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     Na drugi strani slabe zmage vedno tičijo sla-
bi poraženci, ki poraza ne bodo nikoli priznali 
– po navadi je za neuspeh kriv sodnik. Če že 
mora obveljati rezultat, pa bodo uničili vse, da 
bi bilo zmagoslavje čim bolj grenko. Tako vla-
da v odhodu pod vodstvom SDS vztrajno seje 
dvom o legitimnosti volitev, pri čemer ji izdatno 
pomaga Državna volilna komisija pod vodstvom 
Dušana Vučka, ki je zaradi svoje malomarnosti 
ali zlonamernosti, podkrepljene z nadutim od-
nosom do volivcev, zagrešila napake v vsaki fazi 
volilnih opravil.
     SDS in njeni koalicijski vazali legitimnos-
ti volilnega rezultata ne bi priznali v nobenem 
primeru, saj so člani in privrženci že tedne pred 
volitvami opozarjali na neprimernost volilnih 
lističev, izginjajoče črnilo, lažne volilnice iz tu-
jine in ostale ideje, ki so zrasle na Trumpovem 
zeljniku. 
     Veliko pomembnejše je delovanje vlade v 
odhodu po tem, ko se je svojega odhoda za-
vedla, in smo jo lahko primerjali z vedenjem 
ranjene zveri. Že prvi dan po volitvah so se 
odločili preklicati regulacijo cen energentov, 
kar je sprožilo nebrzdano rast cen, predvsem 
cen pogonskih goriv – za to so seveda okrivili 
vlado v nastajanju in neodgovorne državljane, 
ki so slednji podelili mandat. Rušenje social-
nega stanja državljanov so zaenkrat še vedno 
vladajoči podkrepili z izboljšanjem socialnega 
položaja ključnih podpornikov. Vzorčni primer 
je denimo Tjaša Žohar Čretnik, ki je dobila nov 
štiriletni mandat direktorice Nacionalnega lab-
oratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). 
O tem naj bi na popoldanski seji odločal svet 
zavoda, ki mu predseduje Matjaž Trontelj, vid-
ni član stranke NSi. Žohar Čretnik je bila nam-
reč ena ključnih oseb, ki so dajali Janševi vladi 
strokovno pokritje za sprejemanje ukrepov v 
boju proti epidemiji covid-19, denimo tudi pri 
izbiri neuporabnih hitrih testov, ki jih je državi 
dobavilo podjetje Majbert Pharm v lasti Klemna 
Nicolettija in Alana Amadeja Eferla, in posle-
dično postala ena od osumljenih v kriminalis-
tični preiskavi.
Vprašanje tako ni, kdo je zmagovalec, temveč, 
koliko bomo zaradi te zmage izgubili državljani.

ca. Na žalost ali na srečo – vladanje ne poteka 
v vakuumu, torej ga prej kot slej začnejo pestiti 
zemeljske tegobe. Plešoča koalicija se je z njimi 
srečala še pred začetkom dela. SGS zagotavlja, 
da bo na koalicijskemu dogovoru temeljil njihov 
predvolilni program – to podrazumeva tudi tako 
imenovano prijaznejše davčno okolje in ohran-
janje nadzora na državni meji s Hrvaško, kar 
– vsaj deklarativno – ne bo po godu najmanjši 
koalicijski partnerici Levici. Tudi zdravstvo zna 
zdrsniti v smer privatizacije in okrepitve zdra-
vnikov dvoživk pod vodstvom Danijela Bešiča 
Loredana, ki še vedno velja za najverjetnejše-
ga kandidata za ministra za zdravje. Vse torej 
kaže na hegemonijo največje stranke, ki resnici 
na ljubo nima ne preverjene vsebine ne prever-
jenih kadrov – razen tistih, ki so že sodelovali v 
vzpostavljanju neoliberalnih politik. To je raz-
vidno tudi iz položaja Levice, ki se je priprav-
ljena odpovedati referendumu o oboroževanju 
– paradnemu konju Levičine donedavne pro-
tinatovske usmeritve – v zameno za revizijo 
poslov Mateja Tonina, ministra za obrambo v 
odhodu, v zvezi z ameriškimi oklepniki boxerji.
A pustimo času čas in vladi čas, da v miru raz-
pade. V oči bolj bodeta dva dejavnika vsake 
slabe zmage – slabi zmagovalci in slabi po-
raženci.
     Slabe zmagovalce zaznamujejo razjede, 
ki se pojavijo takoj po zmagi. Tako se je pri 
SD v manj kot dveh tednih pokazalo zdaj že 
pregovorno pomanjkanje socialnodemokratske 
politične usmeritve in presežek kariernih teženj 
posameznih »socialdemokratov«. Podpreds-
ednica SD Dominika Švarc Pipan se je morala 
braniti zaradi medijskih ugotovitev o tem, da 
naj bi se mimo strankinih organov z bodočim 
mandatarjem Golobom dogovarjala za položaj 
ministrice za pravosodje. Švarc Pipan to seve-
da zanika, stranka pa v izogib preveliki škodi 
javnega ugleda, kolikor ga je še ostalo, modro 
molči. A besede Švarc Pipan so natančen poka-
zatelj dinamike v stranki, ki se ji je pred volit-
vami pridružilo veliko število dotlej apolitičnih 
»antijanšistov«: »Do kod se bo šlo, da bi se z 
lansiranjem laži umazalo moje ime in ugled? In 
to nekateri iz lastne stranke.«

Jaka Virant

Zgodovina 
piše 
zmagovalce

Parlamentarne volitve so zaključene, janšiz-
ma je konec. »Sedaj pa pijmo, sedaj svobod-

ni zaplešimo.« To niso besede novega manda-
tarja Roberta Goloba, čigar stranka je osvojila 
rekordnih 41 poslanskih mest, temveč pesnika 
Kvinta Horacija Flaka iz 1. stoletja pr. n. št. – 
a zmagoslavno občutenje »antijanšistov« se z 
njimi povsem sklada. Vendar zmaga ni nikoli 
enaka za vse, še največkrat je je deležna zgolj 
peščica – zato jo moramo opazovati iz različnih 
zornih kotov.
     Pravno-formalni pogled je enostaven – pred-
sednik države Borut Pahor je za petek razpisal 
ustanovno sejo Državnega zbora, kjer bo pešči-
ca parlamentarnih strank glasovala o potrditvi 
poslanskih mandatov. Na tej podlagi bo Pahor 
predlagal mandatarja. Številke ne dopuščajo 
veliko možnosti, zato bo to Robert Golob iz 
Stranke Gibanje svoboda (SGS). Tudi koalicija 
je vse ključne dogovore že sprejela. Če uporabi-
mo Golobov besednjak, ki kaže na razumevanje 
delovanja države bodočega mandatarja, bo vla-
da »posebej investirala« v področja podnebja, 
medgeneracijske solidarnosti, digitalizacije in 
regionalnega razvoja. Kot kaže, bodo štiri na-
jbolj populistično plodna področja dobila tudi 
svoja ministrstva. Prav toliko ministrstev naj bi 
prejel tudi SD, ki si želi urejati predvsem zunan-
je zadeve, pravosodje in gospodarstvo. Medtem 
bo tretja in zadnja koalicijska partnerica Levica 
vodila ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, kulturo ter šolstvo.
     Do tu se koalicijska zgodba bere kot pravlji-

NAMESTO UVODNIKA

“

str. tvit 
tedna
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Si posnel kakšno dobro foto-
grafi jo? Imaš pritožbo, ki bi jo 
rad izrazil? Je tvoj otrok nar-
isal nekaj res lepega? Deli z 
nami in jo pošljite na:  
razglednice@megafon.si 
Sprejemamo tudi elektrons-
ka sporočila.

Ponekod imajo samo eno nadstropje! 
Maria, Barcelona

Super muzej. O izvoru 
in pomenu niso 
povsem prepričani. 
Peter, Kreta

Morala sem do Cipra, 
da sem dočakala, 
da imajo nekje večja 
stranišča za ženske!
Zala, Ciper

Ali se ne da ure popravit 
tudi drugače? Slavc, Dunaj

Spet nekdo protestira 
pred sodiščem, spet 
ni jasno zakaj. 
Luka, Ljubljana
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Najodmevnejša je izguba ministrske službe 
Simone Kustec, dosedanje ministrice za 

izobraževanje na daljavo, omejevanje znanosti 
in fotografi ranje na športnih dogodkih. Kustec je 
poslansko in kasneje ministrsko plačo prejemala 
od leta 2014, ko je bila izvoljena na listi Stranke 
Mira Cerarja, na izgubo službe pa se je priče-
la pripravljati že lani poleti, ko je za študijsko 
leto 2021/2022 na FDV prijavila 100-odstotno 
delovno prisotnost. Profesorje, ki prevzamejo 
funkcije v vladi ali državnem vrhu ali postanejo 
poslanci, na matičnih fakultetah prejšnje zapos-
litve počakajo. A če niso dovolj aktivno vključe-
ni v fakultetne postopke, obstaja možnost, da 
vmes izgubijo določene položaje ali privilegije.  
S tem manevrom si Kustec želi ohraniti nosilst-
vo štirih predmetov: Analiza politik, Izvajanje 
in vrednotenje javnih politik, Menedžment v 
javni upravi in Strokovna praksa.
     Eva Vrtačič, ki predseduje sindikatu FDV, 
je za portal Necenzurirano povedala, da je min-
istrica lani, ko vlada ni podelila soglasja k raz-
pisu za vpis v visokošolske študijske programe, 
izgubila avtoriteto nad lastnim področjem pa 
tudi etično integriteto. »Z rušenjem zaupanja 
med ministrstvom, univerzami in študenti ste 
povzročili nepopravljivo škodo vsem udeležen-
im v visokošolskem izobraževanju,« so ji očitali 
nekdanji in bodoči fakultetni sodelavci, pa tudi, 
da se je podredila avtoriteti predsednika vlade 
Janeza Janše in s tem izgubila »vso akademsko 
kredibilnost«. Vivat academia, vivant profes-
sores.
     Medtem ko si je Kustec zagotovila nadalje-
vanje akademske kariere, je veliko bolj razočara-
no deloval Franc Trček, ki je v državnem zboru 
delovno knjižico enako kot Kustec pridobil leta 
2014 kot kandidat takratne Združene Levice. 
Kasneje je zamenjal strankarske barve, no, vsaj 

logotip, in nadel dres Socialnih demokratov.
»Služba na faksu te ne čaka,« je Trček povedal 
časopisu Večer in dodal, da misli, da je bil eden 
od treh »najbolj garajočih« poslancev v zadnjih 
dveh mandatih državnega zbora. »Se pa sprašu-
jem, od kje imajo ministri in ministrice čas pi-
sati in objavljati članke, če jih jaz kot navadni 
poslanec nisem mogela,« se je Trček odzval na 
pripombo, da ministrica za izobraževanje Simo-
na Kustec načeloma ob delu v vladi opravlja tudi 
še delo na fakulteti.
     Žalosti ga zelo slab rezultat Levice in ne 
veliko boljši rezultat SD. »Ta vlada bo enoparti-
jski sistem. Na glasovanju vlade bodo imeli 
oboji skupaj neko manjšino. Ob takem izidu 
je še toliko bolj pomembno tisto, kar rad pove 
Milan Brglez: ‘Demokracija je tudi umetnost 
samoomejevanja.’ In tu bo to zelo pomembno, 
koliko se bo Golob samoomejeval, če sem zelo 
iskren.«
     Od poslanskega stolčka se poslavlja tudi po-
slanec Slovenske demokratske stranke Marjan 
Pojbič, ki je parlamentarni parket gulil 18 let. 
Za N1 je Pojbič povedal, da ima v načrtu, da 
bo po dolgem času živel mirno. »Brez stresa in 
vsega, kar sem doživljal v teh petih mandatih, 
ko sem bil poslanec v državnem zboru. Nobenih 
posebnih načrtov nimam, najprej moram vse 
skupaj analizirati, si vzeti čas zase. Če si pet 
mandatov poslanec, je tako zelo stresno, da po-
trebuješ nekaj rehabilitacije za svojo dušo.«
     Poleg zgoraj predstavljenih, si posebno om-
embo zasluži še nekaj odpisanih poslancev: 
Branko Simonovič, ki je prepričal le 57 volilcev 
in dejal, da veliko več niti ni pričakoval, Marjan 
Šarec, Alenka Bratušek, Zmago Jelinčič, Marko 
Bandelli, Dejan Židan, Mojca Škrinjar in Gre-
gor Perič, ki je v volilnem okraju Izola prepričal 
le 193 volivcev. Slava jim!“

Zavrnitev 
odpisanih

Jaka Virant

Vsaka zmaga na drugi strani predvideva poraz. 
Tako se ob številnih plešočih novih poslancih za 

glavo zaradi izgube relativno dobro plačanega de-
lovnega mesta in predvsem poslanstva drži več kot 
60 dosedanjih predstavnikov volivcev, ki so bili na 

volitvah poslani iz parlamenta.

Janković v peto
Ljubljana – 69-letni Zoran Janković, ki žu-
panuje že 16 let, se bo na jesenskih lokalnih 
volitvah potegoval za peti mandat na čelu 
prestolnice. Poleg naštevanja novih projektov 
in slabosti Janševe vlade je pri tem poudaril 
povezovanje prestolnice z državo – premier-
ski stolček bo namreč najverjetneje zasedel 
Robert Golob, nekdanji podpredsednik Jank-
ovićeve Pozitivne Slovenije. Janković se sicer 
sooča s kritikami zaradi neurejenega mestne-
ga prometa in pomanjkanja oziroma visokih 
cen obstoječih stanovanj. STA, NB

Pomladno 
sproščanje

Ljubljana – V lekarnah od nedelje ni več ob-
vezna uporaba zaščitnih mask, zaposlenim v 
zdravstvu in socialnem varstvu pa za oprav-
ljanje dela ni več treba izpolnjevati pogoja 
PCT. Maske ostajajo obvezne v dejavnostih 
zdravstva in nastanitvah socialnega varstva. 
Število hospitaliziranih bolnikov upada, šte-
vilo tistih na intenzivnem zdravljenju pa se je 
prvič po lanskem avgustu spustilo pod deset. 
V ponedeljek so našteli nekaj manj kot tisoč 
novih okužb. STA, NB

Posegi v policijo
Ljubljana – Parlamentarna komisija je ugoto-
vila, da je vlada v zgolj dveh letih s političnim 
kadrovanjem, nestrokovnim spreminjanjem 
zakonov in revizijami kazenskih primerov un-
ičila ugled policije v javnosti. Zaradi velikega 
obsega preiskave in obsežnega kadrovanja v 
policiji ter poseganja v delo komisije ta ni us-
pela kvalitetno zaključiti svojega poslanstva, 
na seznamu pa je še veliko prič, zato so pred-
lagali, da z delom nadaljujejo tudi v nasledn-
jem mandatu. STA, NB

V Dolini spet 
ne zvoni

Trst – V Dolini pri Trstu je minuli konec ted-
na tržaško sodstvo po prijavi zaradi presežene 
meje dovoljene jakosti zvonjenja znova 
zapečatilo zvonove dolinske cerkve, ki so po 
večmesečnem premoru spet zadoneli za ve-
likonočne praznike. Župnijski upravitelj Zalar 
je opozoril, da predstavniki javnega reda krši-
jo versko svobodo, in povedal, da ne smejo 
samovoljno vstopati v cerkvene stavbe. Kdo 
je tokrat podal prijavo, ni znano. STA, NB

Zdravstvene 
prioritete

Ankaran – Pretekli teden je zaokrožila infor-
macija, da je Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra odpovedala gostoljubje ankaranski enoti 
Zdravstvenega doma Koper, občino pa pozva-
la k izpraznitvi prostorov v 30 dneh. Razlog 
za selitev naj bi bil vzpostavitev posebne am-
bulante za Slovensko vojsko, a so se kasne-
je dogovorili, da na isti lokaciji raje ohranijo 
dostop do primarnega zdravstvenega varstva 
za okoli 3300 Ankarančanov. STA, NB

PARLAMENTiRANJEPO DOMAčE
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janova kandidirala za županjo Črnomlja, a je v 
drugem krogu prepričala le dobro četrtino vo-
livcev. Ti so tako na ta položaj izvolili Andreja 
Kavška.
Morda pa so ravno lokalne volitve razlog 
za tak vik in krik, predvsem članov in pod-
pornikov Slovenske demokratske stranke, ob 
napačno napisanem računalniškem algoritmu za 
določitev poslancev, ki jih v državni zbor pošl-
jejo volilni okraji. Kocjan bi namreč lahko bila 
prav vesela za svoja strankarska kolega Dejana 
Kaloha, ki je kandidiral v Mariboru, in Alenko 
Helbl, kandidatko v Celju, a po relativnem po-
razu na parlamentarnih volitvah je igranje žrtve 
pred lokalnimi volitvami za SDS najprivlačne-
jša strategija. SDS namreč nikoli ni obvlado-
val belokranjskih občin z mlačno izjemo med 
leti 2006 in 2010, ko je občino Črnomelj vodil 
Andrej Fabjan, ki so ga predlagale Slovenska 
ljudska stranka, Slovenska demokratska stran-
ka, Nova Slovenija in stranka Aktivna Slovenija 
pod vodstvom Francija Keka, ki se je kasneje 
pridružila propadlemu Zaresu Gregorja Golo-
biča. Po kampanji kampanja!

LOKALNO

Državna volilna komisija je 
ugotovila napako pri iz-

računu ostanka 
volilcev in tako 

neuradno napovedala po-
slansko mesto šestim 

napačnim poslancem, 
ki jih bodo po 

dokončnih rezultatih 
zamenjali njihovi 

strankarski kolegi iz drugih 
volilnih okrajev.

LOKALNOPO DOMAčE

Volilni okraj Črnomelj, 
po domače Bela krajina, 
je po enajstih letih izvolil 
svojo poslanko, Majo Kocjan 
iz Slovenske demokratske 
stranke, in bo tako po letu 
2014 znova dobil zastopnico 
v državnem zboru. 

Lokalno je 
globalno

Črtaj to, nič ne bo. Državna volilna komisija 
je ugotovila napako pri izračunu ostanka 

volilcev in tako neuradno napovedala poslansko 
mesto šestim napačnim poslancem, ki jih bodo 
po dokončnih rezultatih zamenjali njihovi stran-
karski kolegi iz drugih volilnih okrajev.
     Računalniška napaka se sliši čisto preveč 
za lase privlečen izgovor, da ga ne bi pojasni-
li. Ni šlo namreč za zmoto računalniškega pro-
grama, temveč je bil program napisan napačno 
– natančnejše vrstica programske kode, ki ureja 
razdelitev poslanskih mandatov po tem, ko so 
sedeži za visokoleteče kandidate na posameznih 
listah že razdeljeni. Sledi namreč razdeljevan-
je poslanskih mest, ki bi jih osvojile stranke z 
manj kot štiriodstotno volilno podporo, če kvo-
ruma ne bi bilo. Vrstica kode v programu, ki ga 
državna volilna komisija sicer uporablja že od 
parlamentarnih volitev leta 2014, je bila zara-
di specifi čnosti letošnjih volitev – le pet strank 
v parlamentu, relativno visoka razlika med 
vodilnima strankama in preostankom, največje 
število strank z eno- do triodstotno podporo – 
uporabljena prvič.
    Napačno določitev posameznih poslancev 
znotraj strankarskih list so odkrili po preverbi 
s tremi neodvisnimi programi, ki so jih napisali 
strokovnjaki v podjetjih Intelcom in Genis ter 
na Fakulteti za matematiko in fi ziko Univerze 
v Ljubljani. Ob tem je potrebno poudariti, da 
rezultatov niso mogli preverjati preden so bile 
preštete vse glasovnice, ki so prispele iz tujine, 
zato so napako odkrili šele dva tedna po rednem 
glasovanju na volilno nedeljo.
     Vendar vse te obrazložitve ne morejo služiti 
kot opravičilo zelo slabe organizacije volitev, ki 
je omogočila privržencem in članom dosedan-
je vladne koalicije doživljensko kričanje, da so 
volitve ukradene. Predvsem zato, ker se DVK z 
Dušanom Vučkom na čelu ni nikoli niti poskusi-

la opravičiti. Še več – trdijo, da so v zadnjem 
trenutku »dogodek pravzaprav rešili«. Obr-
vi privzdiguje predvsem pišmevritičen odnos 
DVK do glasovanja iz tujine, ko je zamahnila 
z roko, češ, v končnem seštevku glasovnice iz 
tujine tako ali tako nič ne spremenijo. Zdaj je 
DVK spoznala, da je za razporeditev mandatov 
lahko odločilen praktično vsak posamezen glas. 
To ne gre skupaj.
     Bodi dovolj o državni volilni komisiji, ki 
si bo sodbo pisala sama. Manj vpliva na svo-
jo usodo ima že prej omenjena Maja Kocjan, 
skoraj poslanka Slovenske demokratske stranke 
iz Črnomlja, ki se sicer spogleduje z možnos-
tjo tožbe DVK ali ustavno presojo rezultatov 
volitev. Kocjan se seveda, kljub njenemu zatrje-
vanju, da ji je napaka računalniškega programa 
povzročila veliko gmotne in še več čustvene 
škode, saj je pripravila nekaj proslav ob delnih 
rezultatih volitev, poleg tega pa se je že s ce-
lotno dušo in telesom udeleževala sestankov in 
videokonferenc kot bodoča poslanka, socialno 
stanje ne bo močneje spremenilo. Stranka ji 
namreč vedno najde primerno zaposlitev – v 
opozicijskih časih so jo denimo zaposlili kot 
namestnico generalnega sekretarja SDS, med-
tem ko jo je Janšev režim poskušal nastaviti tudi 
na čelo upravne enote Črnomelj.
     Vendar strankarske funkcije in zaposlitve 
niso zelo prepoznavna lastnost, lokalno pre-
bivalstvo jo bolj kot funkcionarko pozna kot 
aktivistko. Organizirala je proteste proti gradnji 
območnega centra za migrante, vodila je civilno 
iniciativo, ki je od vlad Mira Cerarja in Marja-
na Šarca zahtevala, naj na mejo pošljeta vojs-
ko ter pozivala k »zaščiti prihodnost otrok« v 
Beli Krajini. Tedanja županja Črnomlja Mojca 
Čemas Stjepanović je že leta 2016 Kocjanovi 
očitala, da med ljudmi »širi strah na podlagi 
neresničnih dejstev.« Dve leti pozneje je Koc- “

Jaka Virant
foto: pixabay
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LOKALNO

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

RAZKRIVAMO NOVE PODROBNOSTI !

Kot smo pisali že v pretekli številki, ko smo 
razkrili sporna in protizakonita ravnanja 

koprske gradbene hobotnice v primeru izgrad-
nje objekta Solis, je koprska gradbena hobot-
nica, kot smo jo poimenovali, uspela leta 2011 
podjetju Grafi st protipravno in mimo ustaljenih 
zakonitih praks zagotoviti del objekta. Razkrili 
smo, da je podjetje Grafi st z izdatno pomočjo 
nekdanjega koprskega župana Borisa Popovića 
uspelo pridobiti del občinskega Solisa z nep-
osredno pogodbo, zamaskirano v tako imeno-
vani »Aneks 5« in brez javnega razpisa – torej 
protizakonito. 
     Po stečaju podjetja Primorje leta 2012, ki je 
za občino gradilo Solis, je nekdanji župan Popo-
vić s stečajnim upraviteljem podpisal sporazum, 
s katerim je Primorje približno 10.000 kvadrat-
nih metrov že zgrajenega objekta Solis preneslo 
v last občine. 

Kako si je Grafi st – znova brez razpisa – pri-
lastil tudi drugi del Solisa?

    Od stečaja dalje Popović in Grafi st nista mogla 
več računati na pomoč Primorja pri prilaščanju 
Solisa s strani Grafi sta in naenkrat je zaradi tega 
kazalo, da bo ideja o prenosu preostanka zgra-
jenega objekta Solis padla v vodo. Seveda bi ga 
občina lahko ponudila potencialnim kupcem na 
dražbi, kot to določa zakon, vendar bi to pome-
nilo tudi plačilo po tržni ceni, kar Popovića in 
podjetje Grafi st ni mikalo. Koprska gradbena 
hobotnica s Popovićem na čelu je imela dru-
gačno idejo – brezplačen prenos na Grafi st ali 
plačilo »na njihov način«, kot jim je to v pretek-
losti že uspelo. 

Kompenzacije namesto morja aneksov

Naj spomnimo, kar je javnosti znano že vsaj od 
leta 2014, ko je o tem poročala RTV Sloveni-

ja. Podjetje Grafi st je s sodelovanjem Mestne 
občine Koper v času županovanja Borisa Pop-
ovića prišlo do lastništva nad občinskim de-
lom objekta Solis s pomočjo kompenzacije za 
storitve, ki naj bi jih opravilo podjetje Grafi st. 
Ugotovitve naše raziskave napeljujejo na sum, 
da je šlo pri tem za kompenzacijo fi ktivnih 
storitev.

Alergija na zakonite prodaje občinskega pre-
moženja?

Drugi del občinskega zemljišča in na njem zgra-
jenega objekta Solis (približno 4.600 kvadrat-
nih metrov) je Grafi st ponovno pridobil brez 
javne dražbe. Ker je šlo pri tem za prodajo več 
kot 20.000 evrov vrednega premoženja občine, 
prodaja brez javne dražbe, ki jo nalaga zakon, 
ni bila zakonita. Občina bi, kot nalaga zakon, 
morala objaviti dražbo z višanjem ponudb in za 
kupca izbrati tistega, ki ponudi najvišjo kupni-
no. 
To je zakonska obveza občine pri prodaji občin-
skih nepremičnin vrednih več kot 20.000 evrov. 
A kot smo že dejali, to ni dišalo ne Popoviću ne 
Grafi stu, saj bi na dražbi morala plačati polno 
ceno. Različica brez plačila je bila očitno bolj 
mamljiva. 

Tisto, čemur se je občina odrekla za 521 evrov 
na kvadratni meter, Grafi st še danes prodaja po 
5.000 evrov na kvadratni meter.

S tem namenom je Mestna občina Koper ob-
javila poziv za izbiro izvajalca del za ureditev 
občinske komunalne infrastrukture in kot plači-
lo za ta dela ponudila 4.600 kvadratnih metrov 
poslovnih prostorov v objektu Solis. Danes so 
ti prostori v lasti Grafi sta, ki jih prodaja kot 
stanovanja po 5.000 evrov in več za kvadratni 
meter. Podjetje Grafi st je zahvaljujoč nekdan-

Naše ugotovitve temeljijo na 
vsebini javno dostopnih doku-

mentov in dokumentacije, ki smo 
jo pridobili od javnih ustanov. Ob 
tem naj poudarimo, da so nam v 
veliko pomoč tudi informacije, ki 
nam jih (tudi anonimno) pošiljate 

naši bralci. Nekatere od njih se 
na strokoven način lotevajo po-
drobnosti nezakonitih poslov, o 

katerih pišemo, zato bomo o njih 
pisali v prihodnjih izdajah, ko 

s pomočjo pravnikov in ostalih 
strokovnjakov skrbno proučimo 
vse tako pridobljene informaci-
je. Veseli nas, da z nami delite 

prepričanje o tem, da si v Kopru 
zaslužimo priti do dna resnici 

o sumljivih in protizakonitih 
ravnanjih združbe pod taktirko 
nekdanjega župana Popovića. 

Upamo, da nam boste tudi v 
prihodnje z dostavo informacij 

olajšali raziskovalno delo. 

Ur.
Dodatno odkrite nezakonitosti ko-
prske gradbene hobotnice v prim-
eru Solis v korist podjetja Grafi st
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“

glavni odločevalec 
(tihi družbenik*?)Boris Popović Grafist d.o.o.

brez razpisa proda del Solisa

Mestna občina Koper
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Odkrijejo za 3 mio EUR fiktivnih 

(dokazano neopravljenih) del

Grafistu stečajni upravitelj mimo  

sodišča prizna vse terjatve

 Kaj je kdo dejansko dobil

Kaznivo dejanje

Linija poveljevanja

Kaj je kdo dejansko vložil

Kaj bi kdo moral dobiti iz j-z partnerstva

Indic kaznivega dejanja

Legenda

jemu županu Popoviću brez javne dražbe pri-
dobilo poslovne prostore za približno 521 evrov 
na kvadratni meter – to vključuje že izdelane 
projekte, plačane komunalne prispevke ter vsa 
gradbena dela do IV. gradbene faze. Že takrat 
je to bilo na trgu vredno vsaj 1.100 evrov na 
kvadratni meter. S kompenzacijo je občina pri-
dobila pol manj, kot je za kompenzacijo dala. 
Z drugimi besedami: Grafi st je za 2,5 milijona 
evrov dobil 5 milijonov evrov vredne poslovne 
prostore. Pa še ta 2,5 milijona evrov mu ni bilo 
treba plačati, temveč je prevzel obveznost izved-
be del za občino. Ali je dela dejansko izvedel, so 
nadzirali Popovićevi podrejeni.

Zakaj je bil nakup drugega dela Solisa Graf-
istu tako zelo pomemben?

Predvsem zato, ker so s pridobitvijo drugega 
dela zase praktično rezervirali tudi preostanek 
objekta Solis. S skrbno določeno razmejitvijo 
med drugim in tretjim delom so izločili vse po-
tencialne kupce z izjemo Grafi sta. To je gradbe-
na hobotnica s Popovićem na čelu storila tako 
zvito, da niti nova občinska oblast po Popo-
vićevem porazu na lokalnih volitvah leta 2018 
Solisa ni mogla prodati drugače kot tako, da ga 
je kupil Grafi st. 

V naslednjem delu se bomo posvetili ugotovit-
vam naše raziskave v zvezi z naslednjim:

Kako je mogoče za 5.000 evrov na kvadrat-
ni meter prodajati občanom nekaj, kar si od 
občine kupil za 521 evrov na  kvadratni me-
ter? 
Kako je to lahko uspelo Grafi stu? 
Kako so bila izdajana gradbena dovoljenja, 
ki so favorizirala podjetje Grafi st kot kupca 
tretjega dela objekta? 
Ali je bilo pri tem vse zakonito ali ne?

Za mnenje o zakonitosti prodaje dela Solisa z Aneksom 5 smo 
prosili Odvetniško družbo Velkaverh, Štravs, Podgornik o. p., 

d. o. o. ter prejeli naslednji odgovor:

     »Po pregledu dokumentacije za prodajo delov zemljišč v sklopu tedaj 
še nedokončanega objekta Solis smo ugotovili, da je bil del zemljišč (na 
katerem se je tedaj gradil hotelski kompleks s hišo dobrega počutja) 
prodan družbi Primorje d. d. z Aneksom št. 5 h koncesijski pogodbi, 
nato pa isti dan prodan naprej družbi Grafi st d. o. o., ki se je vpisala v 
zemljiško knjigo kot lastnica. 
     Ta aneks je v nasprotju z besedilom in bistvom koncesijske pogodbe, 
ki je v členu 3.6.2 določala, da lahko Primorje d. d. (koncesionar) pos-
tane lastnik delov stavbe šele po končanigradnji. Aneks se na to določbo 
koncesijske pogodbe sklicuje in določa, da se lastnina prenaša »pod po-
goji iz te določbe«, torej pod pogojem, da bo objekt končan, pri čemer 
pa se ta pogoj nikoli ni izpolnil. 
     Po naši presoji na podlagi koncesijske pogodbe Mestna občina Kop-
er (koncedent) pred končanjem objektov ne bi smela prodati zemljišč. 
Takšna prodaja v koncesijski pogodbi ni bila predvidena in je bila z njo 
celo v nasprotju. Posel je zato po naši presoji potrebno šteti kot ločenega 
in samostojnega. Čeprav je poimenovan kot Aneks k koncesijski po-
godbi, gre po vsebini za samostojno prodajo zemljišč. Takšna prodaja 
z neposredno pogodbo je bila v nasprotju s tedaj (in sedaj) veljavnimi 
prisilnimi predpisi, ki določajo, da je s stvarnim premoženjem občine v 
takih primerih mogoče razpolagati le z javnim razpisom (javno dražbo 
ali javnim zavezujočim zbiranjem ponudb).«
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Danes mineva tudi petnajsti dan od konca 
vladavine odlokov, vsesplošnega kadro-

vanja, izigravanja zakonov in kar je še podob-
nih besednih zvez. Ali je konec po mnenju 
nekaterih avtokratskega, po mnenju drugih pa 
učinkovitega vodenja države zmaga ali ne, je 
pač odvisno od tega, v katero mnenjsko skupi-
no od prej naštetih spadamo. Gotovo pa je ob-
dobje vlade v odhajanju zaznamoval, če hoče-
mo ali ne, močan angažma družbe, še posebej 
civilnodružbenih gibanj, ki so združena v 
civilne iniciative dosegle pomembne premike 
oziroma bolje, uspele preprečiti zdrs javnega 
v roke zasebnega kapitala.
     V obdobju zadnjih dveh let se je pomen 
civilnodružbenih gibanj oziroma civilnih 
iniciativ manifestiral kot pomemben, če ne 
celo bistven zaščitnik interesov kar najširše 
družbe.
     Seveda ni vsaka civilna iniciativa v redu per 
se, ne zastopajo vse civilne iniciative širših 
družbenih interesov, niti niso imune na zlor-
abe politike, se pa lahko take iniciative tudi 
hitro prepozna, na primer po številčnosti in 
raznolikosti skupin, združenih v tako civilno 
iniciativo, pa tudi glede na zahteve, za katere 
se zavzemajo, ki so v takih iniciativah ne-
malokrat podobne, če ne celo identične zahte-
vam občinskih ali državnih oblasti. Kot take 
so tudi v javnosti hitro prepoznane in načelo-
ma brez večjega učinka na družbeno mnenje, 
kaj šele na mobilizacijo družbe.
      Pravo nasprotje so, logično, širše civilne 
iniciative, ki združujejo različne skupine 
občanov (državljanov), ki so velikokrat v 
sodelovanju z nevladnimi organizacijami, saj 
zastopajo širše interese družbe in so v smislu 
družbene mobilizacije (tukaj ne gre pozabi-
ti na Civilno iniciativo Glas ljudstva) mno-
go bolj učinkovite. Ni pa pogoj, da so zgolj 
civilne iniciative na državnem nivoju (zaradi 
vključitve širše družbe) uspešne, to velja tudi 
za tiste na občinskem nivoju, v kolikor pač 
dejansko zagovarjajo splošni interes napram 
parcialnemu. V nadaljevanju se bom dotaknil 
zgolj dveh izmed mnoštva civilnih iniciativ, ki 
so se uspešno zoperstavile interesom kapitala. 

Leto zmage 
     razuma nad 
          demagogijo

Jan Bednarik
foto: Mitja Volčanšek, STA

LOKALNO

Te vrstice se, kako 
priročno, pišejo na Dan 

zmage nad fašizmom in na-
cizmom, zmage nad brez-
mejno okrutnostjo, ki je v 

imenu sovražne rasistične 
ideologije in idej o večvred-
nosti ene rase brezobzirno 

lomastila po Evropi. 

Civilna iniciativa Gibanje za pitno vodo : Re-
publika Slovenija, 1 : 0
     Verjetno najbolj eklatanten primer uveljavl-
janja ozkih parcialnih gospodarskih interesov, 
zlorabe položaja, manipulacije in laži s strani 
vladajoče klike je bil poskus uveljavitve Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, 
ki je v predlagani obliki razširjala možnost 
posegov na vodna in priobalna zemljišča ter na 
območja presihajočih jezer z gradnjo enostavnih 
objektov in objektov v javni rabi. Da se ne 
spuščamo v posamezne manipulativne in lažne 
izjave zdaj že nekdanjega ministra za okolje in 
prostor Andreja Vizjaka (le-te so dobro doku-
mentirane), obrnimo pozornost na tiste opozo-
rilne znake, ki jasno nakazujejo, da ni vse tako 
kot predlagatelji (vlada in Ministrstvo za okolje 
in prostor) želijo prikazati.
 
Opozorilni znak št. 1: Ignoriranje stroke, 
civilnodružbenih in okoljevarstvenih organi-
zacij
     Dotični opozorilni znak je sam po sebi po-
veden. Ob sprejemanju zakonov, ki posegajo 
na strokovna področja, je skorajda samoumev-
no upoštevanje stroke in ostalih organizacij. 
Neupoštevanje le-teh se lahko rezultira samo v 
družbi škodljivem zakonu. 

Opozorilni znak št. 2: Način sprejemanja za-
kona
     Čeprav je sprejemanje zakonodaje po sk-
rajšanem postopku praktično modus operandi 
Janševe vlade, bi pri tako pomembnem zakonu, 
ki neposredno zadeva vsakega slehernika, mora-
la vlada zakon sprejemati po rednem zakonoda-
jnem postopku in ne skrajšanem, ki se ga upo-
rablja ob manj zahtevnih spremembah. Tako je 
bila javna razprava skrajšana, čeprav bi moral 
iti zakon v 30-dnevno razpravo. Kljub pritisku 
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javnosti je bil zakon sprejet po skrajšanem 
zakonodajnem postopku – na spornost spre-
jemanja je takrat opozoril tudi Varuh človekov-
ih pravic Peter Svetina.
     Civilna iniciativa Gibanje za čisto pitno 
vodo, ki je združevala številne nevladne in 
okoljevarstvene organizacije in angažma ve-
likega števila prostovoljcev, je s terenskim de-
lom in v nasprotju z vladnimi predstavniki, s 
strokovno argumentacijo dosegla dvoje:
 - z zbranimi več kot 52.000 podpisi dosegla 
razpis referenduma in
 - skorajda plebiscitarni rezultat referenduma, 
kjer je skoraj 87 % vseh udeležencev referendu-
ma glasovalo proti sprejetju zakona.

     Smiselno bi bilo pričakovati, da bodo padcu 
zakona sledile posledice tudi za predlagatelje 
zakona, pa jih ni bilo. Še več, Lutra, Inštitut za 
ohranjanje naravne dediščine, ena od sodelu-
jočih organizacij, je ostala brez državnega fi -
nanciranja za projekt LIFE Beaver, ki mu je 
Evropska komisija sicer namenila skoraj pol 

milijona evrov.

Civilna iniciativa Gibanje za Izolo : Občina 
Izola, 1 : 0
     Podoben način delovanja oblasti se je doga-
jal tudi na občinski ravni. Pri poskusu sprejet-
ja Občinskega prostorskega načrta (OPN) za 
Izolsko občino, s katerim bi omogočili pozi-
davo najboljših kmetijskih zemljišč in stano-
vanjsko gradnjo ob morju. Poleg vsebinsko 
očitno spornega načrta, ki, razen ožji skupi-
ni ljudi, ne bi občanom prinašal nikakršnih 
koristi, je bil sporen tudi način sprejemanja 
prostorskega načrta (glej opozorilni znak št. 
2). Lokalno vodstvo je namreč že od samega 
začetka, torej v fazi sprejemanja samega načr-
ta, omejevalo razpravo, ni upoštevalo danih 
pripomb in razpisalo referendum v najbolj 
neugodnih terminih. V civilni iniciativi so to 
prepoznali in v nasprotju z občinskim vodst-
vom, ki se je prepričevanju volivcev odpove-
dalo, računajoč na to, da kvoruma za razpis 
referenduma v iniciativi ne bodo dosegli, ta-

koj lotili kampanje proti sprejetju OPN-ja. In 
pri tem uspeli. Drži pa verjetno tudi, da so vse 
afere izolskega župana (spomnimo se samo 
afere »oljčnik«) občane utrdile v prepričanju, 
da OPN vendar ni sprejet s povsem čistimi in 
za splošno prebivalstvo koristnimi nameni. 
Saj veste, ko ima hudič mlade …
     Zgornja primera jasno opozarjata na pomen 
v iniciative združenih civilnodružbenih 
gibanj in dokazujeta, da kljub poskusom 
oblastnikov pojem demokracije v svojem iz-
vornem pomenu (demos – ljudstvo, kratios 
– moč) vendarle ostaja. Po državnozborskih 
volitvah je najverjetnejši mandatar za sestavo 
vlade, Robert Golob, napovedal, da bo »nova 
koalicija skupaj s civilno družbo tisti temel-
jni prelom z dosedanjo politično prakso, ki 
bo Slovenijo popeljala v boljše čase.« Smela 
napoved, ki pa bo morala ostati pod budnim 
očesom javnosti, saj bo ravno ta napoved tis-
ti resnični pokazatelj ali smo krenili v pravo 
smer ali pa samo (ponovno) kupili mačka v 
žaklju.

Civilna iniciativa Gibanje za Izolo
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14. 5. 11.00 – 20.00, park Pietro 
Coppo
Slovenski otok animejev Umiko 2022
Razstave, cosplay tekmovanje, predavanja, namizne 
in video igre, delavnice, anime kviz, K-pop delavnica 
in nastop, tekmovanje Baka in stojnice na temo 
animejev in mang.

14. 5., 12.00 – 20.00, severni pomol, 
Izola
Pomol okusov II
Kulinarično dogajanje v stilu »street fooda« na carin-
skem pomolu bo zaznamovano z enogastronomsko 
ponudbo Izole z okolico.

14. 5., 18:00, Klub izolskih študentov 
in dijakov
Večer družabnih iger
V prenovljenih prostorih bodo igrali Activity, Carcas-
son, Codenames, Dixit, 

15. 5., 19.30, Avditorij Portorož
Srečevanja s fi lmom: Ljubezen/
Amour, 2012
Projekcija fi lma z uvodnim predavanjem dr. Mitje 
Reichenberga. Ljubezen – druga zlata palma za 
Michaela Hanekeja – je intimen komorni fi lm o moči 

ljubezni vpričo smrti. 
Vstopnina: 8 EUR

16. 5., 19.00, Kulturni dom Izola
Morje in Rex
Otvoritev razstave Marjana Kralja, ki bo na ogled ves 
mesec. Po otvoritvi se program ob 20.30 nadaljuje 
v Art kinu Odeon, ker bo brezplačna projekcija itali-
janskega dokumentarnega fi lma Transatlantico Rex 
Nave No. 296 (z angleškimi podnapisi).

16. 5., 20.00, Hangar bar, Izola
Poletje smeha 2 
Stand up večer z Boštjanom Gorencem – Pižamo in 
Janom Kreuzerjem.
Vstopnina: 15 EUR

17. 5., 10:00, Mestna knjižnica Izola
Otvoritev knjižnice semen v knjižnici 
in izposoja semen
Semena si lahko izposodite, jih posejete, vzgojite in 
konec sezone enako količino ali malo več vrnete v 
Knjižnico semen. Na dan si lahko izposodite največ 
tri vrečke semen, v eni sezoni pa največ deset 
vrečk. Knjižnica bo delovala do oktobra, potem pa 
ponovno prihodnjo sezono, od februarja do oktobra.

  KULTURNI 
           NAPOVEDNIK

17. 5., 20.00, Center mladih Koper
Večer fi lmov študentske produkcije
Kratki fi lmi nekdanjih in sedanjih študentov Univerze 
na Primorskem. Najboljšega bo skupaj z žirijo izbrala 
publika.

19. 5., 19:00, Mestna knjižnica Izola
Predstavitev dvojezične slikanice 
Alenke Kranjac: Ribič Livio/Livio il 
pescatore
Knjigo je izdala Mestna knjižnica Izola, pravljica pa 
je opremljena s fotografi jami kvačkanih lutk, ki jih je 
izdelala avtorica. Razstava njenih lutk bo na ogled v 
vitrinah knjižnice do konca maja. Knjigo bo pred-
stavil Marino Kranjac.

19. 5., 19.00, Loggia, Titov trg, 
JamObala 
Nastop mentorjev JazzObale in vseh, ki se želijo 
pridružiti jamu.

20. 5. - 29. 5., Lopar
Teden ljudske kulture v Hiši od 
Bardinca
Od 20. maja do 29. maja bodo v Hiši od Bardinca 
na voljo vodeni ogledi muzeja. Na ogled bodo tudi 
likovni izdelki osnovnošolcev. 
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20. 5., 16.00, Mestna knjižnica Izola
Delavnica 3D skeniranja
Udeleženci bodo spoznali programsko opremo za 
3D skeniranje, 3D skener in poskusili skenirati 
predmete.

21. 5., 16.00, Klub izolskih študentov 
in dijakov
Delavnica linoreza na kateri boste izdelovali 
matrice, ki jih boste s pomočjo preše tiskali na 
majice.

21. 5., 18.30 in 20.00, Avditorij 
Portorož
Plesna predstava PK Swank
Režija, scenografi ja in koreograf: Tamara Perić. 
Ostali koreografi : Jerneja Žnidaršič, Marina Džombić, 
Tanja Sinković, Didi Divja Vovk, Tanja Sinković.

21. 5., 20.30, Župnijski vrt Georgios, 
Piran
Skladbe iz opusa Kreslinovih us-
pešnic bodo preoblečene v slog skupine Teo 
Collori in Momento Cigano
Vstopnice v predprodaji: 25 EUR (prodaja v Caffe 
Teatru ali na kud.esko@gmail.com)
Na dan dogodka: 30 EUR

22. 5., 18.00, Avditorij Portorož
Regijsko srečanje odraslih folklornih 
skupin. 
Vstopnice: 5 EUR 

22. 5., 20.00, Gledališče Koper
Predstava in podelitev gledališke 
nagrade Tantadruj
Trio je glasbena komedija za tri igralce. Zabavna, v 
rimanih in narečno obarvanih dialogih, s priredbami 
znanih napevov in popevk od petdesetih let dalje.

23. 5. - 29. 5., različne lokacije po 
Kopru
Street Art Fest
Stenske poslikave v živo, vodeni ogledi po mestnih 
ulicah, ustvarjalne delavnice, tečaji grafi tiranja, sk-
upinske poslikave, strokovna predavanja, glasbene 
poslastice, predvajanja dokumentarnega fi lma, 
graffi ti jam session.

25. 5., 20.00, Hangar bar Izola
Poletje smeha 3
Stand-up večer s Tadejem Tošem: Je**ala nas 
korona.
Vstopnina: 18 EUR

27. 5., zvečer, Manziolijev trg
Dan mladosti
Za glasbeni program bodo poskrbeli: Marjetka Pop-
ovski, Drago Mislej - MEF, Tržaški partizanski pevski 
zbor Pinko Tomažič.

28. 5., 20.00, Amfi teater Avditorija 
Portorož
Rock opera
Največje rock’n’roll uspešnice v izvedbi simfonične-
ga orkestra, big banda in zbora. Od Stairway to 
Heaven, Another Brick in the Wall, Smoke on the 
Water... do največjih hitov skupine Queen.

29. 5., 20.00, Avditorij Portorož
Jazz/rock/bop’n’roll/funk/fusion 
koncert
 Mike Stern / Bill Evans Band: Glasbena kariera, ki 
se razteza čez štiri desetletja in je kronana s šestimi 
nominacijami za nagrado Grammy.

29. 5., 20.30, Art kino Odeon
Antigona - kako si upamo!
Slovenski dokumentarno-igrani fi lm po motivih 
drame Slavoja Žižka Trojno življenje Antigone. Dobit-
nik nagrade vesna na Festivalu slovenskega fi lma za 
najboljši dokumentarec.
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se je v tem času spremenilo? Izrael denimo ni 
uvedel sankcij Rusiji in ob tem ni nihče skočil 
pokonci.
     Pesem Stefania ukrajinskih predstavnikov 
je doma velika uspešnica. Besedilo je frontman 
skupine Oleg Psiuk kot poklon mami napisal 
pred začetkom ruske ofenzive, v težkih časih pa 
jo mnogi razumejo kot odo domovini, saj v be-
sedilu pravi: »Vedno bom našel pot domov, tudi 
če so vse ceste uničene.« Kako evropsko občest-
vo ne bi ob tem zajokalo in pošiljalo dvana-
jstice v znak solidarnosti in podpore? Ukrajina 
ima sicer zajeten dosje evrovizijskih političnih 
obračunavanj. Mnogim je denimo ostala v 
spominu Verka Serdučka, ki je v Helsinkih 
prepevala »lasha tumbai«, kar načrtno zveni 
podobno kot »Russia, goodbye« (Rusija, zbo-
gom, op. a.). Prav tako je imela močno politično 
konotacijo pesem Razom nas bahato (Veliko 
nas je skupaj) dvojca Greenjolly leta 2005, ki 
je postala neuradna himna oranžne revolucije. 
Še veliko bolj eksplicitno pa je bilo sporočilo 
Džamaline skladbe 1944, s katero je po ruski 
aneksiji Krima spomnila na Stalinovo deport-
acijo krimskih Tatarov. Lani je bila moskovska 
zaveznica Belorusija, ki je bila tarča sankcij EU, 
izključena iz tekmovanja.
    Po besedah Ane Đurič, ki stoji za projektom 
Konstrakta, ni šlo za planirano provokacijo, ta 
sporna mizica pa je videna v mnogih postavit-
vah v tem studiu še pred februarsko invazijo. V 
intervjuju je Đurić neposrečeno izjavila, da ni 
vedela pomena črke Z in da je imela med sne-
manjem vročino. Če se je v nasprotju z lastnimi 
trditvami Konstrakta namenoma usedla med 
črki Z, lahko ocenimo, da gre za slabo pro-
vokacijo. A še bolj absurdne so interpretacije, 
ki trdijo, da je namenoma nosila rdečo obleko. 
Tako naj bi v kombinaciji z lesenima stoloma 
pravzaprav uprizorila politično korektni krvavi 
Z. Morda bo Konstrakta zmagala na letošnji Ev-
roviziji, če ji le uspe medijem prodati zgodbo, 
da je opozarjala na krvavi ruski pohod. V teatru 
absurda, kar Evrovizija je, ne bi bilo to nobeno 
presenečenje, a verjetnejša je zmaga Ukrajine 
ali Poljske, ki je sprejela tisoče ukrajinskih be-
guncev in služi kot poligon za dobavo orožja 
ter urjenje vojakov. Da bi se letos nagrajevalo 
skladbe glede na njihove glasbene prvine, se zdi 
že skoraj nemogoče.“

DRUžBA

“Z” kot zmaga
Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer

Na Twitterju se množično 
deli fotografi ja srbske 

kandidatke za Evrovizijo 
Konstrakte, na kateri 

ljudje opazujejo stolčka, 
poleg katerih sedi in sta 

stesana v obliki »morilskega 
Z«, simbola ruske 

invazije na Ukrajino.  

Mnogi so šli tako daleč, da so na uradnem 
Twitterju Evrovizije moledovali, da se 

srbski predstavnici prepove sodelovanje na le-
tošnjem tekmovanju. »Velikonočna fotografi ja 
Konstrakte me je prizadela, saj me oblika mize 
spominja na črko Z in to ne more biti naključ-
je!«, je eden od jeznih tviterašov moledoval, naj 
se ljubiteljico črke Z izključi. »Hej, Evrovizija, 
si že videla to? Izgleda kot Putinov znak denaci-
fi kacije, kajne? Naključje? Ne!« se je glasil dru-
gi tvit pod uradnim profi lom Evrovizije.
    Pogled nazaj v čas pred družbenimi omrež-
ji razkrije, da se je to popevkarsko tekmovanje 
vedno zlorabljalo za kulturno diplomacijo med 
državami. V času Jugoslavije, pred zaostrovan-
jem medetničnih konfl iktov leta 1991, se je po 
Jugoviziji zmeraj ugibalo o zarotah ali medre-
publiških naklonjenostih. Evrovizija že od zač-
etka velja za politično kuhinjo, kjer se večinoma 
podeljujejo točke na podlagi politične korekt-
nosti ali solidarnosti z geopolitičnimi zavezniki 
ter seveda kulturno in geografsko bližino med 
državami. Izraelska predstavnica Netta je reci-
mo zmagala tudi zato, ker je v duhu časa uje-
la sporočilo gibanja #jaztudi. Letos bo najbolj 
apolitično politični glasbeni šov, ki ga gosti 
Italija, pričakovano zaznamovala vojna na ev-
ropskih tleh. Ukrajino zastopa skupina Kalush 
Orchestra, pobiralci stav jim v fi nalu 14. maja 
pripisujejo dobre možnosti za zmago.
    Kalush Orchestra ni bila prva ukrajinska 
izbira za letošnjo Evrovizijo. Na tamkajšnji 
različici Eme, so februarja zasedli drugo mes-
to in vozovnico v Torino dobili šele, ko se je 
zmagovalka Alina Paš po vseh zapletih zara-
di domnevno nezakonitega obiska Krima od-
povedala nastopu v Italiji. Zanimivo je, da so 
prvotno zmagovalko po napadu na Ukrajino 
začeli nemudoma »preiskovati«, da bi vzbudi-
li sum v njeno lojalnost Ukrajini. Popevkar-
sko tekmovanje, ki vsaj deklarativno govori o 
apolitičnosti in svobodi vsakega posameznika, 
nenadoma izgleda kot geopolitični obračun, na 
katerem se prešteva, kdo je na pravi strani. Ev-
rovizija simbolično potiska Rusijo v Azijo, ki od 
nekdaj ne sodi v naš »evropski« šov, v nasprotju 
z glavnim dostavljavcem vojaške opreme Izrae-
lom, ki očitno ni evropska država in katerega in-
vazivna politika na zasedenih ozemljih je enkrat 
že povzročila napade na Twitterju in bojkot. Kaj 
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S Patrikom sta se po enem letu poznanstva 
poročila, zdaj pa na Zanzibarju gradita hišo.

»Lansko leto sem odšla na Zanzibar in po treh 
tednih sem bila prepričana, da se bom vrnila. 
Ko sem junija zopet vrnila, tokrat v Tanzani-
jo, sem šla v trgovinico, kjer je Patrik prodajal 
nakit. Ko sva se začela pogovarjati in sem se 
zazrla v njegove oči, so se mi zatresla kolena. 
Njegove igrive, otroške oči in topel pogled so 
me sezuli,« se spominja Špela. Ko se je dan kas-
neje vrnila, da bi ga zopet srečala, je postopala 
okoli trgovine, vendar njega ni bilo nikjer.
»Začela sem se spraševati, če ga bom sploh še 
kdaj videla. Ko sem hotela že oditi, se je po-
javil. Kasneje mi je povedal, da me je zagledal, 
ko je šel po hrano in točno vedel, da nisem priš-
la zaradi zapestnic. Vzel je hrano in tekel, da 
bi me ujel, da ne bom prej šla. Takrat sva si 
izmenjala številki, začela sva se dobivati in se 
kmalu tudi vselila skupaj.«

»Umij se in si najdi kakšnega belca.«
     Ko se je Špela sama vrnila domov, ji je Patrik 
preko prijateljev poslal pismo z vprašanjem, če 
bi se poročila z njim. Niti za trenutek ni oma-
hovala in takoj po vrnitvi v Tanzanijo sta se 
poročila. 
»Moja družina in krog najožjih prijateljev so ga 
izjemno lepo sprejeli. Niso imeli težav s tem, da 
je temnopolt, niti s tem, da se vse dogaja precej 
hitro. Celo stari starši, pri katerih bi pričakova-
la kakšen pomislek, so bili navdušeni. Spoznali 
so ga že, ko sem bila še v Afriki, parkrat smo 
se pogovarjali preko video klica in dobila sem 
občutek, da jim je všeč. Niti pri enemu nisem 
čutila, da ga ne bi sprejel,« pravi Špela.
Drugače je bilo na družbenih omrežjih. »Na 

Petra Znoj
foto: osebni arhiv

družbenih omrežjih sem precej aktivna, imam 
veliko sledilcev – takšnih in drugačnih. Večina 
je mojo odločitev toplo pozdravila, medtem ko 
me je nekaj posameznikov še vedno šokiralo. 
Dobivala sem zasebna sporočila, kot na prim-
er ’umazanka, pojdi se umit in najdi belega 
moškega’ ali pa, če se zavedam, kakšno sramo-
to delam svoji družini. Tudi njemu so pisali in 
to na tak žaljiv način kot da sploh ni oseba, 
ampak žival ali stvar,« opisuje Špela.
      Na takšne komentarje se ne odziva, pove, saj 
vedno posluša sebe, kljub temu pa meni, da je 
grozno, da dandanes rasizem sploh še obstaja.
»Groza me je, da se ljudje še vedno ubadajo 
z barvo kože. Nekateri še vedno mislijo, da so 
temnopolti neumni in predvsem zaradi stereoti-
pa o dolžini njihovih spolnih organov – o čemer 
se vsi radi kdaj malo pohecamo – dobri samo 
za seks. Vendar zdaj na to gledam drugače, saj 
je Patrik moj mož in bilo mi je izjemno nepri-
jetno, ko sem dobila sporočilo od nekega moš-
kega, da sem se poročila samo zaradi dobrega 
seksa,« pove Špela.

Včasih moraš skočiti v vodo
     Čeprav se vse dogaja precej hitro, je Špela 
pomirjena s svojo odločitvijo. »Prej sem vse 
planirala, izbirala ’prave’ fante, pa se ni izšlo. 
Včasih moraš malo tvegati in potem prihodnost 
pokaže, ali si se odločil prav,« pojasnjuje. 
     V svojih objavah na družbenih medijih je 
opozarjala na prevare, ki jih temnopolti mlad-
eniči izvajajo, da bi preko belih soprog prišli 
do vizuma. »Pred Patrikom sem imela čudno 
izkušnjo, ko sem spoznala moškega, ki me je že-
lel samo izkoristiti. Zato sem bila kasneje bolj 
previdna. Vendar mi Patrik niti enkrat ni dal 

občutka, da me ima zgolj zaradi denarja. Niko-
li ni želel, da bi ga peljala na drage večerje. 
Večkrat mi je celo pomagal, da sem prihranila 
nekaj denarja. Ni materialist, prepričala pa 
me je tudi njegova interakcija z drugimi – ko je 
nekdo potreboval njegovo pomoč, mu je dal na 
primer denar od prodaje nakita, da si je lahko 
kupil hrano,« pojasnjuje Špela.
    Prav tako Patrik nikoli ni želel v Evropo, saj 
ima kar nekaj prijateljev, ki so se sem preselili 
in zaposlili. Tako je videl, da življenje na naši 
celini, v nasprotju s pričakovanji, ni prav nič 
rožnato. To je bil tudi eden od glavnih razlogov, 
da sta se odločila, da si bosta dom postavila v 
Afriki.

V Afriki žarim
      Februarja sta pričela z gradnjo hiše. Ko se bo 
Špela vrnila, bo hiša že pripravljena za vselitev. 
»Nimam želje, da bi živela v Evropi. Moja duša 
je v Afriki srečna in veliko bolj odzivna. V Ev-
ropi imam občutek, da je ta hladna. Tako po 
temperaturah – Patrika zebe pri 27 stopinjah, 
ne vem, kako bi tukaj zdržal – kot tudi po srcu. 
Zdi se mi, da imamo v Evropi nekakšne oklepe, 
ne dovolimo si izraziti čustev,« opisuje Špela.
Prepričalo jo je vreme, cenovno ugodno živl-
jenje, dostopna sadje in zelenjava, predvsem pa 
odnosi – ljudje so si precej bližje. 
»Konec koncev mi je popolnoma vseeno, kaj 
si ljudje mislijo o mojih odločitvah, saj je živl-
jenje moje in ne njihovo,« pravi Špela. »Kljub 
temu, da imamo Evropejci veliko več denarja, 
smo pri drugih stvareh veliko bolj revni. V Af-
riko sem se zaljubila, tam žarim, žari tudi on in 
ta ljubezen do življenja – to je najbolj pomem-
bno.«“

RAZBIJAMO TABUJE

Poročena 
na drugo 
celino

Špela Vehar je spletna 
vplivnica in prehranska 
svetovalka, ki je svojo 
ljubezen spoznala na skoraj 
10.000  kilometrov 
oddaljenem Zanzibarju. 
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Vrhovno sodišče ZDA je leta 1973 v prime-
ru Roe proti Wadu priznalo ustavno prav-

ico do splava vsem državljankam te države. V 
naslednjih desetletjih je sodišče v več primerih 
potrdilo ustavno pravico do splava. Kljub ob-
stoječemu pravnemu okvirju so zvezne države 
še naprej iskale načine za omejitev ali prepoved 
splava. Med januarjem 2014 in junijem 2019 se 
je tako na ravni posameznih držav uveljavilo več 
kot 227 omejitev. Med njimi tudi najbolj kon-
servativna, ki prepoveduje poseg po šestih ted-
nih nosečnosti.
     Trenutno dogajanje na vrhovnem sodišču 
in pričakovani negativni rezultat glasovanja bi 
lahko pomenila razpad uveljavljenega ustavnega 
okvirja zaščite pravice do splava. Če vrhovno 
sodišče spodkoplje ali celo razveljavi sodbo v 
primeru Roe proti Wadu, bo to verjetno poglo-
bilo obstoječe razlike v dostopu do splava in 
posameznim državam omogočilo, da izrecno in 
v celoti prepovejo opravljanje splava. Zakonod-
aja v Teksasu tako že danes predvideva zasebne 
tožbe državljanov zoper tiste, ki opravijo splav, 
to nameravajo storiti oziroma zavestno pomaga-
jo pri umetni prekinitvi nosečnosti.
    Združene države Amerike so primer države, 
ki uporablja tržni model fi nanciranja zdravst-
venega zavarovanja. Zaradi tega Američani po-
trošijo skoraj dvakrat več za zdravstveno varstvo 
kot ljudje iz drugih primerljivih držav. Prisiljeni 
so uporabljati zelo drage zdravstvene storitve in 
kupovati zdravila po tržnih cenah.
    Brez ustreznega zdravstvenega zavarovanja 
se cena za stekleničko inzulina giblje od 200 do 
500 dolarjev, stroški poroda pa od 9.000 do več 
kot 17.000 dolarjev. Razlogi, zakaj je zdravstvo 
tako drago, so številni, daleč najpomembnejši je, 
da farmacevtska industrija samostojno določa 

cene zdravil, stroški zdravstvene administraci-
je pa so izjemno visoki. Torej je v ZDA dost-
op do splava pogojen s fi nančnimi zmožnostmi 
posameznice, to pa ni edina ovira na poti uvel-
javljanja ustavne pravice.
      Številne medicinske izobraževalne institucije 
imajo v svojem statutu zapisano, da ne nudijo 
izobraževanja o splavu in drugih oblikah celo-
vite reproduktivne zdravstvene oskrbe. Danes 
je šestina bolnišničnih postelj v državi na vol-
jo v katoliških bolnišnicah, ki zdravnikom 
prepovedujejo izvajanje splava. 95 odstotkov 
splavov pa se izvede v neodvisnih klinikah, 
medtem ko se študenti medicine običajno us-
posabljajo v bolnišnicah. Vsi ti dejavniki otežu-
jejo izobraževanje in usposabljanje zdravnikov, 
saj imajo malo praktičnih izkušenj s takšnimi 
posegi. Tiste medicinske fakultete, ki vključu-
jejo usposabljanje za tovrstne posege, običajno 
omogočajo študentom, da se teh izobraževanj 
udeležijo prostovoljno. Nekdo, ki študira psihi-
atrijo, ne more izbirati, ali se bo učil o bipolarni 
motnji. Tudi zdravnik se ne bi smel preprosto 
odločiti, da se ne bo naučil nečesa, kar je del 
standardne medicinske oskrbe. In vendar se to 
v ZDA dogaja.
   Odločitev ustavnega sodišča, ki bi odpr-
la vrata prepovedi splava, bi prisilila ženske 
na mnogih koncih ZDA, da prepotujejo velike 
razdalje v iskanju ustrezne reproduktivne ter-
apije, kar bi pomenilo povišanje povprečnega 
izdatka za splav. Čeprav približno dve tretjini 
pacientk prejme neke vrste fi nančne pomoči 
za takšen poseg, se je povprečni samoplačniški 
strošek v zadnjih letih približali 500 dolarjem. 
Nekatere države na jugu ZDA imajo zgolj eno 
ali dve kliniki za splav, zato veliko ljudi v teh 
krajih misli, da je splav nezakonit. Pomanjkanje 

V deželi 
pogumnih 
in 
svobodnih 
se obeta 
prepoved 
splava

DRUžBA

Simon Smole
foto:Unsplash

informacij o ustavni pravici do varnega posega 
je eden ključnih dejavnikov, da se vse več žensk 
odloči za ilegalno in medicinsko neustrezno 
prekinitev nosečnosti. Skoraj 90 odstotkov 
ameriških okrožij trenutno nima določenega 
izvajalca splava. Tudi v državah z manj omejit-
vami imajo tisti, ki živijo na podeželju, le redko 
takšno kliniko ali ordinacijo v svoji skupnosti.
Po podatkih Guttmacherjevega inštituta, ki 
zbira podatke vseh poznanih izvajalcev splava 
v ZDA, vključno s klinikami, bolnišnicami in 
zdravniškimi ordinacijami, je število takšnih us-
tanov v ZDA doseglo vrh leta 1981 pri številki 
2900, v letu 2017, zadnjem letu, za katerega so 
na voljo statistični podatki, jih je bilo le še 1587. 
Številne klinike za splave na jugu in srednjem 
zahodu se zanašajo na zdravnike, ki prihajajo iz 
oddaljenih držav. Ta negotova ureditev pomeni, 
da lahko klinike nudijo splav le nekaj dni na 
teden ali celo nekaj dni v mesecu. Pet zveznih 
držav ima trenutno samo eno preostalo kliniko, 
kar pomeni, da bi odhod ali upokojitev zdra-
vnika onemogočil izvajanje ustavne pravice do 
splava v celotni državi ali regiji.
     Na vrhovnem sodišču je trenutno devet sod-
nikov, od katerih jih je šest imenoval republikan-
ski predsednik. V javnost je pricurljal osnutek 
mnenja enega od teh, sodnika Samuela Alita, ki 
vsebuje opazko, da je sodba v primeru Roe proti 
Wade »izjemno napačna«. Če vrhovno sodišče 
razveljavi to sodbo, bi lahko splav prepovedali v 
skoraj polovici ameriških zveznih držav. Glede 
na opisano bi to pomenilo zgolj pravno potrd-
itev stanja, ko v skoraj polovici zveznih držav 
ženske ne morejo uveljaviti z ustavo zagotovl-
jene pravice, pa naj bo to zaradi previsoke cene, 
pomanjkanja zdravniškega kadra in infrastruk-
ture ali ignorance.“
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Iz vasi Wadi Rum jih bo pospremil še južne-
je, do zadnjega taborišča v puščavi. Kjer se 

konča rdeča puščava in začne bela, stoji Wadi 
Rum Desert Adventures, kamp, ki je od meje 
s Savdsko Arabijo oddaljen komaj trideset ki-
lometrov. Njegov lastnik je 27-letni beduin 
Mhareb Al Blawi, ki se po odhodu italijanske 
družine vrne v klimatizirano sobo hiše svojega 
brata, v kateri zaradi vročine ta dan sprejema 
goste. Usede se na mehke blazine, postavljene 
ob rob sobe, ki je prekrita s še mehkejšo prepro-
go. Med prižiganjem novega cigareta zamrmra: 
»Veliko jih misli, da beduini še vedno živimo v 
šotorih sredi puščave. Ne razumem italijansko, 
ampak jasno je bilo razumeti, da so se čudili, da 
imamo tukaj PlayStation. Niso prvi.« 
    Mharebov urnik je naporen. Od jutra do 
večera vsak dan v tednu sprejema goste in jih s 
poltovornjakom vozi v kamp. Če se ne usede v 
belo Toyoto z rdečimi črtami, sedi za volanom 
Mitsubishija. »Ameriški avti niso dobri za v 
puščavo,« razlaga, ko po komaj vidnih sledeh 
sredi puščave vozi do osemdeset kilometrov na 
uro. Za časa njegovega življenja se je življen-
je beduinov precej spremenilo. Sam je le eden 
od 28 otrok 74-letnega očeta, ki ima tri žene. 
»Danes je težko imeti več žena, ker ne bi mogel 
vseh fi nančno podpirati. Večina ima po novem 
samo eno. Mogoče tudi zato moj oče toliko 
časa preživi v puščavi,« se pošali in hkrati iz-
razi zaskrbljenost. Njegov oče ni več prav mlad, 

zato ga poskušajo z brati prepričati, da priha-
ja vsak večer spat domov v vas, po tem ko se 
neha ukvarjati s kamelami. Pri beduinih je nekaj 
običajnega, da se odločijo dan ali noč preživeti 
v zavetju skalnega previsa v puščavi, kamor se 
lahko zatečejo v mir in tišino sami ali s prijatelji. 
V času pred Mhraebovim rojstvom so to delali 
pogosteje in za dalj časa, saj so se morali s ka-
melami premikati od enega do drugega najdišča 
hrane. Danes so kamele večinoma zamenjali 
poltovornjaki, ki čez dan okoli večjih atrak-
cij, kot je prizorišče snemanja fi lma Lawrence 
Arabski ali Dune, nagneteno čakajo turiste. 
Nomadsko življenje živijo le še redki. Včasih 
tako, da žene z otroci živijo v vaseh, oni pa po 
puščavi vandrajo sami ali le z nekaj otroci in si 
čas preganjajo s kajenjem pipe ali grlenim pet-
jem in igranjem na inštrument rababa, nekakšno 
mešanico enostrunske kitare in violine, narejene 
iz kozjih kož.

opomni, naj raje ne fotografi ram policijskega 
avta, čeprav s svojim izgledom oklepnika in 
kupolo za brzostrelke na strehi močno izstopa. 
Med opazovanjem mimoidočih komentira skupi-
no deklet, ki stopijo v sosednje vozilo: »Poglej 
jih, ves čas imajo v roki mobitele in se fotogra-
fi rajo za Instagram. Drugega sploh ne opazijo. 
Zato v svoj kamp ne sprejemam Jordancev. Sem 
se prihajajo le glasno zabavat, za naravo pa jim 
ni preveč mar.« Sam sicer poseduje tri mobitele. 
Eden od njih je manjša Nokia starejšega datuma, 
ki v puščavi najbolje lovi signal. Drugi telefon je 
namenjen prijateljem, tretji pa je iPhone 13, ki 
mu ga je iz Francije prinesel brat, ki se je po-
ročil s Francozinjo. Slednjega ima za internetno 
povezavo, preko katere v vasi cel dan odgovarja 
na vprašanja bodočih gostov. Kot je v Jordani-
ji v navadi, na tekstovna sporočila odgovarja z 
glasovnimi posnetki, večina pogovorov pa pote-
ka preko aplikacije WhatsApp. Zna tako pisati 

nas naučijo le pisave ter nekaj osnovnih glagol-
skih časov in izrazov,    kot so ‘vrata’ ali ‘hiša’. 
Danes je normalno, da tudi beduini obiskujejo 
univerzo, a tja ne grejo vsi. Jezika smo se tako 
v veliki meri naučili s pomočjo televizije in tur-
istov, ki prihajajo sem. Včasih jih je bilo veliko 
manj, zdaj med sezono od aprila do novembra 
skoraj ne spim,« dodaja Mhraeb, ki je kamp 
odprl komaj štiri mesece pred razširitvijo pan-
demije koronavirusne bolezni, zato se še vedno 
čudi dobremu in stalnemu obisku, ki je nasto-
pil že nekaj dni po zaključku ramadana prve-
ga maja letos. »Zaradi dobrega obiska je nekaj 

Na obisku 
pri jordanskih 
beduinih

Pred vrati pritlične hiše se je 
zaslišalo gromko rjovenje. Ena 
od kamel je bila že od jutra 
slabe volje, a mladi beduin jo je 
uspešno krotil, da se je lahko 
nanjo in na njene sestre 
povzpela italijanska družina. 

Pia Nikolič
txt&foto

Kot je v Jordaniji v navadi, 
na tekstovna sporočila 

odgovarjajo z glasovnimi 
posnetki. 

    Wadi Rum je 
naselje, ki z moše-
jo, šolo, trgovinami 
in restavracijami 
deluje kot vezivno 
tkivo za beduinske 
družine. Naselje, ki 
mu domačini pravijo vas, je veliko približno kot 
Kobarid, v njem stanuje nekaj čez tisoč prebiv-
alcev. A prebivalcem se zdi majhna, nenazad-
nje ima glavno mesto njihove države Jordanije 
kar štiri milijone prebivalcev. Kljub temu ne 
trpijo takšne stanovanjske stiske, kot jo pozna-
mo v Sloveniji. Hišo v velikosti 283 kvadratnih 
metrov lahko kupijo že za 130.000 jordanskih 
dinarjev, kar znese okoli 169.000 evrov. Parcela 
v Wadi Rumu so še cenejše, čeprav se vas na-
haja na zaščitenem območju, do katerega lahko 
dostopajo le skozi središče za obiskovalce. 
    Ob čakanju nove skupine turistov me Mhraeb 

kot govoriti angleško, ven-
dar naj bi se večine jezika 
naučil samoiniciativno. 
»Večina tukaj nas govori 
angleško, vendar nekateri 
slabše. V šoli, v katero 
hodimo vsaj dvanajst let, 
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ljudi v vasi ljubosumnih name. Poglej samo, 
kako so poimenovali svoja taborišča. Najprej je 
nastal moj kamp Wadi Rum Desert Adventures. 
Zdaj so tu že Wadi Rum Desert Camp, Wadi 
Rum Desert Eyes, Wadi Rum Desert Bedouin 
Adventures in ostali. Ne razumejo, da turisti ne 
gledajo na ime, ampak predvsem na priporoči-
la in spletne recenzije,« zmajuje z glavo. Kljub 
obilici dela ima svoj kamp izjemno rad. Ne bi 
ga prodal za nič na svetu. Pred kakšnim letom 
je dobil z Nizozemske ponudbo za odkup last-
ništva za 85.000 jordanskih dinarjev oziroma 
110.500 evrov, a je ponudbo rade volje zavr-
nil. S prstom pokaže za moškim, ki ga je malo 
pred tem nagovoril iz avtomobila: »On je reci-
mo prodal svoj kamp, zdaj je samo uslužbenec 
v njem in ves čas mu je žal za to. Pravkar se 
mi je pohvalil, da imajo danes pri njemu deset 
gostov. Rajši mu nisem povedal, da imamo pri 
nas poln kamp, zapolnjenih je vseh 43 postelj, 
ampak res se nočem hvaliti s službo, v življenju 
so še druge stvari.« Tako kot ostali beduini sledi 
nauku: »Danes je danes in jutri je jutri. En dan 
naenkrat.« 
     Mirnost in veselje do življenja ohranja s pet-
jem, ki si ga ob ploskanju rok privošči večkrat 
na dan. V avtu, od znotraj obdanem s plastiko, 
večinoma posluša pesmi, navdihnjene s tradi-
cionalnimi melodijami in občasnim dodatkom 
elektronskih učinkov. Letos je posebej pop-
ularna ljubezenska pesem savdskoarabskega iz-
vajalca, ki prihaja iz istega plemena kot on in 
jordanski kralj. Med ugotavljanjem kulturnih 
raznolikosti in podobnosti pa sva našla tudi 
pesem, ki jo pojemo tako v slovenščini kot v 
arabščini – Mojster Jaka. Pogovor je razkril še, 
da so nekatere stvari, ki jih pri nas jemljemo za 

Saud nosi tipičen vzorec jordanske rute 
in pripravlja “letečo preprogo”.

Policisti so kljub videzu - vsaj do turistov - izjemno prijazni.

Mhraeb Al Blawi, lastnik kampa v družinski trgovini v vasi. 

samoumevne, njim pravzaprav neznane. 
      Ob pogledu v nočno nebo, posejano z 
zvezdami in jasno vidno Mlečno cesto, sta me 
beduina najprej podučila, da je pozimi videti 
več zvezd. Ker nismo vedeli pravih prevodov za 
imena nekaterih ozvezdij, smo si začeli izmišl-
jati nova. Eno me je spomnilo na dežnik, vendar 
Mhraeb in njegov stric Saud nista vedela, kaj to 
je. Ob pojasnjevanju, da pri nas med dežjem na-
okoli hodimo z okroglim platnom, nasajenim na 
palico, ki jo držimo, sta se dobro nasmejala. Pri 
njih dežuje le nekaj dni pozimi. Plohe so močne, 
a kratke in spremlja jih čudovit razgled na 
osamelce, s katerih se zlivajo veličastni slapovi. 
Dežju sledi nekaj dni, ko po puščavi poganja-
jo cvetlice. Pred dvema letoma pa je tukaj tudi 
snežilo. Temperature pozimi večkrat dosežejo 
ničlo.
      Iskren prešeren smeh je nabrita beduina 
prežel tudi ob vprašanju, zakaj v Wadi Rumu 
še nikogar nisem videla moliti, medtem ko so 
v prestolnici Aman kar med službenim časom 
na ulici molili tudi uniformirani policisti. Po-
jasnila sta, da je življenje v puščavi precej bolj 
sproščeno kot v mestih. »Saj verjamemo v boga, 

Danes so kamele večinoma 
zamenjali poltovornjaki, ki čez 

dan okoli večjih atrakcij, kot 
je prizorišče snemanja fi lma 
Lawrence Arabski ali Dune, 
nagneteno čakajo turiste.



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

a tu se ramadana ne držimo tako strogo. Dovolimo si tudi 
kaditi čez dan,« razlagata, saj lahko domačina v mestu 
zaradi kajenja med ramadanom celo oglobijo. Do turistov 
so prizanesljivejši. Tako kot drugod, se zdi, da sta Mhraeb 
in Saud muslimana bolj zaradi družinske pripadnosti veri. 
Obredov se udeležujeta le ob praznikih. Konec ramadana 
sta vseeno obeležila z družinskim obiskom mošeje ob 
štirih in dvajset zjutraj, ko je potekala prva maša. Nato so 
doma slavnostno zaklali ovco, ki so jo skupaj tudi pojedli.
    Prehrana beduinov je bila včasih sestavljena predvsem 
iz kameljega mesa in mleka. Danes vedno bolj vpeljujejo 
kozletino in perutnino, kar Mhraeb razloži pred večerjo v 
kampu. Pri njih pečejo na tradicionalen način. V zemljo 
vkopljejo žerjavico, nanjo postavijo posodo, ki je lahko 
velika za več nadstropij, pokrijejo jo s pokrovom, rjuho in 
zakopljejo v pesek. »Včasih tudi niso jedli paradižnikov in 
kumaric, ki jih Saud zdaj goji kar na domačem vrtu. Brez 
vode si tega ne bi mogli privoščiti. Danes jo s tovornjaki 
pripeljemo celo sem, na rob puščave, zato da se lahko tur-
isti tuširajo.« Voda iz cistern sicer ni pitna, zaradi splošne-
ga pomanjkanja in ozkih cevi pa, tako kot drugod po Jor-
daniji, toaletni papir odlagajo v smetnjake ob straniščih. 
Pitno vodo nakupujejo v plastenkah, »ki jih ljudje iz mest 
in nekateri turisti mečejo kar v puščavo. Ni jim zares mar, 
da veter že tako ali tako raznese smeti vsepovsod. Sam še 
konce cigaret odvržem tako,« pokaže kako s prsti iztisne 
žerjavico, ugasnjen del pa spravi v žep. 
     V puščavi je pač malo zadrževalnikov vode. Ain Abu 
Aineh, ki je eden od njih, je razumljen kot posebno mesto. 
Deževnica se v njem zadržuje vse leto. Da voda priteče s 
hriba ne da bi ob tem izhlapevala, so beduini poskrbeli z 
montažo cevi. Na splošno je voda po Jordaniji speljana po 
ceveh, ki se vidijo na površju zemlje, le redko so zakopane 
pod njo. Pri Ain Abu Aineh pa so jo s sredine hriba do 
dna speljali zato, da lahko napajajo ovce, koze in kamele. 
Za zganjanje prvih jim pomagajo raznovrstni psi srednje 
velikih pasem, ki jih v mestih za razliko od obilice mačk, 
skoraj ni mogoče videti. Da jim kamele ne bi zbežale v 
puščavo, poskrbijo s povezovanjem sprednjih nog, ki jim 
omogočajo le počasno premikanje in kratke korake.
    Pomanjkanju vode navkljub so z njo vsi izjemno ra-
dodarni. Voda v plastenkah je zelo poceni, za vse ostalo 
se zdi, da je malo dražje kot na policah slovenskih trgovin. 
Namesto kave vas bo ob obisku vsakega novega prostora 
verjetno pričakal čaj. Mešanica črnega čaja je v Amanu 
mešana z meto, v puščavi pa z žajbljem in nekaj drugimi 
zelišči, ki skrbijo za uravnavanje prebave. Pogosto je čaj 
sladkan.
     Nekaj ostankom tradicionalnega življenja navkljub 
so se v puščavi v zadnjih desetletjih zgodile marsikatere 
spremembe, ki jih je s seboj prinesel razvoj tehnologije 
in povečana globalna hitrost deljenja informacij. Ženske 
v Wadi Rumu denimo nič redkeje kot Evropejke ne hodi-
jo na lasersko odstranjevanje dlak in dlačic, lahko bi rek-
li, da je prej obratno. Celo Mhraebova na videz narodna 
noša, ki sega do tal in je uspešna pri obvladovanju mušic, 
ki rade pristajajo na ljudeh, skriva svojo skrivnost. Ruta, 
ki jo nosi na glavi, zavezano po beduinskem običaju, ni 
domače izdelave, ampak prihaja iz dva tisoč kilometrov 
oddaljenega Jemna. »Takšne so mi bolj všeč, mehkejše so,« 
se nasmeji. Potovanje brez kamel je pač lažje in hitrejše. 
Tudi z letalom je že potoval v Egipt, a ga do sedaj še nič 
ni prepričalo v selitev. Domača vas mu je zelo pri srcu, 
sicer pa pravi, da je za premikanje mogoče celo preveč len. 
»Turisti radi hodite na izlete. Jaz sem bolj lene sorte. Ti pa 
z veseljem pokažem, kam greš lahko na pohod. Imamo kar 
nekaj gora, na katere se radi vzpenjajo,« mi reče ob slove-
su. Nedaleč stran namreč stoji najvišja jordanska gora, ki 
v višino meri 1600 metrov. Obljubim, da jo grem pogle-
dat, ko se naslednjič vrnem v to deželo toplega gostoljubja, 
okusne hrane in prijaznih nasmehov.

Wadi Rum Desert Adventures kamp.

Pripravljanje tradicionalne beduinske večerje.

“
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Na Staten Islandu je predlog za ustanovitev 
sindikata Amazonovih delavcev (ALU) 

dobil prepričljivo podporo, z 2.654 proti 2.131 
glasovi in le 67 spornimi glasovnicami. Večina 
od 8.325 delavcev se je vseeno odločila, da ne 
bo glasovala. Opazovalci so napovedovali, da 
bo podjetje Amazon, podjetje globokih žepov, 
prevladalo tudi tokrat. ALU je imel minimalna 
fi nančna sredstva, a tudi karizmatičnega vodjo 
Chrisa Smallsa, ki ga je Amazon odpustil, po 
tem, ko je na začetku pandemije organiziral 
stavko, ki je naslavljala tveganja za zdravje in 
varnost zaposlenih. Mediji so razkrili vsebi-
no sestanka uprave, na katerem so vodilni umi 
Amazona, vključno s samim Bezosom, razprav-
ljali o javni diskreditaciji Smallsa, v javnosti 
so ga hoteli prikazati kot »neumnega in neart-
ikuliranega«, kar bi posledično očrnilo celotno 
sindikalno gibanje v podjetju. Smalls je pred 
kratkim tožil Amazon, ker ga je odpustil, saj je 
po zvezni zakonodaji ZDA prekinitev delovnega 
razmerja zaradi maščevanja kaznivo dejanje.
     V času volitev je ALU zbral približno 120 
tisoč dolarjev s spletno kampanjo za fi nanciran-
je. Sindikat Unite Here jim je ponudil poslovne 
prostore, našel se je tudi izkušen odvetnik, ki 
je nudil brezplačno pravno svetovanje. Nekaj 
izkušenih aktivistov je ponudilo pomoč pri or-
ganiziranju in izvedbi kampanje. Njihov mnogo 
močnejši nasprotnik, podjetje Amazon, je reci-
mo samo v letu 2021 porabil 4,3 milijona dolar-
jev za svetovalce, ki so snovali »protisindikalno 
strategijo«. Amazon je skladišče na Staten Is-
landu prekril z napisi »Glasuj proti« in sistem-
atično, na sestankih z nujno udeležbo, pritiskal 
na delavce z argumenti proti sindikalnemu 
združevanju. 
    Širša slika delavskih bojev v ZDA je bolj 
siva. V zadnjih nekaj desetletjih je v ZDA or-
ganizirano delo utrpelo katastrofalne poraze. To 
je tudi razlog, zakaj je Chris Smalls povzročil 
takšno občudovanje in zakaj je sindikalna zma-
ga obudila upanje. Leta 2021 je bilo v sindikatih 
samo 10,3 odstotka ameriških delavcev, kar je 
polovico manj kot leta 1983, članstvo v sindika-
tih zasebnega sektorja pa je bilo leta 2021 le 6,1 
odstotka, kar je najnižji delež v zadnjih sto letih. 

Le polovica sindikalnih kampanj v zadnjih de-
setih letih je svoja prizadevanja uspešno konča-
la s sklenitvijo kolektivne pogodbe z delodajal-
cem. Tudi ameriška delovna zakonodaja se vse 
bolj nagiba v prid delodajalcem, številni poskusi 
izboljšav, recimo z zakonom o zaščiti pravice 
do organiziranja, ki je obtičala v ameriškem 
senatu, so propadli. Podjetja vse od osemdese-
tih let prejšnjega stoletja uspešno preprečujejo 
delavsko organiziranje v ZDA. 
    Amazonovo zastraševanje delavcev je v 
nasprotju z New Yorkom sadove obrodilo v Ala-
bami. Plačilo v skladiščih Amazona v Alabami 
je v primerjavi s podobnimi podjetji dokaj vi-
soko, v zvezni državi New York pa veliko pod-
jetij ponuja t. i. primerljive plače. Zakonsko je 
minimalna plača tam 15 dolarjev na uro, stopnja 
sindikalne organiziranosti pa je skoraj dvakrat 
višja od nacionalnega povprečja. V Alabami je 
minimalna plača 7,25 dolarjev na uro, sindikati 
pa so veliko bolj omejeni, ker zakoni Alabame 
prepovedujejo obvezno članstvo v sindikatih in 
plačevanje članarine. Podobno je v več zveznih 
državah, kamor bi Amazon lahko preselili 
skladišča iz New Yorka. Zgodovina ameriškega 
sindikalnega organiziranja je polna primerov, ko 
podjetja preprosto preselijo proizvodnjo v drugo 
zvezno državo in celo v tujino. 
     Novonastali sindikat od vodstva Amazona 
zahteva številne izboljšave delovnega procesa in 
spoštovanje delavskih pravic. V primeru zgod-
nejšega odhoda z dela zaradi delovne poškodbe 

zahtevajo celotno dnevno plačo, pričakujejo, 
da se bodo plače ustrezno prilagajale infl aciji, 
zahtevajo odpravo omejitev za izplačane nadure 
in vrnitev dvajsetminutnih pavz. Amazon se na 
te zahteve še ni odzval. Med sindikalnim zbi-
ranjem pred skladiščem Amazona je bilo po-
gosto slišati vzklike delavcev: »Nismo roboti!« 
Podjetje Amazon namreč uporablja elektronski 
nadzor za spremljanje produktivnosti delavcev 
in jih samodejno kaznuje, če ne izpolnijo kvot 
ali imajo preveč »odsotnosti«. Delavci so lahko 
tudi samodejno odpuščeni, brez možnosti, da bi 
se o tem pogovorili z nadrejenim. 
    Ardine Williams, podpredsednica podjet-
ja Workforce Development, pravi, da v Ama-
zonu še zmeraj narašča potreba po delovni sili. 
Za New York Times je povedala, da je njihovo 
podjetje že začelo sodelovati z vrtci, kjer bi uv-
edli osnovno tehnološko izobraževanje otrok. 
»Želimo si, da bi zagotovili priliv usposobljenih 
delavcev, saj bodo potrebe po zaposlovanju v 
naslednjem desetletju naraščale.« Podjetja, kot 
so Amazon, si ne želijo zvestih in zadovoljnih 
zaposlenih, želijo si fl eksibilno delovno silo.  Ko 
se delavci organizirajo, da bi si izborili socialne 
in delavske pravice, nastopi čas, da jih zamen-
jajo roboti ali tehnološko opremljeni brezupni 
mladi. 
     Kljub sindikalni zmagi delavcev v New Yorku 
so obeti, tudi zaradi sistemskih ovir in zgodovin-
skih izkušenj, za veliko zmago sindikalizma v 
ZDA slabi. 

PO SVETU

En sindikat 
še ne prinese 
socializma
Simon Smole
foto:wikicommons

Drugi največji zaposlovalec v 
ZDA, podjetje Amazon, ki je doslej 
uspešno zatiral sindikalno organ-
iziranje svojih zaposlenih, je končno 
izgubil bitko s sindikati in mediji so 
hiteli oznanjati zmago ameriškega 
delavstva.
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Simon Smole

RAZMIšLJAMO

Kako je danes s političnimi govori in manip-
ulacijami z zgodovinsko resnico? Politični 

jezik še zmore iz uporabnih laži s prirejanjem 
zgodovinskih dejstev narediti »resnico« bolj 
verjetno? »Ne morem vam ponuditi ničesar 
razen krvi, trdega dela, solz in znoja,« je zna-
menita misel Winstona Churchilla, ki jo citi-
rajo politiki od Kamčatke do Aljaske. Pred 
časom se je izkazalo, da gre za parafrazo 
misli italijanskega revolucionarja Giuseppeja 
Garibaldija iz leta 1849, ko je s svojo vojsko 
korakal proti Rimu. Churchill je občudoval 
Garibaldija in izposoja njegovih besed se mu je 
zagotovo zdela poteza občudovalca. Danes je 
normalno, da politiki zgodovinske dogodke in 
izjave vključujejo v govore, ki obljubljajo slavo 
domovini ali grozijo z njeno pogubo, opevajo 
bodočo blaginjo ali trepetajo pred smrtonosno 
nevarnostjo.

    Putin je 21. februarja 2022, ob priznanju neod-
visnosti Donbasa in Luganska, imel zgodovin-
sko pomenljiv govor. Spraševal se je, ali »je 
bilo res potrebno zadovoljiti neskončno ras-
toče nacionalistične ambicije v različnih delih 
nekdanjega (ruskega) imperija.« »Zakaj so 
dobili ogromna novonastala upravna območ-
ja, pogosto samovoljno ustanovljena kot nove 
republike, ki pogosto niso imela nič skupnega 
s pravimi narodi? Ponavljam, ozemlja in preb-
ivalci, ki so zgodovinsko pripadali Rusiji, so 
bili predani njim.« Bivši KGB-jevec, ki se je 
šolal v času Sovjetske zveze se seveda zaveda, 
da je odgovor preprost, ustvarjanje sovjetskih 
republik ni bilo motivirano s kakšnimi pose-
bnimi protiruskimi občutki, ampak z uporom 
proti carski oblasti in vizijo o novem svetu, v 
katerem so vsi narodi enaki. Pavšalne obtožbe 
na račun boljševikov zaradi lahkosrčne del-
itve ruskih ozemelj implicitno postavljajo pod 
vprašaj legitimnost ne le Ukrajine, ampak vseh 
nekdanjih sovjetskih republik.
    Takšne zgodovinske revizije smo bili nekaj 
dni nazaj deležni tudi pri nas. Vlada je sestavi-
la svoj »scenarij« državne slovesnosti, s kater-
im je dobesedno zanikala dogodek ustanovitve 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Tega 
je želela s svojo proslavo popolnoma nadomes-
titi z dogodkom na Mali gori nad Ribnico, ker 
ta velja za prvi oborožen konfl ikt z okupator-
jem v Sloveniji; trije pripadniki organizacije 
TIGR so bili 13. maja 1941 napadeni s strani 
italijanske karabinjerske patrulje. Janša ob tem 
prikriva zgodovinsko dejstvo z »mitologizaci-
jo« omenjenega dogodka, kjer dejansko ni šlo “

za spopad, ampak poboj izdanih, ki ga prika-
zuje kot prvi spopad z okupatorjem na Sloven-
skem, v katerem bi nastopali zanj sprejemljivi 
tigrovci.
   Zdi se, da bi moral obstajati vsaj en tabu, 
ko gre za manipulacijo z zgodovino in sicer 
iztrebljanje evropskih Judov v drugi svetovni 
vojni. Predsednik Ukrajine je nedavno obiskal 
Kneset in s temi besedami nagovoril izraelske 
poslance: »Izraelci! Videli ste ruske rakete, ki 
so zadele Babin Jar. Veste, za kakšno zemljo 
gre. Tam je pokopanih več kot 100.000 žrtev 
holokavsta. Obstajajo starodavna pokopališča 
v Kijevu, ki jih rušijo ruske rakete.« Babin 
Jar je grapa v ukrajinski prestolnici Kijev in 
mesto pobojev, ki so jih izvedle sile nacistične 
Nemčije med svojo kampanjo proti Sovjetski 
zvezi v drugi svetovni vojni. Prvi in najbolje 
dokumentirani poboji so se zgodili 29. in 30. 
septembra 1941, ko je bilo ubitih približno 
33.771 Judov. Pri poboju so sodelovali ukra-
jinski kvizlingi. Današnji pripadniki neonacis-
tičnega bataljona Azov, ki je postal del rednih 
ukrajinskih vojnih sil in jih podpira tudi preds-
ednik Zelenski, slavijo prav tiste kvizlinge kot 
heroje in borce za svobodno Ukrajino ter se 
imajo za njihove naslednike.
      »Vojna je mir. Svoboda je suženjstvo. Nev-
ednost je moč.« To so besede, vklesane na 
stavbo, imenovano Ministrstvo resnice v Or-
wellovem romanu 1984. Stvarnost vedno zno-
va potrjuje, da je zgodovina polna nesmislov, 
ki bi lahko nastali v Orwellovem ministrstvu. 
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je britan-
ski premier Anthony Eden primerjal egiptovs-
kega predsednika Gamala Abdela Naserja s 
Hitlerjem, da bi tako prepričal ljudi doma in v 
Egiptu, da mora Britanija kljub nasprotovanju 
predsednika Naserja zgraditi Sueški prekop. 
Predsednik George W. Bush je primerjal Irak 
z nacistično Nemčijo. Leta 2002 je v govoru 
praškim študentom v okviru srečanja Nato 
primerjal politiko Sadama Huseina z nacis-
tično okupacijo Češkoslovaške leta 1938. Nas-
ser je želel končati britansko okupacijo Egipta, 
kar je bilo za kolonialistično Veliko Britanijo 
nesprejemljivo, saj je prav Suez glavna pot do 
naftnih virov v Perzijskem zalivu. Bushev na-
pad na Irak je bolj kot širitvi ameriških vred-
not in demokracije služil osvobajanju velikih 
naftnih polj. Obe primerjavi z nacizmom sta z 
vidika zgodovinske znanosti totalen nesmisel 
in sodita v »Ministrstvo resnice«.
    Zdi se, da danes zgodovinarje bolj kot ma-
nipulativni govori državnikov skrbi internet. 
Priča smo poplavi zgodovinskih potvarjanj in 
laži, ki jih pridno delijo politiki in njihovi pi-
arovci, vedoč, da je objava na Facebooku ali 
Twitterju učinkovitejša kot politični govor na 
dolgočasni proslavi. Ne čudi tudi, da nekateri 
politiki v Sloveniji še danes oporekajo načel-
nemu antifašizmu in antinacizmu Osvobodilne 
fronte. Prepričani so, da je partizane vodilo 
zgolj prepričanje o nujnosti zmage Sovjetske 
zveze. Glede na takšno izkrivljeno zgodovin-
sko optiko ne preseneča, da današnje politične 
nasprotnike razglašajo za Putinove zaveznike.

Kdo še verjame 
politikom?

Današnji pripadniki 
neonacističnega 

bataljona Azov, ki je 
postal del rednih 

ukrajinskih vojnih sil 
in jih podpira tudi 

predsednik Zelenski, 
slavijo prav tiste 

kvizlinge kot heroje in 
borce za svobodno 

Ukrajino ter se imajo 
za njihove 

naslednike.
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»Si prestopila v SLS?« me je med branjem obsežne sveže izdaje v 
bližnjem parku pobaral znanec. »Humorist, pravzaprav gre za 

strokovno zgodovinsko čtivo,« sem mu odgovorila in tudi po koncu branja 
knjige ohranila isto mnenje. 
     Avtor besedila, ki je obenem profesor zgodovine na Filozofski Fakulteti 
Univerze v Mariboru in raziskovalec na Znanstvenoraziskovalnem centru 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, se je biografi je lotil povsem 
znanstveno, brez očitnega navduševanja nad katero od političnih ideologij 
oziroma strani, kot bi v duhu časa zadnjih dveh let morda pričakovali. 
Skozi delo in življenje slovenskega politika, pisatelja, teologa in duhovni-
ka Antona Korošca je predstavil zgodovino slovenskega naroda od 19. 
stoletja do druge svetovne vojne in se še posebej poglobil v politično 
delovanje prve slovenske države.
     Sprehod po skoraj stoletnem obdobju je sestavljen iz neštetih (tudi 
anekdotičnih) podrobnosti in bogatega fotografskega gradiva. Izpostavl-
jena je Koroščeva sposobnost mobilizacije javnega mnenja z avtonomis-
tično idejo, s katero je želel iz kapitalističnega suženjstva izvleči delavce, 
male obrtnike in druge, ki so jih tlačili. Na predstavitvi izdaje v Atriju 
ZRC SAZU so Korošca omenili kot enega najpomembnejših politikov 
v slovenski zgodovini, saj se je z njim pojavila in zaradi njega obdržala 
pravica Slovencev o samoodločanju. Svoji pripadnosti katoliški stranki 
navkljub je leta 1925 zmagal volitve v »liberalni trdnjavi«. Dosledno je 
nastopal proti komunistom, nacistom in opozarjal na nevarnost prosto-
zidarjev. Pri tem je ostal kritičen do razhajanj in strankarske discipline v 
lastnem, katoliškem taboru.
     Andrej Rahten poskuša s svojimi deli vedno ujeti okrogle obletnice, 
skozi katere razlaga širše zgodovinsko ozadje. Letos mineva 150 let od 
rojstva Antona Korošca, kar je dober marketinški trik, saj delo zaradi tega 
dobi večjo pozornost v medijih. Biografi je pa se pri nas že vsaj zadnjih 
deset prodajajo kot suho zlato. (Nenazadnje je na njih svojo pisateljsko 
slavo že pred Jezerom zgradil tudi Tadej Golob, ki je pisal o Zoranu Pred-
inu, Goranu Dragiću, Mileni Zupančič, Petru Čeferinu, Petru Vilfanu in 
Alenki Bratušek.) Tokratni življenjepis pa ni le še ena v vrsti zgodb o 
slavnih, ampak hkrati prva monografi ja, v kateri Anton Korošec ne nasto-
pa le kot stranski junak in zato pomembna pridobitev v opusu domačega 
zgodovinopisja.

Pia Nikolič
txt&foto

“

RECENZIJi

Biografi ja zgodovinskega 
politika 
Anton Korošec, slovenski državnik 
kraljeve Jugoslavije - dr. Andrej Rahten 
(Cankarjeva založba, 2022)

“

Na slovenskih tleh deluje kar nekaj mladih pop-rockovskih zasedb, 
ki so v zadnjih letih prodrle tudi na bolj znane radijske valove, a 

vendar jih ni veliko, ki bi se lahko ponašale z dvema razprodanima kon-
certoma v dvorani Katedrale Kina Šiška ob izdaji albuma. MRFY so 
se v tej luči prejšnji teden zagotovo izkazali za enega bolj prepoznavnih 
kolektivov pri nas, ki zna kaj kmalu prevzeti velika prizorišča domačim 
pop-rockovskim veteranom, kot so denimo MI2 ali Big Foot Mama.
    Znaki o slednjem so se pokazali ravno na predstavitvi drugega dol-
gometražca zasedbe Use, ki je izšel pod okriljem založbe Sonic Tribe. 
Celoten dogodek je posnela RTV Slovenija, v ozadju so se predvajale 
visokokvalitetne video projekcije, zasedba je nastopila v unikatnih kos-
tumih ter z razširjenim inštrumentarijem. Skratka, cel šov! Največji po-
kazatelj priljubljenosti tega novomeškega benda pa se je pokazal ravno 
pri publiki sami, ki je bila popolnoma vživeta in je v večini poznala 
vsa besedila. Tudi na strani zasedbe je bilo čutiti sproščeno energijo in 
uigranost. Vokali so kljub občasnim netočnostim, pogostim ob glasnih 
koncertih, prišli zelo dobro do izraza, vključno z večglasji. Slišati je 
bilo tudi, da je zasedba inštrumentalno spretna za spektakel, ki si ga je 
zadala.  
    Odgodli so celoten nov repertoar, pri čemer so najbolj ostali v spom-
inu hitiči, kot sta denimo Zaljubila in Angeli, s katerimi so publiko 
podžgali kar na začetku. Nadalje pa sta izstopali skladbi Prjatučki ter 
verjetno aranžmajsko najbolj zanimiva Tobogan, pri kateri se je v živo 
pridružil del brass sekcije kranjske zasedbe Smetnaki. Smetnaki niso 
bili edini gostje koncerta, prav tako ni bilo slišati zgolj novih skladb. 
Pri singlu Zonzei so se jim pridružili originalni soavtorji in soizvajalci 
Matter. Umanjkal ni hitrejši, a še vedno subtilni Anakin, vključili so 
tudi priredbo Lane Del Ray Video Games. Ob razgretem občinstvu se 
je seveda spodobilo priti na oder po že na videz zaključenem koncer-
tu. Dvakrat! Poslovili pa so se z igranjem oziroma kar poplesavanjem 
na razigrano skladbo San Francisco, ki jo je publika med ploskanjem 
zahtevala že davno prej.
    Zdi se, da so MRFY poiskali neko »pravo« slovensko formulo, ki 
je poslušljiva za velika občinstva. Besedila ostajajo še kar skromna, se 
pa v inštrumentariju in aranžmajih zazna, da z novim albumom lahko 
odtavajo tudi v nekoliko bolj razgibane, za odtenek celo zanimivejše 
in bolj ekperimentalne zvočne krajine. Mogoče si ne dovolijo še ravno 
»use«, si pa pohvalno dovolijo več.

MRFY: Koncert ob 
predstavitvi albuma Use  
(4. 5. 2022, Katedrala Kina Šiška)

Brigita Gračner
txt&foto
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Totalitarizem javnega 
mnenja kot 

(samo)cenzura 
mišljenja (javnosti)

Žiga Zakrajšek

V času, ko se večina sveta – po moji oceni 
sicer upravičeno – zgraža nad državno 

cenzuro, ki jo Rusija vrši nad svojimi državl-
jani, se premalo poudarja, da tudi na Zaho-
du vlada neka oblika cenzure, ki pa je ne vrši 
državni aparat (vsaj ne primarno, kljub temu 
da jo pogosto zlorablja za svoje namene), tem-
več je zanjo odgovorna kar javnost sama. Gre 
pravzaprav za neko obliko samocenzure, ki jo 
javnost vrši nad sabo na način, da v javnosti 
ne dopušča nobenega drugega mnenja od tega, 
kar meni sama. Menim, da je lahko takšna ob-
lika cenzure izredno nevarna, celo nevarnejša 
od cenzure, ki jo preko prepovedi vrši država. 
Cenzura, ki jo vrši država, namreč praviloma 
s prepovedjo ustvarja protipol, zato cenzura 
nikoli ni totalna in v zgodovini se je ponavadi 
zgodilo, da prav iz tega protipola potem izvira 
tudi prevrat. To je nekaj, s čimer so se soočali 
vsi totalitarni sistemi v zgodovini. Država, ki 
cenzurira javnost, nikoli ne more doseči tistega, 
kar je njen cilj – totalitete mnenja (javnosti). 
     Kar pa očitno ne velja za cenzuro, ki jo 
nad sabo izvaja javnost. Čeprav seveda tudi ta 
cenzura ni brez nasilnih elementov, po mojem 
mnenju element nasilja tu ni ključen. Gre nam-
reč preprosto za to, da javnost sama izključi 
nekatere vsebine iz diskurza in jih označi kot 
neprimerne, nedotakljive, nespodobne. Čeprav 
se ima javnost sama za izredno svobodomisel-
no in napredno, je nekatere teme tabuizirala do 
te mere, da je o njih »prepovedano« govoriti. In 
redko kdo, tako v širši kot strokovni javnosti, 
o njih še upa spregovoriti. Kazen za kršenje te 
prepovedi je izključitev iz javnosti.
       Cenzura, ki jo vrši javnost sama, je posle-
dično mnogo bolj efektivna ter mnogo bolj total-
na od državne cenzure. Pod grožnjo izključitve 
iz javnosti so namreč nekatere teme preprosto 
izključene iz javnega diskurza. Gre za to, da to-

KOLUMNA

taliteta javnega mnenja, ki se vrši kot najvišja 
stopnja ideologije, hermetično zapira prostor 
za diskusijo. Drugo mnenje je ne le zatirano (z 
nasiljem kot v primeru cenzure, ki jo vrši drža-
va), temveč je sploh izključeno. Za razliko od 
državne cenzure, ki potiska opozicijo na rob in 
ji tako prav na tem robu ustvarja prostor (bolj je 
ta cenzura nasilna, večji je ta prostor), je cenzu-
ra javnosti totalna, absolutna – za opozicijo 
javnemu mnenju v javnosti ni prostora. In to je 
njena največja nevarnost – da ustvarja totalite-
to javnega mnenja, ki je sicer cilj totalitarnih 
sistemov, a je ti nikoli ne dosežejo prav zato, ker 
morajo to totaliteto izsiliti.
     Smo v nevarnosti, da nas zaposeže, če nas že 
ni, totalnost javnega mnenja, ki z absolutno got-
ovostjo vnaprej zapoveduje realnost in od nje ne 
odstopa. Vsi, ki so po defi niciji uslužbenci jav-
nosti na način, da ji dobavljajo informacije in te 
informacije kritično ovrednotijo, torej politiki, 
intelektualci in novinarji, namesto da bi opravl-
jali svojo nalogo ustvarjanja političnega prosto-
ra, nastopajo tako, da odgovarjajo nareku javno-
sti – preprosto, ker drugače ne bodo plačani (o 
tem problemu bom govoril v naslednjem prispe-
vku). Zato ni naključje, da se politične stranke 
oblikujejo na principu popularnosti in ne efek-
tivnosti ter ekspertiz – primer Donalda Trumpa. 
      Tu je potrebno opozorilo. Totalnost javnega 
mnenja je totalna prav zato, ker ni več sposob-
na kritično premisliti svojih predpostavk – zato 
funkcionira kot ideologija. To pomeni, da je to-
talnosti, ki jih izvaja javnost, več, a so po obliki 
vse enake – v sebi nimajo kritičnosti. 
     Javnost (oziroma v jeziku Walterja Benja-
mina množica) ne misli. Množica deluje na 
način, da sledi ideologiji in izključuje vsako 
kritiko sebe – izključuje vsako individualnost. 
A če je res, da množica izključuje kritično in 
izključi vse, ki do nje nastopajo kritično ... kdo 
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slovenskega jezika, za nacionalista ... A ravno 
na ta način so vse kritične debate izključene iz 
družbe in tu se javnost postavlja kot absoluten in 
vnaprejšnji razsodnik resnice. 
    Javnost, ki ji nihče več ne oporeka oziroma 
ji ne upa več oporekati, tako v družbi nastopa z 
»gotovostjo mesečnika«. Njena pozicija je abso-
lutna in kdorkoli ji želi oporekati je cenzuriran. 
Vendar je ta cenzura, ki se vrši na ravni javno-
sti in ne ravni države, mnogo hujša, ker aktivno 
blokira kakršenkoli diskurz. Nima več interesa 
za to, kar imajo intelektualci povedati, za raz-
liko s cenzuro na ravni države, ki poskuša sam 
diskurz preprečiti, a še vedno ne more blokirati 
interesa za diskurz – recimo v Jugoslaviji je v 
času jugoslovanske cenzure nastajala najboljša 
fi lozofi ja. 
    Danes se veliko sprašujemo, kam gremo. 
Politični programi so pravzaprav neke obljube 
politikov, da nas bodo popeljali v obljubljeno 
deželo – točno takšno, kot si jo je zamislila jav-
nost. Pa najsibo to zid okoli Mehike ali pa zele-
na družba. Vprašanje, ki danes izostaja, je, kako 
naj se nekam namenimo, če obenem aktivno 
blokiramo to, da bi se ovedeli, kje sploh smo. Če 
nismo zmožni kritično oceniti situacije, v kateri 
se nahajamo, če to vprašanje kot javnost celo ak-
tivno blokiramo in kaznujemo diskurz, kako naj 
potem izberemo smer, ki jo bomo ubrali? Man-
jka nam horizont, na katerem bi osnovali svoje 
odločitve. In ne samo da tega nimamo, aktivno 
brišemo kakršnokoli možnost za kaj takšnega.
 
Mnenje avtorja ne odraža nujno stališč 
uredništva.

potem v množici sploh misli? Nihče. In to, da se 
v 21. stoletju zibamo iz krize v krizo, je verjet-
no najboljši dokaz tega. V 21. stoletju ne samo 
da nihče ne misli, ampak je mišljenje, v kolikor 
mišljenje defi niramo kot zmožnost kritičnega 
pretresanja (javnega) mnenja, prepovedano. 
     Manjka kritični doprinos. Ker javnost ne mis-
li, tudi najbolj pereči problemi ne izstopijo kot 
problemi. Vzemimo primer globalnega segre-
vanja. Kaj smo mi kot javnost storili glede tega? 
Smo kakorkoli priredili svoje navade? Seveda 
ne, ker nas v primežu drži totalnost teh navad. 
Morda občasno kupimo kakšno vrečko manj pri 
blagajni, a že recimo to, da bi zavestno kupovali 
manj izdelkov v plastični embalaži, je preveč za 
totaliteto naših navad. Obnašamo se kot da se 
nas globalno segrevanje ne tiče v tistem, kar je 
za nas standard življenja. 
     Podobna je recimo zgodba s tako imeno-
vanim »data miningom«, kjer vemo, da imajo 
zasebne korporacije sposobnost, da manipuli-
rajo z nami na način, ki se ga ne bi sramovali 
niti Marvelovi »superzlikovci«. A kaj smo glede 
tega naredili? Nič ... njihove storitve še naprej 
pridno uporabljamo.
     Če množica ne začne misliti kritično, po-
tem nam grozi nič manj kot ali totalna odpoved 
družbe ali pa njena tehnizacija. Recimo – v času 
epidemije koronavirusa se namesto ljudi pre-
ko statističnih analiz kar računalniki odločajo, 
kako postopati naprej.
     A vendar je to vprašanje političnega prosto-
ra – če javnost že predpostavlja horizont, potem 
je vnaprej izključena vsakršna kritika javnosti, 
ki ne spada v ta horizont. Nekdo, ki kritizira 
»critical race theory«, je označen za rasista, 
nekdo, ki opozarja na nemogočost ukrajinske 
vojne, za rusofi la, nekdo, ki opozarja na pomen 

PO SVETU
Covid-19 v ZDA ne jenja

Washington – V zadnjih dveh tednih se je 
število okuženih povišalo za 21 %, povišuje 
se tudi število bolnikov na intenzivnih odd-
elkih. V ZDA se je skupaj okužilo več kot 80 
milijonov ljudi, cepilo se je 66 % prebivalcev. 
Za boleznijo je umrlo že skoraj milijon ljudi, 
največ med tistimi, ki si zdravljenja ne morejo 
privoščiti. DPA, NB

Menjave na severu Nemčije
Berlin – Minuli konec tedna so potekale vo-
litve v zvezni deželi Schleswig-Holstein, kjer 
je slavila konservativna CDU. Najhujši poraz 
so doživeli levosredinski SPD, ki so zaostali 
celo za Zelenimi, ki so uspeli prečkati 5-od-
stotni parlamentarni prag. V parlament se ni 
uvrstila skrajno desna AfD, kar je z navdušen-
jem pozdravila predvsem židovska skupnost. 
DPA, NB

Na Šrilanki blizu vrelišča
Colombo – Spopadi med nasprotniki in pod-
porniki aktualne oblasti, ki jo v rokah še ved-
no drži družina Radžapaksa, se nadaljujejo 
tudi po odstopu premiera Mahinde Radžapak-
se. Okoli tisoč podpornikov vlade je napad-
lo taborišče protestnikov pred predsedniško 
palačo, kjer so požigali šotore. Prebivalstvo 
so na noge dvignili čedalje slabši življenjski 
pogoji, pomanjkanje dobrin in energentov ter 
nesposobnost vlade, da se sooči s temi izzivi. 
DPA, NB

Ruski in ukrajinski dan zmage
Moskva – V govoru ob dnevu zmage nad na-
cizmom, 9. maja, je ruski predsednik Vladimir 
Putin poudaril, da je treba storiti vse, da se ne 
bi ponovila groza svetovne vojne. Pri tem ka-
jpak ni pozabil okriviti preteklih dejanj Nata 
za njegovo delno uspešno zasedbo Ukrajine. 
Njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski 
pa je Ukrajincem obljubil, da bodo kmalu 
doživeli »svoj dan zmage«. Ruska vojska je že 
isti dan stopnjevala napade na položaje ukra-
jinske vojske na vzhodu države. DPA, NB

Kaj kruha, še potice ne bo
Kijev – Ukrajinske oblasti so svetovno 
javnost po obisku predsednika Evropskega 
sveta Charlesa Michela v Odessi pozvale, naj 
poskušajo preprečiti blokado ruske vojske, 
ki onemogoča pretok žita po Črnem morju. 
Ukrajinska pristanišča po ruskih napadih ne 
obratujejo, Rusija naj bi za trgovino zaprla 
tudi Azovsko pristanišče. Pričakuje se, da bo 
velik del sveta prizadelo pomanjkanje žita v 
naslednjih mesecih. Reuters, NB

Smrtonosno križarjenje
Rim – V senci ukrajinske vojne še vedno po-
tekajo migracije po Sredozemskem morju. 
Mednarodne organizacije so v začetku tedna 
rešile preko 300 ljudi, ki v zahtevnih razmer-
ah in celo v lesenih čolnih poskušajo prečiti 
morje med severno Afriko in Italijo. Pri tem 
imajo težave tudi posadke reševalnih ladij, saj 
nimajo dovolj prostora za vse rešene ljudi. 
DPA, NB
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SOSEŠČINA

Dvaindvajsetega marca so v 
Palazzo Reale v Milanu odpr-

li največjo retrospektivno razstavo, 
posvečeno Ferdinandu Scianni, 
ki bo na ogled do petega junija. 
Njegova dela so razstavili pod sk-
upnim naslovom »Potovanje, zgod-
ba, spomin«.
    Scianna je 78-letni fotograf s 
Sicilije, ki je s svojim delom začel 
v šestdesetih letih in hitro stopil v 
zgodovino italijanske vizualne in 
književne kulture. Na razstavi lah-
ko vidimo več kot dvesto črno-be-
lih fotografi j različnih oblik in 
formatov. Skoznje je predstavljena 
celotna kariera avtorja, ki zase pra-
vi, da je fotograf oziroma umetnik, 
ki piše s svetlobo. Vendar lahko že 
zgodba, ki sledi, razloži, zakaj je 
vse več kot to.
     Leta 1963 je Ferdinando spoznal 
sicilijanskega pisatelja Leonarda 
Sciascio, s katerim je začel sodelo-
vati pri delu na verskih festivalih 
na Siciliji. Po uspešnih začetkih na 
področju svojega dela se je z juga 
preselil na sever Italije. Sprva v 
Milano, kamor si je šel razširit svo-
jo intelektualno in kulturno razgle-
danost. Tam je začel delati kot fo-
toreporter za tednik L’Europeo, ki 
je izhajal od konca druge svetovne 
vojne pa vse do leta 1995. Zaradi 
sodelovanja s tednikom se je lahko 
podal na številna potovanja, dokler 

Chiara Agagiù, Salento
foto: Ulrico Tramacere

Nenavaden pogled 
na Italijo

Kaja Šeruga

Novo poglavje v 
boju z rastočimi 
cenami

“

Avstrijska vlada raziskuje 
možnosti odtegnitve dobič-

ka energetskim koncernom, ki so 
deloma v državni lasti in se zara-
di rastoče cene elektrike trenut-
no veselijo rekordnih dobičkov. 
Verbund, največji avstrijski kon-
cern za elektriko, je v 51-odstotni 
državni lasti in proizvede večino 
svoje elektrike v hidroelektrarnah. 
Poceni elektrika torej, prodana za 
visoko ceno – sanje vsakega do-
brega kapitalista.
    »Taki naključni dobički pri 
podjetjih v državnem solastništ-
vu pripadajo ljudem, ne podjetju 
samemu,« je pojasnil kancler Ne-
hammer v intervjuju, ki je hitro 

se ni nazadnje celo preselil v Pariz, 
kjer je spoznal francoskega mojstra 
fotografi je Henryja Cartiera Bres-
sona, zaradi katerega je začel delati 
tudi za Magnum. S tem je postal 
prvi Italijan, ki je začel delati za to 
mednarodno fotografsko agencijo.
V osemdesetih se je začel ukvar-
jati tudi z modno fotografi jo, pred-
vsem pri znamki Dolce & Gabba-
na. Njegov izreden pogled, ki so ga 
ustvarjale antropološka perspek-
tiva, ironija in poezija, se je kazal 
tudi v delih na področju mode.
     Skozi leta je objavil mnoštvo 
člankov in knjig o fotografi ji, fo-
tografski kritiki in novinarstvu, ki 
jih je povezoval z literarnimi deli. 
Ves čas je povezoval literaturo in 
podobe.
Na prvem delu razstave lahko vid-
imo obširnost del, ki jih je urejal. 
Razstava je sicer razdeljena na več 
delov, po katerih nas pelje avdio 
vodič, ki ga je posnel sam Scian-
ni. Tako lahko slišimo anekdote iz 
njegovega osebnega in profesional-
nega življenja, ki sta le dve plati 
istega kovanca. 
     Razstava nudi poseben pogled 
na skrajni jug Italije, ki se raztegne 
do globalnih dimenzij. 
     Predstavlja neobičajno potovanje 
človeka skozi podobe. Pripoveduje 
o zgodbah, ki jih je lahko doživel le 
veliki avtor.

poskrbel za dramo na borzi ter 
bil deležen na eni strani podpore 
večine strank, na drugi pa glasnih 
ugovorov delničarjev prizadetih 
podjetij. Nekateri tudi sumijo, da 
novi kancler svoje socialistične 
duše ni odkril kar tako – nasled-
nji teden bo prvi kongres stranke 
ÖVP, na katerem bi končno rad 
stopil iz dolge sence Sebastiana 
Kurza. 
     Stroški energije so se v Avstriji 
povišali za 40 odstotkov v prim-
erjavi s preteklim letom, vlada pa 
je že konec aprila poslala energets-
ki bon za 150 evrov gospodinjst-
vom s skupnim letnim dohodkom 
pod 110.000 evrov. 
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Peti najbolj trofejni angleški nogometni klub 
bo vsak čas bogatejši še za eno lovoriko. Do 

sedaj osvojenim 28 prvenstvenim ali pokalnim 
tekmovanjem si bodo manchestrski sinje modri 
pripisali še enega. To bo nova prevlada v Pre-
mier ligi, kjer je Manchester Cityju dva tedna 
pred zaključkom uspelo pobegniti pred prvim 
zasledovalcem Liverpoolom. Toda veselje ob 
tem uspehu bo imelo grenak priokus, kajti le-
tošnja Cityjeva prvaška zabava bo na pragu no-
vega Euro super fi nala, ki pa ga je City zakockal 
šele v izteku ene najrazburljivejših bitk v evrops-
ki nogometni zgodovini.
     Do Cityjevega napredovanja v fi nale sta mora-
li preteči le dve minuti. Strateg Pep Guardiola je 
z menjavami predvidel, da bo njegova obramba 
zaključni del tekme prebrodila lahkotno. Vet-
eran Fernandinho ter spretna Ilkay Güdognan 
in Jack Grealish naj bi kot rezervisti občutno 
prispevali k uresničitvi načrta, po katerem bo 
žoga vse prej drugje kot pa v bližini njihovih 
vrat. Še zlasti z odhodom Kevina DeBruyneja 
na klop je na sredi Cityjeve formacije zazeva-
la velika vrzel. Je pa zadnji juriš madridskega 
Reala v nasprotju s pričakovanji v celoti uspel. 
Pep Guardiola  napake ni storil prvič. Zavoljo 
izjemne kompaktnosti ali tehnične superiorno-
sti in taktične discipline vseh njegovih moštev 
– pred leti tudi Barcelone in münchenskega Bay-
erna – se podobne strateške rešitve sploh ne zdi-
jo nepremišljene. Guardiolo je po prstih znova 
udaril čas, pri čemer sta tudi kratki dve minuti 
včasih nesramno dolgi. Še posebej v športu.
     Za vse storjeno pred tistim črnim koncem 
polfi nala 4. maja v Madridu je bil Guardiola 
nagrajen s podaljšanjem pogodbe do leta 2026. 
To pomeni, da bo Katalonec s Cityjem še imel 
možnost osvojitve laskavega celinskega naslova. 
Nekdanji defenzivni vezist Barcelone in španske 
reprezentance se je kot trener v Manchester pre-
selil leta 2016. Nasledil je Čilenca Manuela Pel-
legrinija, ki je sezono pred tem osvojil domače 
prvenstvo – drugo v času vladavine klubskih 
lastnikov iz Združenih arabskih emiratov –, toda 
zmagovalnega pohoda nato ni uspel ponoviti, 
saj je angleško prvo ligo presenetljivo osvojil 
Leicester City. Prvo manchestrsko leto je za 
Guardiolo kljub velikim pričakovanjem minilo 
precej tiho. Delno tudi zato, ker mu je prven-

stveni naslov izmaknil njegov hud rival Jose 
Mourinho. Portugalec Mourinho se je v tisti 
sezoni v drugo preizkusil kot strateg Chelseaja.
    Toda tekmovalni cikel 2017/2018 je bil 
povsem v znamenju Manchester Cityja in Guar-
diole. Do tedaj še nobeno moštvo v Premier ligi 
na koncu ni zbralo sto točk, zabeležilo 32 zmag, 
od tega rekordno število na gostovanjih (16), 
prav tako še nobena ekipa v mreže tekmecev 
ni spravila 106 žog in si priigrala astronomske 
pozitivne razlike v golih (+79) ter s konkurenco 
tudi teoretično dokončno opravila že pet krogov 
pred počitnicami. Vse je kazalo, da bo angleška 
nogometna elitna divizija le še v domeni Man-
chester Cityja. 
     Toda že naslednja sezona (2018/2019) je 
izpostavila položaj prav enak današnjemu. 
Za Cityjev hrbet je tedaj stopil Nemec Jürgen 
Klopp s svojo izjemno nevarno zasedbo Liver-
poola. Takrat so rdeči iz Liverpoola v prvenst-
vu zaostali za Cityjem, ki je za nameček slavil 
tudi v obeh domačih pokalnih tekmovanjih, v 
Angleškem in v Ligaškem pokalu. Toda v brk 
svojim najbolj gorečim domačim tekmecem so 
si igralci Liverpoola že šestič podredili Evropo. 
      Sledila je sezona, v kateri je moral Guardi-
ola tudi v celoletni ligaški nanizanki naposled 
priznati premoč nemškega kolega: City – drugi, 
Liverpool prvak in to z naskokom na 18 točk!
     Lani je Manchester City ponovno slavil v 
Premier ligi ter se ob tem prvič uvrstil v slav-
no evropsko fi nale, kjer mu je nasproti stala 
pomlajena zasedba Chelseaja. Tudi ta strateško 
upravljana po nemško. Trener Thomas Tuchel 
si je takoj po selitvi iz pariškega PSG k Chel-
seaju ustvaril nesluteni moralni kapital, saj je že 
v prvem poskusu Ligo prvakov res osvojil. Tudi 
zato ima Manchester City v zadnjih mesecih na-
jmanj usmiljena ravno z londonskimi modrimi. 
      Medtem ko Manchester City po vseh para-
metrih v prihajajočih dneh še četrtič pod vodst-
vom Pepa Guardiole osvaja angleško ligo, pa je 
že znano, da je osvojil tudi dirko za nakup na-
jbolj brutalnega golgeterja med vsem svetovnim 
nogometnim podmladkom, to je 22-letni nor-
veški bombarder Erling Haaland. Zato so v tem 
trenutku le redki, ki upajo staviti na to, da bo 
Manchester Cityju v prihodnjih mesecih sploh 
še kaj spodletelo. 

City, Manchester City (2. del)
Matjaž Ambrožič
foto: wiki
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V iskanju 
prostovoljcev

Organizacijski odbor Evropskega pr-
venstva v balinanju za ženske Ljubljana 
2022 vabi ljubiteljice in ljubitelje balinan-
ja, da kot prostovoljci pomagajo pri izved-
bi največjega balinarskega tekmovanja 
v Sloveniji v zadnjih letih. Slovenska 
prestolnica bo odmevno tekmovanje 
gostila med 31. avgustom in 4. septem-
brom na balinišču BŠK Krim Ljubljana na 
Rakovniku v Ljubljani.

Zlato odličje 
iz Brazilije

Na 24. poletni olimpijadi gluhih v Braziliji 
je slovenska atletinja 19-letna Brežičan-
ka Leja Glojnarič osvojila zlato kolajno v 
mnogoboju. Slovenski uspeh je s 3. mes-
tom dopolnila Iris Breganski. Ti medalji 
sta 18. in 19. kolajni Slovenije na olimpi-
jadah gluhih.

Troskok 
do Dohe

Neja Filipič, najboljša slovenska tekmov-
alka v troskoku in desetouvrščena na 
letošnjem dvoranskem prvenstvu v Be-
ogradu, se bo zaradi vidnejših rezultatov 
lahko v kratkem spopadla z najboljšimi 
na svetu, saj je prejela vabilo uvodnega 
mitinga diamantne lige v Dohi.

Bronasta 
Anka

Na evropskem prvenstvu v judu v bol-
garski prestolnici Sofi ji je Anka Pogačnik 
dosegla uspeh kariere z bronasto medal-
jo v kategoriji do 70 kilogramov. To je še 
ena v nizu medalj slovenskih judoistk in 
judoistov, ki skozi leta vztrajajo v svetov-
nem vrhu.

Šesti 
v Medžimurju

Donji Kraljevec na Hrvaškem, nedaleč 
od slovenske meje, je bil ob koncu aprila 
gostitelj prve dirke svetovnega prvenstva 
v speedwayu v letu 2022. S povabilom 
organizatorja je vozil tudi Matej Žagar, ki 
je zasedel šesto mesto med elitno šest-
najsterico najboljših na svetu.

Trenutna kondicija premierligaških klubov
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: manhaircuts.com; peruecken-online.com, povezanifb

>>> Od začetka invazije na Ukrajino so v 
nekoliko skrivnostnih okoliščinah umrli že 
štirje trenutni in nekdanji uslužbenci ener-
getskega velikana Gazprom, številka pa bi 
lahko bila še višja. Medtem ko nekateri za 
nenavadne smrti krivijo splošno razširjeno 
rusofobijo, drugi menijo, da je njihov odhod 
v »onostranstvo« zgolj pretveza za utajo 
davkov. Elvis Presley bo že vedel. PRESS

FRIZERJEM RASTE 
POSEL

>>> Slovenski frizerji so navdušeni: po zmagi dr. Goloba na zadnjih volitvah 
se je – še posebej na Obali, khm, pardon, v Slovenski Istri, povečalo zani-
manje za frizuro s sivimi, dolgimi kodri. Še modni poznavalci se strinjajo, da 
je prihajajoča vlada boljša od prejšnje tudi glede frizure »alfa samca« PRESS

Napadi na študentske funkcionarje 
>>> Od Ljubljane do Kopra se vrstijo zlobni napadi na predstavnike štu-
dentskih organizacij. Očitajo jim, da obstruirajo postopke v študentskem 
parlamentu, »izgubljajo« na desetine tisoče evrov v nikomur poznana 
društva in zavode, ki jih vodijo bivši funkcionarji, na primorski veji Or-
ganizacije pa skrbijo, da gre do 80 % študentskega denarja od napot-
nic zgolj za njihovo lastno delovanje (plače, odvetniki). Pri tem pa da 
celo nasilno, verbalno in fi zično obračunavajo s kritiki. Ob vsem tem 
pa da se še sprenevedajo in izmikajo odgovorom. Na ŠOUP in ŠOUL so 
na neslane očitke odgovorili: »Ne vemo, o čem govorite. Mi delujemo 
karseda transparentno, obtožbe pa prihajajo s strani tistih, ki so nam 
fouš (ljubosumni, op.a.)« PRESS

>>> V Izoli so neznanci vlomili v prostore no-
gometnega stadiona. Pogrešajo puhalnik in 
stroj za risanje črt. Policija domneva, da bodo 
storilci oboje uporabili za pomoč pri uživanju 
prepovedanih substanc, zato so povečali sto-
pnjo pripravljenosti v priporu in v bolnišnici. 
PRESS

>>> Koper je vznemiril škandal, ko je domačin 
preskočil ograjo policijske postaje in tam 
uničeval poslopje ter policijske avtomobile. 
Po nepreverjenih informacijah naj bi 35-let-

nik nasilniški navdih dobil med praznikom 
»Dneva zmage nad fašizmom«, policijo pa da 
je napadel pomotoma. PRESS

>>> Odhajajoči obrambni minister Matej 
Tonin je razkril nove, tudi za civiliste upo-
rabne vrednosti 8-kolesnih oklepnikov Box-
er, za katere bomo davkoplačevalci odšteli 
najmanj 300 milijonov. Uporabni bodo še 
za oranje njiv, prevoze novorojenčkov, vleko 
sani in za pustne povorke v središču Kamni-
ka. PRESS

Študentska skupina Povezani iz Ljubljane

EXS-PRESS

Poletje bo še kodrasto!
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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 20. maja 2022 
na naš e-poštni naslov: nagrada@megafon.si poslali 
pravilno rešitev (označena polja v vseh treh sudoku-
jih) bomo izžrebali 3 srečneže, ki bodo prejeli denar-

no nagrado.

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

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

in pošiljanja nagrad.

1. nagrada: 150 EUR
2. nagrada: 100 EUR
3. nagrada: 50 EUR
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Naloži si mobilno aplikacijo in bodi na tekočem!

Tilen Javornik


