, kar ga je vidno užalostilo (polomljeni 
stol je gledal kar cele 4 sekunde.) PRESS

Ker v SDS niso bili ravno prepričani, kako se odzvati na 
škandal v Kijevu, ko so lokalci pred stavbo slovenskega 
predstavništva sneli slovensko zastavo, ker naj bi bila ta 
preveč podobna ruski, so možgančki iz Trstenjakove prišli 
do nove rešitve. Že naslednji dan so predstavili novo slov-
ensko zastavo, kjer bo (rusko) rdeči pas nadomestil (ukra-
jinsko) rumeni pas. 
Ubili so dve (rdeči) muhi na en mah: rumeno-modra barvna 
kombinacija ustreza siceršnjim barvam SDS, njenemu pr-
vaku pa bo prav prišla tudi pri simpatiziranju z Zelenskim. 
Oziroma Ukrajino. Navdušen je tudi Vatikan. PRESS

Janez Janša aka Twitler aka Maršal Twito je po fenomenal-
nih nasmeških, ki jih ponuja zadnje čase, presenetil z novimi 
poskusi humorja. Na svojem uradnem profi lu je objavil kratek 
strip, ki prikazuje, kako se iz romance različnih ideologij (iz)
rodi črka »Z«, ki poleg ruskih sil označuje tudi fi ktivnega juna-
ka Zorra. A so mu neusmiljeni prebivalci Twitterja takoj vrnili 
lekcijo: namesto črke »Z« so postavili kar obraz premierja. 
Strokovnjaki in esteti družno ocenjujejo, da je bil popravek 
umesten, celotna zgodba pa da ima sedaj več smisla. PRESS

V Bruslju so morali za ruske 
sankcije zgraditi posebno 
hišo, saj je zmanjkalo prosto-
ra v posebnem nadstropju EU 

NIKOLI SAM

HIŠA ZA 
SANKCIJE

parlamenta. Hiša ima tri nadzemne in 5 podzemnih etaž, dve kuhinji, 6 spalnic, 
4 prostore za preživljanje prostega časa, vrt, tenis igrišče in bazen. Kot poroča-
jo, so se sankcije na novo okolje hitro privadile in se tam počutijo zadovoljno, 
pritožile so se le zaradi slabe Wi-fi  povezave. PRESS

PREDLOG 
         NOVE ZASTAVE

POPRAVNI IZPIT
prej

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

no nagrado.

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

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

nagrad. 

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