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Včasih so si v teh dneh iz rok v roke predajali štafeto mladosti in praznovali Dan 
mladosti. Je bilo včasih lažje biti mlad? S kakšnimi ovirami in težavami se mladi 

srečujejo danes? Kaj sploh še pomeni biti mlad?
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Predvsem je za mladino kot družbeno skupino 
pomembno visoko šolstvo, ki naj bi poleg sa-
mostojnega ministrstva od leta 2026 prejelo vsaj 
odstotek in pol bruto domačega proizvoda letno, 
prizadeva pa si tudi za privlačnejše pogoje za 
pobegle možgane, kar verjetno pomeni prijazne-
jšo obdavčitev visoko izobraženega kadra, torej 
siromašenje siromašnih in bogatenje bogatih. 
      Medtem ko se civilnodružbene organizacije, 
ki se ukvarjajo z zagovorništvom mladine 
o načrtih prihodnje vlade še niso izrekle, je 
obrv ob napovedanih spremembah na področ-
ju javnega zdravstva, privzdignila organizacija 
Mladi zdravniki Slovenije, ki združuje zdra-
vnike in zdravnice, ki so v zdravniško zborni-
co včlanjeni manj kot pet let. Na vladni načrt o 
omejevanju pretakanja javnega denarja na pri-
vatne zdravstvene ustanove so Mladi zdravniki 
odgovorili: »V primeru drastičnih omejitev dela 
izven matične ustanove zdravnikom, zaposlen-
im v bolnišnicah in zdravstvenih domovih brez 
konkretnega povišanja plačila v državnih zdra-
vstvenih ustanovah ni potrebno imeti kristalne 
krogle, da lahko napovemo: plaz odhodov zdra-
vnikov iz bolnišnic in zdravstvenih domov, ses-
uvanje terciarja, padec kvalitete izobraževanja 
za specializante ter privatizacijo zdravstva po 
balkanskem modelu. Pod črto – katastrofo za 
slovensko javno zdravstvo.«
    Seveda bomo lahko koalicijske obljube 
ocenjevali šele, ko se bodo začele udejanjati. 
Pred praznovanjem praznika mladine prihod-
njo sredo moramo pozornost od odgovornosti 
oblasti do mladine obrniti tudi na odgovornos-
ti mladine kot družbene skupine. Da se ne bi, 
kot že ničkolikokrat doslej, zapletali v argu-
mente o mlačnosti in brezidejnosti mladih, je 
potrebno poudariti, da odgovornost mladine ni, 
da vzpostavlja pogoje za svoje bivanje in vkl-
jučevanje v procese odločanja, da torej trka na 
različna vrata v središču Ljubljane – nenazadnje 
lahko ta mladina z vso pravico poišče pogoje za 
življenje kje druge. To je namreč odgovornost 
oblasti, medtem ko je mladina, kot vsake druga 
družbena skupina, odgovorna, da pogoje za svo-
je avtonomno delovanje izkoristi.

ski politik iz vrst skupine Povezani. Po imeno-
vanju Žana Mahniča za generalnega sekretarja 
za nacionalno varnost v kabinetu predsednika 
vlade, pa se mu je pridružil še Jure Ferjan. To 
pomeni, da je bila zastopanost mladine še man-
jša, komaj je presegla dva odstotka. Poslanska 
ekipa se je torej nekoliko pomladila, a kot lah-
ko ugotovimo iz izkušenj, zastopanost določene 
družbene skupine ne pomeni nujno, da bo 
skupina resnično pridobila na moči političnega 
soodločanja ali da bodo njeni interesi upoštevani 
bolje. Za primer lahko vzamemo Poljsko, kjer 
ženske zasedajo slabih 30 odstotkov poslanskih 
sedežev, reproduktivne pravice poljskih žensk 
pa se iz leta v leto slabšajo. 
      Nujno je torej prečesati koalicijski dogovor, 
ki so ga v petek parafirale koalicijske partnerice 
Stranka Gibanje Svoboda, krajše SGS, Levica in 
Socialni demokrati. Najbolj se načrti prihodnje 
vlade dotikajo interesov mladine na področju 
stanovanjske politike, kjer poleg izgradnje 20 

Jaka Virant

Lepo je v naši 
domovini biti 
oblast

Po več desetletjih dolgi depolitizaciji mladine 
skozi šolski sistem, ki je poučevanje osnov 

politične ekonomije nadomestil s poučevanjem 
domoljubja in bontona, spoštovanje dela pa s 
spoštovanjem državnih simbolov, se ob bliža-
jočem se prazniku mladosti zdi, da mladina 
kot družbena skupina ponovno prevzema svoj 
položaj v politični krajini Republike Slovenije. 
To se jasno kaže v statistiki volilne udeležbe na 
letošnjih državnozborskih volitvah, ki je za sko-
raj 20 odstotnih točk višja kot pred štirimi leti, 
ali pa denimo na referendumu za zaščito dosto-
pa do vode kot javne dobrine, ko je bilo tako pa-
sivno kot aktivno vključevanje mladih volivcev 
ključno za ohranitev javnega interesa.
    Pa vendar množična udeležba na volitvah in 
referendumih – zadnji instanci demokratične 
igre – sama po sebi še ne prinaša vključenos-
ti mladine v odločevanje. Še več, ne prinaša 
niti zagotovila, da bodo interesi mladine kot 
družbene skupine kakorkoli naslovljeni. 
      Ključno za interese mladine je torej pre-
gledati dva vidika na novo nastajajoče oblasti 
– starostno strukturo oblastnikov in koalicijski 
dogovor.
       V novi sklic državnega zbora, ki je bil 
potrjen na  petek trinajstega, smo izvolili le pet 
poslancev, mlajših od 30 let, torej je zastopanost 
mladine kot družbene skupine nekaj manj kot 
šestodstotna. Za primerjavo, pred štirimi leti se 
je na predčasnih volitvah v parlament kot mlajši 
od 30 let uvrstil le Nik Prebil, nekdanji študent-

NAMESTO UVODNIKA

“

ujeto v
mrežo

Množična udeležba na 
volitvah in referedumih – 
zadnji instanci demokratične 
igre – sama po sebi še ne 
prinaša vključenosti mladine 
v odločevanje, še več, ne 
prinaša niti zagotovila, da 
bodo interesi mladine kot 
družbene skupine kakorkoli 
naslovljeni.

tisoč novih stanovanj obljublja tudi prenos last-
ništva stanovanj iz slabe banke na stanovanjski 
sklad in s tem lažji dostop za socialno šibkejše 
člane družbe. Prihodnja vlada obljublja tudi boj 
proti prekarnosti, a konkretnih idej še ni pred-
stavila.
     Nekaj sprememb, ki se tičejo mladine, si 
vlada obeta tudi na področju šolstva, a zaenkrat 
ne kaže, da bi prišli kaj dlje od nove bele knjige. 
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PARLAMENTiRANJE

Jovo 
na 
novo

Blaž Omahen

V petek, 13. maja, se je na prvi seji sestala 
nova sestava Državnega zbora Repub-

like Slovenije. Tako je zakonodajno oblast 
prevzelo 90 novih predstavnikov ljudstva, od 
katerih je zares novih dobra polovica.
     S samopotrditvijo mandatov novih poslancev 
je aktualna vlada tudi uradno postala vlada v 
odhajanju, ki opravlja le še tekoče posle. Po nji-
hovi lastni interpretaciji so to seveda vsi posli. 
Na vraževerje, povezano z datumom ustanovne 
seje, pa je opozoril poslanec Branko Grims, ki 
v tem vidi nedvoumno sporočilo državljanom 
glede prihajajoče oblasti. Očitno se še dobro 
spomni, kaj vse je prinesla zadnja vlada, ki se je 
zaprisegla prav tako na petek 13. (marca 2020).
     Poslanci so na seji opravili prvi neuradni 
koalicijski test. Izvolili so predsednika oziro-
ma v tem primeru predsednico državnega zbo-
ra, kar je novost za državni zbor, ki so mu prej 
predsedovali izključno moški. S 55 glasovi za je 
to postala Urška Klakočar Zupančič, podpred-
sednica stranke Gibanje Svoboda. Glasovanje 
je bilo sicer tajno, a število glasov za se ujema 
s seštevkom števila poslancev Gibanja Svo-
boda, Socialnih demokratov, Levice ter dveh 
poslancev narodnih skupnosti. Na ustanovni 
seji so izvolili tudi podpredsednico državnega 
zbora. To je s 63 glasovi za postala poslanka 
Socialnih demokratov Meira Hot. Po dogovoru 
na novo nastajajoče koalicije bo na eno izmed 
treh podpredsedniških mest svojega kandidata 
oziroma kandidatko predlagala poslanska sk-
upina Levice, tretje podpredsedniško mesto pa 
bo v skladu z 20. členom poslovnika državnega 
zbora pripadlo največji opozicijski poslanski sk-

upini SDS.
      V minutah lahko štejemo čas, ki je pretekel 
od konstituiranja državnega zbora do prvih za-
konodajnih predlogov. Poslanski skupini Slov-
enske demokratske stranke ter Nove Slovenije 
sta v parlamentarno proceduro vložili več kot 
30 predlogov sprememb zakonov. Že prvi dan 
so tako pokazali, da so v polni pripravljenosti 
za delovanje v opoziciji in da vlada ne more 
računati niti na 100 minut miru, kaj šele na ka-
valirski dogovor o 100 dneh.
     V skladu s pravili parlamentarnega postopka 
mora državni zbor najprej obravnavati predloge, 
ki so bili kronološko vloženi prvi. Med drugim 
so vložili spremembe zakonov o medijih, RTV 
in STA. Na ta način želijo vsaj začasno zaus-
taviti napovedano tako imenovano depolitizaci-
jo medijev. Nastajajoča koalicija jim ni ostala 
dolžna. Tri dni kasneje je zahtevala odreditev 
preiskovalne komisije zaradi suma nezakonite-
ga financiranja volilne kampanje preko medi-
jev v delni lasti političnih strank. Preiskovalna 
komisija je tako neposredno usmerjena v zaenk-
rat še največjo vladno stranko in njeno medijsko 
omrežje.
     Ključni mejnik prihajajočega tedna bo tako 
izvolitev novega predsednika vlade, ki ga bo 
po napovedih na to mesto predlagal predsed-
nik države Borut Pahor. Koalicija že pred tem 
spreminja Zakon o vladi, v katerem urejajo nove 
ministrske resorje. Kljub temu da se je sprva 
zdelo, da jim bo to lahko preprečil SDS z vložit-
vijo svojih zakonov, se zdi, da je pot do Mešče-
vega resorja za solidarno prihodnost na široko 
odprta.“

Pametnim ljudem je treba prisluhnit. Živa, Kranj

Brez skrbi, ob požaru pridejo 
pravi gasilci. Fotografija je s 
parade ob 100. obletnici Gasilske 
zveze Ljubljana. Anja, Ljubljana

Vse najboljše za 53 let, Radio 
Študent! Samo, Ljubljana

Kako je že rekel Brecelj? Eni 
so srečni, drugi pa trezni. Ne 
eno ne drugo. Marko, Trst Ste tudi sami posneli kako zanimivo, nenavadno ali 

lepo fotografijo? Delite jo z nami in jo pošljite na 
razglednice@megafon.si Sprejemamo tudi elektrons-
ka sporočila.
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Koper - Serijo člankov o koprski gradbe-
ni hobotnici pod taktirko nekdanjega 

župana Borisa Popovića in podjetja Grafist, 
ki sta ugrabila nepremičninski in stanovan-
jski trg v Kopru ter z njega – zlorabljajoč 
Popovićevo prepričljivo večino v mestnem 
svetu – odstranila vso konkurenco,  
nadaljujemo s četrtim delom. 
    Naj spomnimo, da smo zgodbo pričeli z razkrit-
jem njihovega načrta za prenos občinskih zeml-
jišč in objektov na podjetje Grafist in seznamom 
konkretnih dejanj, s katerimi so za omenjeno 
podjetje pridobili občinska in praktično vsa 
preostala zemljišča, primerna za stanovanjsko 
gradnjo v Kopru (Levji grad, Solis). Ob tem so 
vsem, ki bi si v njihovem Kopru drznili poskus-
iti graditi stanovanja ali samo kupiti primerno 
zemljišče, onemogočili gradnjo in razvrednotili 
zemljišče z različnimi občinskimi odloki (prim-
era TonCity in Markovec – Beblerjeva).
    Koprska gradbena hobotnica je pod taktirko 
takratnega župana Popovića samo z opisani-
mi ravnanji poskrbela za to, da je lahko edina 
gradila stanovanja v Kopru ter jih zato še danes 
prodaja po cenah, ki za vsaj 30 % presegajo 
cene, kakršne bi imeli v Kopru, če Popović in 
pomagači ne bi izpeljali tega nesporno krimi-
nalnega načrta oškodovanja Mestne občine Ko-
per in posledično vseh občank in občanov.

Nezakonita prodaja občinskega dela Solisa

V nadaljevanju smo podrobno razkrili in pod-
robno predstavili več različnih nezakonitosti 
omenjene združbe v primeru objekta Solis, kjer 
sta Popoviću in Gubercu na pomoč priskoči-
li tudi podjetji Primorje in nato še Stavbenik. 
Kljub izdatni pomoči, ki sta je bila pri tem v 
Solisu deležna Popović in Ante Guberac (nom-
inalni lastnik Grafista), smo pri Megafonu prvi 

razkrili, da lahko Grafist in ostali zaradi naših 
razkritij ostanejo brez vsega, kar so pridobili v 
Solisu. To pa zato, ker je Popović v vlogi župana 
brez javnega razpisa s Primorjem kot posredni-
kom prodal Grafistu občinski del zemljišča in 
objekta Solis z neposredno pogodbo, ki so jo 
»preoblekli« v tako imenovani »Aneks 5« neke 
druge pogodbe. 
    Zakon o Zakonu o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS-1) prepoveduje prodajo občinskega 
premoženja brez javne dražbe in tako sklenjene 
prodaje razglaša za nične. Da jim v zvezi s tem 
v grlo teče voda, je postalo jasno tudi največjim 
optimistom pri Koprski gradbeni hobotnici, ko 
je Boris Popović na lanskoletnem referendumu 
v Kopru doživel prepričljiv poraz, ki ga je tudi 
v Kopru potisnil na rob političnega preživetja 
in dokončno ugasnil njegove sanje o povratku 
na koprski županski sedež. Nezainteresiranost 
koprskih volivk in volivcev zanj se je dodatno 
potrdila na volitvah v Državni zbor RS, zato so 
se pri Grafistu v zadnjih treh letih za nemote-
no nadaljevanje zanašali na to, da še niso bili 
padli v nemilost desnosredinske vladne koal-
icije, do katere so glede na hitro pridobivan-
je dovoljenj in soglasij od različnih državnih 
ustanov in organov imeli zagotovljen nemoten 
dostop. To je Grafistu poleg soglasij omogoči-
lo tudi pridobitev posojil, kakršnih načeloma 
ni mogoče pridobiti, vzporedno s tem pa jim je 
vse do zadnjega trenutka država tolerirala ne-
plačilo večmilijonskih zneskov na račun nado-
mestil, dajatev in ostalih finančnih obveznosti 
do države in državnih ustanov (poročali smo o 
nekaj več kot 4 milijonih evrov dolga do države, 
o katerem smo pridobili dokazila). Rubež Graf-
istovega dvigala in jadrnice, ki ga je v koprski 
marini opravil FURS, ki jim je pred tem (28. 4. 
2022) blokiral tudi vse tri transakcijske račune.

Menjava oblasti Grafistu prinesla nove skrbi

Če aprilske volitve ne bi povzročile menjave 
državne oblasti, bi Grafist tudi brez Popoviće-
vega županovanja brezskrbno nadaljeval s pre-
povedanim početjem, kajti občinska oblast v 
Kopru bi imela zožen manevrski prostor za 
ukrepanje. Zaradi odhoda aktualne vlade v 
opozicijo kaže, da bo Grafist, in skupaj z njim 
tam zbrane nezakonite pridobitve Koprske grad-
bene hobotnice, ostal brez zaščite, ki so jo za-
gotavljali vplivneži blizu odhajajoče desnosre-
dinske oblasti. Zato si po tem odhodu Grafist 
na različne načine krčevito prizadeva pridobiti 
zaščito lokalne občinske oblasti. 
    Vladajoča koalicija z Bržanom na čelu tej 
ideji seveda ne more biti naklonjena. Usoda na 
Grafist prenesenih občinskih zemljišč ter na 
različne sporne in prepovedane načine prido-
bljenih občinskih nepremičnin ter posledično 
samega podjetja Grafist – katerega premoženje 
v veliki meri predstavlja izplen iz nedovoljenih 
poslov koprske gradbene hobotnice – je v na-
jvečji meri odvisna od razpleta lokalnih volitev, 
ki bodo na sporedu prihajajočo jesen. Tega se 
zavedata tako nekdanji župan Popović kot nom-
inalni lastnik Grafista, Anto Guberac, ki sta 
bila pri teh rabotah osebno najbolj izpostavljena 
kot del dobro naoljenega stroja za kanaliziranje 
občinskega premoženja v zasebne roke.
    Glede na to, da je tudi največjim optimistom, 
zbranim okoli Popovića in Guberca, postalo jas-
no, da izven polja znanstvene fantastike ne ob-
staja scenarij za Popovićev ali Guberčev uspeh 
na lokalnih volitvah, pri Grafistu mrzlično išče-
jo alternativne poti do udeležbe v koaliciji, ki 
bo vodila občino po bližajočih se lokalnih volit-
vah. V kolikor njim podrejena lista v občinskem 
svetu postane del bodoče občinske koalicije bo 
izpolnjen ključni pogoj za uspešno obrambo 

LOKALNO

Kako gradbeni lobi odira kupce stanovanj v Kopru? IV. del

Ali bo Popović 
poslal Guberca na 
volitve, da ohrani 

premoženje hobotnice?

Skrivni načrt Popovića in Guberca za lokalne volitve
RAZKRIVAMO NOVE PODROBNOSTI !

Ur.
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“

Popovićevih in Grafistovih pridobitev iz časov 
Popovićevega županovanja. 

Volkovi v športni preobleki

Zavoljo tega si nominalni lastnik Grafista, Anto 
Guberac, že nekaj časa zase in za Popovića ak-
tivno prizadeva zagotoviti delež v bodoči koal-
iciji v Koprskem mestnem svetu ne glede na to, 
s kom jo bo potrebno tvoriti, saj bi to predstavl-
jalo še zadnjo dokaj zanesljivo obrambno črto 
pred občinskim posegom v sporne posle Ko-
prske gradbene hobotnice za časa Popovićevega 
županovanja. Ker si v Kopru praktično nihče iz-
ven krogov koprske gradbene hobotnice ne želi 
oblasti, v kateri bi sodelovali s kadri njihovega 
profila, zato ta ne more računati na množično 
podporo volivcev.
Po informacijah naših sogovornikov, poznaval-
cev zakulisnega dogajanja na Obali, se Popović, 
Guberac in ostala ekipa trudijo pri nečednem 
poskusu vstopa v mestni svet skozi stranska vra-
ta pod krinko najverjetneje »športne liste« za 
sodelovanje pridobiti ljudi, ki bi se s kandida-
turo na volitvah izpostavili kot zagovorniki raz-
voja športa, dejansko pa zastopali interese Gu-
berčeve in Popovićeve združbe in pred vrnitvijo 
občini varovali na Grafist naloženo premoženje.

Pregon jadralcev iz Kopra in Izole

V teoriji zadeva zveni enostavno, vendar ob tem 
ne gre pozabiti na obstoj oteževalne okoliščine: 
Obalni športniki in ljubitelji športa zagotovo 
niso pozabili ne Popovićevih obračunavanj s 
športnimi društvi ne Guberčevega sodelovan-
ja pri tem. Iz marine v Izoli je Grafist že uspel 
spoditi mlade jadralce jadralnega kluba Burja 
in jim odvzeti priveze, ki so jih leta uporablja-
li na podlagi z občino podpisane pogodbe. Tik 
pred Popovićevim porazom na preteklih loka-
lnih volitvah je osebno dal kot župan iz Ko-
pra spoditi tudi jadralni klub Piranski zaliv in 
odrekel gostoljubje tudi 19-metrski tekmovalni 
jadrnici. Kot da zadeva presega običajna Graf-
istova ravnanja, ko interesi športa trčijo z Graf-
istovimi ali Popovićevimi »poslovnimi« interesi 
in športni brez izjeme »potegnejo ta kratko«, 

je tudi najbolj naivne med športniki preseneti-
la novica, da je slab teden pred primopredajo 
županskih pooblastil po porazu na županskih 
volitvah Popović podelil stavbno pravico Graf-
istu na območju marine v Kopru. Ta podelitev 
je omogočila Gubercu in Popoviću, da si prek 
podjetja Grafist aktivno prizadevata brezplačno 
in proti volji lastnikov – športnih društev vodnih 
športov iz Kopra – pridobiti v last njihov objekt 
(na naslovu Kopališko nabrežje 3; »Skipper«). 
Zadeva je že leta na sodišču.
     Tudi na kopnem se Popović in Guberac ne 
moreta pohvaliti s pretirano dobrimi odnosi s 
športnimi navdušenci v Kopru, saj je občina za 
časa Popovića izdatno financirala lokalni no-
gometni klub, v katerem so si kljuko izmenično 
podajali Popović, Guberac in Milan Mandarić, 
na račun krčenja sredstev za več deset drugih 
športnih klubov v Kopru. Ob tem je razpise 
občina pod Popovićem pripravila tako, da je za 
350.000 evrov, namenjenih koprskemu špor-
tu, lahko kandidiral zgolj nogometni klub pod 
njegovim vodstvom. Računsko sodišče je janu-
arja letos v revizijskem poročilu izpostavilo to 
ravnanje kot primer protizakonitega ravnanja. 
     Ob tem Popoviću, Gubercu in ostalim ne 
koristi dejstvo, da je Mestna občina Koper pod 
Bržanovo administracijo uredila financiranje 
tudi tistih športov, v katerih Popović in Grafist 
nimata poslovnih interesov. Koper je v zadnjih 
nekaj letih županovanja Aleša Bržana postal za-
nimiv tudi za vrhunske individualne športnike 
in uspel Koper postaviti tudi na svetovni zem-
ljevid športnega plezanja, občina pa se lahko 
pohvali, da je samo v lanskem letu pripomogla 
h kar 14 odmevnim dosežkom koprskih športnic 
in športnikov na vrhunskih mednarodnih tekmo-
vanjih med najzahtevnejšo svetovno konkuren-
co. V luči tega bo Guberac (ali kdo drug) težko 
prepričal športnike, da podprejo njegovo opcijo 
na volitvah. 
Koga izmed koprskih športnikov bodo akter-
ji koprske gradbene hobotnice uspeli pridobiti 
za ta nečedni načrt in koliko volivk in volivcev 
bo nasedlo igri Popovića in Guberca, da se ne 
hranita iz iste sklede, bo jasno že kmalu, saj se 
roki za prijavo list za lokalne volitve nezadržno 
bližajo. 

Zakaj Grafist potrebuje 
občinsko oblast za zaščito 

svojih nečednih poslov?

Upoštevajoč zakon (ZSPDSLS-1) so 
vsi pravni posli pri prenosu občin-
skega premoženja, ki so izvedeni 
brez javne dražbe, nični. Posledično 
lahko občina kadarkoli in brez roka 
zahteva ugotovitev ničnosti pogod-
be, s katero je nekdanji župan Popo-
vić brez razpisa prenesel občinske 
nepremičnine v last Grafista (s Pri-
morjem kot vmesnim členom). 
Podobno velja tudi za Levji grad 
in praktično vse pretekle prodaje 
občinskih nepremičnin, ko je Popo-
vić praviloma brez razpisa Grafistu 
prodajal občinsko imetje. Od leta 
2008 velja nov zastaralni rok, ki za 
zlorabo položaja (zagrešeno s stra-
ni direktorjev podjetij, županov in 
drugih) predvideva daljšo zastaralno 
dobo – 20 let. 
To pomeni, da zastaranje dejanj ko-
prske gradbene hobotnice v prim-
erih Levji Grad, Solis nastopi šele 
leta 2032 oziroma 2034. Mestna 
občina Koper je tista, ki razpolaga s 
papirji oziroma dokaznim gradivom o 
obstoju zlorab. Zato je predvsem od 
vodstva občine in ostalih občinskih 
organov odvisno, ali bo zadeva pro-
cesirana in ali bodo sproženi post-
opki za ugotovitev ničnost ter posle-
dično vračilo protipravno odtujenih 
občinskih nepremičnin.
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Izola - pred z ograjo zamejenim vhodom 
stoji stojnica, iz katere prihajajo omamne 

vonjave po japonski kuhinji, ki dražijo 
brbončice Pred njo je dolga vrsta čakajočih 
iz vseh koncev države, ki si očitno delijo 
skupni draž vonjav. Ob njih pa v koloni stoji 
vrsta pisanih obiskovalcev, oblečenih v na-
jrazličnejše oprave svojih najljubših junakov 
iz animejev.
     Izraz anime se nanaša neposredno na japon-
ske animacije, ki imajo skupne vizualne in vse-
binske podobnosti, kot so nesorazmerno velike 
oči. Videti je še videoigre, mange (japonske 
stripe) in kar je še ostalih risankastih in risan-
ih junakov, ki prihajajo večinoma z japonskega 
otočja in deloma korejskega polotoka.
    Ob vstopu v razstavni prostor vidimo množi-
co stojnic z najrazličnejšimi izdelki; figurice 
junakov, igralne karte, namizne igre, mange in 
navadne stripe. Zasluženo so imeli svojo sto-
jnico tudi ljubitelji klasik, kot je Alan Ford, 
pa stojnice avtorjev z lastnimi izdelki, od risb, 
obeskov, stripov, kaligrafije, pa oddelek z vid-
eo igrami, kjer se je starejšim (ja, tudi sam se 
prištevam v to skupino) zarosilo oko in obudil 
spomin na brezskrbno mladost, ko smo na igral-
nih konzolah nabijali takrat najnovejše naslove, 
na katere smo nestrpno čakal več mesecev, in si 
brisali sline ob (takrat) moderni grafiki ter pa-
metovali, češ, kako več kot toliko pa tehnologija 
že ne more napredovati. Oh, kako smo se motili.  
Tako je staro oko za oddelkom z igrami takoj 
zapazilo igralne konzole, od najnovejših pa do 
tistih, sedaj bojda imenovanih retro konzole. Ob 
njih pa vidimo mlado in staro, zatopljeno v pre-
mikajoče se slike na zaslonih. Tak je bil prvi vtis 
ob vstopu na anime konvencijo UmiKo, ki jo je 
organiziralo društvo Animov Izola. 
     Kot je povedala predsednica društva Eva Ke-
ber, se na konvenciji predstavlja predvsem doga-
janje, vezano na Japonsko, čigar jedro so anime. 
So pa zaradi prepletenosti kultur in majhnosti 
slovenskega trga dogajanje razširili in tako vkl-
jučili tudi del korejske kulture, predvsem zaradi 
vzpona in vedno večje priljubljenosti t. i. K-po-
pa, glasbene zvrsti, ki vključuje več stilov kore-
jske glasbe. 

Animanija

Jan Bednarik 
foto: Jan Bednarik,  
Martin Agostini Pregelj

LOKALNO

Čakanje na tekmovanje v Cosplay-u

Eva Keber, predsednica 
društva Animov, ki je 
organiziralo dogodek

Japonska streetfood stojnica, s katere je omamno dišalo
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“

     Sicer pa se, sodeč po predprodaji vstopnic, 
pričakuje večje število obiskovalcev, pretežno s pri-
morskega dela, zaradi vpliva italijanske televizije. Z 
ostalih delov države prihajajo ljubitelji animov pred-
vsem iz Ljubljane in Maribora, ker sta tam sorod-
ni društvi. Posebej gre poudariti to, da organizator 
dogodka, torej društvo Animov, izdaja tudi manga 
revijo MAGnet, ki vsebuje neposredno v slovenščino 
prevedene japonske mange (društvo si je namreč za-
gotovilo avtorske pravice), članke o Japonski, interv-
juje s slovenskimi ilustratorji, analize anim in mang 
ter ostalo. Eva Keber pravi še, da je opazen trend 
naraščanja priljubljenosti takih konvencij in nasploh 
animejev in mang, tudi mediji izkazujejo večje za-
nimanje kot v preteklosti, drži pa, da je epidemija 
udarila tudi po ljubiteljih tovrstne zabave, saj se je 
v tem času zaprlo ogromno specializiranih trgovin 
za ljubitelje japonskih stripov in z njimi povezanih 
izdelkov.
     Niti pester program ni zaostajal za videno ponud-
bo, zato je lahko vsak našel področje zase. Od raznih 
delavnic, kot je bila delavnica korejskega popa, kjer 
so se udeleženci lahko naučili koreografije za pesem 
ZOO, predavanj in cosplay fotografije do predavanja 
o lastnosti žanra grozljivk v animejih in cvetobera 
tekmovanj. Od videoiger, kjer so se udeleženci lah-
ko preizkusili tudi v kultni igri Street Fighter, anime 
kvizov, do končnega in zaključnega tekmovanja v 
cosplayu, na katerem so se tekmovalci potegovali za 
mesto na svetovnem cosplay tekmovanju v Lizboni.
     Več kot očitno pa je, da je japonska kultura ani-
miranih filmov in mang priljubljena tudi v deželi pod 
Alpami, kar ne dokazuje samo število obiskovalcev 
iz različnih koncev države, ampak tudi število slov-
enskih ilustratorjev, ki ustvarjajo v stilu mang svo-
je velikooke junake. Na letošnji konvenciji se jih je 
predstavilo kar 27.
     Tisti, ki jih iz takšnega in drugačnega razloga ni 
bilo in so s tem zamudili zanimiv vpogled v drugo 
kulturo in vsi tisti, ki si delajo utvare, da je resnost 
vrlina in tako ali tako ne bi prišli, ker je to »nekaj 
za otroke«, zamujate ogromno. Ne samo tistega, kar 
vaši potomci spremljajo in ob čemer se navdušujejo, 
zamujate poglobljen vpogled v zanimivo tujo kul-
turo, v večmilijardno industrijo japonske popularne 
kulture, v njihove mite in prepričanja. Nenazadnje 
tudi v njihovo filozofijo, ki se manifestira skozi ja-
ponske stripe in animirane serije. Ampak nič ne de. 
Vse to lahko nadoknadite na kateri od prihodnjih 
konvencij ali pa, skoraj še bolje, kupite manga revijo 
in jo prelistajte s svojim najmlajšim oziroma najmla-
jšo. Nobenemu od vaju ne bo žal. 

Manga revija MAGnet, 
samo v japonščini 

in slovenščini

Med razstavljalci se je našel prostor tudi za ostale stripe

Namizne igre

Naš medij po japonsko

Za dela slovenskih ilustratorjev je bilo med mladimi največ zanimanja
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   Tako ne čudi, da se v Severni Koreji nahaja 
največji nogometni stadion na svetu. Zgrajen 
1. maja 1989 se nepresenetljivo imenuje Prvi 
maj. Neuradno gre za drugi največji stadion na 
svetu in največji stadion, ki je namenjen no-
gometu. Pogosto gosti atletska tekmovanja in 
razne prireditve pod okriljem države. Prvotno je 
bil načrtovan za 150 tisoč ljudi, leta 2014 pa so 
število ljudi, ki lahko vstopijo na stadion, zman-
jšali za nekaj deset tisoč.
  Stadion Narendra Modi v Indiji sprejme 
132.000 ljudi in je namenjen kriketu. Velja za 
največji stadion na planetu. Zgrajen je bil leta 
1983 in prvič obnovljen 23 let pozneje. Leta 
2015 so ga podrli, pet let pozneje pa so ga na 
istem mestu ponovno zgradili. Enega od rekor-
dov po številu obiskovalcev je stadion postavil 
leta 2020 ob obisku takratnega ameriškega 
predsednika Donalda Trumpa, ko se je srečan-
ja z indijskim premierjem udeležilo več kot 
sto tisoč ljudi. V Evropi je največji Barcelonin 
stadion Camp Nou, ki sprejme 99.354 gledal-
cev, po prenovi pa bo imel kar 105.000 pokritih 
sedežev.
     A ti velikanski stadioni so izjeme, ko gre 
za gradnjo športnih objektov po svetu. Večina 

Bonifika bo gostila 
nogometne poslastice

LOKALNO

Simon Smole
foto:pixabay

stadionov je manjše ali srednje velikosti in po-
leg športnih aktivnosti nudi mnoge dejavnosti in 
storitve. Večina klubov v Evropi in Združenih 
državah z zaračunavanjem parkirnine, bari in 
nakupovalnimi centri zasluži toliko kot s proda-
jo vstopnic. Večnamenski stadioni dvigujejo pri-
hodke in prispevajo k razvoju turizma. Seveda je 
višina dohodka odvisna od velikosti stadiona in 
mesta, v katerem se nahaja. 
    V večjih mestih so stadioni redko postavlje-
ni v središče mesta, izjema je Madrid. V naši 
bližini je poznan Stadion Ernst Happel ali Prat-
er stadion, kot so ga imenovali do leta 1992. 
Stoji na Dunaju, mestu s 1.550.000 prebivalci, 
in je eden najbolje opremljenih evropskih sta-
dionov, zato mu je FIFA podelila pet zvezdic. 
Ima kapaciteto 50.000 sedežev in je od centra 
mesta oddaljen 3,5 kilometra. Na njem so igrali 
finale Lige prvakov leta 1995 in tudi finalno tek-
mo EURO 2008. Gradnja modernih stadionov 
je velika finančna investicija in zato priložnost 
za finančne mahinacije, kar so izkusila mnoga 
glavna evropska mesta, ko so gradila »naciona-
lni stadion«. 
   Stadion Arena Nacional v Bukarešti se je 
uradno odprl leta 2011, desetletje gradnje pa 
so zaznamovali različni škandali in nenehno 
povečevanje stroškov. Prebivalci Bukarešte v 
šali pravijo, da je njihov nacionalni stadion stal 
med sto milijoni in milijardo evrov, pravo ceno 
pa poznajo le politiki. Uradni podatek o končni 
ceni je sicer 230 milijonov evrov, vendar to ne 
vključuje cestne in druge spremljajoče infras-
trukture okoli stadiona. Narodni stadion Toše 
Proeski v Skopju so dokončali leta 2009 in ima 
kapaciteto 36.400 sedežev. Prvotna cena 36 
milijonov evrov se je na koncu ustavila pri 60 
milijonih, kar je sprožilo polemiko, ali je to za 
Skopje in državo predraga naložba.
       Najbolj nor stadion na svetu, kot so ga okli-
cali nogometni navdušenci, je zgradil Slovenec 
Viktor Sulčič. Zaradi svoje oblike nosi ime La 
Bombonera. Na njem igra legendarno argentins-
ko moštvo Boca Juniors. Zgrajen je bil leta 1940 
in prenovljen leta 1996, sprejme pa 57.395 gle-
dalcev. Arhitekt Sulčič je zmagal na natečaju za 

izgradnjo stadiona Boca Juniors, pri katerem je 
z nenavadnimi tribunami (zgornja pokrije spod-
njo) rešil prostorsko stisko in poskrbel za enega 
najbolj znanih nogometnih objektov na svetu, ki 
ima zelo podobno obliko še danes. Poskrbel je 
tudi za zelo dobro akustiko, zaradi katere stadi-
on La Bombonera velja za najbolj bučnega na 
svetu. 
     Poleg dveh največjih stadionov, kjer se 
večinoma igrajo reprezentančne tekme, Stožic 
in Ljudskega vrta, imamo pri nas tudi »primor-
sko lepotico«, stadion Bonifika v Kopru. Stadi-
on Bonifika je del športno-rekreacijskega cen-
tra, ki vključuje še nogometna igrišča z naravno 
in umetno travnato podlago, atletski stadion, 
teniška in odbojkarska igrišča ter številne druge 
športne in rekreacijske površine. Prvi stadion 
na sedanji lokaciji je bil zgrajen leta 1948. Pred 
prenovo leta 2010 je največ gledalcev gostil leta 
1987, ko se je na tekmi z Olimpijo zbralo med 
osem in deset tisoč gledalcev.
    Prenovljena Bonifika pa je na otvoritveni tek-
mi zabeležila več kot 4000 obiskovalcev, prav 
tako je bilo tudi na tekmi proti Olimpiji ter na 
reprezentančnih tekmah z Gruzijo in Škotsko. 
Trenutno ima Bonifika po UEFA standardu 
priznano »kategorijo 2«. V UEFA klubskih 
tekmovanjih to zadošča zgolj za predtekmov-
alni del ter prvi in drugi kvalifikacijski krog 
evropskih tekmovanj. Za klasifikacijo stadiona 
s »kategorijo 3« se zahteva kapaciteta najmanj 
4.500 sedežev, stadion na Bonifiki jih ima tre-
nutno 3.250.
   Koper letos izjemno uspešno nastopa v prvi 
slovenski nogometni ligi in je blizu osvojitve 
državnega naslova. Koprski stadion bi tako že 
naslednje poletje lahko gostil kvalifikacijske 
tekme za Ligo prvakov, za kar bi bilo potrebno 
povečati tribuno. 
     Stadion Bonifika ni največji in najdražji sta-
dion v državi, zagotovo pa ima svoje pomembno 
mesto v športni zgodovini in je temeljni športni 
objekt Primorske. Naslednje leto, ko se uvrsti 
v skupinski del Lige prvakov in bo na stadionu 
igral kateri od evropskih velikanov, pa bo vsaj 
začasno prevzel športni primat v državi.

Koper - Športni stadioni imajo 
pomembne vplive in učinke na 

družbo, ekonomijo in okolje. Za-
gotavljanje kakovostnih športnih 
prizorišč, njihova ustrezna pros-
torska razporejenost in dostopnost so 
pomembni dejavniki za razvoj  
športa, s športom povezanih  
dejavnosti in kakovost življenja 
nasploh. A velik športni objekt, kjer 
se zbere velika množica, simbolizira 
tudi moč mesta in predvsem države, 
kjer se nahaja. Zato je velikost in 
arhitektura športnih stadionov izraz 
siceršnje ekonomske in politične 
moči, a tudi njenega pomanjkanja. 

“

Stadion La Bombonera, Argentina
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  KULTURNI 
           NAPOVEDNIK

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 osnovnošol-
cev.

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

22. 5., 18.00, Avditorij Portorož
Regijsko srečanje odraslih folk-
lornih skupin. 

22. 5. in 29. 5., 17.00, Art kino 
Odeon
Pustolovščine družine Bigfoot
Animirana pustolovščina, v kateri oče Big-
foota izkoristi svojo novo pridobljeno slavo 
za boj proti naftni družbi na Aljaski. Ko 
nekega dne skrivnostno izgine, se njegov 
sin, mama, rakun in medvedka odpravijo na 
sever, da bi ga rešili.

23. 5. - 29. 5., različne lokacije po 
Kopru
Street Art Fest
Stenske poslikave v živo, vodeni ogledi po 
mestnih ulicah, ustvarjalne delavnice, tečaji 
grafitiranja, skupinske poslikave, strokovna 
predavanja, glasbene poslastice, predvajan-
ja dokumentarnega filma in t. i. graffiti jam 
session.

26. 5., 19.00, Mestna knjižnica 
Izola
V Tednu vseživljenjskega učenja 
bo v Mestni knjižnici Izola predavanje ob 
izidu knjige Alenke Rebula in Josipe Prebeg 
Darovi vetra.

27. 5., 19.00, Mestna knjižnica 
Izola
Čipke in čipkarski izdelki iz Wagna
Predavanje bo vodila Rosite D’Ercoli, učitel-
jica čipkarske obrti, risarka, raziskovalka, 
avtorica, zbirateljica in odgovorna ured-
nica revije Fuselliamo. Knjiga pripoveduje 
zgodbo o čipkaricah Emmi Kočevar (rojeni 
v Idriji leta 1892) in Pii Degrassi (rojeni v 
Izoli leta 1888), emancipiranih in modernih 
ženskah, vajenih potovanj, ki se srečata v 
Wagni v avstrijski Stiriji med prvo svetov-
no vojno in od koder sta bili iz Inštituta za 
žensko industrijo na Dunaju poslani v Wag-
no, da bi poučevali evakuiranke na ženskih 
delavnicah. 

28. 5., 9.30 - 15.30, Hiša kulture, 
Sv. Anton, Koper
Regijska delavnica filmske igre
Mentorja: Ivan Gorbunov in Uršula 
Vratuša Globočnik.

28. 5., 20.00, Amfiteater Avdi-
torija Portorož
Rock opera
Največje rokenrol uspešnice v izvedbi 
simfoničnega orkestra, big banda in zbo-
ra. Od Stairway to Heaven, Another Brick 
in the Wall in Smoke on the Water ... pa 
do največjih hitov skupine Queen.

29. 5., 20.00, Avditorij Portorož
Jazz/rock/bop’n’roll/funk/fu-
sion koncert leta: Mike Stern / 
Bill Evans Band
Bogata glasbena kariera, ki se razteza 
čez štiri desetletja in je kronana s šestimi 
nominacijami za prestižno nagrado gram-
my, uvršča kitarista Mikea Sterna med 
najbolj spoštovane in priznane kitariste.
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-Novela zakona o varstvu javnega reda in miru.
-Novela zakona o lekarniški dejavnosti.

-Predlog za podelitev statusa mestne občine Občini Brežice.

-Novela zakona o lokalnih volitvah.

-Dva predloga sprememb ali dopolnitev Zakona o medijih in Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija v katerem je predvideno prostovoljno plačevanje RTV prispevka.

-Koalicijska sprememba zakona o RTVS predvideva, da bi državni zbor v svet RTV 
imenoval le dva od 17 članov sveta, ukinitev programskega in nadzornega sveta, ter 
manjši vpliv politike.

-Novela zakona o STA.

27 zakonov SDS in 7 zakonov 
NSi vloženih na prvi seji po 
tem, ko so izgubili volitve:

Povečan BDP, a slabe napovedi
Ljubljana – Obseg BDP se je v prvem četrt-
letju letos povečal za 9,8 % na letni ravni, na 
kar je pozitivno vplivalo domače in tuje pov-
praševanje. Uvoz se je povečal bolj kot izvoz, 
domača potrošnja je bila za 16,6 % višja kot v 
prvem četrtletju lani, potrošnja gospodinjstev 
se je povečala za 20 %. Evropska komisija 
Sloveniji sicer za letos napoveduje 3,7 % gosp-
odarsko rast, kar je manj, kot je napovedala 
februarja. Za prihodnje leto je napoved rasti 
znižala na 3,1 %. Inflacija bo po napovedih 
komisije letos znašala 6,1 %, prihodnje leto pa 
3,3 %. STA, NB

Zaveze nove koalicije
Ljubljana – Gibanje Svoboda, SD in Levica 
obljubljajo obuditev socialnega dialoga, dvig 
minimalne plače in povrnitev integritete poli-
tiki. V načrtu je tudi odprava dohodninskih 
sprememb in prekarnosti. Napovedali so grad-
njo 20.000 stanovanj z neprofitno najemnino 
v naslednjih dveh mandatih, dvig minimalne 
plače na 800 evrov neto, minimalne pokojnine 
pa na 700 evrov. Sčasoma bodo ukinili dopol-
nilno zdravstveno zavarovanje, nakupu oklep-
nikov boxer pa se bodo odpovedali ter opravili 
revizijo vseh začetih postopkov nakupov vo-
jaške opreme. STA, NB

Zapleti pri gradnji ženskega zapora
Ljubljana – Pri projektu gradnje nove stavbe 
ženskega zapora na Igu, ki bi skupaj s prenovo 
obstoječih prostorov v starem ižanskem gradu 
rešil prostorsko problematiko, se zapleta. Edi-
no ponudbo v višini dobrih 51 milijonov evrov 
(skupaj z davkom) sta oddali podjetji Kolektor 
Koling in CGP, ki pa je za okoli 20 milijonov 
evrov predraga glede na razpoložljiva sredst-
va. Projekt bi lahko zapletlo tudi arheološko 
najdišče na območju. STA, NB

Krajinski park Strunjan se širi
Strunjan – V predvideni širitvi zavarovanih 
območij ni predvidenih strogo zavarovanih 
območij, pač pa gre za razmeroma blage 
varstvene režime. Zavarovano območje bi se 
razširilo na območji Nature 2000, in sicer od 
rta Ronek, približno 500 metrov proti odpr-
temu morju, kjer se nahaja podvodni koralni 
greben, in območje ob obali pri Pacugu. Na 
območju se za uporabnike, v glavnem ribiče, 
ne bi dosti spremenilo, šlo bi pa predvsem za 
širitev območja prepovedi sidranja. STA, NB

Zaprtemu novinarju 
na pomoč diplomacija

Ljubljana - Slovenskemu novinarju Mateju 
Kavčiču, ki je zaprt v Iraku, je na pomoč v 
Bagdad prišel tudi slovenski diplomat z vele-
poslaništva v Ankari. Zaprosil je za neposred-
ni stik z zaprtim novinarjem, vendar do tega še 
ni prišlo. Novinarja Radia Študent so sicer pri-
jeli konec aprila skupaj z nemško novinarsko 
kolegico Marlene Förster. V Iraku sta priprav-
ljala reportažo o Jazidih, ki so bili žrtev gen-
ocida džihadistične skupine Islamska država. 
Zakaj sta priprta, še ni jasno. STA, NB

PO DOMAčE

-Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega 
parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in 
totalitarizmu.

-Predlog odloka o ustanovitvi samostojnega vi-
sokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženir-
ing Novo mesto.

-Predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih.

-Predlog zakona o socialnovarstvenih prejemkih, o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in o urejanju trga 
dela.

-Predlog zakona o visokem šolstvu.

-Predlog zakona o vrednotenju in priznavanju izo-
braževanja ter o celostnem prometnem načrtovanju.

-Koalicijska sprememba zakona o RTV in o 
medijih bo morala na obravnavo počakati, 
dokler ne bo končana obravnava zakona o 
RTV, ki ga je vložila SDS.

-Zakoni s področja davkov med katerimi je 
novela zakona o davku od dobička od ods-
vojitve finančnih instrumentov in spremembe 
zakona o DDV.

-Dopolnitev zakona o fiskalnem pravilu.

-Dva predloga novih zakonov o elektronskih komu-
nikacijah in o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja 
virtualnih valut.

-Novele zakona o odvetništvu, državnem tožilstvu, 
notariatu, izvrševanju kazenskih sankcij in o omejevanju 
preprečevanja konkurence.
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nosti pomembno prispevajo k razvoju družbenih 
odnosov in narodne identitete, kot velja tudi za 
samozaposlene v kulturi.«
    Za razliko od samozaposlenih v kulturi pa 
duhovniki ne rabijo potrjevati svoje upravičeno-
sti do statusa na vsakih pet let.

Radodarno podeljevanje statusov fašistom
     Ministrstvo za kulturo je v preteklem manda-
tu podelilo status društva, ki deluje v javnem in-
teresu tudi Društvu za promocijo tradicionalnih 
vrednot, ki lahko po novem kandidira na poseb-
nih razpisih in od simpatizerjev dobiva namens-
ki delež dohodnine. Status naj bi društvo prejelo 
na podlagi knjižne produkcije in manifestov, 
posvečenih t. i. identitarnemu gibanju, ki poziva 
proti »migrantom, istospolnim, liberalcem, glo-
balistom, Sorosu in socialistom« in je v Franciji 
in Avstriji zaradi svojega ekstremizma in podob-
nosti s terorističnimi skupinami prepovedano. 
Njihov fašistični Manifest za domovino je izda-
la založba, ki deluje pod okriljem stranke SDS. 
Njeni poslanci so knjigo reklamirali po parla-
mentu in jo darovali javnim knjižnicam.
    Predsednik društva je bil do 8. septembra 
lani znani skrajni desničar Urban Purgar, eden 
od vidnejšh članov nacionalistične skupine Ru-
menih jopičev. 
    Odstopil naj bi, ker je moral, po poročanju 
časnika Večer, na večmesečno služenje zaporne 
kazni zaradi nasilništva. V istem času je Pravna 
mreža za varstvo demokracije sprožila postopek 
za prepoved delovanja Društva za promocijo 
tradicionalnih vrednot, ker naj bi Purgar spod-
bujal narodno, rasno in drugo neenakopravnost 
ter nacističnega voditelja Hitlerja v enem od 
zapisov označeval za heroja. Purgar je nato nas-
topil na mesto odgovornega urednika Naciona-
lne tiskovne agencije (NTA), ki jo je Ministrst-
vo za kulturo 12. maja letos zapisalo v razvid 
medijev.
     NTA je fašistični portal Društva za promoci-
jo tradicionalnih vrednot, ki simpatizira z naciz-
mom, odkrito podpira Hitlerja in zagovarja t. i. 
identitarsko gibanje. Njen prvi odgovorni ured-
nik Aleš Ernecl pa je pred letom dni v javnem 
pogovoru z znanim teoretikom zarote in rasi-
stom sebe predstavil kot odgovornega urednika 
novega fašističnega medija.

     Zdaj že nekdanji minister je že svoj prejšnji 
mandat zaključil z darili rimokatoliški cerkvi v 
času, ko je bila vlada že v odhajanju. Ugodnosti 
je razdelil po volitvah, na katerih je bilo jasno, 
da njegova stranka ni zmagala. Zgodovina se 
je tokrat ponovila, svojo pridobitev slavijo tudi 
fašisti.

Saga z Blejskim otokom
     Leta 2008 je Vasko Simoniti v zadnjih izdi-
hljajih mandata prve vlade Janeza Janše Blejski 
otok predal v dolgoročni najem blejski župniji. 
V času druge vlade, ko so Ministrstvo za kul-
turo vključili v »superministrstvo« člana SDS 
Žige Turka, ki je tako vodil Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost, kulturo in šport, so potrdi-
li, da odlok ostaja veljaven. Otok je tako ostal 
v najemu cerkve, saj se Turkovo ministrstvo ni 
pritožilo zoper sodbo kranjskega okrožnega 
sodišča, ki je zavrnilo tožbo države z zahtevo 
za ugotovitev ničnosti sporazuma o Blejskem 
otoku.
   Župnija Bled je že leta 1992 vložila dena-
cionalizacijski zahtevek za vse nepremičnine 
na Blejskem otoku. Sodišče je štiri leta kasne-
je pravnomočno odločilo, da župnija dobi le 
cerkev, z radodarno pogodbo pa je Simoniti dal 
otok brezplačno v najem cerkvi za 45 let.

Ponovitev zgodbe s Križevniško cerkvijo
     Simoniti je svoj drugi ministrski mandat 
ponovno zaključil z razdajanjem daril tudi po 
volitvah, ki so potekale 24. aprila. Mestni obči-
ni Ljubljana je komaj dan po volitvah poslal 
sklep o vrnitvi Križevniške cerkve v Ljubljani 
križevniškemu redu.
    Odločbe o vrnitvi te cerkve »v naravi« je 
ministrstvo sprejelo že trikrat, in sicer aprila 
leta 1995, septembra 2006 in marca 2017. Vse 
tri odločbe so bile kasneje sodno razveljavljene, 
zadnja poleti leta 2020, ko je Upravno sodišče 
zadevo vrnilo v odločanje ministrstvu. Sep-

Zapuščina 
Vaska 
Simonitija

Vasko Simoniti iz stranke SDS je bil do 
nedavnega minister za kulturo. Njegovo 
obnašanje je sovpadalo z načeli stranke, 
zato so v času trajanja mandata prosperirali 
predvsem pripadniki rimokatoliške cerkve, 
simpatizerji stranke in fašisti.

“

Pia Nikolič
foto: wikicommons

tembra leta 2014 je namreč ministrstvo 
križevniškemu redu v zameno za cerkev določi-
lo odškodnino v obveznicah Slovenske odškod-
ninske družbe. Tudi to odločbo je sodišče 
odpravilo.
   Ljubljanski župan Zoran Janković je že na-
povedal, da bo MOL odločitev ministrstva iz-
podbijala na sodišču, na tiskovni konferenci pa 
je Vaska Simonitija označil tudi za »škodljive-
ga za Ljubljano. To je dokazal tudi kmalu po 
vnovičnem prevzemu ministrovanja v letu 2020, 
ko je ministrstvo odpravilo pozitivno kulturno-
varstveno mnenje za projekt Bežigrajski športni 
park na območju Plečnikovega stadiona. Upra-
vno sodišče je odločilo, da je bila odprava pozi-
tivnega kulturnovarstvenega mnenja neupra-
vičena.«

Pomoč duhovnikom večja kot samozaposlen-
im
    Janševa vlada je med epidemijo koronavi-
rusne bolezni v šestem paketu protikoronskih 
ukrepov zagotovila verskim uslužbencem do 
700 evrov izredne pomoči. Medtem ko so mora-
li samozaposleni v kulturi zaradi neživljenjskih 
pogojev pridobivanja pomoči to v velikem ob-
segu vračati, kljub obsežnemu izpadu dohod-
ka, je bila duhovnikom in drugim delavcem 
pravzaprav podarjena. Do nje so lahko dostopali 
že med prvim zaprtjem pomladi leta 2020.
       Kritike so padale tudi na račun tega, da je 
Katoliška cerkev eno največjih podjetij v drža-
vi, ki bi lahko za svoje zaposlene poskrbela 
sama, saj je leto pred tem preko podjetja Met-
ropolitana ustvarila 7,5 milijona evrov čistega 
dobička. Če bi za pomoč zaprosili vsi katoliški 
duhovniki pa bi cerkev to ošibilo za dva milijo-
na evrov. Še vedno bi ji torej ostalo 5,5 milijona 
evrov čistega dobička.
    Država je že pred tem približno osemsto 
uslužbencem cerkve, med katerimi so poleg 
duhovnikov še cerkovniki, kuharice in hišniki, 
iz proračuna zagotavljala delno plačilo prispe-
vkov za socialno varnost.
     V sedmem paketu protikoronskih paketov je 
vlada predvidela še trajno dvakratno povišanje 
državnega kritja socialnih prispevkov za verske 
delavce, kar je utemeljila z besedami: »Verski 
uslužbenci z izvajanjem splošno koristnih dejav-
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je zavzemala za več soodločanja prebivalk in 
prebivalcev o razvoju mesta ter skupnostnega 
samoupravljanja.

Pričakovanja in naloge
Delavci v kulturi si želijo novega ministra, ki 
bi o področju dejansko nekaj vedel. Večina jih 
namreč trdi, da ne glede na to, kdo ministruje, 
vlade do kulture ohranjajo mačehovski odnos. 
Predvolilno soočenje, ki ga je Društvo Asoci-
acija organiziralo v Kinu Šiška in na katerem je 
nastopila tudi Asta Vrečko, pa je javnost kveč-
jemu razočaralo. Izgovorilo se je veliko pavšal-
nih trditev in izkazalo, da dejanskega vpogleda 
in rešitev nima nihče od zbranih na odru.
     Društvo Asociacija je zato oblikovalo nekaj 
smernic in dalo vedeti, da je vedno na voljo in 
pripravljeno pomagati. Poziva k zagotavljanju 
ustrezno formaliziranega dialoga z deležniki na 
polju kulture, strokovnim odločitvam in nas-
tavljanju strokovnih kadrov, transparentnosti 
odločitev, prekinitvi gonje proti nevladnim or-
ganizacijam v kulturi, obnovitvi pomanjkljivih 
in nesmiselnih državnih razpisnih mehanizmov, 
doslednemu izvajanju ukrepov in zasledovanju 
ciljev, okrepitvi socialnega položaja samozapos-
lenih, stabilizaciji temeljnih javnih medijskih 
institucij in podobno.
      Asociacija je pozvala še k ureditvi položaja 
Metelkove 6 kot edine zgradbe v javni državni 
lasti, ki je namenjena nevladnim organizacijam 
in ureditvi položaja Radia Študent, ki ima sta-
tus posebnega pomena, ki ga lahko prav kmalu 
izgubi. Zaradi zavlačevanja njihovega sicer mla-
jšega ustanovitelja Študentske organizacije Uni-
verze v Ljubljani, se namreč ne more sestati svet 
zavoda, katerega sestavo morajo zaradi evropske 
direktive spremeniti. Zavlačevanje s sejo s strani 
ŠOU pa lahko povzroči izgubo statusa za radio, “

KULTURA

Kaj čaka 
novo 
ministrico 
za kulturo?

Pia Nikolič
foto: tw/Asta Vrečko

V začetku tedna smo dobili novo minis-
trico za kulturo Asto Vrečko iz kvote 

stranke Levica, čeprav še ni jasno, ali bo 
članstvo stranke Levica na referendumu, 
ki ga bodo izvedli med svojimi člani, sploh 
potrdilo sodelovanje v vladi. 
    Po besedah Milana Mrđenovića, koordina-
torja lokalnega odbora Levice Koroška »Statut 
Levice določa, da se pomembne odločitve ne 
sprejemajo v ozkih, omejenih ali zaprtih kro-
gih izbrancev, temveč s konsenzom članstva, ki 
stoji za programom in delom stranke na terenu. 
S tem preprečujemo, da bi se odločitve spreje-
male mimo programa in mimo javnih obljub. 
Z drugimi besedami: Preprečujemo, da bi se 
Levici zgodilo to, kar se je zgodilo s SMC in 
Desusom. Z notranjim referendumom prepreču-
jemo korupcijo, ’šerifovanje’ in prevlado parti-
kularnih interesov. Izvoljeni predstavniki Levice 
se zavedajo, da zastopajo program stranke in 
ne sami sebe. Program smo člani že potrdili na 
kongresu. Zdaj potrjujemo koalicijsko pogodbo, 
ki je kompromisni predlog programov razno-
rodnih strank v bodoči vladi.«

Nova ministrica
Ministrica za kulturo naj bi vseeno postala 
Asta Vrečko, kuratorka, kritičarka in kusto-
sinja. Doktorirala je na Oddelku za umetnost-
no zgodovino Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, pred tem je kot mlada raziskovalka 
delovala na Oddelku za likovno pedagogiko 
Pedagoške fakultete v Ljubljani, kjer je danes 
docentka. Raziskovalno se ukvarja s slovensko 
in jugoslovansko umetnostjo 20. stoletja, sode-
luje z Galerijo Božidar Jakac na Kostanjevici na 
Krki in je nekdanja članica Delavsko-punkerske 
univerze, kasnejše Iniciative za demokratični 
socializem. Je namestnica koordinatorja stranke 
Levica Luke Mesca in koordinatorica strokovne 
skupine za kulturo ter članica lokalnega odbora 
Ljubljana, v katerem je pred časom opravljala 
tudi funkcijo koordinatorice.
      Veliko se je ukvarjala s temami privatizacije 
javnega prostora, pomanjkanja stanovanj, gen-
trifikacije in turistifikacije mesta, v katerem je 
delovala in v katerem i. V mestnem svetu se 

kar pomeni, da se morda ne bo mogel prijaviti 
na nekaj razpisov, ki so zanje ključnega pom-
ena, saj jim ŠOU vsako leto zniža financiranje. 
Zaradi zavlačevanja prav tako ne morejo izvesti 
razpisa za novega direktorja.
     Revidirati bi bilo potrebno še proračune v 
kulturnih institucijah, kot so Javna agencija 
za knjigo, ki jo vodi Dimitrij Rupel, Radiotel-
evizija Slovenija pod okriljem Andreja Graha 
Whatmougha, Moderne galerije pod direktorst-
vom Aleša Vaupotiča, Muzeja za arhitekturo in 
oblikovanje, ki ga vodi Bogo Zupančič in Muze-
ja sodobne zgodovine, ki ga vodi Jože Dežman. 
Zaposleni v vseh omenjenih namreč tožijo, da je 
denar po nastavitvi teh – prejšnji vladi ljubih – 
kadrov, prevečkrat odtekal v napačne žepe.
      Prihodnja leta bodo dokaj pestra. Novo 
Gorico v sodelovanju z Gorico čaka izvedba 
Evropske prestolnice kulture 2025, prihodn-
je leto bo Slovenija nastopila kot častna gostja 
na knjižnem festivalu v Frankfurtu, leto zatem 
še na sejmu v Bologni. Potrebno se bo odloči-
ti, ali bodo duhovniki in verski delavci lahko 
ohranili 100-odstotno financiranje prispevk-
ov za zdravstveno in socialno varnost ter ali 
bodo kipi iz parka Brdo ostali v Parku vojaške 
zgodovine Pivka. Čaka se na sprejetje novega 
zakona o avdiovizualnem sektorju, Radiotel-
eviziji Slovenija, muzejih in scenski umetnosti, 
pa tudi reforma Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo.
     Uršula Cetinski, direktorica Cankarjevega 
doma in predsednica Nacionalnega sveta za kul-
turo, ki so ji mnogi očitali popolno tišino med 
prejšnjim mandatom represije, pa je ob volitvah 
še dejala, da je potrebno med bistvene projekte 
prihodnjega mandata šteti gradnjo stavbe za 
NUK II, ideje za katero se vlečejo že od leta 
1989. 

Nova kulturna ministrica Asta Vrečko
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Zdaj, ko je za slovenski živelj nastopila 
svoboda in po besedah čelnika istoimens-

kega gibanja ljudje od sreče plešejo po ulicah, 
sem si zaželel videti ta fenomen v živo, a ga 
žal med namenskim sprehodom po Ljublja-
ni nisem ujel nikjer. Videl pa sem definitivno 
velik porast brezdomcev.
     Glede na ekonomske, gospodarske in politične 
obete je verjetno zadnji čas, da tudi sam začnem 
gledati za prosto mesto na ulicah, ki so že pre-
cej zasedene. Posledice maloumnih političnih 
odločitev zadnjih nekaj let so čedalje opaznejše. 
A kaj bi se sekiral, saj je potrebno le še malo 
potrpeti in bo. Sicer sem raznolikega stiskanja 
skozi življenje že zdavnaj sit in mislim, da bi si 
na osnovi tega že lahko zaslužil bonificirano de-
lovno dobo.
     Ker sta mi hoja in sonce povzročila napor, 
sem se odločil, da se usedem v eno od bleščečih 
se napajališč, ki se blesketajo na obrežju Lju-
bljanice in veselo vabijo turiste v svoj objem. 
Zaradi ksenofobnih misli sem si želel izbrati 
tak bar, v katerem bo čim manj turistov, pred-
vsem pa takšnega, v katerem bo denarnica lah-
ko preživela brez dolgotrajnih travmatičnih pos-
ledic. Ugledam prosto mizo in se poln upanja 
usedem.  
     Preden me opazi strežba, si ogledam okolico 
in opazim reklamni plakat, ki neumorno bolšči 
vame in mi sporoča, da je ponovno ugoden čas 
za nov, doživljenjski kredit, ki ga seveda nujno 
potrebujem. Umaknem pogled, ker me misel na 
sužnjelastniški odnos s kapitalisti ne navdihuje s 
čim pozitivnim, in slučajno pogledam za sosed-
njo mizo, kjer sedita dve dekleti, ki sta mojim 
očem zanimivejši kot propagandni plakat. Za 
trenutek celo slišim, o čem se pogovarjata. Gov-
orita o Majskih igrah. Kaj za vraga je že to? Saj 
res, celomesečni dogodek za mlade razmišljujo-
če ljudi, študente in ostal perspektiven kader. Če 
prav pomnim, je to nastalo enkrat v osemdesetih 
pod okriljem zadnjih izdihljajev jugoslovanske-
ga socializma. Ravno takrat, ko je na drugi stra-
ni Atlantika luč sveta ugledala kreditna kartica. 
Pogledam proti plakatu. Še vedno je tam in še 
vedno nepremično bolšči vame. V zadregi iz 

žepa potegnem še eno pogruntavščino osemde-
setih in v medmrežni brskalnik vpišem »Majske 
igre«, ker me pač zanima, kako in kaj ponujajo 
danes mlajšim generacijam v tem demokratič-
nem sistemu.
     Takoj opazim infantilni nagovor v obliki 
treh politično korektnih podobic, ki se imenu-
jejo Zabavko, Športko in Kulturko. Deluje-
jo mi primernejši za predšolske otroke kot za 
mlade razmišljujoče ljudi in naš bodoči visoko 
izobraženi kader, ki bo premikal meje. Dobro, 
brez dlakocepljenja in predsodkov, primernih za 
privilegiranega belega moškega srednjih let, ka-
mor me po zadnjih družbenih raziskavah uvršča 
in opredeljuje angažirana civilna družba.
    Naročim nizkokalorično brezglutensko tekočo 
osvežitev, pogledam program in kliknem na 
Zabavkota. Kam pa, saj sem vendar na svetem 
romanju v iskanju po ulicah plešočih ljudi. Ot-
voritev sem že zamudil, ampak resnici na ljubo 
res ne vem, kaj bi lahko počel z nastopajočimi. 
Še vedno isti zabavljači kot pred dvajsetimi ali 
tridesetimi leti? Ni pomembno, gremo naprej.
 Drugi dogodek. Ne poznam niti enega ben-
da oziroma ansambla, kot imajo nastopajoči 
zapisano pred imenom. Njihovo ime vpišem v 
YouTube in izvrže mi obilico narodnozabavnih 
videospotov z izrazito šovinističnimi naslovi. 
Rajši ne kliknem, saj sem vendar v javnosti in 
propagandni plakat me še vedno opazuje.
     Podrsam naprej. Še dve koncertni prireditvi, 
ki ne ponujata več narodnozabavne glasbe, am-
pak tisočkrat prežvečene in izpete bende, zased-
be, ansamble ... Pa ja, saj je logično. To je štu-
dentska zabava. Za pijane študente je vse dobro. 
Hm, ali nisem ravno prej pomislil na bodočnost 
in razmišljujoče mlade ljudi, ki gradijo svetlo 
prihodnost in ne na tolpo razuzdanih kapital-
istov? Mogoče pa Kulturko nudi kaj bolj vz-
podbudnega. Poezija, film, slikarska delavnica, 
dodatni koncerti. Mogoče pa bo. Nenadoma 
opazim napis punk pri enem od izvajalcev in 
avtomatično kliknem nanj. Odpre se mi opis 
dogodka, ki pravi: »Tričlanska pank skupina 
avtohtonih Velenjčanov, s katero se ni za šalit, 
kadar beseda teče o resnicah, mrzlem pivu in 

lepih ženskah, bo poskrbela za burno vzdušje in 
dvig morale.«
     Tega ne morem več gledati. Časi, ko so v 
menzi Študentskih domov v Rožni dolini avant-
gardno organizirali prve pank koncerte v Slo-
veniji, so že davno mimo. Ni več upanja, povozil 
ga je tank. Očitno ni več razlike med punkom 
in narodnozabavnimi ansambli. Misli prežame-
jo vprašanja kot so; Le kakšne generacije tvori 
ta naš sistem? Všečne? Bolje, da vse skupaj 
zaprem in športa niti ne pregledam. Ponovno 
ošvrknem vulgarno vabilo na ugodni doživljen-
jski kredit in pomislim, kam so šle vrednote več 
generacij, ki so včasih umirale za to, da so si 
izborile enakopravnost ali pa vsaj neko svetlejšo 
prihodnost od tiste, ki jim je bila na voljo pred 
tem. Živim v družbi, ki mi prodaja politično ko-
rektnost z oderuškimi obrestmi in mi nudi živl-
jenje v neoliberalističnem raju preko sužnjelast-
niškega delovnega razmerja.
     Družina in potomci so sveti. Za družino 
potrebujete bivališče, za bivališče potrebujete 
kredit, za odplačevanje kredita potrebujete služ-
bo in življenjski krog je uspešno zaključen. Če 
pa se vam v nekem trenutku zazdi, da gre vaše 
življenje v napačno smer, stopite do strokovn-
jaka, ki vam bo pomagal prebroditi te nečedne 
misli z dobrohotnimi kemičnimi substancami 
v obliki raznobarvnih tabletk, ki se jih najlaž-
je pogoltne z dušebrižno pridigo po nedeljskem 
kosilu. Nedvomno boste hitro otopeli in vaše 
življenje v službi kapitala bo minilo hipoma in 
brez občutkov.
     Ponovno premerim propagandni plakat, ki se 
čedalje bolj blešči v vsej svoji bedi in neumor-
no jemlje nova in nova življenja pod pretvezo 
navidezne obveze ter sreče. Pogledam ljudi oko-
li sebe in delujejo mi utrujeno, čeprav je veči-
na mlajših od mene. Morda imajo redne službe 
in kredite. Ali pa samo žurajo do onemoglosti. 
Verjetno kar vse skupaj, saj zastrupljanje z opo-
jnimi substancami navidezno pomaga prebroditi 
bedo realnosti iger brez meja. Svetla bodočnost 
je nedvomno pred nami ali kot je izjavil pro-
tagonist filma Osumljenih pet: »Največji trik 
hudiča je, da je prepričal svet, da ne obstaja.«“

Kako bom plesal, 
če sem bos?

Tomaž Gorkič
foto: wikicommons
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Pri 32 je bila na Festivalu slovenskega 
filma nagrajena z vesno za najboljši 

celovečerni film in najboljši scenarij. Leto 
kasneje je v kino prišel film Polsestra, nar-
ejen po scenariju, ki sta ga napisala skupaj 
z Damjanom Kozoletom, v katerem igra 
eno od glavnih vlog. Prihodnje leto jo čaka 
snemanje novega filma.
    Srečali sva se v skoraj poletnem vzdušju in 
ob večernem klepetu ob kokakoli spregovorili 
o ovirah in omejitvah, s katerimi se srečujejo 
mladi režiserji v Sloveniji.

Leta 2018 je bil prvič predvajan vaš reži-
jski celovečerni igrani prvenec Ne bom 
več luzerka. Je bila njegova splavitev 
enostavna?
     Ne, ampak sem imela pri tem kar srečo. 
Dobro je bilo to, da je ravno nekaj let pred tem 
Slovenski filmski center (SFC) uvedel poseben 
razpis za prvence, ki ga pred tem ni bilo, zato si 
se na razpisih potegoval v konkurenci s tistimi 
z veliko izkušnjami. Razpis za prvence je imel 
na voljo sicer manj denarja – še zdaj je tako – 
ampak je vsaj konkurenca realna in spodbudno 
je, da se zdijo sredstva dosegljiva. Celovečerni 
film je pravzaprav maraton, jaz sem ga odtek-
la kar hitro. Samo enkrat smo se neuspešno 
prijavili na razpis za razvoj, na tistem za real-
izacijo pa smo bili uspešni že v prvo. Prvenec 
je lahko narejen dokaj hitro in poceni, ko je 
scenarij že enkrat napisan. Ljudje pričakujejo, 
da je prvenec bolj osebno obarvan, kar je po eni 
strani lažje napisati, po drugi pa morda težje. V 
vsakem primeru pa mora biti tema nekaj, kar te 
res zanima, ker gre za dolg proces. Ko je film 
končan, je na vrsti še premiera, distribucija, 
festivali, na vprašanja o njem odgovarjaš še vsaj 
dve leti. Tragično je, če ti zmanjka motivacije, 
sploh zato, ker ni veliko ljudi, ki imajo možnost 

INTERVJU

Urša Menart, 
filmska režiserka

Pia Nikolič
txt&foto

delati filme, zato jo je fino izkoristiti, ko jo do-
biš. Celovečerni film je forma, ki je ne moreš 
narediti zelo hitro.

Vam je pri realizaciji pomagalo to, da ste 
delali s priznanim producentom Danijelom 
Hočevarjem?
     Ja, zelo. Že med študijem na akademiji sem 
velikokrat delala kot asistentka režiserka, pa 
tudi kasneje. Veliko sem delala z Metodom 
Pevcem. Začela sem pri njegovim TV fil-
mu Hit poletja, kasneje pa še večkrat. On je 
veliko delal s produkcijo Vertigo oziroma s 
Hočevarjem, ki sem ga tako spoznala. Dela-
la sem tudi na dokumentarnih filmih in nekaj 
manjših lastnih projektih, je pa bilo asistiranje 
na celovečercih zame najboljša šola. Tako sem 
spoznala ljudi, ugotovila s kom si želim ali ne 
želim delati v prihodnje, naučila sem se komu-
nicirati in podobno. Tega se ne moreš naučiti na 
akademiji. Iz prakse zdaj tudi vem, katere od-
ločitve mora režiser včasih sprejeti že kakšno 
leto pred snemanjem, kar je dobra podlaga za 
nastanek prvega projekta. Med nabiranjem iz-
kušenj me je Hočevar vprašal, če razmišljam o 
kakšnem projektu. Skupaj z režiserjem Dam-
janom Kozoletom, s katerim sem takrat tudi že 
sodelovala, sta mi nato pomagala, me motivira-
la in pospešila proces, da je nazadnje prišlo do 
filma Ne bom več luzerka.

Ste vmes razmišljali o sodelovanju s 
kakšnim drugim producentom?
      Ne, ker sem veliko delala z Danijelom. Zdel 
se mi je zanesljiv, zdelo se mi je, da mi zaupa 
in da lahko tudi jaz zaupam njemu. Dobro se je 
obneslo. Pri njem sem vedno imela občutek, da 
mu je najpomembneje, da bo film dober. Če-
prav nas je pri filmu sodelovalo veliko mladih, 
ki smo nekatere svetove šele odkrivali, nam je 

to pustil in nas pri tem podpiral.

Iz sveta filma slišimo veliko kritik, da so 
znani in starejši producenti edini, ki lahko 
dobijo sredstva na razpisih SFC.
      Res tako izgleda in morda je res kaj na 
tem. Problem je verjetno nastal, ko so se začeli 
pojavljati nedokončani projekti ali tisti, ki so 
se končali s tožbami. Nekajkrat se je namreč 
zgodilo, da se je od nikoder pojavil kakšen nov 
producent, ustvaril podjetje, se prijavil na raz-
pis z mogoče dobrim scenarijem, nato pa je ce-
loten projekt kreativno zašel v nekakšno črno 
luknjo. Pri tem ne mislim na te novejše produ-
centske hiše, kot sta December ali Temporama, 
ki ju sestavljajo ljudje, ki so začeli s kratkimi 
filmi, asistirali na večjih projektih in nato začeli 
svoje firme. Zanje verjamem, da danes zlahka 
konkurirajo starejšim producentom in da se jih 
tako tudi jemlje. Vem pa tudi, da obstaja želja, 
da nov producent najprej izkaže svojo zanesljiv-
ost, produkcijsko znanje, odnos do sodelavcev 
in uspešno izpelje nekaj projektov z manjšim 
proračunom preden se mu zaupa velik projekt. 

Kako enostavno je priti do pravih refer-
enc? Verjetno jih je zahtevala že prijava na 
razpis za prvence?
  To zna biti problematično. Na vseh razpisih  
se posebej točkuje tako producenta kot režiser-
ja. Zna se zgoditi, da se bo to kaj kmalu spre-
menilo, saj so pravilniki SFC ravno v poso-
dabljanju, z Društvom režiserjev smo se že 
udeležili nekaj strokovnih tribun na to temo. 
Točkovanje je lahko dvorezen meč. Po eni 
strani je logično, da le-to obstaja. Če bo nek 
režiser dobil veliko nagrad in bo njegov film 
gostoval na več festivalih, lahko predvidevamo, 
da njegov naslednji film ne bo totalen »flop« 
in da je sposoben narediti film, v primerjavi 
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z nekom, ki ni naredil še ničesar ali je naredil 
kaj katastrofalnega. Enako je s producentom. 
Vseeno govoriva o javnih sredstvih in vprašan-
ju zaupanja. SFC mora biti pri tem gospodaren, 
čeprav se to sliši grdo v navezavi z umetnostjo. 
Tako rabiš reference tudi za razpis za prvence, 
ampak si v konkurenci s preostalimi debitanti. 
Veliko je bilo tudi že govora o tem, kako pro-
ducentom omogočiti celovečerne prvence, ker 
se od njih – tako kot od režiserjev – pričakuje, 
da po tej lestvici splezajo postopoma. Po eni st-
rani lahko hitreje kot režiserji pridejo do izpel-
jave več manjših projektov, a tu se pokaže nov 
problem. Pri nas je kratek igrani film trenutno v 
veliki krizi, saj mu je podpora skoraj popolnoma 
upadla. RTV kratkih filmov ne financira in ne 
producira več, SFC pa je nazadnje podprl samo 
en igrani kratki film. Če torej ne štejemo štu-
dentskih filmov, kako naj si producent zgradi te 
reference? Če gre za debitantsko ekipo, bi lahko 
recimo dali več poudarka na scenarij in avtorsko 
vizijo. Hrvati so se pred dobrim desetletjem, ko 
je direktor HAVCa postal Hrvoje Hribar, pamet-
no odločili, da bodo izdatno podprli kratke 
filme mladih avtorjev. Iz tega so ustvarili celo 
generacijo uspešnih mladih filmarjev.

Potemtakem danes kot mlad režiser težje 
prideš do primernih referenc?

    Danes je sicer lažje priti do kruha, ker se 
snema veliko serij. Težje pa je, če hočeš snemati 
filme. Dosti ljudi dobi občutek, kot da ne moreš 
od diplomskega ali magistrskega filma nadalje-
vati drugače, kot da takoj posnameš celovečerni 
film. Največji problem imajo tisti, ki si želijo 
ustvariti bolj avtorski pristop in jim ni cilj reži-
rati Netflix serije, ampak bolj umetniške filme.

Ste tudi sami imeli tak problem ali ste se 
morali ukvarjati še z delom druge vrste, da 
ste lahko preživeli?
     Pravzaprav kar veliko režiram, ne rabim dru-
gega posla. Zdaj med pripravo za film delam še 
na televizijski dokumentarni seriji. Če ti uspe, 
da se projekt lahko financira že od faze razvo-
ja, lahko vmes nekaj časa živiš tudi od pisanja 
scenarija. 

Kaj pa vaši nekdanji sošolci iz AGRFT? So 
ostali v filmski umetnosti ali so se odpravili 
snemat reklame?
     Vsi kolegi si najbrž niso niti želeli režira-
ti samo filmov. Veliko ljudi hoče danes delati 
serije, ne festivalskih filmov. Enim so reklame 
prav pri srcu, to je v resnici sladek problem, pri 
katerem si dobro finančno podprt. Sama reklam 
ne snemam, pa ne zato ker sem vzvišena, am-
pak ker se tam ne znajdem zares. Parkrat sem 

poskusila, a menim, da to ni zame. To je precej 
drugačen svet. Tam se projekti hitro obračajo, 
hitro je zadovoljstvo po koncu projekta. Težko je 
potem od tam nazaj na celovečerni maraton, pri 
katerem morda še po štirih letih ne bo želenih 
rezultatov.

Kako vam kaže z naslednjim filmom? Se bo 
vse končalo po prvencu?
     Nikakor, sredstva na razpisu smo že dobili. 
Gre za film Vse, kar je narobe s tabo, ki se bo 
spet ukvarjal s stanjem milenijske generacije. 
To bo zgodba o dveh dekletih, ki se spoznata 
po spletu in postaneta najboljši prijateljici. Ena 
živi kot strežnica v Nemčiji, namesto da bi žive-
la svoje sanje, druga je s slovenskega podeželja. 
Spet delam s produkcijsko hišo Vertigo, ker smo 
se pri prvem filmu res ujeli. Snemali bomo ver-
jetno čez leto in pol. S takšno temo, ki še ni bila 
dobro obdelana v slovenskem filmu se mi zdi, 
da se da priti daleč.

Sliši se kot dobra priložnost za koproduk-
cijo?
Brez koprodukcije bomo v resnici poraženi. Ide-
ja je, da se del filma odvije na ravnem in megle-
nem zimskem Baltiku, ki bo deloval kontrast-
no na zeleno in razgibano slovensko podeželje. 
Morda bo morala biti na koncu kakšna druga 
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država, bomo videli. Slovenski film težko nas-
tane na lastnih sredstvih, razen če gre za pr-
venec. Daleč smo od tega, da bi lahko naredili 
film na nivoju Moči psa (Power of the Dog). 
Že to, da ne snemamo samo dveh igralcev v 
enem stanovanju, se z našimi proračuni skoraj 
težko izpelje. Povrh tega je dobro imeti kakšne 
sodelavce od drugod, da lahko lažje pobegneš 
klišejem, premešaš ideje. Če ni ravno zelo slov-
enska tema, pri kateri ne vidiš, kako bi lahko 
bil kdo koristen, je lahko sodelovanje zelo nav-
dihujoče.

Sami ste že bili navdih za nekatere. Koor-
dinator Levice Luka Mesec je leta 2018 
na Ljubljanski filmski festival (LIFFE) na 
ogled filma Ne bom več luzerka povabil 
vse poslance, da bi prikazal, kaj zmore 
slovenski film. Rekel je tudi, da ga lahko 
razumemo kot film o slovenskem filmu. Se 
tudi vam zdi tako? Se je od takrat kaj spre-
menilo?
    Na boljše zagotovo ne. SFC ima le malo več 
denarja kot takrat, čeprav se je vse ostalo po-
dražilo. Vmes se je zgodilo še stradanje oziro-
ma izčrpavanje filma s strani države, problemi z 
RTV in tako dalje.

So zaradi tega kateri projekti zamaknjeni?
     Marsikateri projekt, snemanje ali distribuci-
ja so se prestavili, a to ni le slovenski problem. 
Države, ki podpirajo kulturo, so z dodatnimi 
spodbudami poskusile ohraniti svoj avdiovizu-
alni sektor pri življenju. Pri nas pa je bila popol-
na finančna blokada. Snemanja so se zamaknila 
za eno leto ali več. Zdaj, ko je situacija s kov-
idom boljša, pa se bo v kratkem času posnelo 
veliko filmov, tudi tisti za nazaj. Ni pa toliko 
ekip ali opreme na Viba filmu. Težje je priti na 
festivale, ker so v konkurenci filmi za zadnja tri 
in ne eno leto.

Si vsi izposojate opremo z Viba filma?
     Ni nujno, ampak je to del javne strukture. 
Veliko ceneje je vse dobiti tam kot na trgu, ra-
zen mogoče kakšne res specifične stvari. Hkrati 
Viba film sodi pod del financiranja SFC, pri ka-
terem se ne izmenja denar, ampak storitve.

Se je tudi to podražilo zaradi inflacije?
     Tega ne vem. Vem da so dražje ekipe in 
neumno kot se sliši, dražji so sendviči, cater-
ing, najem lokacij, kostumi, rekviziti. Narasli 
so honorarji tehničnih ekip. V resnici najmanj 
rastejo honorarji glavnih kreativcev – režiserjev, 
scenaristov, direktorjev fotografije … Med epi-
demijo, ko je snemalo malo ljudi, si lažje prišel 
do opreme, a bili so drugi problemi. Filmarji so 
se zelo držali kovid protokolov, nekaterih se še 
vedno držijo. Šlo je za skoraj nepomembne de-
tajle, a tu je bilo veliko dodatnega časa in denar-
ja, več kombijev zaradi distance, več prostora za 
hranjenje, nenehno razkuževanje in testiranje. 
Proračun za film pa se ni bistveno dvignil že 
deset let.

Obljube o proračunu v višini 11 milijonov 
evrov pa oblastniki še vedno niso izpolnili.

    Nazadnje sem slišala, da je film dobil celo 
mesto v koalicijski pogodbi. To je nova vrsta 
obljube, ki je še nismo slišali. Nove ministrice 
še ni, zato ostajamo previdno optimistični. Teh 
11 milijonov ni neka utopija, toliko bi potre-
bovali, da bi vse normalno funkcioniralo. Če si 
želimo še razvoja, v katerem bi avdiovizualna 
produkcija res kaj pomenila, bi potrebovali 20 
milijonov evrov. Morda se nam zdi veliko, a če 
primerjamo s kakšno bedarijo, kot so oklepni-
ki, ki jih ne bo rabil nihče, je to še kar smešen 
znesek.

Koliko denarja bi potrebovali za film, pri ka-
terem ne bi rabili paziti na denar?
     Težko je reči, ker to podzavestno upoštevamo 
že pri pisanju scenarija. Da se mora film dogaja-
ti danes ali najdlje v 90. letih je nekje v nas. Ni 
razloga, da naš proračun za igrani celovečerec 
ne bi bil primerljiv s tistimi povprečnimi pro-
računi iz evropskega filma, ker pri nas ni nič za-
res cenejše kot drugod po Evropi. Kosovo, Črna 
gora in Makedonija, ki imajo res mlade filmske 
institucije, nas bodo kmalu prehitele. Morda so 
proračuni, ki jih te države namenjajo za film, 
nekoliko nižji od našega, ampak pri njih je res 
ceneje posneti film, če naš BDP primerjamo s 
povprečnim proračunom za celovečerni film, 
smo v Evropi gotovo zadnji. Če bi lahko imel 
posamezen film povprečni evropski budžet, 
nekje med 2 in 3 milijoni evrov, bi zelo pros-
perirali. Od SFC lahko danes za prvenec dobiš 
okrog 300.000 evrov, kar je super, a ti ta prostor 
ne daje perspektive, da bo tvoj deseti film dobil 
kaj več kot pol milijona, kar je samo po sebi pre-
malo. Zato potrebuješ koprodukcije, da prideš 
vsaj do milijona.

Se vam zdi bolje, da bi naredili kot tisto 
leto, ko so vsa sredstva namenili le enemu 
filmu – Circus Fantasticus?
      Danes je preveč avtorjev, da bi se mi to zdelo 
smiselno. Tedaj se je govorilo o slabih scenar-
ijih. Gotovo se je poznalo, da desetletja nismo 
imeli študija scenaristike, ki kot podiplomski 
program obstaja šele nekaj let. Problem je tudi, 
da se po razpisu za prvence vprašaš, ali bodo ti 
ljudje lahko naredili drugi, tretji, četrti film, saj 
se vsako leto konkurenci uveljavljenih režiserjev 

tako pridružita še eden ali dva. Tem ljudem je 
treba ponuditi perspektivo.

Proračuni ostajajo isti, na Festivalu sloven-
skega filma pa imamo zadnjih par let rdečo 
preprogo. Je to primeren odsev scene?
     Zadnji dve leti me ni bilo tam, a to je seveda 
neprimerno. Uspešni festivali, na katerih je film 
pomemben, niso uspešni zaradi rdeče preproge. 
To lahko daš zraven, ko 84 stvari pred tem delu-
je. To z umetnostjo nima veze.

Bi bila ena od možnih rešitev za slovenski 
film ukinitev SFC in prestavitev celega se-
ktorja nazaj pod Ministrstvo za kulturo? 
Nekaterim gre v nos že to, da morajo kot 
edini v Evropi plačati že prijavo na razpis?
    Nekoč je že bilo tako, a mislim da nočemo 
nazaj. Seveda ima SFC v svoji strukturi in 
delovanju šibkosti, a vsi ti problemi bi se z 
njegovo ukinitvijo le pomnožili. Kar potrebu-
jemo, je več neodvisnosti od ministrstva, in-
stitucijo, ki bo samostojna, strokovna, močna, 
bo imela denar in znanje, ki se bo ukvarjala tudi 
s tem, kako film približati publiki. Pa tudi, da bo 
imela zaupanje države in državljanov. Ker drža-
va SFC več kot očitno ne zaupa. Pa ne govorim 
le o vladi v odhajanju, cel odnos je čuden. Kot, 
da je ministrstvo starš, ki kontrolira vrtčevskega 
otroka, mu vsak dan pripravi copatke in mali-
co, ta pa mora pokazati, ali si je umil roke, da 
dobi neko mizerno žepnino. Od časov, ko je 
bil še Filmski sklad, so se ene stvari res izbol-
jšale. Takrat financiranje koprodukcij in razvo-
ja ni bilo dobro urejeno. Nismo pa še tam, kjer 
bi lahko bili ali bi morali biti, da bi se recimo 
primerjali s Hrvaško. Potrebujemo nove pravil-
nike SFC, nov zakon o avdiovizualnem področ-
ju, novo delovno zakonodajo in urejeno avtorsko 
pravo. To, da se snema petkrat dvanajst ur na 
teden seveda ni legalno, a s tem sami kršimo 
zakon, ker smo vsi samozaposleni. Še bolj ga 
kršijo ljudje, ki snemajo reklame. Upam, da bo 
prihajajoča vlada pripravljena narediti kaj v zve-
zi s tem. Zamujamo z implementacijo evropskih 
direktiv. Obljubljenih 11 milijonov pa čakamo 
že tako dolgo, da bo to že zelo malo denarja, ko 
bo do tega prišlo. Ker proračuni rastejo povsod, 
razen pri nas. To je pač dejstvo. “
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Anja je svojega partnerja, s katerim  
imata dvomesečnega dojenčka, spoznala 

na spletni aplikaciji za zmenke Tinder. Leto 
po tem, ko se je razšla s partnerjem, s  
katerim imata otroka, se je odločila, da je 
čas, da začne zopet hoditi na zmenke.
     »Sestra je svojega moža spoznala prek Tin-
derja, zato sem se odločila, da poskusim tudi 
sama. Zvečer sem si ob kozarcu vina in pomoči 
prijateljice ustvarila profil z izmišljenim imen-
om in sliko samoroga. Tako sem drsala skozi 
ponudbo – sami mišičnjaki … Kaj pomeni na-
pis »samo ONS«, mi je povedala sestra. Tega si 
nisem želela,« svoje prve izkušnje opisuje Anja.

Tinder – od seksa do ljubezni
Aplikacijo se je od začetka povezovalo pred-
vsem s hitrim dostopom do novih partnerjev 
za seks. Čeprav je vedno več parov, ki se danes 
spoznajo preko Tinderja, ima še vedno nega-
tivno konotacijo. Verjetno ima prav zato več 
moških pod opisom napisano: »Lahko lažem, 
kje sva se spoznala.«
Kljub temu da je vse težje partnerja spoznati na 
cesti, na kavi, v trgovini in so nam aplikacije 
vse skupaj olajšale, se zdi, da se ljudje tega še 
vedno sramujemo. Kot bi bilo spoznavanje na 
spletu še vedno rezervirano za zgube, za tiste, 
ki niso sposobni ogovoriti simpatičnega človeka 
na ulici.

Katalog izbire ali ravno prav podatkov?
Tinder za ustvarjanje profila zahteva dve sliki, 
ime, starost in lokacijo. V nastavitvah si lahko 
določiš razpon let in kilometrov in vstopiš v 
veleblagovnico – iščeš partnerja, med tem, ko 
ležiš na domačem kavču in po ekranu drsaš levo 
in desno. Levo, če ti nekdo ni všeč, desno, če 
ti je.
Na podlagi dveh slik in kratkega opisa (če je 
seveda na voljo) se odločiš, ali ti je nekdo dovolj 
všeč, da mu daš priložnost za klepet. Na prvi 
pogled je aplikacija narejena zelo površinsko – 
kako boš pri tako malo podatkih lahko precenil, 
ali gledaš ljubezen svojega življenja? A če zares 
pomislimo – ko se z nekom spoznamo na primer 
v knjižnici, se na podlagi videza in par izrečenih 
besed odločimo, ali mu bomo dali priložnost, da 
nas bolje spozna. Zato konec koncev stereotipno 
mnenje, da je Tinder zgolj površinska aplikaci-
ja, ne pije vode – več kot očitno smo ljudje v 

Petra Znoj
foto: pixabay

prvi vrsti površinska bitja. 

»Jaz sem tukaj. Lahko nehaš iskati.«
Kot vse na spletu, je tudi Tinder v veliki meri 
olepšana različica realnosti. Na fotografijah so 
vsi amaterski, a zelo resni športniki – večina 
profilov ima slike iz pohodov, hribov, plezan-
ja, košarke, nogometa … Prav tako vsi potuje-
jo, uživajo v življenju, nekaj jih ustvarja, slika, 
pleše, doma imajo zanimive domače živali in 
aktivno govorijo več jezikov. 
Slike so »popravljene«, slikane pod pravim ko-
tom, s sončnimi očali in širokimi nasmehi. Vse, 
česar smo navajeni iz vseh ostalih socialnih om-
režij, se pojavlja tudi tukaj. 
Opisi so polni presežnikov ali prepisanih citatov. 
Ljudje se predstavijo v najlepši luči – negativnih 
lastnosti ni. Skoraj bi lahko rekli, da je spozna-
vanje prek spleta nekakšen razgovor za službo. 
Poizkus, koliko ljudi bo kupilo tvojo osebnost in 
tvojo podobo.

Realnost je drugačna
Vse lepo in prav, če nam »popolne« fotografije 
in ekstremni opisi prinašajo uspeh pri ujemanjih 
z nasprotnim spolom na platformi, a za končni 
uspeh je to šele začetek. Vse kar smo o sebi 
»prodali« na profilu, naj bi se zrcalilo potem 
tudi na zmenkih v živo.

Realnost je lahko potem precej drugačna. Fo-
tografije postanejo resnični obraz, opisanim 
pozitivnim lastnostim se pridružijo tudi nega-
tivne. 
Vendar kljub temu da obstajajo možnosti, da na-
letiš na povsem drugačnega človeka, kljub temu 
da je vedno več spletnih prevar in kljub temu da 
ima spoznavanje na spletu še vedno nekakšno 
negativno stigmo, popularnost aplikacije raste. 
Trenutno ima na dan po vsem svetu več kot dva 
milijona ogledov. 

Včasih digitalni svet poveže resnično ljubezen
Anja se je ravno zaradi razloga, da ne želi part-
nerja, ki mu bo všeč samo zaradi videza odloči-
la, da ne naloži svoje slike, temveč sliko sam-
oroga. »Zame je pomembno, da se povezava ne 
ustvari na podlagi videza, ampak ujemanja v 
razmišljanju in razumevanju drug drugega. V 
tretje sva se tako povezala s sedanjim partner-
jem. Ko sva si začela pisati, ni vedel ne kdo sem 
ne kakšna sem,« opisuje Anja.
Ko sta se končno dobila na zmenku, je bil to na-
jdaljši zmenek v njenem življenju. »Čez 14 dni 
se je preselil k meni in k otrokoma. Sedaj sem 
zaročena in po novem smo petčlanska družina z 
dvomesečnim dojenčkom. Boljšega partnerja si 
ne bi mogla želeti. Je točno to, kar sem si žele-
la,« svojo pravljico zaključi Anja. “

Tinder tržnica: 
Od seksa 
do poroke
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DRUžBA

Šport je socialna dejavnost, ki mladim vce-
plja tekmovalnost, žrtvovanje, vztrajnost 

in bojevitost. Otroci so od malih nog pogojeni 
z občutkom zadovoljstva ob zmagah, ko pa 
izgubijo se počutijo ponižane in premagane, 
ne le v tekmovalnem, ampak tudi v človeškem 
smislu. 
     Mediji so polni zgodb o uspehih elitnih šport-
nikov, ki so bili v tekmovalni šport vključeni 
zelo zgodaj, zato se je razširilo prepričanje, da 
je potrebno sinove in hčere čim hitreje vključiti 
v specializirane tekmovalne oblike športa. Ne-
malokrat začnejo otroci s treningi v nižjih razre-
dih osnovne šole, tudi zaradi ambicij staršev, ki 
so prepričani, da je prav njihova hčerka nasledn-
ja Serena Williams. Starši iščejo najboljše tren-
erje in klube doma in v tujini, vlagajo ogromno 
denarja in časa, saj menijo, da je to najboljša 
naložba v otroka. 
     Večkrat je bila že slišana zgodba o vzponu 
tenisača Novaka Đokovića. Njegova starša sta 
bila inštruktorja smučanja, ki sta tik ob smučišču 
odprla restavracijo, kar pa ni bilo dovolj za fi-
nanciranje sinove teniške kariere. »Morali smo 
si sposojati denar, čeprav sva imela z ženo sol-
idne prihodke za takratne razmere. Za posojila 
smo morali vračati oderuške 10- do 15-odstotne 
mesečne obresti. Kriza je bila včasih tako huda, 
da naslednje jutro nismo imeli za najbolj os-
novne življenjske dobrine. Z ženo sva morala 
prodati vse zlato, kar smo ga imeli doma,« je 
težavne začetke in požrtvovalnost za sinov us-
peh opisal Novakov oče Srđan Đoković. 
     Čeprav so – razumljivo – v medijih izpostavl-
jeni uspešni primeri, kot sta Đoković in Wil-
liamsova, pa raziskave v športni znanosti ravno 
nasprotno kažejo, da je povezanost športnega 
uspeha otrok in mladostnikov, mlajših od 15 let, 
z uspešnostjo v članski kategoriji negativna, kar 
pomeni, da bolj ko so športniki uspešni v ob-
dobju osnovnega šolanja, manjša je verjetnost, 
da bodo uspešni tudi po 20. letu. Starše je težko 
prepričati, da kljub temu da njihov otrok ne 
blesti v kadetskih in mlajših selekcijah, to še ne 
pomeni, da ga ne čaka vrhunska članska kariera. 
Svetovna rekorderka v skoku s palico Yelena 
Isinbaeva, ki je osvojila vse naslove in osvajala 
kolajne na vseh največjih svetovnih tekmovan-
jih, je recimo iz gimnastike v atletiko prestopila 
šele pri 15 letih.
    Tisti, ki jim uspe preboj v vrhunski, profe-
sionalen šport pa imajo pogosto časovno precej 
omejeno kariero zaradi fizične in psihične in-
tenzivnosti tekmovanja. Profesionalni športniki 
v večini primerov že po tridesetem letu začne-

jo razmišljati o koncu športne poti, saj telo ne 
zdrži več silovitih fizičnih naporov. Raziskave 
kažejo, da se v ekipnih športih največ šport-
nikov upokoji med 33 do 39 leti starosti. Ra-
zlogi za prekinitev so različni. Poškodbe, up-
adanje športnih rezultatov, zdravstvene težave 
ali družinske obveznosti. Razlog je lahko tudi 
pomanjkanje motivacije. 
     Zelo mlada, pri 22 letih, se je zaradi po-
manjkanja motivacije upokojila francoska pla-
valka Laure Manaudou. Osvojila je komplet 
medalj z olimpijskih iger, tri naslove svetovne 
prvakinje in še devet zlatih medalj na evropskih 
prvenstvih. Padec motivacije se je pokazal že 
leta 2008, ko je v intervjuju rekla, da se ji zdijo 
treningi prezahtevni. Leto pozneje se je upoko-
jila. Seveda pa obstajajo tudi športne panoge, v 
katerih praktično ni starostne omejitve. Strelec 
Rajmond Debevec je denimo še pri 57 letih 
našel motivacijo za trening in tekmovanje. 
     Posamezniki, ki so od malih nog absolutno 
osredotočeni le na športno vlogo, so pogosto 
izpostavljeni težavam ob prilagajanju na konec 
športne kariere in življenje po njej. Študije z 
drugih področij psihologije kažejo, da je močna 
identifikacija s športno, tekmovalno vlogo lah-
ko dejavnik tveganja za težavnost prilagoditve 
na drugo vlogo po končani karieri, ko je človek 
še relativno mlad. Znajde se v situaciji, ko 
mora iskati službo in osmisliti svoje življenje 
izven športa. Profesionalni športnik ima nam-
reč jasno predpisan dan. Zjutraj vstane ob isti 
uri, točno ve kaj bo jedel, kdaj ima prvi tren-
ing, kdaj drugega, kaj bo vmes počel. Jasno ima 
določene in izmerljive cilje, tiste na treningu 
in potem na tekmi. V profesionalnem športu, 
ki zahteva stalno visoko stopnjo telesne in psi-
hične pripravljenosti, je vidik varnosti in zdrav-
ja pri športnem delu še posebej problematičen. 

Praviloma fizična narava športa pomeni, da so 
poškodbe na »delovnem mestu« pri športnikih 
pogostejše kot pri večini drugih ljudi. Večino-
ma se ta vidik, sploh pri tistih dobro plačanih 
profesionalcih, spregleda, saj se pričakuje, da 
zaradi visokega plačila prenašajo velik fizični 
in psihični stres. Mnogi športniki, od katerih 
se nenehno zahteva doseganje visokih fizičnih 
standardov in športnih dosežkov, se po koncu 
kariere odločijo postati trenerji, agenti, skavti 
ali v kakšni drugi funkciji ostati v športu, saj so 
vajeni določenega načina življenja in jim zgolj 
šport prinaša zadovoljstvo. Poleg športnikov, ki 
tekmujejo na najvišji ravni v komercialno za-
nimivih športih, je veliko tistih, ki potrebuje-
jo pomoč države, sploh po prenehanju športne 
kariere. Pri nas je v veljavi dodatek k pokojnini 
za delo in izjemne dosežke na področju špor-
ta. Do dodatka so upravičeni vrhunski šport-
niki z osvojenimi medaljami na olimpijskih ali 
paraolimpijskih igrah, na olimpijadi gluhih, na 
šahovski olimpijadi ali na svetovnih prvenstvih 
v olimpijskih disciplinah ter športniki dobit-
niki Bloudkove nagrade za življenjsko delo ali 
vrhunski mednarodni športni dosežek. 
     V športu je močno prisotna želja po raz-
voju, kar je osnovna težnja vsakega človeka, 
še posebej mladega. Zato se zdi športno ude-
jstvovanje mladih nekaj tako naravnega. Ko je 
športne kariere enkrat konec, pa se športnik 
znajde v navadnem življenju, kjer je merlji-
vosti uspešnosti izredno malo. Takrat je treba 
športnika preusmeriti tudi v druge stvari, ki mu 
lahko prinašajo podobne občutke, kot recimo 
novi hobiji, služba in tudi to, da se ob prednos-
tih zave tudi pomanjkljivosti športa, predvsem 
njegove neusmiljene storilnostne naravnanosti, 
ki pušča fizične in psihične posledice pri mla-
dih ljudeh. 

Pri tridesetih že v pokoju

Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer
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V Sloveniji obstaja program mladih ra-
ziskovalcev, katerega namen je prido-

biti najboljše študente, da štiri leta posvetijo 
raziskovanju in nato morda tudi nadaljnji 
akademski karieri. Program financira Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost. 
     Plače, ki jih prejemajo mladi raziskovalci, 
so se od leta 2008 dvignile le enkrat in se ne 
usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov, kar 
predstavlja vse večjo stisko raziskovalcev. Na-
jkakovostnejši akademski kader, ki bo sčaso-
ma zasedel mesta profesorjev na fakultetah, se 
trudi preživeti iz dneva v dan, medtem ko naj 
bi dosegali vrhunske znanstvene dosežke. Prob-
lematika nizkih plač mladih raziskovalcev je 
povezana s stagnacijo plač v visokem šolstvu 
nasploh. Mladi raziskovalci so na začetku študi-
ja povabljeni na sprejem k predsedniku države, 
kjer jih ta v svojem značilnem vzhičenem na-
govoru označi za elito znanja, medtem ko je 
delo te »elite« ovrednoteno s podpovprečnimi 
plačami.
    Leta 2008 je neto plača mladega raziskovalca 
znašala skoraj 110 odstotkov povprečne plače, 
danes pa znaša le še približno 80 odstotkov. 
»Neto mesečna plača mladega raziskovalca 
tako danes le za dobrih deset odstotkov presega 
neto mesečni zaslužek študenta z osemurnim 
delavnikom, ki dela za minimalno študentsko 
urno postavko,« so pojasnili v pobudi skupine 
mladih raziskovalcev z različnih fakultet lju-

bljanske univerze. Zaradi vse višjih življenjskih 
stroškov, predvsem dražjega goriva, hrane in 
zlasti naraščajočih najemnin nekateri mladi 
raziskovalci poleg svojega raziskovalnega dela 
opravljajo še druga dela, da si zagotovijo dovolj 
finančnih sredstev, da lahko živijo v najemniških 
stanovanjih ali sobah glavnega mesta. 
     Za gospodarstvo so najzanimivejši tehnični in 
naravoslovni študiji, zato javne ustanove čedalje 
težje pridobivajo mlade raziskovalce, saj plače 
niso primerljive s tistimi v zasebnem sektor-
ju. Problem se jasno izrisuje: Najboljši mladi 
kadri, ki bi z raziskovalnim delom prispevali k 
razvoju znanosti in inovacije ter kasneje postali 
izobraževalci novih rodov, se hitro po zaključku 
študija preselijo v gospodarstvo ali tujino. Drža-
va bi morala tem ljudem zagotoviti plače, ki za-
doščajo za normalno preživetje in so vsaj blizu 
plačam v zasebnem sektorju. 
    V pobudi mladih raziskovalcev so opozorili, 
da v primeru nadaljnje stagnacije plač mladi ra-
ziskovalec ne bo več »prestižna raziskovalna po-
zicija, za katero se potegujejo najboljši študentje, 
temveč bodo zanjo lahko kandidirali le še bolje 
situirani posamezniki, ki si takšno podplačano 
zaposlitev lahko privoščijo.« Program mladega 
raziskovalca pa po mnenju nekaterih ni glavni 
problem oziroma je problematičen obseg finan-
ciranja, kar gre na račun podoktorskih projek-
tov, saj je doktorandov pri nas relativno veliko, 
zato je njihovo zaposlovanje oteženo. Nadalje 

je težava tudi v tem, da slovenski akademski 
odločevalci ovirajo obstanek v akademski sferi 
tudi tistim mladim, ki si tega želijo. Velikokrat v 
akademskem svetu ni prostora za mlade nadar-
jene in entuziastične ljudi, saj ga zasedajo ljudje, 
ki imajo službo zagotovljeno do upokojitve, in 
to ne glede na njihovo produktivnost. 
     Raziskovalci, ki so se odločili, da zapustijo 
Slovenijo, navajajo kot razlog omejenost znan-
stvene infrastrukture. Tako znotraj ožjega znan-
stvenega področja ne obstaja več institucij, ki bi 
se ukvarjale s podobno problematiko. Poudar-
jajo, da ne gre za to, da bi bil nivo znanosti v 
Sloveniji prenizek in bi morali bežati drugam, 
gre predvsem za pridobivanje izkušenj in znan-
ja v različnih delovnih okoljih. Če se mladi ra-
ziskovalec ukvarja z določenim problemom na 
določenem institutu, ponavadi v Sloveniji ne 
obstaja še en ali celo več institutov, kjer bi lah-
ko nadaljeval svojo znanstveno pot po zaključku 
doktorskega študija.
      Mladi raziskovalci gredo v tujino v prvi 
vrsti opravljat delo, ki ga doma ne bi mogli. Ide-
ja podoktorskega usposabljanja v tujini je, da 
se naučijo nečesa novega in znanje prinesejo v 
domače okolje. Boljša opremljenost inštitutov 
in višje plače v tujini se slišijo zelo mamljivo in 
razumljivo je, da se mladi z bolje opremljenega 
inštituta in višjo plačo ne želijo vrniti domov, a 
veliko mladih bi se vrnilo domov, če bi država 
ustvarila pogoje, predvsem možnosti zaposlitve, 
ki so pri nas zelo omejene. Še posebej je težko 
najti redno zaposlitev za nedoločen čas, ki zag-
otavlja finančno varnost. 
     Večina mladih znanstvenikov po opravljenem 
doktoratu dela pri različnih projektih, ki trajajo 
le nekaj let, potem pa je njihova zaposlitev od-
visna od ponovne pridobitve sredstev. To se lah-
ko vleče tja do petdesetega leta, kar je za mlade, 
ki si želijo varno prihodnost, zelo neprivlačno in 
nespodbudno. 
     Država sicer poskuša z raznimi programi 
mlade raziskovalce in znanstvenike vzpodbu-
diti, da se vrnejo iz tujine. Program Aleša De-
beljaka za povezovanje slovenskega znanja in 
inovacij je oblika sistemske finančne podpore 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost, ki 
ima za cilj vračanje uspešnih slovenskih mlajših 
znanstvenic in znanstvenikov iz tujine ter ude-
janjanje njihovih raziskovalnih aktivnosti v do-
mačem okolju. Slovenski znanstveniki iz tujine 
lahko zaprosijo za raziskovalni projekt, ki bo 
omogočal zaposlitev in kril stroške vzpostavitve 
raziskovalne ekipe v trajanju do treh let v višini 
100.000 evrov letno. 
     Južnoevropske države bi morale proizvajati 
produkte z visoko dodano vrednostjo, da bi si 
zagotovile dolgoročno in stabilno rast. Odteka-
nje njihovih najbolj sposobnih mladih kadrov 
pa izboljšave v družbeni strukturi in inovacije 
v gospodarstvu otežuje. Obstaja torej nevarnost, 
da bi države, ki jih bo najbolj prizadel odliv 
mladih izobražencev, obtičale v ekonomskem 
modelu, ki temelji na poceni in nizko izobraženi 
delovni sili in je v podrejenem, vazalskem od-
nosu do najbolj razvitih držav, kamor so se pre-
selili ti izobraženi mladi ljudje, ki so jih domače 
države večinoma izobrazile na svoje stroške. 

Lepo je v tujini 
biti mlad 
Simon Smole
foto:wikicommons
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Hana Radilovič

Študentsko organiziranje je mogoče raz-
umeti kot državo v malem: Študentska 

organizacija Slovenije (ŠOS) pobira svoje 
davke v obliki koncesijske dajatve od štu-
dentskega dela. 
    Od vsakega evra, ki ga dijaki in študenti 
zaslužijo prek napotnice, gre 3,8 % študent-
skemu organiziranju, kar nanese okoli 11 mili-
jonov evrov letno. ŠOS nato večino sredstev 
razdeli svojim entitetam: Študentski organizaci-
ji Univerze v Ljubljani (ŠOU) – 3,5 milijona 
evrov; Študentski organizaciji Univerze v Mar-
iboru (ŠOUM) – 2 milijona evrov; Študentski 
organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP) 
– 700 tisoč evrov; in študentskim klubom prek 
Študentske organizacije lokalnih skupnosti 
(ŠOLS) in Zveze študentskih klubov Slovenije 
(ŠKIS) – 3,5 milijona evrov. 
     Druga značilnost te države v malem je, da ima  
svoje »državljane«: Vsi s statusom študenta v 
Sloveniji so samodejno člani študentskih organ-
izacij in imajo pravico, da kandidirajo in volijo 
na volitvah, ki se dogodijo vsaki dve leti. Pri tem 
na ŠOU, ŠOUM in ŠOUP hkrati volijo pred-
stavnike v študentski zbor (podoben državnemu 

“

je tedanji direktor Vili Granda pričel s sporni-
mi nepremičninskimi posli, ki jih je študentska 
opozicija v študentskem zboru javno kritizirala, 
njegov zgled pa je prisoten še do danes v tretjem 
mandatu direktorja ŠOU Andreja Klasinca. Ta 
za ŠOU trdi, da je samo »na pol javna oseba«, 
četudi se je leta 2019 Zakon o skupnosti štu-
dentov, s katerim državni zbor sploh dodeljuje 
študentskim organizacijam pogoje obstoja, spre-
menil na način, da jasno opredeljuje študentske 
organizacije kot osebe javnega prava. Klasinc 
pa po drugi strani plačuje nerazumno visoke 
zneske (več kot 5000 evrov na mesec) za pravne 
storitve Odvetniške družbe Grešak, ki novinar-
jem, ko zahtevamo poročila ŠOU, zatrjuje, da 
je ŠOU oseba zasebnega prava in nam zato ni 
dolžna posredovati dokumentov. Podobne, v 
nadaljevanju opisane, izkušnje imamo tudi s 
ŠOUM in ŠOUP.
      Klasinc vidi ŠOU kot zasebno podjetje, 
čeprav se financira iz davka, torej iz javnih 
sredstev. Posledično ne vidi težave v tem, da 
odreka sredstva Študentski organizaciji ljudske 
tehnike (ŠOLT) in Radiu Študent. Niti v tem, 
da mimo študentskega zbora iz finančne rezerve 

Kam gredo 
študentski davki?

DRUŽBA

soba pobega in tako dalje. Na ta način se javna 
sredstva kanalizirajo v zasebne žepe, študenti pa 
namesto tega, da bi si s svojimi davki financirali 
brezplačne storitve in dejavnosti, ki jih na trgu 
preprosto ni, plačujemo karte po 40 in več evrov 
za turistične izlete v organizaciji podjetij nek-
danjih študentskih funkcionarjev, ki tako služijo 
na naš račun.
     ŠOUP se je, na drugi strani, prav tako že 
davno odpovedal časopisu in radiu Kažin, eden 
od njegovih zavodov, Villa Domus, pa prav tako 
deluje zgolj kot način, da s podvajanjem komer-
cialne dejavnosti in preplačevanjem podjetij 
nekdanjih funkcionarjev ŠOUP javna študent-
ska sredstva pretakajo k zasebnikom. Direktor 
organizacije je bil od njene ustanovitve pa do 
leta 2017 Sebastjan Kokl, sicer tudi zastopnik 
zavoda Villa Domus. Skupaj z Goranom Samb-
tom, nekdanjim predsednikom nadzornega sveta 
ŠOUP je bil Kokl leta 2017 obsojen v sodnem 
postopku zaradi suma zlorabe položaja ter pon-
arejanja in poneverbe poslovnih listin, nato pa 
ga je skupaj z Goranom Sambtom, nekdanjim 
predsednikom nadzornega sveta ŠOUP, doletela 
še preiskava, saj naj bi v zasebne žepe preusmer-

 Javna sredstva se usmerjajo v zasebne žepe, študenti pa 
namesto tega, da bi s svojimi davki financirali brezplačne 

storitve in dejavnosti, ki jih na trgu preprosto ni, plačujemo 
karte po 40 in več evrov za turistične izlete v organizaciji 

podjetij nekdanjih študentskih funkcionarjev, 
ki tako služijo na njihov račun.

zboru) in predstavnike 
v Študentske organ-
izacije visokošolskih 
zavodov (ŠOVZ), ki 
so vzpostavljene na 
posameznih fakultetah 
in prejmejo sredstva za 
dejavnosti študentov 
na določeni fakulteti. 
Že od jugoslovanskih 
začetkov študentskega 
organiziranja je jasna 
njegova dvojna funkci-
ja: Politično zastopstvo 
in omogočanje dejavnosti, ki so družbeno potre-
bne in jih trg ne podpira.     
    Praksa je žal drugačna.
    Ob osamosvojitvi Slovenije je bila ŠOU eden 
premožnejših pravnih subjektov s številnimi ne-
premičninami, zavodi in desetinami zaposlenih. 
A skupaj s splošnim trendom v državi je ŠOU 
tranzicijo začela z valom privatizacije: odproda-
ja nepremičnin, osamosvajanje zavodov, man-
jšanje števila zaposlenih in komercializacija de-
javnosti. Vse to je spremljalo prepričanje, da so 
študentske organizacije pravne osebe zasebnega 
prava in tako niso deležne nadzora porabe javnih 
študentskih sredstev. Že od sredine 90. let dalje 

in presežkov iz prejšnjih let porablja na stotine 
tisoče evrov za bizarne investicije – nekatere 
pa podprejo tudi študentski poslanci, ki se na 
ta način tudi sami okoriščajo. Najbolj zloglasna 
investicija ŠOU je bila seveda nabava nepremič-
nine, v kateri je zdaj Študentski kampus, ki jo 
je Klasinc preplačal za 850.000 evrov, ki so 
tako šli nekdanjemu študentskemu funkcionar-
ju Benjaminu Leskovcu, ki je zemljišče sprva 
kupil poceni in ga nato prodal ŠOU. Od 2014, 
ko se je ta nakup zgodil, se je v kampus investi-
ralo že več milijonov evrov, čeprav se ta vedno 
bolj komercializira in oddaja svoje prostore po 
tržnih cenah dejavnostim, kot so brivec, lokal, 

ila vsaj 110.000 evrov in 
tako vzbudila pozornost 
preiskovalcev gospodars-
kega kriminala.
       Kako lahko stvari 
obrnemo? Na ravni ŠOU 
od njene ustanovitve dal-
je udeležba študentov na 
volitvah ni presegala ene 
tretjine, dandanes pa se 
giblje pod 10 %. Tako 
študentski zbor ŠOU ob-
vladujeta skupini Poveza-
ni in Modro za študente, 

ki nimata podpore izven ozkih prijateljskih kro-
gov, vendar odločata o milijonskih letnih pro-
računih in sredstva usmerjata k svojim kolegom 
– med drugim zato, ker jim 90 % študentov, ki 
ne kandidirajo in ne volijo, to dopušča. Tisti 
redki, ki nastopijo na volitvah kot opozicija, pa 
se srečajo s poskusi podkupovanja v zameno za 
odstop od kandidature in z grožnjami, na Pri-
morskem celo s fizičnim obračunavanjem. 
Oktobra 2022 bo vnovič priložnost, da se lju-
bljanski študenti na volitvah sami odločijo, kako 
se bo ravnalo z njihovimi davki. Na Primorskem 
in v Mariboru se medtem volitve obetajo okto-
bra 2023. 
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DRUŽBA

Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) je za 
svojega kandidata za kanclerja leta 

2017 v tekmo poslala takrat 30-letnega 
zunanjega ministra Sebastiana Kurza. Ta je 
svojo politično pot začel leta 2003 v podm-
ladku stranke. Pri 24 letih je postal državni 
sekretar za integracije. Decembra 2013 je 
postal najmlajši zunanji minister v zgodovini 
Avstrije. Kako se mlad politik meteorsko 
povzpne na najvišja mesta v svetovni politi-
ki? So Macron, Trudeau in Kurz izjeme ali 
napovedujejo nov trend mladih politikov na 
najvišjih političnih funkcijah?
    Kurz je vodenje ÖVP prevzel julija 2017 in 
istega leta postal kancler. Na drugi strani Atlan-
tika je Justin Trudeau leta 2013 pri 43 letih pre-
vzel stranko, dve leti kasneje pa jo je spektaku-
larno povedel na oblast. Od začetka ga opisujejo 
kot kanadskega JFK. Ne samo zaradi videza, 
Kennedy je bil v ZDA drugi najmlajši predsed-
nik, Trudeau je leta 2015 postal drugi najmla-
jši premier Kanade. Emmanuel Macron, vodja 
gibanja En Marche! (Naprej!), je pri 39 letih 
postal predsednik Francije. V anale francoske-
ga političnega življenja se je zapisal kot najm-
lajši predsednik v zgodovini republike. Oznako 
»najmlajši« je odvzel Louisu-Napoleonu Bona-
parteju, edinemu predsedniku Druge francoske 
republike, ki je ob imenovanju leta 1848 že imel 
štirideset let. 
    Tudi ženske zasedajo visoke politične položa-
je v rosnih političnih letih. Sanna Marin s 34 
leti postala najmlajša ženska na čelu vlade na 
svetu. Ljudje so si jo zapomnili predvsem po na-
prednih idejah, recimo tisti o 24-urnem delov-
nem tednu, pri čemer je predlagala delo štiri dni 
na teden po šest ur na dan. Vse svoje politične 
uspehe redno dokumentira na družbenem om-
režju Instagram, kjer deli tudi utrinke iz svojega 
zasebnega življenja. Pogosto dela selfije, mnogi 
jo zaradi aktivnosti na Instagramu primerjajo z 
mlado popularno ameriško kongresnico Alexan-
drio Ocasio-Cortez. Slednja je na demokratskih 
strankarskih volitvah v 14. newyorškem kon-
gresnem okrožju pri 28 letih premagala starega 
političnega mačka, dolgoletnega kongresnika 
Joeja Crowleyja. 
    Zagotovo je prednost mladih politikov »no-
vomedijska pismenost«, očitno pa je tudi hre-
penenje volivcev po mladosti in svežini v poli-
tiki, ki je postala poklic večinoma starih belih 
moških. Lansko leto je tako španski premier 
Pedro Sánchez sredi mandata opravil obsežno 
rekonstrukcijo vlade, odstavil je nekatere svoje 
najpomembnejše ministre in jih zamenjal z žen-

Tako mlad pa že politik

Simon Smole
foto:wikicommons

skami. In to mladimi ženskami. Kar pet novih 
španskih ministric je mlajših od 47 let. Pred tem 
so ta mesta zasedali večinoma moški stari okoli 
60 let. 
    Mladost sama po sebi ni odločilna za volilni 
uspeh teh politikov, je pa pomembna sestavina, 
saj simbolizira v prihodnost usmerjeno politiko 
in volivci mladim zaupajo, da bodo prevetri-
li status quo. Mladi politiki si podporo prido-
bivajo sami. Močno so prisotni na družbenih 
omrežjih, kar pomeni, da jim ni treba nikogar 
vprašati za dovoljenje, kaj smejo povedati. So v 
neposrednem stiku z podporniki, ki se instantno 
odzivajo na njihove politične in zasebne poteze. 
    Pred desetletji so bili primeri politikov, ki 
so se nenadoma, pred štiridesetim letom, pov-
zpeli do najvišjih političnih funkcij v državi, 
redkejši. Razlog niso zgolj družbena omrežja, 
ampak strankarski mehanizmi v večini večjih 
in uveljavljenih političnih strank. Če želiš nar-
editi kariero v močni stranki, se ponavadi sprva 
preizkusiš na občinski in regionalni ravni. Šele 
serija volilnih uspehov in podpora pravih ljudi te 
izstreli med kandidate za državne funkcije. Na-

položajev v nemški Piratski stranki. 
    Pri nas se zdi, da se v državno politiko pride 
po klasični poti. Najprej si član političnega 
podmladka, potem sledi mandat v parlamentu, 
kasneje pa, če je stranka uspešna in je dovolj 
časa pri koritu, dobiš kakšno funkcijo v držav-
nem aparatu ali celo postaneš minister. Seveda 
gre za majhno število političnih izbrancev, med 
katerimi se tu in tam najdejo mladi politiki. Ko 
je Zoran Thaler prvič prevzel funkcijo zunan-
jega ministra, je bil star 33 let. Janez Janša je 
v Peterletovi vladi postal republiški sekretar za 
ljudsko obrambo pri 31 letih. Katarina Kresal je 
pred leti prevzela LDS, ko jih je štela 34. V novi 
vladi bo minister za solidarno prihodnost koor-
dinator Levice Luka Mesec, ki je star 35 let. Ne 
pozabimo na »nov obraz«, ki je prevzel krmilo 
slovenske vlade pri Napoleonovih letih. Marjan 
Šarec je bil namreč leta 2018 star dobrih 40 let, 
ko je postal premier.
    Zaupanje v politiko iz dneva v dan pada. Kl-
jub temu da se statistike razumevanja politike 
zvišujejo, kar dve tretjini mladih menita, da 
politiki ne nagovarjajo njihovih interesov. Čer-
avno naj bi mladi politiki imeli podporo mla-
dih, saj znajo nastopati na družbenih platformah 
in delujejo neobremenjeno, pa ti večinoma še 
zmeraj nagovarjajo starejšo populacijo, saj mla-
di sploh ne računajo več na to, da bo politika 
rešila njihov položaj. Delajo po svoje, sami rešu-
jejo svoja življenja, kot vedo in znajo. Eni zara-
di družbene klime odhajajo v tujino, vsi pa se 
izogibajo političnim strankam, saj v njih vidijo 
izvor svojih problemov.

jboljši primer tega je funkcija generalnega sek-
retarja stranke. Gre za pozicijo v stranki, kjer 
se utrjuje politični profil izbranca in predstavlja 
obvezno stopničko do funkcij na vrhu stranke ali 
državne politike. Strankarske organizacije ima-
jo danes vse več težav s pridobivanjem novih 
mladih, sposobnih in izobraženih članov, ki so 
pripravljeni potrpežljivo čakati na priložnost.   
Ti se raje napotijo v gospodarstvo ali vstopi-
jo v novejše ali manjše stranke, v katerih je 
manj konkurence, a je tudi možnost za volilni 
uspeh manjša. Nove, manjše stranke, ki nima-
jo vzpostavljene kadrovske strukture, so bolj 
dovzetne za nove in mlade politične obraze. 
Takšen primer je Marina Weisband, političar-
ka, ki je pri 24 letih zasedla enega od vodilnih 

Sebastian Kurz

Sanna Marin
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Bitka za plinovod

Simon Smole

Medtem ko se spopadi v Ukrajini nadal-
jujejo, Kijev ves čas poziva k ostre-

jšim sankcijam proti Moskvi, ki vključujejo 
tudi prekinitev energetskega sodelovanja, a 
Evropejce upravičeno skrbi prekinitev do-
bave plina, saj so alternative ruskemu plinu 
zapletene in ne pokrivajo velikih potreb 
najrazvitejših gospodarstev. Evropska unija 
še ni uspela zagotoviti rezervnih virov, še 
vedno namreč četrtino plina uvozi iz Rusije.
   Ukrajina je pred dnevi zaradi »višje sile« 
zaprla plinovod, ki poteka skozi območje sep-
aratističnih delov Ukrajine, kar je v medijih 
povzročilo preplah, da je Ukrajina samovol-
jno zaprla plinovod in bo izsiljevala evropske 
države in Rusijo. Gre za krak plinovoda, ki 
poteka od Suhranovke v Rusiji in v Ukrajino 
vstopi severno od Luganska. Velik del plinovo-
da poteka po frontni črti med rusko vojsko in 
ukrajinskimi obrambnimi silami, zato zaradi 
spopadov občasno ni moč izvajati operativnega 
in tehnološkega nadzora nad plinovodom, kar 
lahko povzroči zmanjšanje pretoka plina. Drugi 
krak tega plinovoda vstopa v Ukrajino v bliži-
ni mesta Sumi. Ukrajina je celo pozvala ruski 
Gazprom, da plin preusmeri v ta krak. Tiste dni 
je skozi Sohranivko šlo zgolj okoli 27 odstotkov 
ruskega plina, preostalih 73 odstotkov pa je šlo 
skozi drugo vstopno točko Sudzu. V celoti gle-
dano je poteza Ukrajine brez resnih posledic za 
preskrbo EU s plinom, saj se je plin preusmeril 
v drugi krak, res pa je bil tisti dan pretok plina 
manjši kot navadno. 
      Evropa iz Rusije plin uvaža po štirih pli-
novodih, zato manjši krak plinovoda, ki poteka 
skozi Ukrajino, ni povzročil kaosa pri prejem-
nikih. Najpomembnejši plinovod je Severni tok 
1 pod Baltskim morjem, po katerem je v prvih 
štirih mesecih letos v Evropo prispelo kar 56 
odstotkov vsega plina iz Rusije. Delež ruske-
ga plina v Evropi je od začetka vojne sicer res 
upadel na 25 odstotkov. Zaradi ruske invazije 
na Ukrajino je Berlin že ustavil Severni tok 2, 
ki naj bi podvojil dobavo ruskega plina Nemči-
ji. Projekt, vreden 11 milijard dolarjev, je bil 
končan konec lanskega leta, vendar se še ni za-
res začel.
      Predstavnik ruskega Gazproma je povedal, 
da so od ukrajinskega plinskega podjetja Naf-
togaz prejeli obvestilo, da bo Kijev, če bodo na-
daljevali s spuščanjem plina skozi Sohranivko, 
zmanjšal te količine na izstopni tranzitni točki, 

Iz Ukrajine 
spet manj plina

Moskva/Kijev – Podatki Gazproma kažejo, 
da je v ponedeljek proti Evropi šlo zgolj do-
brih 46 milijonov kubičnih metrov plina, kar 
je le polovica razpoložljivih kapacitet ukra-
jinskega plinovoda. Dobava ruskega plina se 
je zmanjšala že prejšnji teden, saj je Rusija 
proti podružnicam Gazproma uvedla sank-
cije, Ukrajina pa je zaprla plinovod v regiji 
Lugansk, kjer potekajo spopadi. DPA, NB

Nemčija spet dražja
Berlin – Zaradi višjih cen surovin in ener-
gentov je inflacija aprila dosegla nov re-
kord (23,8 %), kar je skoraj odstotek več od 
marčevskih podatkov. Na mesečni ravni se 
je rast veleprodajnih cen v aprilu upočasnila 
na dobra 2 %, potem ko so se marca kazalci 
ustavili pri 6,9 %. Na višje številke v marcu 
so vplivale predvsem višje cene živil. Skok 
cen je najvišji od leta 1962, ko so z merit-
vami začeli. DPA, NB

Obsežne vaje 
NATA na vzhodu

Varšava/Talin/Vilna – Enote severnega za-
vezništva opravljajo obsežne vojaške vaje 
po vsej zahodni meji Rusije. Na Poljskem in 
drugih vzhodnih državah poteka vaja »Bra-
nilec Evropa«, ki vključuje 18.000 vojak-
ov. V operaciji »Jež« v Estoniji jih sodelu-
je 15.000, še 7.500 vojakov pa je na vajah 
»Wettiner Heide« v Nemčiji. V Litvi poteka 
vaja »Železni volk« s 3000 vojaki, na Fin-
skem pa v operaciji »Puščica 22« poleg fin-
skih tankovskih enot sodelujejo še tankovske 
enote ZDA, Velike Britanije, Latvije in Es-
tonije. WSWS, NB

Rasističen 
strelski pohod v ZDA

Buffalo – Minuli konec tedna je javnost neg-
ativno presenetil še en strelski pohod, ki ga 
brez dvoma lahko povežemo z naraščajočim 
desničarskim ekstremizmom. 18-letni Pay-
ton S. Gendron je prizorišče zločina izbral, 
ker po statističnih podatkih tam živi največ-
jih odstotek Afroameričanov. Pred pokolom, 
v katerem je ubil 10, ranil pa še 3 ljudi, je 
na spletu objavil 180-stranski manifest, ki 
je prežet z rasističnimi in antisemitskimi 
sporočili. DPA, NB

V Španiji, pa »i šire«
Madrid – V prestolnici že več kot teden dni 
stavka 11 tisoč zdravnikov in medicinskega 
osebja, saj niso zadovoljni z delovnimi po-
goji in plačami, dokončno pa jih je razburi-
la (desna) mestna oblast, ki ni podaljšala 
pogodb šest tisoč kvalificiranim delavcem 
v zdravstvu. Težave v zdravstvu med in po 
pandemiji covid-19 so k stavki prisilile še 
več tisoč zdravstvenih delavcev Los Ange-
lesu. V Nemčiji pa stavkajo v Aachnu, Bon-
nu, Düsseldorfu, Essnu, Cologni in Münstru. 
Dvajset tisoč zdravnikov stavka tudi v Turči-
ji. WSWS, NB

PO SVETU

kar de facto pomeni zaplembo ruskega plina, 
kar pa bi verjetno povzročilo pritisk evropskih 
držav na Ukrajino, naj ne posega v pretok pli-
na, ki je namenjen njim. Ukrajinska oblast in 
podjetje Naftogaz bojda v zakulisju evropske 
politike in uradnike za energetiko nagovarja-
ta, naj namesto Severnega toka 1 večino plina 
Evropa prejme preko plinovoda, ki poteka po 
Ukrajinskem ozemlju. Daniel Naidich, svetova-
lec ukrajinskega Naftogaza, je dejal, da bi pre-
hod ruskega plina iz Severnega toka 1 na ukra-
jinski plinovod zagotovil Kijevu večji vpliv na 
Moskvo in s tem dosegel, da bi Evropa svojo 
energetsko varnost bolj povezovala z varnostjo 
Ukrajine. Christian Egenhofer iz Centra za ev-
ropske politične študije s sedežem v Bruslju, je 
opozoril, da bi EU v tem primeru kršila spora-
zum o dobavi plina z Rusijo.
      Evropske države si na različne načine 
prizadevajo nadomestiti izpad ruskega plina. 
EU se je z ZDA dogovorila za povečanje uvo-
za njihovega utekočinjenega zemeljskega plina 
(LNG). Nemčija pospešeno gradi terminale za 
LNG, Italija pa je ta mesec podpisala spora-
zume z Egiptom in Alžirijo. Terminal za ute-
kočinjen zemeljski plin so v Italiji že zgradili, 
še letos pa naj bi odprli plinovod do Norveške. 
Nemčija, ki je največje evropsko gospodarstvo, 
običajno uvozi približno 55 odstotkov plina iz 
Rusije. Čeprav je Nemčiji v zadnjih tednih us-
pelo zmanjšati delež na okoli 40 odstotkov je 
vlada napovedala izvedbo prve od treh stope-
nj izrednega načrta za racionalizacijo plina, 
pri čemer bi gospodinjstva in bolnišnice imele 
prednost pred proizvajalci in podjetji. Energets-
ki strokovnjaki sicer zagotavljajo, da je stanje 
trenutno še obvladljivo, saj izpad dobave plina 
iz Rusije nadomeščajo s povečanim pretokom 
plina, zlasti z Norveške in Nizozemske. 
      Cene plina so se v Evropi glede na pre-
jšnje dni zvišale za približno 4 odstotke, tudi 
zaradi Ukrajinske intervencije na plinovodu. V 
primeru težav z dostavo pa je pričakovati nad-
aljnje podražitve. EU ima okoli 20 plinskih ter-
minalov, ki so v prvih štirih mesecih prečrpali 
kar 57 odstotkov več plina kot v istem obdobju 
lani. Za slabih devet odstotkov se je povečal 
tudi uvoz plina iz Norveške, a še zmeraj četrti-
no plina Evropa dobiva iz trenutno najbolj os-
ovražene države in zdi se, da bo še nekaj časa 
ignorirala pozive Kijeva, naj se odpove uvozu te 
ključne surovine iz Rusije.
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na s pravicami in interesi matere,« 
in v sodbi Paton proti Združenemu 
kraljestvu, da »če je ogroženo živl-
jenje ženske, o pravici do splava ni 
več debate,« državo vodi po poti 
Poljske. 
    Tam so protesti za življenje 
in molivci pred ginekološkimi 
klinikami že nekaj vsakdanjega, 
zaenkrat pa vsaj še niso začeli strel-
jati, kot to že počnejo pred klinika-
mi v ZDA.

“

“

SOSEŠČINA

V zadnjih dneh je prišla na dan 
vest, da se bo sojenje pro-

ti štirim egiptovskim častnikom, 
obtoženim umora Giulia Regeni-
ja, vendarle nadaljevalo 15. julija. 
Sojenje so namreč zaustavili 11. 
aprila zaradi pomanjkanja sodelo-
vanja s strani egiptovskih oblasti. 
Italijanska stran je poročala, da 
obtoženim egiptovskim častnikom 
niso mogli dostaviti obvestila o 
tem, da so bili obtoženi.
       Giulio Regeni je bil mladi 
raziskovalec, ki je na Univerzi v 
Cambridgeu dokončeval doktorat, 
dokler ga niso v Kairu leta 2016 
ugrabili, brutalno mučili in nazad-

Chiara Agagiù, Salento
foto: wikicommons

V čakanju pravice in 
resnice

“

nje umorili.
    Giulievi starši in njihovi pravni 
zastopniki so k odzivu na igno-
ranco egiptovskih oblasti pozvali 
tudi italijanskega premiera Maria 
Draghija. Egipt zavrača pomoč pri 
iskanju štirih obtoženih častnikov, 
ki so odgovorni za Regenijevo 
smrt. Nedavno so celo zaprosili, če 
se lahko sojenje zgodi brez fizične 
prisotnosti častnikov na sodišču, 
saj sistem zahteva, da morajo biti 
o obtožbi obveščeni še pred samim 
začetkom sojenja, kar pa se – kot 
smo zapisali zgoraj – ni zgodilo.
     Italijanski ambasador je bil 

Mesec maj je na Hrvaškem 
obeležila borba neke ženske 

za lastno življenje. Mirela Čavajda 
je nosečnica, ki so ji prepovedali 
narediti splav v sedmem mesecu 
nosečnosti, čeprav je bilo jasno, 
da ima fetus agresiven tumor na 
možganih in da je ogroženo tudi 
njeno življenje.
     Kljub vsemu navedenemu prvo-
stopenjska komisija Mireli Čavajdi 
ni pustila splaviti, zato se je pritoži-
la na drugo stopnjo, kar ni bilo všeč 
ministru za zdravje Viliju Berošu, 
ki je izjavil, da bi se morala Čava-
jda obrniti direktno na ministrstvo, 
brez vmešavanja odvetnikov. Po-
magal ji ni niti predsednik repub-
like Zoran Milanović, ki je dejal: 
»Pravico do splava je mogoče 
udejaniti le do določenega tedna 
nosečnosti, po tem pa ne več.«
     Milanović je za razliko od dr. 
Vilija Bertoša po poklicu pravnik, 

Saša Paprić
foto: pixabay

Ali čaka 
Hrvatice 
usoda Poljakinj?

a očitno se je odločil povsem 
zignorirati tako hrvaške zakone 
kot prakso Evropskega sodišča za 
človekove pravice, ki je hrvaškemu 
sodstvu sicer nadrejena institucija. 
Na Evropskem sodišču za človek-
ove pravice se trenutno nahaja več 
kot tisoč postopkov proti Poljski, 
kjer je splav dostopen samo še v 
primeru splava ali nevarnosti za 
življenje nosečnice.
    Nazadnje je drugostopenjs-

ka komisija Mireli Čavajda sicer 
dovolila splav, a na Hrvaškem ni 
bilo moč najti ginekologa, ki bi 
bil pripravljen to narediti, zato bo 
morala iskati pomoč v Sloveniji.
     Vztrajno ignoriranje obstoječih 
zakonskih okvirjev na Hrvaškem 
in prakse Evropskega sodišča za 
človekove pravice, na katerem se je 
že v primeru Vo proti Franciji do-
sodilo, da »če ima fetus pravico do 
življenja, je njegova pravica omeje-

zaradi nastalih sporov zdaj začasno 
premeščen iz Kaira, Italijo pa so 
obtožili nadaljevanja prodaje orož-
ja v Egipt, vključno z dvema fre-
gatama, ki ju je prodala leta 2021. 
Javno mnenje je sicer naklonjeno 
Italiji, saj se je javnost močneje 
odzvala na nepripravljenost sodelo-
vanja s strani Egipta. Javnomnen-
jski pritiski so se še zaostrili, ko 
Egipt ni pomagal pri iskanju ob-
toženih častnikov.
   Spomnimo, da je bil Giulio star 
komaj 28 let, ko so ga mučili in 
ubili. Svoje raziskave je izvajal na 
temo egiptovskih neodvisnih sin-

dikatov po revoluciji leta 2011.   
Ugrabili so ga 25. januarja 2016 
in našli mrtvega 3. februarja istega 
leta, skoraj deset dni po izginot-
ju. Mučili so ga več dni. Njegova 
mama, ki je prišla prepoznat tru-
plo, je komentirala: »Giulia sem 
prepoznala zgolj zaradi konice 
njegovega nosu. Ves preostal del 
obraza je bil prekrit z vsem zlom 
tega sveta.«
      Giulio je postal simbol svo-
bodnega raziskovanja in prav razis-
kovalci zdaj izvajajo najmočnejše 
pritiske, da končno pride do odkrit-
ja resnice.
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RECENZIJA

Družbeno omrežje Instagram je s svojo pojavitvijo spremenilo ra-
zumevanje objavljanja vsebin na spletu. Za razliko od njegovih pred-

hodnikov, recimo Facebooka, Twitterja, MySpacea, Reddita in drugih, je 
na Instagramu bolj kot besedilo v ospredje potisnjena podoba.
     V času nenehnega hitenja in povečanega obstreljevanja posameznika z 
informacijami besedilo izgublja na pomenu. Poglobljenega branja je vse 
manj, zato mnogi (predvsem v svetu oglaševanja) vse več stavijo na podo-
bo, ki jo ljudje mnogo hitreje razumemo in si jo zapomnimo kot besedilo.
Patrick Wirbeleit, scenarist stripa Škatla, ki je med otroki priljubljen tudi 
pri nas, je začel na predstavitvah stripa na osnovnih šolah le-tega ponujati 
kot odličen nadomestek za branje knjig v prozi. Čeprav imajo nekateri ta 
vidik za degradacijo stripa kot samostojnega umetniškega medija, ki je 
več kot to, se drugim zdi, da gre za njegovo odlično promocijo. Slednje je 
verjetno precej povezano z dejstvom, da celo v Sloveniji, tako kot ponekod 
drugod po svetu (denimo v Nemčiji), strip ponovno pridobiva na zagonu.
    Umetnica na instagramu, znana kot karolinaumetnina, je vse naštete 
vidike strnila v trendu, ki je drugod veliko bolj poznan kot pri nas, kjer se 
ga lotevajo le redki. Stripe o svojih zabavnih prigodah je začela objavljati 
na svojem profilu na tem družbenem omrežju. Na zaslonu se ob kliku 
na katerega od njih naenkrat prikaže le en kvadratek, ob kliku naprej pa 
lahko preberemo že drugi kvadratek stripa. Zbirka teh v pristnem kraškem 
narečju zapisanih stripov z enostavnimi in večinoma črnobelimi liki je v 
tiskani obliki posvojila spletno podobo. Majhen, kvadraten format nam 
omogoča, da lahko na eni strani naenkrat beremo en kvadratek naenkrat, 
kar simulira njegov izvirnik, objavljen na Instagramu.
     Ma kej? Neč. je prvenec 25-letne Karoline Marušič iz »očarljive vasi 
na Krasu, poimenovane Opatje selo,« ki je pri Zavodu Stripolis prejšnji 
mesec izdala trdo vezano zbirko petnajstih epizod. V njih je ni strah raz-
krivanja smešnih, okornih, na trenutke naivnih izjav, ki si jih v intimnem 
življenju deli z družino in prijatelji. Naj se anekdote vrtijo okoli mineštre, 
brščik, slušalk, možganov, spanja, prometne nesreče ali česa drugega, kar-
olinaumetnina jih objavlja v pristnem in sproščenem duhu protagonistke 
svojega vsakdana, s katero je povsem zadovoljna. V njih uspe izbrskati srž 
kratkih pogovorov ali dogodkov, ki jih uspe ubesediti in narisati na vsega 
skupaj le nekaj straneh. Ker se berejo hitro, zabavno, razbremenilno in 
so s svojimi dadaističnimi oblikami lahko razumljivi širšemu bralstvu, so 
več kot primerni za slehernega sodobnika.

Pia Nikolič
foto: Zavod Stripolis

“

Instagram strip na papirju 
(Ma kej? Neč. – @karolinaumetnina, 
Zavod Stripolis, 2022)

“

Društvo slovenskih pisateljev vsako leto podeli nagrado Desetnica za 
uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja. Nagrada 

se podeljuje za obdobje zadnjih treh let. Izbor del je pripravila red. prof. 
dr. Dragica Haramija, nominirance pa je izbrala žirija v sestavi: predsed-
nica žirije pisateljica Aksinja Kermauner, mladinska pisateljica, urednica 
in prevajalka Jana Bauer, pesnik, novinar in kritik Igor Bratož, mladinska 
pisateljica in učiteljica Majda Koren ter učiteljica, urednica in pisateljica 
Magdalena Svetina Terčon. Nenavaden vzorec nakazuje, da so v izbor 
prišla le dela založbe Miš in Mladinske knjige:

Za Desetnico 2022 so nominirana sledeča dela (avtorji so navedeni po 
abecednem redu):
 
Balada o drevesu – Mateja Gomboc 
(Miš založba, 2021)

Vranja potovanja – Jure Jakob, ilustrirala Anja Jerčič Jakob 
(Miš založba, 2021)

Fronta – Neli K. Filipić (Mladinska knjiga, 2021)

Tronci – Nataša Konc Lorenzutti, ilustrirala Ana Zavadlav(Mladinska kn-
jiga, 2021)

Božaj veter: pesmi za mlade – Miroslav Košuta, illustrirala Ana Maraž 
(Mladinska knjiga, 2021)

Sončnica – Vinko Möderndorfer 
(Mladinska knjiga, 2021)

Lisičja luna – Maša Ogrizek, ilustrirala Tina Dobrajc 
(Miš založba, 2021)

Vrnitev – Sebastijan Pregelj, ilustriral Jure Engelsberger 
(Miš založba, 2020)

Skrivno društvo KRVZ – Simona Semenič, ilustrirala Tanja Komadina 
(Mladinska knjiga, 2020)

Reči, ki jih ne razumem – Cvetka Sokolov, ilustrirala Milanka Fabjančič 
(Miš založba, 2020)

Nagrajenka oziroma nagrajenec desetnice 2022 bo znan/-a v četrtek, 26. 
maja 2022.

Kvalitetna mladinska 
književnost  
Pia Nikolič 
foto: MK

KULTURA / NAGRADE
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Koper mora le še potrditi zmago v slovenski 
nogometni ligi. Skupaj z osvojitvijo slov-

enskega pokalnega tekmovanja se Kopru obeta 
dvojna krona ali z naskokom največji uspeh v 
klubski zgodovini. Nepričakovan primat ekipe z 
obale na ligaški ravni dopolnjuje precej nepriča-
kovan zaporedni trojček slovenskih nogometnih 
prvakov, v katerem tradicionalnih slovenskih 
nogometnih velikanov več ni.
    Iztekajoča se sezona bo šla v arhiv kot  
skrajno nepredvidljiva. Številni čudni izidi bol-
jših moštev so zdaj navduševali, drugič bodri-
li, spet drugič čudili, največkrat pa kar motili. 
Našteta stanja volje in duha so zelo relativni sk-
lepi, a med nevtralnimi ljubitelji nogometa ga ni 
takega, ki stalnih rezultatskih vijug ni pospremil 
s posebnim zanimanjem. Dirka je občutno bolj 
odmevna, če v njej sodelujejo enakovredni. Ob 
tem pa se najprej izpostavi vprašanje, ali je na-
jvišje uvrščeni četverček klubov iz Prve lige 
Telemach po kakovosti res enakovreden. Če se 
vprašamo drugače – kje so tisti, ki so že na zač-
etku letošnje sezone ocenili, da ima Koper po 
imenih najkrepkejšo, najbolj homogeno in na-
jbolje uravnoteženo seniorsko ekipo? Sumim, 
da teh napovedovalskih mojstrov ni (bilo) veliko. 
Tekmovalnih zdrsov, ki so jih od jeseni doživlja-
li štirje člani prvoligaške elite, je bilo na pretek. 
Nedvoumen dokaz za to je tudi relativno nizek 
skupni točkovni zbir najboljšega Kopra. Šest 
sezonskih porazov Kopra na šestintridesetih 
obračunih sodi k matematiki, kjer se minusi po-
javljajo kar pogosto. 
     Za primerjavo – angleški prvak Manchester 
City je v tej sezoni izgubil samo trikrat, njegov 
najbolj goreč zasledovalec Liverpool pa celo 
samo dvakrat. Madridski Real je španski naslov 
osvojil s štirimi porazi, Barcelona pa drugo mes-
to v La Ligi s šestimi. Milanska prvi in drugi, to-
rej Milan in Inter, sta v Serie A kapitulirala vsak 
na štirih prvenstvenih obračunih. Francoski pr-
vak si je na poti do domače ligaške lovorike prav 
tako privoščil štiri poraze. Bayern, ki je vnovič 
osvojil nemško Bundesligo, pa je bil vsega sk-
upaj poražen petkrat. Amsterdamski Ajax si je 
za triumf v nizozemski Erdivisie smel dovoliti 
samo tri poraze. 

       Naša Prva liga ob bežnem rezultatskem 
tehtanju izpade zares tekmovalna in docela 
izenačena. Navsezadnje je 72 točk, kolikor jih 
lahko zbere Koper, v večini drugih zahodnoev-
ropskih nogometnih prvenstvih dovolj le za tretje 
mesto ali pa še nižjo končno uvrstitev, pri čemer 
z letos osvojenim paketom točk primerljivi klubi 
– tipa Atletico Madrid, Juventus ali pa Chelsea 
– v svojih državah kot pretendenti za naslov že 
tam od začetka novembra niso bili relevantni. 
      Maribor in Olimpija kot najbolj prepoznavna 
domača nogometna silaka sta imela malodane 
kaotično sezono. Tako v organizacijskem ozi-
ru kot tudi sicer. Menjave trenerjev, nenehna 
prilaganja taktičnih načinov, nemalokrat kar ek-
sotično izbrane začetne postave – vse, kar izhaja 
iz klubskih nevšečnosti te sorte, je priložnost 
ponudilo drugim. A tudi to se ni zgodilo samo 
enkrat in potem nikoli več. Ne, lani je slovenski 
prvak po vratolomni končnici postala Mura, leto 
prej se je do najbolj prestižne domače lovorike 
uspelo prikrasti Celju. Prav Celje-Mura-Koper 
sestavljajo že uvodoma izrisan trikotnik naših 
najmlajših nogometnih prvakov. Maribor ali 
Olimpija si tako že tri leta zapored nista us-
pela povrniti stare slave. Medtem ko je od tre-
nutka, ko smo zaporednega zmagovalca Prve 
lige razglašali kot starega novega prvaka, zdaj 
preteklo že dolgih sedem let.
     Ima pri vsem tem karkoli opraviti nedavna 
pandemija? Ta je močno vplivala na uveljavljeni 
družbenoekonomski protokol. 
       A če razmislek razširimo na dejstvo, da tako 
letošnji kot tudi lanski prvak prihaja iz geograf-
skih robov naše države, se debata na to temo ne-
mara niti ne zdi tako zelo neumna. Epidemija 
koronavirusa je zagotovo prizadela duh večjih 
središč, večjih mest, kar pa Murska Sobota in 
Koper vendarle nista. Prepotrebnega prostora, 
ki je bistveno vplival na počutje in psihološko 
kondicijo prebivalcev večjih središč, je okrog 
Fazanarije in v okolici Bonifike veliko več. A 
naj slednje raje ostane tema za počitniška filo-
zofiranja.
     V prvi vrsti se lahko veselimo nespornega 
obeta, da bo Prva liga Telemach vražje zanimiva 
tudi prihodnjo sezono. 

Naj bo prvak Koper! 

Matjaž Ambrožič
foto: wiki

“

šPORT
Sezona pod drobnogledom: Prva liga Telemach

3x3 srednješolski 
konec sezone

S finalnim turnirjem se je zaključila sredn-
ješolska sezona v košarki 3x3. Po napetih 
dvobojih si je naslov srednješolskega pr-
vaka med dijaki zagotovila SEŠ-TG Novo 
mesto (Jaka Klobučar, Rok Zaman, Lazar 
Radović, Tilen Dolinar), med dijakinjami pa 
Gimnazija Bežigrad (Hana Sambolić, Sara 
Sambolić, Alina Žitek, Tanja Valančić).

Karting 
šampion

Belgijski Genk je gostil uvodno preizkušnjo 
karting tekmovanja FIA Academy Trophy. 
Z licenco AMZS je vozil 14-letni Aleksan-
dar Bogunović iz Avtomobilističnega kluba 
ABA Racing iz Prestranka in s petim mes-
tom dosegel najboljši slovenski rezultat v 
mednarodnem merilu.

Prvič ženske 
sodnice 

V predzadnjem krogu druge slovenske 
nogometne lige v sezoni 2021/2022 je 
dvoboj med novomeško Krko in ptujsko 
Dravo prvič v zgodovini Slovenije upravljala 
v celoti ženska sodniška ekipa, ki so jo tvor-
ile Aleksandra Česen, Staša Špur in Helena 
Buh.

Bron 
zlatega sijaja

Namiznoteniški turnir 17. I Feel Slovenia 
Open Thermana Laško, ki ga je organizira-
la Zveza za šport invalidov Slovenije, se 
je končala s slovenskim uspehom, saj si 
je Luka Trtnik prvič doslej na tej ravni tek-
movanj priboril uvrstitev v polfinale in osvo-
jil bron. Skupno se je turnirja udeležilo 330 
tekmovalcev in tekmovalk iz 38 držav.

Svetovno 
prvenstvo mladink 

pri nas
Letos bo Slovenija gostila boje za naslov 
svetovnih rokometnih mladinskih prvakinj 
(U20), kjer bo tekmovalo kar 32 reprez-
entanc. Organizatorji v svoje vrste vabijo 
prostovoljce, ki želijo med 22. junijem in 3. 
julijem pomagati in bili del tega športnega 
dogodka v Celju, Laškem in Velenju.



26 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 2  -  p o s e b n a  i z d a j a  -  M L A D O S T  -   2 0 .  m a j  2 0 2 2

ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: sds.com; svet24, visitdolenjska

EXS-PRESS

Vse teorije 
17. maja
>>> Odhajajoča vlada je tik pred slovesom uvedla nov 
nacionalni praznik. 17. maj bo odslej znan kot dan 
»Nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega 
režima«. Zgodovinarji se že borijo za pravilno inter-
pretacijo, saj za potezo obstajajo vsaj tri teorije: 

Teorija 1: 
Tako kot njegov oče Janez se tudi 
Ivan počuti »nategnjenega« od 
prejšnjega sistema. Za razliko od 
ostalih se je, revež, dokopal samo 
do arsenala bivše države, ne pa do 
državne srebrnine

Teorija 2:
Levičarji smatrajo, da je praz-
nik v bistvu poklon Janše 
njihovemu delovanju v zadnjih 
dveh letih. Le ime bi moralo 
biti drugačno: »Nacionalni dan 
spomina na žrtve 
(post)komunističnega režima.«

Teorija 3: 
Na plan so ponovno prišle gov-
orice, da je v stranki SDS veliko 
število gejev, ki pa zaradi ultrakon-
zervativne drže vodstva ne morejo 
praznovati 17. maja, ki je sicer 
svetovni dan boja proti homofobiji, 
transfobiji in bifobiji. No, zdaj bodo 
lahko vsaj praznovali na isti dan, 
čeravno pod drugim imenom. 

>>> Prvi slovenski nacionalist Zmago Jelinčič Plemeniti se je 
po predvolilnem padcu in volilnem porazu usmeril v kariero 
smučarskega skakalca, a so ga na Smučarski zvezi zavrnili. Ne 
morejo si namreč privoščiti visokih stroškov, ki jih za članstvo v 
»reprezentanci« zahteva Zmago. PRESS

KOLIKO 
KOŠTA 
ZMAGO?

>>> Britanskemu premierju Borisu 
Johnsonu močno upada zaupanje 
volivcev, zato je za letos obljubil, da 
bo Brexit speljal še enkrat. Na iste 
stroške. PRESS

>>> V Zagrebu so na železniški 
postaji končno odkrili spomenik 
vsem žrtvam holokavsta v 2. sv.  
vojni. Židje in Romi so zadovol-
jni, ustaše pa še vedno moti napis. 
PRESS

>>> V ZDA se ponovno obeta  
prepoved splava. Ameriška vojska 
se namreč boji, da ji bo ob vseh konf-
liktih v katere je vpletena, zmanjkalo 
“kanonfutra” PRESS

>>> Slovenska kolesarska zveza je 
leto 2022 razglasila za LETO KOLE-
SA. Ob povišanih cenah goriva in pri 
kakovosti javnega prometa, kot ga 
imamo, druge možnosti kot je kolo, 
pač ni. PRESS

>>> Dolenjska prestolnica je končno 
dobila novo, zasebno univerzo. Ka-
toliški vinogradniki razmišljajo tako: 
če ne moreš dvigniti kvalitete cvička, 
lahko vsaj dvigneš izobrazbo tistega, 
ki ga pije. Če seveda plača. PRESS

CVIČEK 2.0



27T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  1 2  -  p o s e b n a  i z d a j a  -  M L A D O S T  -   2 0 .  m a j  2 0 2 2

Hard Puzzle 629,794,514

Back to puzzle Print another...

© Web Sudoku 2022 - www.websudoku.com

5 1 2
2 6 7

2 4 8
3 1 5

9 3
5 2 4

3 6 9
1 6 7
8 4 9 3

Web Sudoku - Billions of Free Sudoku Puzzles to Play Online https://nine.websudoku.com/

1 of 1 17/05/2022, 11:39

Medium Puzzle 8,584,103,498

Back to puzzle Print another...

© Web Sudoku 2022 - www.websudoku.com

1 8 9
4 5 8 3

3 5
8 9 5

9 3 4 1 5
6 8 4

6 1 8
5 2 1 8

2 6 7

Web Sudoku - Billions of Free Sudoku Puzzles to Play Online https://grid.websudoku.com/

1 of 1 17/05/2022, 11:38

Easy Puzzle 7,378,134,726

Back to puzzle Print another...

© Web Sudoku 2022 - www.websudoku.com

4 8 2
6 1 4 7

2 5 4 8 1
9 6 7 3

6 8 2 9 7 1
4 8 1 6

6 1 3 5 4
8 2 4 1
7 3

Web Sudoku - Billions of Free Sudoku Puzzles to Play Online https://nine.websudoku.com/

1 of 1 17/05/2022, 11:35

ZA MOžGANE

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

Tisk: Partner Graf d.o.o., 
Gasilska cesta 3 Grosupl-
je
Naklada: 15.000
Glavni urednik: 
Željko Urumović

KOLOFON Namestnika odg. urednika: 
Saša Komerički, Pia Nikolič

Oblikovanje&
naslovnica: Nejc Bahor 
E-pošta: 
urednik@megafon.si

www.megafon.si 

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 26. 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



STRiP

Naloži si mobilno aplikacijo in bodi na tekočem!

Matija Cipurić


