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faco Mahnić in kar je še podobnih opazk. 
     Funkcija takšnega diskurza je skoraj preveč 
očitna, da bi jo bilo treba zapisati: Depolitizaci-
ja politike in uvajanje političnih metod bizantin-
skega dvora v parlamentarne sobane. To pa ni le 
v domeni seksistov in ostalih objektifi katorjev. 
Postpolitiko še najmočneje reproducira liberal-
no-feministični odziv uradne politike. V podpo-
ro Urški Klakočar Zupančič so se denimo parla-
mentarne kolegice in nekateri kolegi – seveda iz 
iste »antijanšistične« kvote – v naslednjih dneh 
množično obuvali v rdeče čevlje vseh oblik. S 
tem so politično javnost dodatno obremenili z 
razpravljanjem o obutvi in izgledu politikov, 
vsebina politik – denimo koalicijski dogovor, ki 
ga je kot zadnja ratifi cirala Levica ta ponedeljek 
– pa je ostala v pozabljenem kotu, kjer jo opazi-
jo le najbolj čuteči opazovalci. 
     Ali kot je v OFF komentarju na Radiu Študent 
ob aferi s položajem nog Tanje Fajon dobro ug-
otovil Matija Pohorec: »Seksizem in mizoginija v 
javni sferi še zdaleč nista občasno ponavljajoči 
se problematiki, ampak sta trajno in stalno pris-
otni. Prav tako ju ne reproducirajo samo moški, 
ravno nasprotno – prikriti seksizem v najbolj 
škodljivem obsegu reproducirajo prav ženske, ki 
svoj pripisani status ekspresivne ženstvenosti ali 
drugosti tiho sprejemajo. Izpostavljanje te žen-
stvenosti na enem od najbolj ,moškosrediščnih‘ 
poklicnih področij pa torej ni nič drugega kot 
preusmerjanje pozornosti od politične vsebine 
k zapovedanim vzorcem obnašanja z na videz 
nedolžnim seksizmom.«
     Postmodernizacije politike in njenega strans-
kega produkta – ali njenega sprožilca, če hočete 
– se torej ne da nagovoriti s praksami spolnega 
izenačevanja, med katere poleg obuvanja rdečih 
čevljev spadajo tudi zloglasne spolne kvote. 
Načrtna spolna enakost namreč sproži predvsem 
objektifi kacijo celotnega polja politike. S tem pa 
se politična vsebina mimo vrste pomika vse bolj 
proti interesom neoliberalnih kapitalskih elit. 

državnega zbora je novopečena predsednica par-
lamenta Urška Klakočar Zupančič prikorakala v 
rdečih salonarjih, kar je v pol trenutka sprožilo 
ogorčenje desnega dela twittosfere s samookli-
canim psihoanalitikom Romanom Vodebom, 
ki je podpornikom strokovno pojasnil: »Rdeči 
,štikli‘ so simbol (in znanilec) ženske želje po 
,organu‘, ki ženski na telesu manjka.« 
      Takšno premeščanje pozornosti od vsebine 
k zunanjemu izgledu politikov, predvsem takrat, 
kadar gre za politike ženskega spola, seveda ni 
nobeno presenečenje. Spomnimo se denimo 
oblačil Katarine Kresal, kombinacije krila in 
čevljev Alenke Bratušek in nenazadnje položa-
ja nog Tanje Fajon na predvolilnem soočenju. 
Seveda gre pri takšnem označevanju političark 
za brezsramen seksizem, saj vlogo in moč žensk 
v politiki vztrajno zmanjšuje na njihov fi zični 
izgled, ki se ga lahko učinkovito uporabi zgolj 
na protokolarni ravni, ko se možata politična 
vsebina poskusi našminkati. To velja tako v 

Jaka Virant

Politika je 
ženskega 
spola

»Cesar je bil v Bizantinskem cesarstvu 
predmet posebnega kulta, ki je bil viden 

v vsem, kar se je nanašalo na njegovo osebo: 
Od njegovih besed do njegovih podob, od 
njegovih gibov do njegovih oblek, predvsem pa 
vse, kar je bilo vezano za dvorni ceremonial. 
Njegov dan se je začenjal z istočasnim odpiran-
jem Halke, bronastih vrat palače in bujenjem 
cesarja. Nato je sledilo oblačenje v haljo 
škrlatne barve, ki je bila ogrnjena čez tuniko s 
škrlatnimi škornji in diademom. Škrlatna barva 
je bila sicer sama po sebi del ceremoniala, saj 
se je vanjo lahko oblačil le cesar sam.«
    Verjetno so si le redki lahko predstavljali, 
da bodo besede Jadrana Ferluge, ki je raziskoval 
Bizantinsko cesarstvo, v letu 2022 aktualne kot 
še nikoli. Še več, vzporednice parlamentarne 
demokracije v Sloveniji z Bizantinskim dvorom 
so tako močne, da se že dva tedna pogovarjamo 
o škrlatnih »šolnih« in njihovem simbolnem ter 
političnem pomenu. 
   Obnovimo: Na ustanovno sejo novega 

NAMESTO UVODNIKA

“

ujeto v
mrežo

Vzporednice parlamentarne 
demokracije v Sloveniji z 
Bizantinskim dvorom so tako 
močne, da se že dva tedna 
pogovarjamo o škrlatnih 
šolnih in njihovem simbolnem 
ter političnem pomenu. 

plastičnem šovinizmu kot v poskusih pozitivne 
diskriminacije, ko denimo elegantna Eva Irgl 
vodi vsako državno proslavo, ki jo režira novinar 
Slovenske demokratske stranke Igor Pirkovič, in 
na sploh vsako pasjo procesijo stranke SDS. 
Kljub seksističnim vzgibom za takšno 
označevanje ženskih politik in omejevanjem 
njihovih možnosti zaradi spolne identitete, se 
popredmetenju ne izognejo niti moški politiki. 
Spomnimo se Debeli Bandelli, Žan s prašičjo 
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Dan D
Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

Po napovedih novega predsednika vlade 
bo 3. junija dan D. Takrat naj bi oblast 

tudi formalno prevzel Robert Golob s svojo 
ekipo in koalicijskimi partnerji. 
     Na to mesto ga je po posvetovanju z novimi 
vodji poslanskih skupin predlagal predsednik 
države Borut Pahor.
     Bolj kot za posvetovanja je šlo za sprejem 
53 podpisov poslancev, ki podpirajo novo vla-
do. Pahor je tako še enkrat več svojo funkcijo 
spremenil v parlamentarno vložišče. Pred tem 
pa državni zbor čaka še nekaj formalnih in pro-
ceduralnih opravil. Vsi ministrski kandidati se 
bodo predstavili matičnim delovnim telesom 
na tako imenovanih zaslišanjih. Glasovanje o 
primernosti ministrskih kandidatov je ključno 
pred prevzemom ministrskih resorjev – ključno 
predvsem za njihov ego. O dejanskem pomenu 
mnenja odborov najbolj jasno priča zadnje min-
istrsko imenovanje Šarčeve vlade. Oba matična 
odbora sta Angeliki Mlinar izglasovala negativ-
no mnenje, pa je kljub temu postala ministrica.
     Čeprav bo bodočo vladno koalicijo ses-
tavljal levi trojček – Gibanje Svoboda, Social-
ni demokrati in Levica, pa bo vsaj na začetku 
sestavo vlade diktirala kmalu največja opozici-
jska stranka SDS. Ta je vložila predlog za 
posvetovalni referendum o spremembah Zakona 
o vladi in tako onemogočila njegovo spremem-
bo. Ker se v skladu s parlamentarnim postop-
kom o tem predlogu lahko glasuje šele mesec 
dni po vložitvi predloga, sta Golobu ostali le dve 
možnosti – ali Janši nekoliko podaljša mandat 

ali pa strukturo lastne vlade na začetku prepus-
ti Janševim kapricam. In izbral je slednje. Fa-
moznega 3. junija bo tako s staro razporeditvijo 
ministrstev nastopila 15. slovenska vlada. Silom 
razmer jo bo sprva vodila nekoliko prilagojena 
ministrska ekipa.
     Koordinator Levice in kmalu tudi podpred-
sednik vlade Luka Mesec bo začasno namesto 
svetle, pardon, solidarne prihodnosti prevzel 
resor dela in sociale. Z mestom državne sek-
retarke pa se bo morala zadovoljiti tudi Alenka 
Bratušek. Nove vlade se veselijo tudi nekateri 
neizvoljeni kandidati, ki bodo kot nadomestni 
poslanci naknadno vstopili v državni zbor. Eden 
od njih je tudi nekdanji voditelj oddaje Milijonar 
Jonas Žnidaršič. Izkušnje s polovičko in glasom 
ljudstva mu v hramu demokracije ne bodo ško-
dile, nekoliko težje bo le zamenjal vprašanje.
     Dan pred napovedanim prenosom oblasti 
je Janja Sluga, predsednica mandatno-volilne 
komisije sklicala sejo, na kateri se bodo poslan-
ci seznanili z več predlogi imenovanj na sod-
niška mesta. Seznanili pa se bodo tudi z dvema 
odstopoma iz programskega sveta RTV. Tako 
Nastia Flegar kot Mitja Čander sta ta mesec 
odstopila s tega položaja. Oba sta bila tja urad-
no imenovana na predlog gledalcev in poslušal-
cev. Flegar je bila sicer v času imenovanja že 
zaposlena v kabinetu ministrice Simone Kustec. 
Kot kaže se je programski svet po še enem zav-
lačevalnem manevru SDS z vložitvijo predloga 
za posvetovalni referendum o lastnem predlogu 
zakona o RTV začel depolitizirati kar sam. “

Tako pa izgleda feminizem na ulicah na 
Rudniku. Maja, Ljubljana

Zmagovalci tekmovanja v 
cosplayu na Gospodarskem 
razstavišču. Nika, Ljubljana

Žvižgamo skupaj z dečkom 
s piščalko in z RTVjevci. 
Mirko, Ljubljana

Odprli so Bežigrajski stadion! V 
petek 3. junija popoldne bo spet 
odprt!  Filip, Ljubljana

Ste tudi sami posneli kako zanimivo, 
nenavadno ali lepo fotografi jo? Delite 
jo z nami in jo pošljite na: 
razglednice@megafon.si 
Sprejemamo tudi elektronska 
sporočila.
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V preteklih izdajah smo podrobno 
poročali o nezakonitih dejanjih Kopr-

ske gradbene hobotnice pri projektu Solis. 
Takšnih primerov je še mnogo. Tokrat bomo 
podrobneje obdelali primer Levji grad. 
    Jeseni leta 2011 je podjetje Grafi st uspelo 
od Mestne občine Koper z neposredno pogod-
bo kupiti Levji grad – nepozidano zemljišče za 
stanovanjsko gradnjo v središču Kopra. Zanj so – 
kljub izjemni atraktivnosti zemljišča vseh zain-
teresiranih vlagateljev – odšteli zgolj 2.084.117 
evrov oziroma manj kot 150 evrov za kvadratni 
meter zazidalnega zemljišča v središču Kopra. 
Kako sta Popović in Grafi st uspela izpeljati tudi 
ta prenos občinske zemlje v njune roke?

Iz nezakonitosti v nezakonitost

    Ko se je pred enajstimi leti črnilo na »Anek-
su 5« (beri III. In IV. Del razkrivanja zgodbe 
o gradbeni hobotnici) za nezakonito prodajo 
občinskega dela Solisa Grafi stu pričelo šele do-
bro sušiti, je bila pred Popovićem in Grafi stom 
že nova zahtevna naloga – nekako je bilo potre-
bno poldrugi hektar (14.030 kvadratnih metrov) 
veliko občinsko zemljišče v središču mesta pod 
ceno prodati Grafi stu. Atraktivnost zemljišča za 
vlagatelje jima je povzročala dodatne preglavice 
– kot da zakonska obveza prodaje na javni draž-
bi ni bila že sama po sebi navidez nepremagljiva 
ovira.
     Koprska gradbena hobotnica s Popovićem 
na čelu je našla rešitev tudi za ta izziv. K sreči 
je Boris Popović takrat kot župan vodil obči-
no in je dosegel, da je občina razpisala dve na 
neuspeh obsojeni dražbi, na katerih je poskusila 
po previsoki ceni prodati zemljišče Levji grad. 
Nato je neuspeli dražbi združba izkoristila za to, 
da je Popović s podpisom neposredne pogodbe 
Grafi stu zemljišča prodal pod ceno in daleč od 
oči javnosti. Tako je Grafi st dobil zemljišče, 
občina pod Popovićevim vodstvom pa je zgolj 
provizorično izpolnila zakonsko obveznost.
Ugotovitve o konkretnih nezakonitih dejanjih 
nečedne združbe v primeru Levji grad predstav-
ljamo v kronološkem zaporedju.

nihče oddal ponudbe pod pogoji, ki jih je žu-
pan določil ravno v ta namen. Na prvi pogled 
so tako izpeljane prodaje skladne z zakonom 
in šele podrobnejši pogled razkrije, da je 
tudi takrat veljavna zakonodaja z zakonskimi 
določbami prepovedala takšne manipulacije. Že 
takrat veljavni zakon, ki je urejal razpolaganje s 
stvarnim premoženjem države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, v veljavi od 17. 
oktobra 2010), je v 23. členu določal, da morajo 
prodajalci (v tem primeru Mestna občina Kop-
er) v primeru neposredne pogodbe pred njeno 
sklenitvijo izpeljati obvezen postopek pogajanj z 
vsemi zainteresiranimi potencialnimi ponudniki 
za nakup zemljišča.
    Četudi je zgolj Grafi st oddal ponudbo – saj 
drugi s tem, da tretje dražbe ne bo, niso bili 
seznanjeni in ponudbe posledično niso imeli 
možnosti oddati – bi občinska komisija morala 
organizirati pogajanja z Grafi stom, na katerih bi 
določili kupoprodajno ceno z neposredno po-
godbo. 
      Naj spomnimo, da smo večkrat zahtevali in na 
koncu tudi pridobili vso dokumentacijo občine 
v zvezi s to prodajo – kupoprodajno pogodbo, 
objave in zapisnike dražb ter spremljevalne do-
kumente. V nobenem od obstoječih dokumen-
tov, povezanih s to prodajo, ni niti najmanjše 
pisne ali druge sledi o tem, da je občina izpel-
jala ta (z zakonom predpisana) pogajanja, kar v 
danem kontekstu lahko pomeni samo eno. Da 
zakonska obveza zagotovo ni mogla biti izpoln-
jena in posledično tudi ni bila. Poleg odsotnosti 
dokazov o obstoju z zakonom predpisanih poga-
janj o ceni razpolagamo tudi z drugimi dokazi 
za to, da pogajanj ni bilo. 

Izrecno nasprotovanje vpisu

Pomembno je omeniti, da je notarka Luinova, 
ki je overila kupoprodajno pogodbo med obči-
no in Grafi stom, pri overitvi pogodbe izrecno 
poudarila naslednje: »Notarka navzoče stranke 
poučim, da bom ZK predlog nemudoma vložila 
v skladu z določbami Zakona o zemljiški kn-
jigi. Stranke so izrecno nasprotovale vložitvi 
predloga, zato ne bo vložen.« V izogib pomoti: 

Ur.

LOKALNO

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

Kako je gradbena 
hobotnica pridobila 

poldrugi hektar 
v centru Kopra

RAZKRIVAMO NOVE PODROBNOSTI !

Po Solisu nov podvig – Levji grad

Takoj za tem, ko je Popović junija 2011 uspel z v 
»Aneks 5« preoblečeno kupoprodajno pogodbo 
občinski del Solisa s Primorjem kot vmesnim 
členom prodati svojemu hišnemu gradbincu 
Grafi stu, je sledil nov podvig. 
    Organiziral je novo protipravno prodajo 
občinskega zemljišča Grafi stu. Dne 19. avgusta 
2011 je z objavo v Uradnem listu RS razpisal 
javno dražbo za prodajo 14.030 kvadratnih met-
rov velikega nepozidanega stavbnega zemljišča 
Levji grad v Kopru po izklicni ceni 2,6 milijo-
na evrov. Zemljišče je bilo takrat vredno vsaj 
2,25 milijona evrov oziroma okoli 160 evrov 
za kvadratni meter. Kot se je izkazalo pozneje, 
visoko postavljena cena ni bila namenjena čim 
višjemu izkupičku za občinsko blagajno, ampak 
ravno nasprotno. Prvi dražbi, na kateri ni nihče 
oddal ponudbe za nakup zemljišča po previsoki 
ceni, je namreč nemudoma sledila objava druge 
dražbe – še vedno z izklicno ceno višjo od tržne, 
ki je bila tokrat postavljena na 2.451.903 evrov. 
    V pričakovanju tretje dražbe, kjer bi izklicno 
ceno predstavljal približek tržne vrednosti zem-
ljišča (cca. 2.245.000 evrov), se zainteresirani 
potencialni kupci druge dražbe niso udeležili. 
Vendar tretje dražbe ni bilo. Popović je zeml-
jišče prodal Grafi stu z neposredno pogodbo brez 
javne dražbe in pod tržno ceno. Grafi st je Mest-
ni občini Koper zemljišče plačal zgolj 2.084.117 
evrov, kar je 160.000 evrov manj od njegove de-
janske vrednosti ob prodaji. Bolj kot sama cena 
je za Popovića in okoli njega zbrano hobotnico 
bilo pomembno to, da je zemljišče kupil ravno 
Grafi st, saj je bilo za uspeh njihovega načrta, da 
lahko stanovanja v Kopru gradi zgolj Grafi st, to 
ključno. 

Kako je Popović manipuliral z dražbo?

Kot župan je Popović pogosto koristil nemoralni 
manever prodaje občinskih nepremičnin Grafi s-
tu z neposredno pogodbo kot navidezno posle-
dico dveh na vnaprejšnji na neuspeh obsojenih 
javnih dražb, ki sta bili že v osnovi zastavljeni 
tako, da bosta za občino neuspešni, ker ne bo 
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“

Notarka je opozorila, da je dolžna vložiti vpis 
Grafi sta kot novega lastnika v Zemljiško knji-
go, a sta tako Popović kot Grafi st temu izrecno 
nasprotovala. Tako je dobrega pol leta protiprav-
na prodaja občinskih nepremičnin Grafi stu osta-
la skrita pred javnostjo. (slika desno) 
    O tem, da so to storili zavestno, priča 7. člen 
kupoprodajne pogodbe, ki pravi: »Kupec se 
zaveže vložiti zemljiškoknjižni predlog za vpis 
lastninske pravice v roku 8 dni od overitve zem-
ljiškoknjižnega dovolila pri notarju.« To po-
godbeno določbo so zavestno prekršili zato, da 
javnost ne izve za prodajo. 
      Zemljišče Levji grad so prodali brez izvedbe 
z zakonom predpisanih pogajanj, saj bi v prim-
eru izvedbe pogajanj bilo nemogoče do te točke 
skrito prodajo še dalje prikrivati javnosti. Zato 
so raje prekršili zakon in tako ogrozili obstoj po-
godbe, kot dovolili da za njo izve javnost. 

Kaj pravijo pravniki?

Celotno dokumentacijo primera so pregledali 
naši pravniki. Opozorili so nas, da kupoprodaj-
na pogodba med Mestno občino Koper in Grafi -
stom ni datirana – nikjer ni naveden datum pod-
pisa pogodbe. Preseneča tudi to, da je občina 
poslala in notarka overila pogodbo brez datuma. 
Glede na datum prijave pogodbe koprskemu 
davčnemu uradu gre sklepati, da je bila podpisa-
na nekaj dni pred predložitvijo – 28. 10. 2011. 
V uredništvu smo preverili tudi zgodovinski 
izpis iz Zemljiške knjige in ugotovili, da se je 
Grafi st kot lastnik vpisal šele sedem mesecev 
po podpisu pogodbe. To pojasni, zakaj je bilo 
v pogodbi določeno, da 24 mesecev po podpisu 
občina prosto koristi omenjena zemljišča – kot 
da jih ni prodala. Nikakor ne pojasni tega, zakaj 
so skrivali, da so zemljišča prodali Grafi stu, če 
so menili, da je bila prodaja zakonita? 

Ali pogodba danes velja?

Za uveljavljanje ničnosti pogodbe ni predpisanih 
maksimalnih rokov. S Popovićevim slovesom z 
županskega položaja lahko nova oblast kadarko-
li na sodišču v Kopru sproži postopek ugotav-
ljanja ničnosti omenjene pogodbe. Sodeč po 
uradni dokumentaciji in zakonodajnem okviru 
bi sodišču v tem primeru preostalo le to, da 
ugotovi obstoj pogojev za razglasitev ničnosti 
pravnega posla. Postavlja se vprašanje, koliko 
takšnih in drugačnih pogodb je v imenu občine 
podpisal nekdanji župan Popović ter koliko časa 
bo trajalo, da vsaj največje med njimi pridejo do 
zaslužene pozornosti pravosodnih organov.
To je v osnovi naloga občinskih nadzornih or-
ganov z nadzornim odborom MO Koper na 
čelu. Kakor tudi to, da tovrstne posle prepreči 
ali jih naznani organom pregona. Nadzorni od-
bori občin so praviloma sestavljeni z opozici-
jsko večino – vendar v Kopru za časa župano-
vanja Borisa Popovića ni bilo tako in nezakoniti 
posli so zavoljo tega na občini uživali neke vrste 
imuniteto.
   V kratkem naj bi občinski nadzorni odbor 
predstavil ugotovitve nadzora nad projektom 
Solis. Glede na tokratna razkritja bo zanimivo 
videti, ali se bo nadzorni odbor lotil tudi prim-
era Levji grad. 

Pravni status prodaje v Levjem gradu

Zakonodajalec je (z ZSPDSLS, ki je veljal od 17. 11. 2010 dalje) natančno uredil postopke 
prodaje državnega in občinskega premoženja ter zakonsko defi niral načela tovrstne proda-
je. Z zakonom in pripadajočo uredbo je zakonodajalec dovolil možnost prodaje občinskega 
premoženja z neposredno pogodbo po dveh neuspešnih prodajah na javni dražbi. V četrtem 
členu tega zakona je občinam v drugem odstavku naložil obveznost učinkovitega razpola-
ganja s stvarnim občinskim premoženjem »na podlagi metod, ki omogočajo najugodnejše 
rezultate za lokalno skupnost«.
     Možnost zakonite prodaje z neposredno pogodbo je obstajala, toda le v primeru, da se z 
neposredno pogodbo doseže za občino najugodnejši rezultat – najvišjo možno ceno. 
V občinski in drugi dokumentaciji ni nikakršnega indica – kaj šele dokaza – za to, da je bila 
Popovićeva neposredna prodaja občinskega zemljišča Grafi stu po skoraj 200.000 evrov nižji 
ceni ugodnejša različica prodaje od možnosti, da bi organizirali tretjo dražbo z 200.000 ev-
rov nižjo izklicno ceno od cene na drugi dražbi. Med zadnjo na javni dražbi ponujeno ceno 
in ceno, po kateri je bilo zemljišče prodano Grafi stu s skrito neposredno pogodbo, je več 
sto tisoč evrov – ker ni bilo pogajanj o ceni, ta razlika predstavlja vsoto oškodovanja Mestne 
občine Koper z omenjeno prodajo.  
     V primeru Levji grad je bil kršen 86. člen obligacijskega zakonika, ki pravi: »Pogodba, ki 
nasprotuje moralnim načelom, je nična.«
     Navajamo primer iz sodne prakse, sodbo z opravilno številko CPG 163/2019 z dne 11. 
12. 2009:
     »Pritožbeno sodišče soglaša s pritožbenim očitkom, da sporni dogovor nasprotuje 
morali in da je posledično ničen. Čeprav je javna dražba v sodnem postopku urejena 
drugače kot javna dražba občinskega premoženja (po ZSPDSLS in uredbi), gre še vedno 
za javno dražbo, katere namen in cilj je z draženjem doseči čim višjo ceno (za dražitelja 
najugodnejšo prodajo ob danem in resnem povpraševanju). Pravno relevantno je bistvo 
javne dražbe, ki je v doseganju čim višje cene oziroma draženju, in ne v tem, če javno 
dražbo izvaja sodišče ali občina. /…/ Nemoralna so negativna ravnanja, glede katerih 
obstaja širši družbeni konsenz, da so zavržna, pri čemer morala varuje splošne družbene 
vrednote, načela obligacijskega prava pa interese udeležencev konkretnega obligacijs-
kega razmerja (pogodbenih strank). Kršitev moralnih načel nad slednjim prevlada.« 
     Za razumevanje zgornjega citata ni potrebno biti pravnik. Sodišče je obrazložilo, da je 
kršitev moralnih načel pomembnejše tako od interesa Popovića (MO Koper) kot od interesa 
Grafi sta – saj je nesporno, da so prodajo občinskega zemljišča z neposredno pogodbo izv-
edli brez uporabe metode javne dražbe z namenom doseganja najvišje prodajne cene, zaradi 
česar je podpisana pogodba dejansko nična. 

Dokaz prikrivanja prodaje
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“

Občina je Znanstveno-raziskovalnemu 
središču Koper podelila stavbno pravico za 
palačo De Belli

Koper – Župan Mestne občine Koper Aleš 
Bržan in direktor Znanstveno-raziskoval-
nega središča (ZRS) Koper prof. dr. Rado 
Pišot sta podpisala pogodbo o ustanovitvi 
brezplačne stavbne pravice za palačo De 
Belli. 
   Po obnovi, ki naj bi jo ZRS Koper začel v 
roku petih let, bi se v prostore palače na Can-
karjevi ulici preselil večji del inštitutov in služb 
z izjemo laboratorijske dejavnosti Inštituta za 
oljkarstvo in Inštituta za kineziološke raziskave 
ter centra za beneško zgodovino, ki se bo v krat-
kem preselil v objekt palače Baseggio.
   Mestna občina Koper je stavbno pravico za 
palačo De Belli podelila za obdobje 99 let. Pri 
tem se je z ZRS Koper uskladila, da bo v nasled-
njih petih letih zagotovilo fi nančna sredstva za 
obnovo in jo v tem času tudi začelo. Kot je ob 
tem poudaril koprski župan Aleš Bržan, se je 
občina za ta korak odločila v želji, da bi ohranila 
in vsebinsko ovrednotila dragoceno kulturno 
dediščino mesta.
     Na nujnost zagotovitve dodatnih prostorov za 
nemoteno delovanje ZRS Koper je opozoril tudi 
direktor Rado Pišot in pojasnil, da so z izjemo 
sedeža v Garibaldijevi ulici vsi ostali prostori 
najemniški: »S selitvijo v palačo De Belli, ki 
bo postala upravno-administrativni sedež ZRS 
Koper, bomo dobili štirikrat večje prostore od 
dosedanjih. Vanje bomo umestili interdisciplin-
arni sredozemski center znanstvenoraziskovalne 
odličnosti, ki bo predstavljal stičišče več razis-
kovalnih inštitutov in univerz iz Slovenije, Italije 
in Hrvaške. Center bo med drugim zagotavljal 
celovit pristop raziskovanja in skupno strateško 
interdisciplinarno stičišče znanja, ki bo na pod-
lagi pilotnih testiranj v praksi zagotavljal tra-
jnostne rešitve, na primer s področja digitali-
zacije odprte znanosti, povečanja biodiverzitete 
v mestih in prilagajanja podnebnim spremem-
bam v Sredozemlju.«
     Ob tem se je zahvalil občini, ki je razumela 
njihove prostorske in razvojne potrebe ter jim 
z dodelitvijo palače De Belli za 99 let izkazala 
veliko podporo: »Palača De Belli je pomemben 
kulturno-zgodovinski spomenik, ki ga bomo z 
obnovo revitalizirali in vsebinsko obogatili.«
      Pišot vrednost naložbe ocenjuje na 3,25 mili-
jona evrov, ki jih nameravajo delno fi nancirati z 
lastnim deležem v stavbi v Garibaldijevi ulici, 
ob tem pa računajo tudi na državna in kohezi-
jska sredstva.

Občina Koper, J.B.
foto: ekoper 

LOKALNO

Koper - Staro mestno jedro 
Kopra se lahko pohvali s prvo 

podzemno zbiralnico odpadkov, 
ki jo je Javno komunalno podjetje 
Marjetica Koper uredilo na Mla-
dinski ulici 8. 
  S tem uvaja nov, tehnološko 
napreden in visokokakovosten stan-
dard ravnanja z odpadki, ki prinaša šte-
vilne prednosti. Nov podzemni ekološ-
ki otok med drugim umika odpadke s 
površja in prispeva k učinkovitejši rabi 
dragocenega prostora, ki so ga do zdaj 
zasedali klasični zabojniki.
 Podzemni ekološki otok na 
Mladinski ulici 8 je prva tovrstna zbi-
ralnica v starem mestnem jedru Kopra 
z v celoti vkopanim volumnom zabo-
jnikov. Gre za sklop petih zabojnikov v 
velikosti pet in tri kubične metre. 
    Župan Mestne občine Koper Aleš 
Bržan in direktor Marjetice Koper 
Davor Briševac soglašata, da je upo-
raba novega ekološkega otoka zagot-
ovo prvi korak k bolj odgovornemu 
ravnanju z odpadki in večji skrbi za 
zdravo okolje. Ker ima tak način zbi-
ranja odpadkov več prednosti, ga načr-
tujejo tudi drugje po občini.

V mestnem jedru Kopra prva 
podzemna zbiralnica odpadkov

“

Občina Koper, uredništvo
foto: ekoper 
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Koper – Mednarodni muzejski dan je za 
številne muzeje po Sloveniji priložnost, 
da odprejo svoja vrata in obiskovalcem 
predstavijo najzanimivejše vsebine. 
    Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, 
ki je muzej obiskal s sodelavci, pa se je ob tej 
priložnosti seznanil z načrti prenove prostor-
ov, v katerih domuje zbirka novejše zgodovine 
1867–1954.
    Dotrajani in prenove potrebni prostori so
zdaj že izpraznjeni, gradbena dela so se 
začela pred dobrim tednom dni. V okviru del 
bodo v celoti obnovili streho in notranje prostore, 
ostrešje bodo ohranili in ga utrdili z novo toplotno 
izolirano podkonstrukcijo, uredili prezračevan-
je prostorov in namestili klimatske naprave. 
Obnovili bodo tudi elektroinstalacije in obsto-

“

Koper – Na območju Olma so zagna-
li naprave, ki bodo naslednjih šest 

mesecev dnevno dodajale kisik v vodo struge 
Badaševice. 
    Postopek bodo ves čas budno spremljali, z 
odvzemom vzorcev pa vsak drugi dan preverja-
li količine kisika v vodi, njeno pH-vrednost ter 
merili temperaturo vode in zraka. Na ta način bo 
Mestna občina Koper preprečila, da se v času 
nizkega vodostaja in majhnega pretoka vode 
znova vzpostavijo pogoji, ki omogočajo razkroj 
organskega materiala in nastanek neprijetnih 
vonjav.
Nameščena naprava iz struge črpa vodo in jo 
nato obogateno s kisikom vrača nazaj. Prihod-
nji teden bodo v neposredni bližini namestili 
še turbino, ki bo kisik iz zraka s posebno teh-
nologijo razbila v zelo majhne delce, t. i. nano-
mehurčke, in jih nato vpihovala v vodo.
Dela bodo trajala šest mesecev in bodo sklenje-
na predvidoma oktobra.

Prenova 
prostorov 
zbirke novejše 
zgodovine

Občina Koper, 
uredništvo
foto: ekoper

ječa svetila nadomestili z varčnimi svetili LED, 
prostore pa nato razmejili s predelnimi mavčnimi 
in steklenimi stenami. Na ta način bodo zdaj 
enoten prostor vsebinsko ločili in ustvarili 
ambiente različnih velikosti ter tako omogočili 
interaktivno in uporabnikom prijazno postavitev 
zbirke.
    Naložba predvideva tako nabavo lesenih in 
steklenih vitrin za postavitev predmetov zbirke 
kot tudi stolov, miz in druge opreme za ureditev 

pedagoških prostorov. Gradbena dela bodo 
sklenjena jeseni, v nadaljevanju sledi ureditev 
notranjosti in postavitev zbirke.
   Zbirko novejše zgodovine si bo mogoče v 
kratkem ogledati tudi v času obnove 
prostorov. Kot je pojasnil kustos zbirke 
Ivan Simčič, pripravljajo posebno spletno 
aplikacijo, ki bo omogočila vpogled v najbolj 
zanimivo gradivo. “

Občina Koper, 
uredništvo
foto: ekoper

Začelo se je prezračevanje vode 
v strugi Badaševice
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Na prehodu v novo tisočletje in letih 
po njem je mlado telo, željno zabave, 

druženja in spoznavanja v nočnih urah, 
lahko hitro našlo svoj prostor pod soncem 
(akhm, pod luninim sijem), ki je ustrezal 
glasbenemu okusu mladega prebivalca 
obale. 
  Preveč energije? Ni problema, zabava 
zagotovljena do prvih sončnih žarkov in še dlje. 
Se rad pozibavaš ob ritmih balkanskega turbo-
folka? Izberi lokacijo: Koper, Izola, Portorož. 
Ti je ljubše poskakovanje ob nažiganju kitar? Ni 
problema, izberi, kateri košček obale ti je ljubši. 
Bi raje šel na koncert znane rock skupine? Itak, 
počakaj na festival Rock in Izola in na stadionu 
boš lahko poskakoval ob ritmih skupine Deep 
Purple. Rock ni zate in bi raje elektroniko? Nič 
lažjega, ustavi se v Ambasadi Gavioli in uži-
vaj v vrtenju plošč svetovno znanih didžejev. 
Preglasni ritmi niso zate in od nočnega življenja 
pričakuješ kaj več? Morda pogovor o kakšni kn-
jigi, ustvarjalno delavnico, morda fi lmski večer? 
Tudi ta možnost obstaja, lahko greš v koprski 
MKC ali pa Shoto club v Izoli. Te nič od tega ne 
zanima in bi se rad s svojo družbo zabaval nekje 
izven klubov? Tudi to lahko, brez skrbi, nihče te 
ne bo motil.
     Tako nekako je izgledala obalna ponudba za 
zabave željne na obali takrat, ko je tudi pisec 
teh vrstic še čutil nemir v nogah in željo po 
spoznavanju in druženju. Za nemir in potrebo 
po socializaciji mladine je bilo v tem obdobju 
na obali dobro poskrbljeno. Takrat je bil še pris-
oten tisti občutek, da si pomemben in da tako 
lokalna oblast kot ponudniki razumejo potrebe 
mladih in jim tudi sledijo. Da se zavedajo, da je 
zabava in z njo povezano druženje bistven del 
odraščanja. Bilo je obdobje, ko je vse kazalo na 
to, da se razumevanje potreb mladih krepi in da 
bo sonce, ki sije na mladinsko sceno, v prihod-
nje še močneje žarelo. Malokdo se je zavedal, 
da so ti sončni žarki zadnji in da to svetlo sonce 
ne napoveduje sončnega vremena, če se drznem 
podati v meteorološko terminologijo, ampak 
predstavljajo zgolj zatišje pred nevihto. Nevihto, 
ki je v kratkem obdobju praktično odplaknila 
vso raznolikost ponudbe, ki jo je takratna mla-
dina imela. 

Kam na Obali 
po zabavo

Jan Bednarik
foto: pexels

LOKALNO

Kaj kmalu se je ponudba za tiste v obdobju ado-
lescence (pa tudi ostale, želja po zabavi človeka 
ne zapusti tako hitro, če sploh kdaj) drastično 
skrčila. Tako se je na koprskem koncu scena 
zreducirala na balkanski turbofolk, ki je naenk-
rat donel skoraj iz vsakega lokala, nočni klubi so 
drug za drugim zapirali svoja vrata, tisti ogrom-
ni koncerti na stadionih s svetovno znanimi sk-
upinami so bili zgolj še topel spomin. 
     Lokalov, ki niso vrteli glasbe z balkanskim 
melosom je bilo kar naenkrat zgolj za vzorec, za 
tiste z afi niteto po rock glasbi oziroma koncertih 
je ostala izbira med nekaj manjšimi lokali, kjer 
so še vedno sicer ponujali kvalitetne koncerte, 
a je nastala problematika prostorske omejitve. 
Med nočni klubi in lokali na bolj mondenem 
koncu obale, v primeru, da je ta izraz sploh še 
smiseln za nekoč cvetoči Portorož, v ponudbi 
skoraj ni bilo več razlike (pa še ta ponudba je 
bila namenjena zgolj majhnemu delu mladih). 
Za piko na i se je s strani občinskih oblasti začel 
nekakšen napad na tako imenovano alternativ-
no sceno, kjer je posluh oblasti za potrebe mla-
dih zamenjal posluh za potrebe kapitala in je 
tako kljub angažmaju prostovoljcev, zaprl svoja 
vrata, takrat zatočišče za mnoge, Shoto klub. 
Zamenjal ga je manjši lokal, voden s strani ho-
telske verige, ki ni niti slaba kopija prejšnjega 
kluba (kljub takratnim obljubam) in zadovolji 
zgolj svojo klientelo in morda še kakšnega na-
ključnega obiskovalca plaže. 
     Še edino prizorišče, ki je privabljalo obiskov-
alce tudi iz širšega območja, je ostala Ambasada 
Gavioli. No, imamo vsaj to, smo si takrat govo-
rili. Pa smo se spet motili v vsej svoji naivnosti. 
Kmalu se je začela desetletna saga o zapiran-
ju tega svetovno znanega shajališča ljubiteljev 
elektronske glasbe. 
      Tako je na obali za mlade ostala zgolj peščica 
prizorišč, ki je ponujala alternativo »balkanskim 
žurom« (pa ne, da je z njimi karkoli narobe). 
Takratna svetla izjema je bil Mladinski kultur-
ni Center (MKC), katerega prostore je imelo v 
najemu Društvo prijateljev zmernega napredka, 
pod vodstvom zdaj že pokojnega Marka Breclja. 
Pa ne zgolj zaradi kvalitetnih glasbenih dogod-
kov, ampak celostne ponudbe za mlade – od pre-
davanj in delavnic do zatočišča za brezdomce, 
vključevanja prostovoljcev in njihovih družbe-

nokritičnih dejavnosti. Ampak glej ga zlomka, 
tudi MKC je padel v nemilost lokalnih oblasti 
in zamenjal ga je (kljub protestom tamkajšnjih 
prostovoljcev) Center mladih Koper (CMK), ki 
danes deluje pod okriljem Zavoda za šport in 
mladino Mestne občine Koper.

Ko ni alternative, bodi ti alternativa
Si mlad, željan zabave in druženja ter ustvarjanja 
in razvijanja potencialov? Se ti upira vsesploš-
na komercializacija in privatizacija javnega, 
občutiš očitno pomanjkanje vsebin za mlade? In 
kaj storiš? S somišljeniki ustanoviš svojo alter-
nativo. Tako je kmalu za tem na svet privekala 
Ustvarjalna platforma Inde (UPI). 
  Nastanjeni v propadajočem kompleksu 
nekdanje tovarne INDE so jo predhodno zased-
li in v njej počistili ter uredili prostore za svoje 
dejavnosti. Kot alternativna platforma so brez 
vsakršnega sistemskega fi nanciranja v nekaj le-
tih organizirali in izvedli vse od socialnih pro-
gramov, športnih aktivnosti, okoljevarstvenih in 
delovno-sanacijskih akcij pa vse do kulturnih 
programov, ki so obsegali krepko več kot 450 
koncertov, razstav, delavnic, fi lmskih večerov in 
ostalega. Pazi, več kot 450! In vse to prostovolj-
no in z osebnim angažmajem Indejancev, kot so 
se sami poimenovali člani kolektiva.
     S tem mladi niso dokazali zgolj, da 
znajo sami reševati (neperspektiven) položaj, v 
katerem so se znašli. Dokazali so, da znajo in 
zmorejo ustvarjati vsebine, ki jih mladi potre-
bujejo in jim jih sedanji sistem ni zmožen ponu-
diti, nenazadnje so v manj kot dveh letih INDE 
spremenili v središče alternativnega kulturnega 
dogajanja na obali.
      A na žalost je vsega lepega enkrat konec. 
Tako je bilo tudi z ustvarjalno platformo Inde. 
Po prodaji kompleksa zasebniku in trudu kolek-
tiva UPI, da bi jim novi lastnik vendarle dodel-
il del prostorov za nadaljnje delovanje, jim na 
koncu ni uspelo doseči dogovora. Tako so se po 
nekaj letih delovanja morali Indejanci umakniti 
iz samostojno ustvarjenega avtonomnega ob-
močja. 
     Kar še posebej žalosti v primerih zatrtja alter-
nativnih scen, platform in avtonomnih prostorov 
je spoznanje, da se oblast, bodisi občinska bodi-
si državna, ne zaveda pomena avtonomnih pros-
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KULTURNI 
NAPOVEDNIKtorov za mlade, ki kot taki nadomeščajo funk-

cije (od socialnih in kulturnih do športnih), ki 
bi jo morale izvajati občinske oziroma državne 
institucije. Še toliko bolj pa žalosti dejstvo, da 
prav oblast, katero alternativna dejavnost v or-
ganizaciji mladih bogati, poskuša tako delovanje 
onemogočati.
Dobro, sedaj vemo, kako je bilo včasih. Vemo, 
da smo imeli na neki točki raznoliko ponudbo, 
ki je kolikor toliko zadovoljevala potrebe mla-
dih, vemo, da te ponudbe sedaj ni več, vemo, 
da je mladina sama poskušala zakriti vrzeli, ki 
jih uradne institucije ne zmorejo in vemo, da so 
bili s svojim delovanjem, pa naj se bere še tako 
nesmiselno, trn v peti občinski oblasti. Še vedno 
pa ne vemo, kam iti, če bi se radi dobro zabavali, 
poslušali kakšen koncert, če bi želeli plesati … 
Torej ... 

Kje se dogaja
Kljub (morda) obetavnemu naslovu moram ra-
zočarati. Sploh po tem, ko je UPI izgubila svoje 
prostore in so se s tem prenehale njihove aktiv-
nosti, ki so več kot odlično zapolnjevale vrzel 
v ponudbi in zadovoljile marsikatero mladost-
nikovo potrebo po zabavi, nam ostane bolj, no, 
malo. 
     Seveda obstajajo zavodi in društva s precej 
kvalitetno ponudbo, od delavnic, predavanj do 
festivalov (prav ta teden poteka festival Street 
Art), pa tudi kakšen koncert organizirajo, am-
pak še vedno ostaja odprto vprašanje, kam se 
grem lahko v petek oziroma soboto zvečer zaba-
vat? 
     Lokalov za preživljanje prostega časa sicer 
ne manjka, a če bi radi kvalitetno preživeli tudi 
večer in poslušali glasbo v živo, lahko zavijete v 
Figa rock bar ali pa pokukate v Pub 33. V Izoli 
se splača obiskati Hangar bar, ki ima kar pestro 
in redno ponudbo koncertov v živo, na bolj mon-
denem koncu, v mestu rož, pa se s presenetljivo 
pestrim glasbeno-plesnim programom ponaša 
Alaya coctail bar. 
     Sicer je pa to to. Če ti niti našteti kraji ne 
ustrezajo, si kot mladostnik prepuščen samoor-
ganizaciji zabave. Morda je pa res čas za misliti 
alternativo.“

31. 5., 19.30, Gledališče Koper
Iztok Mlakar: Tutošomato. 
Nadomestna predstava za 30. 12. 2021.

1. 6., 20.00, Gledališče Tartini 
Piran
Festival izvirnih popevk v istrsko-
beneškem narečju.

1.6.–5. 6., Izola, različne lokacije
Mednarodni Filmski Festival Kino 
Otok – Isola Cinema
Filmske projekcije v Art kinu Odeon, Letnem kinu 
Arrigoni, Video na plaži, na Manziolijevem trgu in 
v Kulturnem domu. Program za fi lmske profesion-
alce in druge, ki jih zanima pot fi lma od ideje do 
platna in naprej na Manziolijevem trgu. Razstava 
fi lmskih plakatov, delavnica fi lmske kritike, 
»pop-up trgovina« Vili Van Style in koncerti pri 
Svetilniku: »sevdah« koncert KIŠD x KO, elek-
tronski koncert Spiral Mind in Dj večer z Blažem, 
DJ večer s Stefanom Carnevlijem alias dIESIS iz 
Trsta, DJ večer s KENDI in Benjaminom Shockom, 
koncert BTaste in KeZZa.

2. 6., 19.00, Koper, Titov trg,
JamObala
Nastop mentorjev JazzObale in vseh, ki se želijo 
pridružiti »jamu«.

2. 6., 18.00, Škofi je, Mediteranski 
vrt Purissima
Pravi okusi Istre: Fragole & wine
Kulinarični večeri na Mediteranskem vrtu Purissi-
ma tokrat. 

4. 6., 20.00–22.00, Gračišče, 
Dvorana Gračišče 
Koncert Primorska poje.

5.6., 21.00, Avditorij Portorož
Koncert Stefan Milenković in Cam-
erata Novi Sad
Violinist Stefan Milenković, je bil v Srbiji leta 

2002 razglašen za umetnika stoletja, 
komorni orkester Camerata Academica deluje 
pod okriljem Umetniške akademije v Novem 
Sadu.
9. 6., 20.00, Center mladih Koper
Obalne rime #51
Aljaž Rolih bo predstavil svoj pesniški prvenec 
Leteča džezva. Nastopil bos še istrijanski mara-
tonski poet Pêro Sŕce.

9. 6.–12. 6., Portorož
29. Evropski H.O.G.® RALLY (Har-
ley-Davidson)
29. evropsko srečanje H.O.G.® Rally bo eklek-
tična mešanica žive glasbe, didžejev in zabave.  
Na ogled bo tudi razstava predelanih motociklov 
Custom Bike Show, ki bo na ogled v bivšem 
skladišču Grando. 

10. 6.–11. 6., Izola
Praznik oljk, vina in rib
Na ulicah mestnega jedra se sredi junija 
predstavijo lokalni pridelovalci. Na posameznih 
stojnicah lahko poizkusite ali kupite domače vino, 
olivno olje in druge kulinarične posebnosti slov-
enske Istre. Dvodnevno prireditev spremljajo tudi 
manjši koncerti na različnih prizoriščih mestnega 
jedra.

10. 6., 19.00–1.00, Koper, Titov trg,
Caprisov koncert 2022
Magnifi co, Dej še’n litro in Danilo Kocjančič 
Friends

11. 6., 16.00–23.45, Koper, Titov 
trg
Cameralov festival mikropivovarjev
Na Titovem trgu v Kopru se bo odvijal festival 
piva – Cameral Beer Fest. Na njem se bo pred-
stavilo več kot 20 slovenskih in tujih mikropivo-
varjev.

12. 6., 20.30, Koper, Taverna,
Produkcija Soy Cubano
Zaključek sezone plesnega kluba Soy Cubano.
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Simon Smole

“

Marca plače v zasebnem sektorju višje
Ljubljana –  Statistični urad poroča, da je bila 
v medletni primerjavi bruto plača na ravni 
tiste iz marca lani, neto pa je bila višja za 1,2 
%. Medtem ko so bile v javnem sektorju bru-
to plače medletno nižje za 8,3 %, neto pa za 
6,2 %, so bile v zasebnem sektorju višje za 
5,6 oziroma 6,2 %. Povprečna plača v javnem 
sektorju je bila marca 2254 evrov, v zasebnem 
sektorju pa 1898,09 evra. STA, NB

Kavčič že doma
Ljubljana – Iraške oblasti so izpustile slov-
enskega novinarja Radia Študent Mateja Ka-
včiča. Skupaj z njim so izpustili tudi njego-
vo nemško novinarsko kolegico Marlene 
Förster. Prejšnji petek je Kavčič že pristal v 
Sloveniji. Kot novinar je skupaj s Försterjevo 
v Iraku pripravljal reportažo o Jazidih, ki so 
bili žrtev genocida skupine Islamska država. 
Njunih novinarskih izkaznic iraške oblasti 
niso priznale, zato so ju konec aprila prijeli. 
STA, NB

Opozorilna stavka na RTVS
Ljubljana – V ponedeljek so ob opozorilni 
stavki predstavniki stavkajočih zahtevali novi-
narsko, uredniško in institucionalno avtonom-
ijo, depolitizacijo, umik vseh škodljivih skle-
pov programskega sveta, dostojne delovne 
pogoje, jasno kadrovsko politiko, pogajanja o 
dvigu najnižjih plač ter jasen in demokratičen 
socialni dialog. Če njihove zahteve do 30. 
maja ne bodo izpolnjene, zahtevajo odstop 
odg. urednice informativnega programa Jad-
ranke Rebernik, v. d. urednika uredništva za 
nove medije na MMC Igorja Pirkoviča, pred-
sednika programskega sveta Petra Gregorčiča 
in generalnega direktorja zavoda Andreja 
Graha Whatmougha. STA, NB

Kam so šli »Počivalškovi« cekini
Ljubljana – Na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo so podjetjem v zadnjih 
dveh letih razdelili največ sredstev v zgodo-
vini, več kot 130 milijonov evrov. V oči bode 
primer podjetja Art Rebel 9, ki je imelo leta 
2018 eno osrednjih vlog v aferi z maketo dru-
gega tira, do zdaj pa je od ministrstva prejelo 
že skoraj 1,7 milijona evrov, večino v zadn-
jem letu dni. Med drugim so prejeli slabih pol 
milijona evrov za razvoj dveh mobilnih ap-
likacij, ki sta klavrno propadli, po navedbah 
direktorja Marka Požlepa zaradi pandemije. 
Zdravka Počivalška je NPU ta teden že ovadi-
la zaradi nepravilnosti pri nakupu medicinske 
opreme med pandemijo. 24ur, Necenzirurano, 
NB

Kazen tudi za branje ustave
Ljubljana – »Faca« petkovih protestov, Jaša 
Jenull, je pred dnevi prejel že tretji tožbeni 
zahtevek policije za 34.000 evrov in sicer za 
protest, na katerem so ljudje sedeli pred par-
lamentom in brali ustavo. Skupaj policija od 
njega terja že okoli 40.000 evrov, vsak teden 
pa prejme še množico glob, ki znašajo od 500 
do 750 evrov. Nova koalicija je sicer obljubila 
amnestijo za vse udeležence shodov. STA, NB

Petek naj bo dela prost!

V devetnajstem stoletju se je delovni čas 
med državami precej razlikoval, zato je 

na začetku dvajsetega stoletja Mednarodna 
organizacija dela želela uveljaviti čim bolj 
enoten sistem. 
     Leta 1919 so sprva le za industrijske delavce, 
nato pa tudi za preostale panoge, določili 48-
urni delovni teden. Zaradi visoke delovne us-
pešnosti in mnogih pozitivnih učinkov krajšega 
delovnega časa so leta 1935 uvedli 40-urni de-
lovni teden. S skupnimi močmi so sindikati in 
socialistični politiki ter nekateri delodajalci, ki 
so videli v skrajšanju delavnika korist, končno 
dosegli 40-urni delovni teden. Zaradi avtoma-
tizacije in tehnološkega napredka ter posledično 
drastičnega porasta produktivnosti so se konec 
20. stoletja začele debate o krajšem delovnem 
času, danes mnoge države vpeljujejo 32-urni 
delavnik, zaveze iz koalicijske pogodbe naka-
zujejo, da ga bomo morda kmalu uvedli tudi v 
Sloveniji.
     Ideja o štiridnevnem delovniku torej ni nova 
in se v svetu pojavlja že vsaj desetletje. V zadn-
jem obdobju se je krajši delavnik omenjal pred-
vsem zaradi epidemije covid-19, ki je prisilila 
podjetja, da spremenijo poslovne in delovne 
navade. Zagovorniki štiridnevnega delovnika 
trdijo, da ima njegova uvedba pozitivne učin-
ke: izboljšanje duševnega stanja delavcev, lažje 
usklajevanje dela in družine, večjo produktiv-
nost, ker je manj voženj na delo pa se zmanjšuje 
tudi onesnaženost okolja. Prav tako v 40 letih 
delovne dobe ob šesturnem delovniku dejansko 
zaposleni dela 30 let, kar pomeni, da bodo lah-
ko ljudje še nekaj časa prostovoljno aktivni in 
predvsem bolj zdravi, zato bodo manjše breme 
za zdravstveno blagajno.
    Na Švedskem so vpeljali 32-urni delavnik 
tudi v avtomobilski industriji. V podjetju Toy-
ota je 6-urni delovnik prinesel znatno zvišanje 
produktivnosti. Mehaniki so v 30 urah opravi-
li 114 odstotkov dela, ki so ga pred sistemsko 
uvedbo krajšega delovnega časa opravili v 40 
urah. Zaradi večje produktivnosti se je zaslužek 
podjetja zvišal za 25 odstotkov. V začetku aprila 
so pilotni program skrajšanega delovnega časa 
začeli v 38 podjetjih v Kanadi in ZDA, vključi-
la so se tudi podjetja v Veliki Britaniji. Poskus 
bo trajal šest mesecev, vodi ga iniciativa 4 Day 
Week, podjetjem pa bodo strokovnjaki pomag-
ali z različnimi delavnicami, svetovanjem in 
izmenjavo izkušenj.
    V Kaliforniji nekaj podjetij že omogoča 
zaposlenim krajši delovni teden, denimo Toshi-
ba, Shake Shack, Kickstarter in Shopify. V Bel-
giji so letos februarja, da bi omogočili večjo 
prožnost na sicer togem trgu dela, uvedli krajši 
delavnik. Zaposleni bodo tako lahko ob soglasju 
sindikatov delali do deset ur na dan in štiri dni 
na teden za enako plačilo. Prav tako bodo lahko 
delali en teden več in drugi teden manj, da bi 
lažje usklajevali poslovno in zasebno življenje.

Španija bo postopno, v treh letih, uvedla 32-urni 
delovni teden, plače pa se pri tem naj ne bi spre-
menile. Vlada bo omogočila delodajalcem tudi 
spodbude pri krajšanju delovnega časa, in sicer 
so za približno 200 podjetij oziroma od tri do 
šest tisoč delavcev, ki naj bi bili vključeni v pro-
jekt, namenili okoli 50 milijonov evrov. V vseh 
teh državah se pojavljajo podobne kritike: Krajši 
delovnik naj ne bi pomenil tudi večje produktiv-
nosti, prav tako naj bi v času okrevanja po pan-
demiji v resnici v podjetjih delali več in ne manj.
V Sloveniji že obstaja nekaj podjetij, ki so uv-
edla šesturni delovnik. Najbolj znani sta Donar, 
ki izdeluje stole, in Skaza, ki predeluje plas-
tiko. Letos so krajši, štiridnevni delovnik uv-
edli v kadrovski agenciji Manpower. Pripravili 
so načrt in operativne spremembe, vključno z 
dežurstvi ob petkih, da bi zagotovili, da delovni 
procesi potekajo nemoteno. V poskusnem obd-
obju so ugotovili, da se je s krajšim delovnikom 
izboljšalo počutje zaposlenih, večja je predanost 
delu, zaposleni lažje usklajujejo službene in 
družinske obveznosti, v interni raziskavi jih 89 
odstotkov pravi, da imajo več časa za družino.
    Na 40-urni delovnik smo se tako navadili, 
da se zdijo predlogi o krajšem delavniku kot 
neuresničljiva utopija. Poleg navad bo potreb-
no spremeniti tudi zakonodajo, ki je diskrimi-
natorna. V tujini nikakor ni običajno, da bi se 
lahko nekdo upokojil pozneje zato, ker je delal 
šest namesto osem ur na dan, temveč je poko-
jnina odvisna od višine vplačanih prispevkov. 
Delodajalci pri nas večinoma delavcem plaču-
jejo vse obremenitve, kot da bi delali za pol-
ni delovnik. Toda ko gredo ti delavci v pokoj, 
imajo priznan samo sorazmerni del. Zakon pri 
nas torej prav odvrača od krajšega delovnika. 
Kolektivne pogodbe posameznih dejavnosti de-
lovno dobo delno sicer urejajo, vendar različno 
in nobena celovito. Sodba Vrhovnega sodišča 
iz leta 2018 pa celo trdi, da je sam koncept 
»delovne dobe« sporen: »Določba 129. člena 
ZDR-1 o delovni dobi je ’pomensko odprta’ in 
je zato strankam kolektivne pogodbe na ravni 
dejavnosti prepuščeno, da samostojno uredijo 
dolžino, način upoštevanja delovne dobe in od-
merni odstotek.«
   V Sloveniji je še premalo primerov dobre 
prakse krajšanja delovnika, nimamo jasnih 
smernic, kako to sistemsko urediti, zato bo 
uvedba krajšega delovnika zahtevala večji an-
gažma sindikatov in predvsem levih strank. Do 
sedaj namreč nobena vlada, kljub obljubam, ni 
posegla v delovno in pokojninsko zakonodajo 
tako, da bi uredila in vzpodbudila prehod na 
32-urni delavnik. V koalicijski pogodbi stran-
ke ponovno napovedujejo krajšanje delovnega 
časa. Podučeni s slabimi izkušnjami počakajmo 
do konca mandata. Če nam čez štiri leta ob pet-
kih ne bo treba v službo, ob tem pa bomo ime-
li enako plačo in pravice, bo to lepa zmaga za 
delavnega človeka.

DRUžBAPO DOMAčE
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Mesec maj je kot naročen za mitolo-
gizacijo zgodovine. Prazniku dela, 

dnevu zmage, dnevu veteranov vojne za 
Slovenijo in dnevu mladosti se je letos, 
kot revizionistični vladi v odhodu pritiče, 
pridružil še nacionalni dan borbe proti 
namišljenemu sovražniku, uradno poimeno-
vanem nacionalni dan spomina na žrtve 
komunizma. 
    A spreobračanje mitologije druge svetovne 
vojne je na podlagi mitoloških fi lmov, pesmi 
in knjig o neomadeževanem herojstvu lačnih, a 
žilavih partizanov, za oblast, ki živi v vzporedni 
resničnosti, mala malica.
    To je navsezadnje dokazala s proslavo ob 
dnevu osvobodilne fronte, ki že dve leti poteka 
na Mali gori pri Ribnici, kjer so fašisti pobili 
tri pripadnike domoljubnega društva TIGR. S 
tem si želi odhajajoča vlada zmanjšati pomen 
Osvobodilne fronte, ki je pod vodstvom Komu-
nistične partije Slovenije pregnala okupatorje iz 
današnje Slovenije. 
     Veliko težje je vzpostaviti mitološki pogled 
na nedavno zgodovino, četudi je politična struja, 
ki zapušča oblast, tudi v tem precej uspešna. Po-

Brezvojni veterani
Jaka Virant

iz vrst Ministrstva za notranje zadeve, čeprav 
je po uradnih zgodovinskih podatkih v vojni 
sodelovalo 200 milicistov; poleg tega Sloveni-
ja danes premore 43 tisoč veteranov, ki spadajo 
pod ministrstvo za obrambo, čeprav je v odcepi-
tvi sodelovalo 15 tisoč pripadnikov Teritorialne 
obrambe in 20 tisoč rezervistov. Samo s tem 
imajo veterani nekaj več kot 16 tisočglavo pre-
moč nad enotami, ki so sodelovale pri odcepit-
vi, če sploh ne omenjamo kategorizacij veteran-

državnosti leta 2010 ustanovili še tretjo veter-
ansko organizacijo, Združenje za vrednote slov-
enske osamosvojitve, ki jo je dolga leta vodil da-
našnji odstopljeni minister za notranje zadeve v 
odhodu Aleš Hojs, danes pa jo vodi predsednik 
prve vlade samostojne Slovenije Alojz Peterle, 
podpredsednika pa sta Anton Krkovič in done-
davna poslanka Slovenske demokratske stranke 
Mojca Škrinjar. 
     Veterani in njihove organizacije se dolgo po 
vojni množijo kot gobe po dežju in s tem ustvar-
jajo občutek, da so nekateri veterani oborožene-
ga spopada ob odcepitvi Slovenije od Jugoslavije 
bolj zaslužni kot drugi, ločnica pa poteka točno 
po meji med janšizmom in antijanšizmom. A 
takšno ločevanje zamegljuje resnično »mitolo-
gizacijo« zgodovine odcepitve Slovenije.  
     Z vsem dolžnim spoštovanjem do žrtev, ki 
so svoja telesa in življenja žrtvovali za idejo 
samostojne in suverene Slovenije, nekaj ob-
oroženih spopadov še ne naredi vojne, sploh če 
te oborožene spopade primerjamo z vojno, ki je 
v letih po odcepitvi Republike Slovenije vihrala 

ov kot so: delavec upravnega organa, pristojnega 
za obrambne zadeve, delavec upravnega organ, 
pristojnega za upravne notranje zadeve, oseba, 
ki je po odredbi republiškega sekretarja za no-
tranje zadeve opravljala naloge tajne hrambe, 
voznik ali zdravstveni delavec v reševalnih vozi-
lih nujne medicinske pomoči, član operativnega 
sestava gasilske organizacije, obveznik delovne 
dolžnosti ali oseba, ki je vzdrževala stike z 
mednarodno nadzorno komisijo. 
 Poleg Združenja veteranov vojne za 
Slovenijo, ustanovljenega leta 1993 v Ljubljani, 
ki se ji je leto kasneje pridružila Zveza polici-
jskih veteranskih društev Sever, so predstavni-
ki Slovenske demokratske stranke z Janezom 
Janšo na čelu ob pomoči predstavnikov Nove 
Slovenije – krščanskih demokratov na dan 

posameznih političnih 
obrazov v letu 1991 – je 
mogoče najplodnejše pol-
je »mitologizacije« do-
godkov iz poletja 1991: 
»Vzporedne, nasprotu-
joče si veteranske orga-
nizacije [ki] obeležujejo 
različne dogodke, isti 
dogodki pa se interpreti-
rajo iz povsem različnih zornih 
kotov, sestavni del tega sta revizija 
zgodovine in tudi ponarejanje in laži« 
(Repe, Desetdnevna vojna, 2021).
      Vojni veterani namreč formalnopravno lahko 
postanejo vsi, ki so pred ali v času vojne ozi-
roma vojaške agresije na Republiko Slovenijo 
opravljali naloge s področja obrambe in zaščite, 
naloge s področja upravnih notranjih zadev, 
naloge s področja varnosti v policijskih eno-
tah, sodelovanja v pogajanjih, naloge v zbirnih 
centrih, naloge v carinski službi, ali so bili kako 
drugače neposredno vključeni v oborožen odpor 
in obrambo Republike Slovenije. Potrebno je le 
izpolniti obrazec na spletni strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti. Ne glede na to, ali ste v pogajanjih sodelovali 
kot mimoidoči kričač na vojaške enote, ali ste 
pomagali prenašati škatle v zbirnih centrih ali 
kako drugače iz daljave načrtovali, spremljali ali 
vodili odpor. Pa tudi če niste bili vi sami vkl-
jučeni v oboroženo odcepitev Slovenije od Ju-
goslavije, ampak je bil kateri izmed vaših sorod-
nikov. Uprava Republike Slovenije za vojaško 
dediščino hrani podatke o skoraj 9000 veteranih 

leg manipulacije s številkami žrtev, dogodki 
pred začetkom oboroženega spopada – ra-
zorožitvijo Teritorialne obrambe, vloge 

na prostoru ostalih republik nekdanje 
Socialistične federativne republike 
Jugoslavije. O tem pričajo že statis-
tični podatki o človeški in oborožit-
veni moči na obeh sprtih straneh. 

Medtem ko je 5. 
vojaško območje 
Jugos lovanske 
ljudske armade, 
ki je bilo 
zadolženo za 
rešitev konfl ikta 
med Republiko 

Slovenijo in SFR Ju-
goslavijo, premoglo 

45.000 vojakov in 4.000 
ofi cirjev, je operacije iz-

vajalo le okoli 2.000 voja-
kov. Na strani odcepitvene 

vojske je bilo na položajih 
okoli 15.000 pripadnikov Terito-

rialne obrambe, 20.000 rezervistov, 200 pripad-
nikov milice in 5.000 lovcev (Repe, Desetdnev-
na vojna, 2021). Poleg tega, da ta podatek zaradi 
neangažiranosti Jugoslovanske ljudske armade 
ruši mit o premaganju tretje najmočnejše vo-
jaške sile v Evropi, sproža podatek o vključitvi 
lovcev v oboroženi odpor pomisleke o vojni na 
slovenskem. 
      Mit o osamosvojitveni vojni, ki se vztrajno 
vrašča v kolektivni spomin prebivalcev Repub-
like Slovenije tako izpolnjuje svoj namen – skozi 
pietetni odnos do žrtev in s prezirom do takrat-
nih vojaških nasprotnikov legitimira današnje 
politične poteze. Minivojna, če si izposodimo 
poimenovanje diplomata Antona Beblerja za 
odcepitev Slovenije, se tako vleče vse od kon-
ca oboroženih spopadov, čeprav do prave vojne, 
bogovom hvala, sploh ni prišlo.

DRUžBA
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ja sicer dejalo, da bi bili ti prostori tako ali tako 
premajhni. 
    Trenutno si stavbo delijo z Narodnim 
muzejem in že vrsto let opozarjajo na slabe raz-
mere, v katerih sta nastanjena. Leta 2004 je bil 
že pripravljen arhitekturni načrt za novo zgrad-
bo, ki naj bi stala v bližini ljubljanskega žival-
skega vrta in v tlorisu merila 6500 kvadratnih 
metrov, a so realizacijo do leta 2017 povsem 
umaknili iz Nacionalnega načrta za kulturo.
     Zaradi zavlačevanja s postopkom pridobivanja 
novih prostorov arhivi propadajo oziroma jih do 
neke mere raje izvažajo v države, kjer jih lah-
ko hranijo. Od 80 primerkov ptic, ki jih je zbral 
baron Žiga Zois, sta se do danes denimo ohra-
nila le dva v Prirodoslovnem muzeju na Dunaju. 
V zadnjem stoletju so obsežni deli zbirk dožive-
li žalostno usodo kar na smetišču ali v ognju, 
nekateri artefakti pa so shranjeni v neustreznih 
pogojih v skladiščih v BTC-ju in drugod. 
    Naravoslovci zaradi hitrega spreminjanja 
podnebja opozarjajo, da bodo prirodoslovni 
muzeji vse pomembnejši, saj vrste hitro umira-
jo, čeprav verjetno poznamo le deset odstotkov 
tistih, s katerimi si delimo planet.
    V slabih pogojih delavci v muzeju težko 
ustvarjajo čudeže, vendar bi lahko ob pritisku 
javnosti morda hitreje dosegli svoj cilj. Tako pa 
so večinski obiskovalci muzeja otroci, ki jih tja 
pripeljejo njihove šole. Temu primerno so v zad-
njih nekaj letih sobe dobile zaslone, na katerih 
se lahko obiskovalci zabavajo ob igranju enos-
tavnih igric in spoznavajo artefakte. Dodatna 
ponudba za odrasle je še vedno skoraj nična. 
Razen občasnih predavanj in vodenih ogledov 
poteka le en študijski krožek Narava – Znana 
neznanka.

Zgled z Dunaja
Prirodoslovni muzej na Dunaju kaže drugačno 
sliko. S svojimi več kot 270 leti starosti za slabih 
sto let prekaša ljubljanskega. V svojih ciljih 

“

KULTURA

Pia Nikolič
foto:pms-lj.si

Z belimi velikimi tiskanimi črkami je 
konec decembra leta 2020, komaj nekaj 

dni pred božičem, Non-grupa pred Muzej 
novejše zgodovine napisala »Sramota«. 
     Beseda se je v isti obliki pojavila pred nekaj 
drugimi institucijami, ki jim je vlada v odha-
janju zamenjala vodstvo. Menjave so se zdele 
nestrokovne in nepravične – tako do institucije 
kot do njenih obiskovalcev in uslužbencev. A 
poleg sprememb v vodstvu bi si slovenski muze-
ji zaslužili še drugačno prenovo.
    Pogled čez severno mejo nam razkrije, da 
muzeji ne rabijo biti le zaprašene institucije, 
v katerih se na nizkih temperaturah, v brleče 
razsvetljenih vitrinah razkazujejo starine. Med-
tem ko muzeji v Pragi stopajo po poti sloven-
skih, lahko na bližnjem Dunaju obiščemo Priro-
doslovni muzej, ki prakse razstavljanja že več let 
razširja na različna področja. Do določene mere 
lahko rečemo, da gre za diznifi kacijo zgodovine, 
vendar ponudba pravzaprav ne prestopi meje 
dobrega okusa in kljub popestritvi razstave ne 
izpadejo kot obisk zabaviščnega parka. Številne 
spominske praholove v trgovinici res spremljajo 
tudi uporabni predmeti, kot so zvezki, majice in 
svinčniki s podobo muzeja ter obilje strokovne-
ga čtiva, vendar muzej ponuja vse več kot to.

Prirodoslovni muzej v Ljubljani
O domači instituciji se je v preteklem letu v 
medijih še največkrat pisalo, ker ji je Ministrstvo 
za kulturo ponujalo nove prostore na Metelkovi 
6, od koder si je želela izgnati mnoštvo nevlad-
nih organizacij. Višje sodišče v Ljubljani je zdaj 
razveljavilo sodbo prvostopenjskega sodišča, 
po kateri bi se Centru za slovensko književnost 
sodno odpovedala najemna pogodba v tej stav-
bi. Pričakuje se, da bo preostalih 18 nevladnih 
organizacij na sodišču dočakalo enako razsod-
bo. Prirodoslovni muzej tako še lep čas ne bo 
dočakal novih prostorov. Ob pojavitvi ideje, da 
bi jih preselili na Metelkovo 6, je vodstvo muze-

nima zapisano, kako se bo odselil na drug pros-
tor, ampak denimo to, da se trudi do leta 2030 
postati ogljično nevtralna institucija. S svojimi 
skoraj 330 zaposlenimi je eden največjih uni-
verzitetnih centrov v Avstriji, ponuja pa vse od 
virtualnega obiska do obiska planetarija in šte-
vilnih razstav, ki so prav posebej zasnovane.
      Aprila so zaprli razstavo o dinozavrih v 
fi lmski industriji. Skozi popularno kulturo so 
s pomočjo poljudnega koncepta predstavili ta 
velikanska bitja iz pradavnine. Na ogled niso 
postavili le njihovih okostij in video projek-
cij, ampak vse od prvih modelov dinozavrov, 
ki so jih uporabljali na fi lmu, do računalniško 
animiranih, kot jih uporabljajo danes. Filmskim 
sekvencam so ob razstavi dodali plakate, izdel-
ke paleo-umetnosti in modele dinozavrov, kjer 
lahko vidimo, kako bi izgledali danes, če ne bi 
izumrli.
      Za razstavo so na novo preparirali okostje 
210 milijonov let starega dinozavra in obisk-
ovalcem ponudili, da njegovega sorodnika 
animirajo kar sami. Celotno razstavo so posneli 
in posnetek objavili na spletu, kjer so dostopna 
splošna predavanja o dinozavrih, dinozavrih v 
fi lmih in o kloniranju le-teh. 
    Razstava se ne omejuje le na ponudbo za 
otroke, temveč je primerna za obiskovalce vseh 
starosti. S tem je zgled, kako razstavo oplemeni-
titi ter z inovativnimi domislicami povečati obisk 
in ustvariti zapomnljivo izkušnjo, ki zgodovins-
ka dejstva vtisne globoko v spomin. Predvsem 
pa ne ostaja v zgodovini, ampak gre v korak s 
časom, zato si lahko v muzeju hkrati ogledamo 
tudi razstavo fotografi j o židovskih družinah v 
getu Tárnow, demonstracijo barvnega kodiranja, 
od doma po spletu sodelujemo v raziskavah ali 
igramo igre na temo mineralov in kamnin. Toda 
vse to je verjetno lažje izpeljivo, če imaš na vol-
jo dovolj prostora in kreativne ume.

Pomanjkanje prostora 
in kreativnosti 
v muzejih
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Že leta se šušlja o založbi Beletrina in 
njenem direktorju Mitji Čandru. 

Zavod Beletrina je zdaj že javno znani 
primer, kako se javni denar gladko pretaka 
v zasebne žepe.
     Gre za založbo, ustanovljeno in 14 let 
fi nancirano s študentskim denarjem. Študentska 
založba Študentske organizacije Univerze v Lju-
bljani (ŠOU), zavod za založniško dejavnost se 
je, ko je ŠOU leta 2014 prenesel ustanoviteljstvo 
na devet družbenikov, med njimi na Mitjo Čan-
dra, preimenovalo v podjetje Beletrina, d. o. o., 
zavod za založniško dejavnost. Prepis je takrat-
ni in zdajšnji direktor Andrej Klasinc oklical za 
odrešitev bremena ŠOU. Kljub temu so v ta za-
vod še naprej vlagali študentski denar. Takratni 
opozicijski funkcionarji so za POP TV povedali, 
da založba nikakor ni bila breme ŠOU, ampak 
so bili v ozadju interesi nekaterih akterjev.
   Založba Beletrina je z leti postala 
neustavljiva sila v kulturnem prostoru, izstopa 
recimo med prejemniki sredstev Javne agencije 
za knjigo. V letu 2019 je od JAK prejela 367.000 
evrov. Za primerjavo: Društvo slovenskih pi-
sateljev je prejelo sredstva v višini 220.000 ev-
rov. S tem denarjem dejansko ne razpolaga JAK, 
saj vse zahtevke še vedno odobri in izplačuje 
Ministrstvo za kulturo.
     JAK je neke vrste tamponska cona med 
ministrstvom in založbami. Spomnimo, da so 
prejšnjo direktorico Renato Zamida zamenjali 
po tem, ko je  Čander tarnal, da njegova založ-
ba presenetljivo ni dobila pričakovanih sredstev. 
Začeli so se očitki o njenem nezakonitem delo-
vanju. 
    Sledilo je glasovanje sveta o nezaupnici, 
ki pa je bilo s tremi glasovi za in štirimi pro-
ti neuspešno. Pismo podpore Renati Zamida je 
podpisalo 224 posameznikov in organizacij s 
področja založništva in literature. Novi minister 
Vasko Simoniti je nato razrešil predsednika sve-
ta Slavka Pregla in svetnico Vesno Horžen. Na-
domestila sta ju prav direktor založbe Beletrina 
Mitja Čander kot svetnik za področje razvijanja 
bralne kulture in Mateja Komel Snoj nekdan-
ja direktorica NUK kot svetnica za knjižnično 

dejavnost. Zamida je bila takoj zatem uspešno 
odstavljena.
     Pri imenovanju člana sveta Mitje Čandra gre 
za visoko verjetnost konfl ikta interesov. Usta-
novitelj, torej vlada, je sicer dolžan ta konfl ikt 
interesov preverjati pred imenovanjem članov 
sveta, a tega ni naredil, saj je minister  Simon-
iti skupaj s Čandrom pritiskal na prejšnja, raz-
rešena člana sveta. Mitja Čander je za POP TV 
priznal, da je klical Slavka Pregla, da bi mu po-
jasnil, zakaj je potrebno odstaviti Zamido.
    Založba Beletrina je prisotna v številnih 
evropskih projektih, med drugim so uspešni 
pri pridobivanju mednarodnih projektov, kot so 
pesniška platforma Versopolis, Fabula ter fes-
tival Dnevi poezije in vina. Prihajajoči Frank-
furtski sejem predstavlja novo priložnost, saj se 
bo z namenom uveljavitve slovenske literarne 
ustvarjalnosti v tujini in boljše prodaje na tujih 
trgih razdelilo okoli 3,3 milijona evrov, vlada pa 
je namenila 2,5 milijona evrov.
     Dodajmo še, da družba Kreativna baza, v 
kateri si njena direktorica Maja Čander deli 
delež z možem in direktorjem Beletrine Mitjo 
Čandrom, ukvarja prav s promocijo in komu-
nikacijo kulture in bo verjetno dobila kakšen 
evrček, ko gre za promocijo slovenske kulture v 
Frankfurtu. Kreativna baza je v obdobju 2013–
2021 prejela 876.056 evrov prihodkov od javnih 
plačnikov, od tega so prilivi od Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti 247.091 evrov, sledijo 
plačila Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v 
vrednosti 102.360 evrov in plačila Slovenskega 
narodnega gledališča Maribor z 93.508 evri.  
Očitno so javna sredstva glavni vir prihodkov 
tega podjetja, ki je po besedah Čandra edinstve-

no na prostoru Balkana.
    Založba Beletrina pa ima še eno zelo 
profi tabilno storitev. 59 javnih knjižnic na letni 
ravni porabi 145.600 evrov zgolj za uporabnino 
Beletrinine storitve Biblos. Poleg plačila dosto-
pa do portala Biblos morajo knjižnice za izposo-
jo posameznih e-knjig plačevati še licenčnino. 
Višina licenčnine je odvisna od nakupne cene 
e-knjige, ki jo Beletrina zato seveda postavlja ob 
bok cenam fi zičnih knjig. Poleg tega vsaka iz-
posoja knjižnico stane dodatnih 0,18 evra, ki jih 
plača za storitev »zaščite« e-knjig. Ta uporabni-
ku preprečuje, da bi si jo naložil na več naprav ali 
pa pretvarjal formate, kar močno krni kakovost 
izposoje in izposojo omejuje le na naprave, ki 
podpirajo Biblosov format. Z vsemi stroški sk-
upaj tako ena izposoja e-knjige knjižnico stane 
v povprečju nekje 0,60 evra. E-knjige so tako kl-
jub dejstvu, da jih ni potrebno tiskati našim kn-
jižnicam, na voljo po višji ceni od tiskanih knjig, 
za uporabnike pa je kakovost storitve občutno 
slabša. Kljub tej očitni nekonkurenčnosti min-
istrstvo javnim knjižnicam nakupe Beletrininih 
e-knjig pod pretvezo »modernizacije« vsiljuje in 
jim za to tudi namenja javni denar.
     Sveti Čander ni zgolj direktor založbe, 
poleg tega je še član Nacionalnega sveta za kul-
turo, neimenovan svetovalec različnih kulturnih 
ministrov ter od nedavnega še član nadzornega 
sveta Javne agencije za knjigo. Ko je JAK po 
desetletju njegovi založbi zmanjšal javna sred-
stva, se je kanonizirani baron odločil uveljaviti 
vladarske privilegije nad fevdom slovenskega 
založništva. In kolona je šla pričakovano dalje, 
lajajo le še sestradani cucki.“

Sveti Čander 
in njegova 
pravica

Simon Smole
foto:wikicommons

KULTURA

Mitja Čander



14 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 3  -  2 6 .  m a j  2 0 2 2

V sprejemni loži državnega zbora me je 
pričakal prijazni dolgolasi član stranke 

Levica. Takoj za vhodom sva zavila levo. 
»Kako simbolno,« sem pomislila. Na koncu 
hodnika je za vrati sredi dopoldneva že 
živahno vrvelo v pripravah na novi mandat. 
Tudi Miho Kordiša smo zmotili med delom, 
a 33-letni diplomirani fi lozof si je vseeno 
odtrgal nekaj časa.

Kaj bi izpostavili kot prioritete koalicijske 
pogodbe?
Izboljšati javni zdravstveni sistem, odpraviti 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje in popol-
dansko delo zdravnikov. Največja grožnja 21. 
stoletja je gotovo podnebni zlom, želimo zman-
jšanje neenakosti in izenačiti najnižjo osnovno 
plačo z minimalno. Odpraviti moramo revšči-
no, zlasti med upokojenci, ki so delali celo živ-
ljenje, na stara leta pa jih je družba pustila na 
cedilu. Pravice iz socialnega sistema moramo 
narediti veliko bolj dostopne. Socialno državo je 
potrebno razumeti kot infrastrukturo družbene 
solidarnosti, jo tako predstaviti ljudem, da jo 
vzamejo za svojo in tudi koristijo. Da grejo sko-
zi življenje z zavestjo, da ne bodo nikoli ostali 
sami. Ne glede na to, kaj jih doleti.

Bo med prioritetami spreminjanje kater-
ih izmed zakonov, uveljavljenih v zadnjih 
dveh letih?
Iz paketov pomoči med epidemijo bo potrebno 
izvreči vse podtaknjence, s katerimi je Janševa 
vlada spreminjala obstoječo zakonodajo, pose-
bej na področju nadzora prebivalstva. Podprli 
bomo tudi akcijo civilne družbe, ki je predlaga-
la črtanje posameznih problematičnih zakonov 
in zanje zbrala podpise ljudi.

Boste posegli tudi v kadrovanje pretekle 

Pia Nikolič
tx&foto

INTERVJU

»Panika okoli fi nančne luknje 
v zdravstveni blagajni je 
neosnovana lobistična akcija.« 
Miha Kordiš, 
poslanec Levice

vlade?
Ker smo imeli opravka s skrajno desno stranko, 
ki je uzurpirala oblast in državo spreme-
nila v svoj fevd z zaposlovanjem političnih 
nameščencev, je potrebna tudi kadrovska de-
janšizacija. Te zaposlitve so se podelile znotraj 
državnega aparata, ne glede na dejanske kom-
petence.

Ste zato razpršili ministrstva, da se razbije 
prejšnja piramidna struktura oblasti?
Ne, ampak da bomo lažje izvajali naše prior-
itete. Ministrstvo za solidarno prihodnost se bo 
namensko ukvarjalo z nekaterimi izmed najtež-
jih tem, med njimi s stanovanji in dolgotrajno 
oskrbo. Za nami je 30 let neobstoječe stano-
vanjske politike, zaradi katere je cela generacija 
brez domovanja. Z domovi za starejše občane 
je podobno kot s stanovanji. Država jih je na-
mensko in zavestno prepustila trgu, oskrbnine 
so zrastle v nebo, manjka nam 12.000 mest. Za 
poslovilno darilo je vlada sprejela Zakon o dol-
gotrajni oskrbi, ki nima opredeljenih fi nančnih 
virov in se ga zato ne more izvajati. Ta sredst-
va bo nujno zagotoviti na solidaren in pravičen 
način.

Koalicijska pogodba predvideva tudi 
krepitev lokalne demokracije. Kako boste 
to dosegli?
Po svetu je veliko primerov dobrih praks ne-
posredne demokracije na lokalni ravni, od 
možnosti odpoklica župana do participativnega 
proračuna, ki ga je v našem parlamentarnem 
prostoru odprla ravno Levica. Za okrepitev ne-
posredne demokracije je lokalna skupnost še 
posebej primerna, saj so z njo ljudje soočeni 
neposredno vsak dan, zato je sooblikovanje 
politik lažje. Če začnemo mehanizme par-
ticipacije uspešno krepiti in vzpostavljati na 

lokalni ravni, nam to lahko kasneje odpre pros-
tor za demokratizacijo cele države.

Program vaše stranke so pred volitvami 
ocenili kot »najbolj zelenega«, potrebno 
bo ukrepati hitro. Kateri bodo prvi koraki?
Zavezali smo se, da se zoperstavimo podneb-
nim spremembam z razogljičenjem energetike 
in prometa, ki vsak v grobem prispevata tret-
jino toplogrednih izpustov. Takoj želimo zag-
nati program solarizacije in obnovljivih virov 
energije, nato pa zapreti TEŠ 6 kot glavni vir 
izpustov v energetiki. Da lahko ljudje presede-
jo iz avtomobilov na tire in avtobus, bo mor-
al javni prevoz postati zanesljiv, hiter, udoben 
in dostopen sleherniku, ne pa da vozovnica za 
vlak od Ljubljane do Maribora stane 20 evrov, 
vožnja pa traja dve uri.

Je govora tudi o širjenju železniške mreže?
Zagotovo. Če mreža ni primerno razvita je ljud-
je ne bodo uporabljali. Zakaj bi jo? Da priha-
ja do zamud, nenehnega prestopanja na dolge 
relacije … To ne vodi nikamor. Za prehod na 
trajnostno mobilnost potrebujemo osnovno in-
frastrukturo zanjo. V prvi vrsti železniške tire 
za nemoten, redni potniški vlak v obe smeri. 
Prednostni projekt, ki si ga želim, je drugi tir 
na Gorenjsko.

V načrtu za okrevanje so zapisane širitve 
cest.
Ceste imajo velik problem, da hranijo same 
sebe. Več cest vedno pomeni več avtomo-
bilov … Namesto v avtoceste naj gre denar v 
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železnice. Je pa res, da imamo zaradi razpršene 
poselitve z okoli 50 % stopnjo urbanizacije tudi 
odročnejše dele, ki jih bo treba najprej oskrbeti 
z osnovno cestno infrastrukturo, ampak to je 
druga zgodba.

Imate pri tem podporo Gibanja Svoboda? V 
stranki je veliko podjetnikov, ki niso znani 
po postavljanju potreb okolja pred potrebe 
kapitala?
Zaveza za gradnjo železnic je skupen projekt, ki 
smo ga zapisali v pogodbo. Se ga veselim, saj 
sem šel že drugič na volitve z geslom »Levica 
za točen vlak!«

Če je skrb za okolje med prioritetami, v po-
godbo ne sodi poslovanje z vojaško opre-
mo. Zapisali ste, da boste uporabili vsa raz-
položljiva sredstva za preklic nakupa vozil 
Boxer 8x8. Je nakup še možno preklicati?
Ne vidim problema, saj oklepnikov še ni tu. 
Potrebujemo le nekaj politične volje, ostaja pa 
vprašanje, s kakšnimi goljufi jami in mehanizmi 
želi minister v odhajanju zavarovati ta orožarski 
posel.

To je le ena od točk nestrinjanja s predhod-
niki, ki vam očitno ne bodo pustili sto dni za 
vzpostavitev delovanja vlade. Z zakonom o 
RTVS so vas celo prehiteli.
Razlika med nami in njimi je, da se mi pogovar-
jamo, usklajujemo, sklepamo kompromise, 
desnica pa dela na komando, ki je lahko bolj 
operativna, a demokracija nima bližnjic in terja 
svoj čas.

Boste pri usklajevanju stopili tudi v dialog 
z SDS?
V preteklosti smo že pošiljali pobude vsem 
strankam v državnem zboru. Čeprav sem včasih 
podprl tudi kakšen socialni predlog SDS, 
si po zadnjih dveh letih težko predstavljam 
kakšno sodelovanje, vedoč, kako se je desnica 
radikalizirala. Fašiste je potrebno brezpogojno 
odriniti na rob.

Kaj pa vaša koalicija? Se bo sodelovanje 
obdržalo? Šarčeva vlada je padla ravno 
zaradi predloga o ukinitvi dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja, ki je spet na 
mizi.
Nimam kristalne krogle, ampak računam na na-
jvečjo vladno stranko, ki je dobila zgodovinski 
mandat. Verjamem, da ga bo upravičila, pretekli 
teden so v medijih močno zagovarjali koalici-
jsko pogodbo pred napadi kapitala in zdravniš-
kega lobija.

Če do ukinitve pride, kako boste nadomes-
tili izpad dohodka s tega naslova?
Tako, da se dopolnilno prenese v obvezno za-
varovanje in se spremenijo prispevne stopnje na 
način, da 95 % ljudi plačuje manj kot danes. V 
Levici si želimo, da bi se razširila tudi osnova in 
zajela ne le plače, ampak tudi dohodke iz pre-
moženja, kot so najemnine in dividende. Da bi 
torej revni upokojenec lahko plačal le pet ali nič 
evrov na mesec, menedžer z dvajset tisoč evri 
plače na mesec pa 200 evrov.

Strahovi pred spremembo in fi nančnimi 
vrzelmi so veliki, sploh med tistimi 130.000, 
ki nimajo svojega osebnega zdravnika.
Panika okoli fi nančne luknje v zdravstveni 
blagajni je neosnovana lobistična akcija tistih, ki 
od trenutnega režima profi tirajo, denimo komer-
cialne zdravstvene zavarovalnice. Nesprejemlji-
vo je, da so v socialni državi ljudje brez zdra-
vstvene oskrbe, zato bomo v koaliciji najprej 
sprejeli interventni zakon z namenom, da se 
tem 130.000 ljudem najde osebnega zdravnika 
in skrajša čakalne dobe za specialiste. To je teh 
500 milijonov evrov, obljubljenih za naslednje 
leto in pol.

Kje boste dobili toliko novih zdravnikov?
Scenarijev je več, ena možnost je dvig obre-
menitev na posameznega zdravnika. To bi na-
domestili s primerno povišico in dodatnim ad-
ministrativnim kadrom v ambulantah družinske 
medicine. Po dogovoru z zdravniki bi tako lahko 
začeli reševati krizo. Potem bodo potrebne do-
datne spodbude, da bodo študenti specializirali 
družinsko medicino, recimo s ponudbo stano-
vanj.

Mladi zdravniki Slovenije se pritožujejo, da 
jih je premalo in so premalo plačani, pa 
tudi nad omejitvijo dela v javnem in zaseb-
nem sektorju hkrati.
Obstaja skupina podplačanih mladih zdravnikov, 
začetnikov in zdravnikov družinske medicine, ki 
že tako potrebujejo povišico. Še bolj to velja za 
ostalo medicinsko osebje, kot so sestre in bol-
ničarji, tudi v DSO, ampak te skupine nimajo 
tako močne zaslombe v medijih. Obstaja tudi 
desna iniciativa z imenom Mladi zdravniki, 
ki se pridružuje zdravniškemu lobiju na vrhu 
naših zdravstvenih institucij. Ta si ničesar ne 
želi bolj kot privatizacije javnega zdravstva ter 
še več privilegijev. Zato skupine pred kamero, 
ki zagovarja popoldansko delo zdravnikov pri 
zasebnikih ob svoji službi v javni bolnišnici, ne 
morem jemati preveč resno.

Fenomen, ki so ga izpostavili kot nekaj, s 
čimer si višajo plačo?
Ali ni zanimivo, da pravijo, da so preobremen-
jeni in ne morejo več delati, po drugi strani so 
proti temu, da bi jih zadržali v javnem zdravst-
venem sistemu, da ne bi rabili popoldan delati 
še pri zasebnikih?

Njihov argument je, da z delom pri zaseb-
nikih krajšajo vrste javnemu zdravstvene-
mu sistemu.
Zdravniki dvoživke pri zasebnikih krajšajo 
vrste, ki jih sami dopoldan v javnih ustanovah 
ustvarjajo. Če bi jih sanirali znotraj javnega sis-
tema, ne bi imeli popoldanskega dela. Kot so-
cialist odločno zagovarjam, naj bo vsako delo 
pošteno plačano. Vse, kar je povišanje obre-
menitev, naj se primerno plača. Ni pa izgovorov 
za to, da se javno zdravstvo privatizira, kar zdra-
vniki dvoživke počnejo.

Govoriva o nadurah, v koalicijski pogodbi 
pa ste zapisali skrajšanje delovnika na 32 
ur v tednu.
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INTERVJU
Zaposlitve niso le v zdravstvu, ki je posebej v 
krizi in potrebuje poseben angažma, saj je tu 
za oskrbo pacientov. Ljudje si zaslužijo razbre-
menitev ter polnejše in bolj kakovostno življen-
je. Tudi na račun skrajšanja delovnika.

Je to sploh mogoče? Bodo morali podjetni-
ki zaposliti več ljudi?
Skrajšanje delovnega časa gre z roko v roki z 
dvigom zaposlenosti. Nasprotovanje nosilcev 
kapitala ni nič čudnega. Kdaj v zadnjih 200 letih 
niso nasprotovali zahtevam po širitvi delavskih 
pravic? Sicer pa so najglasnejši predstavniki 
kapitala, ki se zanašajo na minimalne plače in 
državne subvencije. Na drugi strani nekatera 
razvojna podjetja že sama eksperimentirajo s 
skrajševanjem delovnega časa. To je naslednji 
nujni civilizacijski korak, kot je bil nekoč pre-
hod na 8-urni delovnik.

Zakaj?
Ker je v zadnjih nekaj letih produktivnost v 
družbi izjemno porasla in družba lahko zagotav-
lja obstoječo raven materialnega standarda, ne 
da bi bil obseg delovnega časa kakorkoli nujen. 
Ustvarjenega produkta je dovolj, samo zgošča 
se v vedno manjšemu številu rok.

Kako to predstaviti v Sloveniji, kjer je delo 
vrednota? Če ne delaš, si lenuh. Imamo 
tudi ogromen procent prekarnih delavcev?
To neha biti problem, ko so ljudje zavarovani 
pred pištolo kapitalizma, imenovano revščina. 
Če ljudem omogočiš dostojno življenje, da si 
lahko kaj privoščijo in ne bodo takoj ostali brez 
službe, se bo odnos do dela spremenil spontano. 
Sploh pa je zelo velik razkorak med delom kot 
izrazom ustvarjalnosti in veseljem, ki sta v nas 
vgrajena ter mezdno tlako za bedno plačo zara-
di prisile preživetja. Tudi delavcem prekarcem 
koristi skrajšanje delovnega časa, ker se nabor 
delovnih mest poveča.

Na Tarči ste komentirali, da temu gosp-
odarstveniki oporekajo, ker imajo velik 
dostop do medijskega prostora. Jim ni 
všeč večja storilnost ali manj bolniških od-
sotnosti, ki jih ta ukrep prinaša?
V javnosti so zastopana predvsem stališča kap-
itala z visoko intenzivnostjo dela in nizko pro-
duktivnostjo. Ker v klasičnih tovarnah zapos-
lenim tempo diktira stroj in zaposleni delajo na 
gib, je lastnikom vseeno, če so delavci spočiti 
in zadovoljni. To je sektor kapitala, ki stavi na 
socialni, plačni in okoljski dumping, podjetja pa 
obravnava kot tovarno dobička.

Na žulj ste jim stopili tudi z govorom o viš-
jem obdavčenju premožnih.
Menim, da je zgovorna že sama situacija. Ne 
pogovarjamo se o davkih kot obremenitvi gosp-
odarstva, ampak o obdavčitvi najvišjih plač in 
premoženja. Govorimo torej o bogatih in pre-
možnih, ne o kapitalu ali gospodarstvu. Kdor 
tej obdavčitvi nasprotuje, ne govori iz dobrobiti 
podjetja, ampak iz mesta bogataša v obrambi 
svojih privilegijev.

To so posamezniki, kaj pa AmCham? So 

njihove napovedi točne? Lahko koalicijska 
pogodba Sloveniji gospodarsko škodi?
Ravno obratno. Kot je treba državo vrniti ljudem, 
jim je potrebno vrniti tudi gospodarstvo. Ne le 
z zmanjševanjem neenakosti in dvigovanjem 
delavskih plač ter krepitvijo socialne države, 
ampak tudi z uvajanjem delavske participacije v 
podjetjih. Delo je tisto, ki ustvarja gospodarstvo, 
kapital na tem delu zgolj parazitira.

Z napovedjo 20.000 novih stanovanj boste 
pomagali vsaj gradbeništvu. Na volitvah ste 
sicer napovedovali 30.000 stanovanj.
Koalicijska pogodba je kompromisen doku-
ment.

Kako jih boste priskrbeli?
Z gradnjo in obdavčitvijo praznih stanovanj, 
nakopičenih v rokah peščice. Smo ena redkih 
držav brez nepremičninskega davka. V sklopu 
obdavčitve premoženja je potrebno obdavčiti 
predvsem nepremičnine velike vrednosti.

Kritiki se bojijo, da se boste s tem spravi-
li na podeželje, ljudem odvzeli edino ga-
rancijo za upokojitev.
Te kritike prihajajo z desne tribune, ki pač rada 
laže. Seveda ne razmišljamo, da bi obdavčili 
stanovanja, v katerih ljudje živijo, ali zapleni-
li stari gospe njeno edino kmetijo. To ni bilo 
nikoli v načrtu. Slovenija je po dohodkih kljub 
vsemu še vedno razmeroma egalitarna družba, 
pri premoženju pa ni tako. V Evropski uniji 
davki na premoženje prinesejo v povprečju 2,2 
% BDP, pri nas pa 0,6 % BDP. Ne govorimo 
torej o težkem socializmu, ampak o elementa-
rnem racionalnem temelju države in socialne 
pravičnosti, ki jo jedrne kapitalistične države 
v EU poznajo kot nekaj najbolj normalnega in 
samoumevnega.

Poznajo tudi zakonske podlage za stano-
vanjske zadruge, ki je pri nas nimamo.
Tudi to bomo zagotovili.

Veliko neobdavčenih nepremičnin ima ka-
toliška cerkev. Govori se že o zbiranju pod-
pisov za njeno obdavčitev.
Problem s tem referendumom je, da pri nas 
poznamo le posvetovalni ali naknadni zakonod-
ajni referendum. Kar lahko storite je, da preko 
Zakona o referendumu in ljudski iniciativi zbe-
rete 5000 podpisov in vložite določen zakonski 
predlog v parlamentarno proceduro. Ko bomo 
obdavčili premoženje, še posebej če obdavčimo 
nepremičnine, obdavčimo tudi prostočasnega 
kapitalista RKC, ki je največji veleposestnik v 
tej državi. Kakorkoli drugače jih je težko ob-
davčiti.

Zaradi napovedanih ukrepov vam sicer očitajo 
tudi populizem, ker ste predlagali zastonj malice 
za vse šolarje.
Super, otroci bodo imeli v šolah zastonj malico. 
Silni populizem, srce mi joče od te kritike.

Kaj pa otroci staršev, ki jih v šolo »vozijo z 
maserattiji«?
Slučajno so to tisti starši, ki se javno borijo 

proti obdavčitvi visokih plač, kapitala in pre-
moženja, s čimer bi fi nancirali socialno državo, 
vključno z javnim šolstvom. Da nekateri otroci 
prihajajo iz bogatejših družin, ni argument pro-
ti brezplačnim malicam, ampak je argument za 
pravičnejše progresivne davke.

Ti davki so na že omenjeni Tarči razhudili 
Iva Boscarola, ki je napovedoval proteste z 
vilami in sekirami.
Njegov srd izvira iz njegovega razrednega priv-
ilegija in prezira do socialne pravičnosti, ki 
veje iz njegovih stališč. V koalicijski pogodbi 
je zaenkrat le zaveza k uvedbi davka na pre-
moženja, ne pa še tudi oblika. Sam vztrajam pri 
tem, da ljudje, ki nimajo ničesar, ne bodo dobili 
novega bremena, obdavčiti se mora premoženje 
velike vrednosti.

V isti oddaji je nastopilo veliko javnofi -
nančnih strokovnjakov, ki so nasprotovali 
koalicijski pogodbi. Zakaj se mnenja vaših 
strokovnjakov razlikujejo?
To ni izgledalo kot cvetober javnofi nančnih 
strokovnjakov, ampak kot kup zagovornikov ne-
oliberalnega kapitalizma, ki obdavčenja bogatih 
ne marajo, socialne države za vse ostale pa prav 
tako ne.

So se na vas spravili zaradi socialis-
tičnih idej? Janez Šušteršič vas je – 
čeprav je bil nivo diskurza v primerjavi 
z zadnjimi nekaj oddajami precej visok 
– vseeno obtožil, da ste nekoga označi-
li za »neoliberalno fašistično prasico.«  
Ste res to izjavili? Če niste, zakaj je to 
dejal?
Ne morem reči nič drugega, kot da si je to iz-
mislil. Sanja se mi ne, na kaj bi to lahko lete-
lo. Šuštaršič se je v oddajo prišel pokazati kot 
javnofi nančni strokovnjak, nastopil pa je z jasno 
politično agendo, ki jo je pokazal že v času dru-
ge vlade Janeza Janše. Ko se je slovenska druž-
ba začela pobirati iz fi nančno gospodarske krize 
in zabeležila minimalno raven rasti, se je vlada 
odločila za brutalne politike varčevanja. Social-
no državo se je razkosalo, javnim uslužbencem 
se je plače znižalo. Padec v povpraševanju je 
zaustavil gospodarstvo, BDP je zgrmel. Tako 
smo poniknili v novo krizo. Glavni arhitekt tega 
projekta je bil prav Šušteršič. Zgovorno je tudi 
dejstvo, da mu je stol v oddaji odstopila SDS, 
Boscarolu pa NSi.

Ste mu torej stopili na žulj zaradi njegovih 
strankarskih simpatij? Veliko ljudi vas ima 
zaradi direktnosti izjavljanja za provokator-
ja, »zdraharja«.
Daleč od tega, da bi bil med najradikalnejšimi 
govorci, a se drugim poslancem ne nameni niti 
približno toliko javne pozornosti, pa čeprav 
včasih v eter leti čisti rasizem. Sam sem tarča 
zavestne operacije diskreditacije. Pa ne zaradi 
domnevne robatosti, ampak zaradi vsebine, ki 
ostaja socialistična in ne hrani malikov kapital-
izma. Res pa včasih namerno ostreje poudarim, 
ker se sliši dlje, kot bi se sicer. S tem se odpre 
prostor za artikulacijo na levo, napadi gor ali 
dol, le izkoristiti ga je potrebno. “
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RAZBIJAMO TABUJE

Manca se usede za mizo, nasmejana, 
sproščena, na prvi pogled povsem 

navadna petintridesetletnica. 
»Depresija ni nujno vidna,« razloži. »Po dveh 

letih zdravljenja sem boljše, pridejo trenutki, ko 
se vrne otopelost, ko se vrne žalost in občutek 
osamljenosti, ni pa več želje, da bi končala svoje 
življenje.«

   Pred dvema letoma so ji diagnosticirali 
depresijo. Kot pove, se ni takrat zgodilo nič 
pretresljivega, nič drugačnega. »Mislim, da se 
je enostavno vse nabralo. Vsi občutki, vse slabe 
stvari, ki sem jih 30 let tlačila, ki jih nisem pre-
delala, s katerimi se nisem znala spoprijeti. V 
moji glavi je bil ves čas nekakšen šum, bila sem 
otopela in utrujena. Spomnim se, kako sem psi-
hiatrinji rekla, da samo želim, da se vse skupaj 
konča. Da ne želim več reševati stvari, da sem 
preutrujena. Takrat mi je predpisala antidepre-
sive,« pove Manca.

Antidepresivi so za šibke
Navzven Manca nikoli ni pokazala, da ni za-
dovoljna. V družini se o depresiji niso pogov-
arjali in tudi sama sploh ni želela razmišljati o 
tem, da bi si poiskala strokovno pomoč.
    »Vedno sem imela to prepričanje, da je 
depresija stanje – ne bolezen – stanje, s katerim 
se spopadajo šibki ljudje. Leni ljudje. Tisti, ki 
se smilijo sami sebi in so preveč leni, da bi si 
sami pomagali. Kasneje, ko sem začela pogoste-
je razmišljati o samomoru, sem se nekega dne 
odločila, da si poiščem strokovno pomoč. Ven-
dar sem tudi tja prišla z mislijo, da antidepre-
sivov pod nobenim pogojem ne bom jemala,« 
razloži Manca.
    Šele, ko ji je psihiatrinja razložila, da je 
depresija bolezen in da potrebuje zdravila, vsaj 
za začetek, da se telo odpočije, da se glava 
pomiri, je pristala na to. »Zdravnica mi je rekla, 

da je to tako, kot bi si zlomila nogo pri vožnji s 
kolesom. Če se v tistem trenutku nikoli več ne 
vozim s kolesom, to še ne pomeni, da se bo noga 
zacelila,« pojasni Manca.

Razumevanje in empatija sta ključ
Najtežje je o svojih razmišljanjih in strahovih 
povedati ostalim, predvsem zato, ker imaš na 
začetku občutek, da se s tem spopadaš samo ti.
»Na začetku sem se obrnila na dve najbližji pri-
jateljici. Družini nisem povedala. Nisem sploh 
vedela, kako naj s tem začnem,« pojasnjuje 
Manca in pravi, da je takrat potrebovala zgolj 
to, da jo nekdo posluša. »Želela sem samo to, da 
me ljudje okoli mene slišijo, da me ne prekinja-
jo, da me ne sodijo. Vedela sem, da potrebujem 
strokovno pomoč, vedela sem, da mi prijateljice 
ne morejo konstruktivno pomagati. Vendar sem 
v tistem trenutku potrebovala zgolj ramo, na 
katero se lahko naslonim, da dobim oporo za 
nadaljevanje,« pove. 

Nisi okej? Povej naprej.
Pred kratkim je pri nas začela potekati prva na-
cionalna kampanja proti stigmatizaciji duševne-
ga zdravja v Sloveniji, in sicer pod geslom: 
»Nisi okej? Povej naprej.«
Po tem, ko je državo pretresla vest o samomoru 
šestošolke, ki je bila tarča vrstniškega nasilja, se 
je odprla javna razprava o pogledu Slovencev 
na depresijo in samomor. Mladi v Sloveniji po-
ročajo o visoki stopnji duševnih stisk, zato so 
zagnali kampanjo, ki naj bi zmanjšala stigma-
tizacijo govora o duševnem zdravju in mlade 
vzpodbudila k iskanju pomoči, tako formalne 
kot neformalne.
Vključili so ambasadorje – mlade in malo stare-
jše, ki so se sami znašli v stiski, na primer Jože-
ta Petka in Brigito Langerholc Žager, ki sta jav-
no delila svoji zgodbi o spopadanju z depresijo, 

v primeru Jožeta pa tudi o poskusu samomora. 

Težave tudi v sistemu
Na dogodku kampanje je psihiatrinja dr. Vesna 
Švab poudarila, da je veliko mogoče narediti z 
osveščanjem, vendar je v Sloveniji težava tudi 
pri pomanjkanju strokovne pomoči: »Lahko 
naredite veliko kampanjo osveščanja, izobrazite 
svojce, naj bodo pozorni na zapiranje vase … 
ampak če strokovne pomoči ni, je problem ve-
lik. In strokovne pomoči v tej državi ni dovolj. 
Srečujemo se z nerazumnimi čakalnimi dobami. 
Treba je reorganizirati službe, da se bodo odz-
vale na potrebe ljudi. Pomembno pa je tudi, 
da so dobro povezani z otroki, kajti tako bomo 
zaslutili, kdaj je treba poiskati pomoč izven 
družine.«

Zgodi se lahko vsakemu
»Ko sem se sama spopadla z depresijo, sem 
spoznala, da se duševna motnja lahko zgodi 
vsakemu izmed nas – ne glede na status, ne 
glede na zaposlitev, ne glede na to, ali je v part-
nerski zvezi, ima otroke, hodi v osnovno šolo. 
Zdi se mi pomembno, da si nehamo zapirati oči 
in se obračati stran ter te primere stigmatizira-
ti,« pravi Manca. 
Stiska, ki ni opažena, se namreč lahko konča s 
samomorom, kot se je zgodilo pri osnovnošolki 
na Štajerskem. »Pomembno je, da se zavedamo, 
da lahko pomagamo že drug drugemu. Je pa 
treba tudi v službe vgraditi element prijaznosti. 
Tega ni mogoče doseči samo z reorganizacijo, 
ampak z globalnim zavedanjem, da je treba 
opustiti nestrpen diskurz, ki še posebej priza-
dene občutljive ljudi. Dolžni smo kot država 
in družba v skladu z dokumenti vzpostavljati 
službe, ki bodo ljudem pri roki,« je povedala 
psihiatrinja dr. Vesna Švab. 

»Depresija je 
bolezen 
lenih ljudi«

Petra Znoj
foto: pixabay

“
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“

DRUžBA

Empatija do živali in bivanje v sožitju z 
njimi je eden od kazalnikov mentalne-

ga stanja družbe. Po zadnjih podatkih ima 
v Sloveniji psa ali mačko že vsako tretje 
gospodinjstvo, medtem ko je splošno znanje 
o odgovorni skrbi in razumevanju živalskih 
vrst v veliki meri odvisno od samoiniciative 
posameznika.
     Za pse ocenjujejo, da jih je v Sloveniji med 
200 in 250 tisoč, njihovo število pa narašča. 
V preteklih dveh letih, med epidemijo, se je 
njihovo število povečalo. Pri mačkah je ka-
kršnakoli ocena zelo nehvaležna, ker lastniške 
mačke predstavljajo le en del populacije, mno-
go je namreč prostoživečih mačk. Američani v 
povprečju za pse in mačke letno zapravijo 8,5 
milijard dolarjev samo za hrano in približno 7 
milijard za veterinarsko oskrbo. Veliko družin in 
posameznikov je začelo še bolj ceniti domače 
živali in hišne ljubljenčke v času epidemije 
koronavirusne bolezni, saj so več časa prežive-
li v njihovi družbi. Številnim so postali edina 
družba in motivacija za vsakodnevno gibanje in 
izgovor za izhod iz stanovanja.
     Pričakovano se je v času pandemije število 
zapuščenih živali zmanjšalo in številne so našle 
nov dom. »Opazili smo, da je bilo več posvojitev 
živali iz zavetišč, pasji mladički so brez težav 
našli nove domove. Veterinarji vedno izpostavl-
jamo, da mora biti odločitev za sprejem novega 
ljubljenčka odgovorna in premišljena,« pravi-
jo v Zavetišču Ljubljana. »Oddali smo precej 
zahtevnejših psov in na koncu v aprilu dosegli 
najmanjše število nameščenih psov v letu, zgolj 
tri. V posvojitev smo spomladi oddali skoraj vse 
pse, skupaj 24, kar se ni zgodilo še nikoli, odkar 
zavetišče deluje,« pravijo.
     V zavetišču za zapuščene živali Ljubljana 

pa po koncu pandemije število zavrženih živali 
ni poraslo. »Čeprav smo se soočali z eno hu-
jših svetovnih zdravstvenih kriz, smo v Sloveniji 
do živali ostali odgovorni in dosegli nasprotno 
kot marsikje drugje po svetu.« Pri nas imamo 
sicer dobro utečen sistem in urejeno zakonoda-
jo, zapuščenih oziroma potepuških psov v nar-
avi praktično ni. Skladno z zakonom o zaščiti 
živali mora občina oziroma imetnik zavetišča 
zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali 
ter zaščito njihovega življenja, zdravja in dobre-
ga počutja.
     Nekateri lastniki se želijo živali znebiti tudi 
tako, da jih dajo uspavati, a če ni medicinske in-
dikacije za usmrtitev, jo je veterinar dolžan za-
vrniti. Sicer bi to utegnil postati lahek izhod za 
neodgovorne lastnike. Omenimo še, da je prvo 
in za zdaj edino slovensko pokopališče za male 
živali v Mariboru, v državi pa sta tudi podjetji, 
ki omogočata upepelitev živali. Celoten strošek 
pokopa živali in najemnine za grobno mesto 
za pet let stane 278 evrov, za deset let pa 461 
evrov. Koncepcija o pravicah živali že davno ni 
več samo eksotična fi lozofska tema, ampak je 
dobila svoje mesto tudi v zakonodaji. Čeprav v 
zakonih o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
ni zaščiti živali, zagotavljanju »zoohigienskih« 
razmer, neustreznem transportu in eksperimen-
tih z živalmi pravice niso omenjene, so implic-
itno predpostavljene. Če živalim ne bi priznali 
nikakršnih pravic, čemu potem takšni predpi-
si? Ti predpisi kažejo, da je družba posegla v 
človekovo razmerje do živali, da ga regulira in 
da človekovo ravnanje z živalmi ni na vsej črti 
nedotakljivo in prepuščeno človekovi samovolji 
in njegovim lastniškim pravicam.
     Standardi zdravstvene oskrbe za hišne lju-
bljenčke se približujejo človeškim standardom: 

Magnetna resonanca, menjava kolkov, presadit-
vene operacije, kemoterapije. V Ameriki so se 
izredno razširili butiki, kjer prodajajo po meri 
narejene vodne postelje za pse, dežne plašče 
prestižnih znamk, puloverje, kozmetiko, skrat-
ka praktično vse, s čimer se razvajajo ljudje, se 
lahko dobi tudi za pasje prijatelje. Butiki ponu-
jajo celotne aranžmaje za praznovanje rojstnega 
dne pasjega prijatelja, ki vključuje vabila in tor-
to. Večina tovrstnih aranžmajev je namenjenih 
psom, čeprav so občasno na voljo tudi tisti za 
papagaje in hrčke. Vedno bolj popularni so pas-
ji hoteli, ki nudijo pasjim gostom s preprogami 
prekrita tla, temperaturno nadzorovane apart-
maje, nežno glasbo in s soncem obsijano privat-
no verando.
     Človek je edina vrsta, ki poseduje hišnega 
ljubljenčka. Dovolimo jim, da se prosto spre-
hajajo po hiši, jim dajemo osebna imena in 
jih obravnavamo kot člane družine. Ob prvih 
znakih bolezni se zglasimo pri veterinarju, kjer 
smo pripravljeni plačati »mastne denarce«. Tudi 
ko naposled dočakajo svoj konec, jih pogosto 
pokopljemo kot ljudi. Kljub temu ne moremo 
trditi, da je v sodobnosti za pravice živali na-
jbolje poskrbljeno. Na določenih ravneh se je, 
vsaj določenim živalskim vrstam, v preteklosti 
godilo bolje kot danes. Zagotovo ne obravnava-
mo vseh živalskih vrst enakopravno. Domače 
mačke predstavljajo družinske člane, do pros-
toživečih imamo popredmeten odnos. V Istan-
bulu, recimo, meščani, trgovci in mesarji skrbijo 
in hranijo ogromno število prostoživečih mačk. 
Vsaka žival, ki živi v človekovi družbi, ima 
pravico, da živi in raste v ritmu in življenjskih 
razmerah, svojstvenih svoji vrsti.

Pravice in 
privilegiji 
domačih 
ljubljenčkov

Simon Smole
foto:pexels
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drugje ne more privoščiti. Zato so čakalne vrste 
vsako leto daljše – v letošnjem študijskem letu 
pa je, kot izpostavljajo, v začetku maja bilo šte-
vilo čakajočih še vedno 197. Zaprtje Akadems-
kega kolegija bi do ležišča znotraj ŠDL prikra-
jšalo kar za 206 študentk in študentov, ki jih 
dom trenutno nudi, očitno pa je, kot zapišejo 
stanovalci v pismu, da rabijo dodatne bivalne 
kapacitete in ne njihovega zapiranja. Zato zahte-
vajo, da se najemno pogodbo čim prej podaljša 
do zagotovitve novih kapacitet ŠDL, torej do 
izgradnje študentskega doma na Roški, ki je kl-
jub hudemu pomanjkanju postelj trenutno edina 
aktivna gradnja študentskih domov. Nenazadnje 
pa zahtevajo, da se izboljša komunikacija, saj 
vsako leto doživljajo hudo negotovost v prehodu 
med študijskimi leti.
V dodatnem pismu, ki so ga nekaj dni kasneje, 
19. maja, objavili združeni študentski kolekti-
vi, med njimi tudi iniciativa Akademski kolegij 
študentom, so tako med drugim zahtevali, da 
ministrstvo zagotovi zadostna sredstva za fi -
nanciranje potreb po študentskih domovih in da 
skupaj s ŠDL ohrani Akademski kolegij kot štu-
dentski dom. Poleg tega zahtevajo večje število 
in s tem večjo moč predstavnikov stanovalcev 
v svetu zavoda ŠDL. Med ostalimi zahtevami, 
ki so jih podpisali tudi v Študentski fronti, ini-
ciativah Študentske domove študentkam in štu-
dentom, Rezistenci in Iskri, pa pokrijejo tudi 
potrebo po nadzoru nad zlorabami študentskega 
dela, ukinitev bančne garancije za študente brez 
slovenskega državljanstva, preprečevanje spol-
nega nadlegovanja na fakultetah in v študentskih 
domovih, dvig štipendij in potrebo po regulaciji 
študentskih organizacij in, nenazadnje, nujnost 
ohranitve Radia Študent. Ta je v zadnjem času 
kot eden redkih medijev, ki študentske stiske 
redno in temeljito pokriva, tudi naletel na bru-
talne posege v delovanje s strani svoje ustanovi-
teljice, ŠOU v Ljubljani. “

Akademski kolegij je stavba, ki je kljub 
drugačnim načrtom snovalcev (med 

njimi tudi Plečnika), od 50. let prejšnjega 
stoletja dalje v funkciji študentskega doma, 
temu pa se pridružujejo še neprofi tna stano-
vanja ter delovanje Pionirskega doma in 
Slovenskega mladinskega gledališča. 
     Gre torej za izrazito kulturno in socialno 
usmerjene funkcije prostorov, za katere obstaja 
nevarnost, da bi se podredile oziroma bi jih iz-
rinile komercialne namembnosti – kot se dogaja 
na območju nekdanje Avtonomne tovarne Rog.
Leta 2019 je Akademski kolegij namreč končal 
svojo pot skozi denacionalizacijski postopek in 
prešel pod Mestno občino Ljubljana. Ta skozi 
svoje številne posege v avtonomne skupnosti 
prebivalcev mesta in njihove neprofi tne, skup-
nostne dejavnosti kaže močan interes po kovan-
ju dobičkov pod pretvezo maloštevilnih vsebin 
s področja t. i. kreativne industrije. Tako se v 
primeru nastajajočega novega kulturnega Centra 
Rog promovira na žalost šibko kulturno tančico, 
za katero se gradi obsežna garaža za parkiran-
je ter prostori za še eno vrsto lokalov v mes-
tu, ki se v ničemer ne razlikujejo od že obsto-
ječih. Na račun kapitalskih interesov različnih 
bodočih najemnikov prostorov se tako v mestu 
gradnje vedno bolj odmikajo od socialnega, 
neprofi tnega namena – in podobno se lahko 
zgodi v primeru Akademskega kolegija.
     Stanovalci tamkajšnjega študentskega doma 
sicer poročajo o dotrajanosti stavbe in si – po-
dobno kot so v dialogu z MOL-om povedali tudi 
nekdanji uporabnice in uporabniki Roga – želijo 

prenove v sodelovanju z občino in zatem tudi 
dogovorno naprej delovati in bivati v obnov-
ljenih prostorih. Vendar se že kmalu zaplete 
samo pri osnovni primerjavi, s kom MOL ko-
municira – če je v primeru Rogovcev, četudi 
za zaprtimi vrati in z veliko zavajanja, govori 
neposredno z njimi, v primeru Akademskega 
kolegija komunicirajo kvečjemu s predstavniki 
Zavoda Študentski dom Ljubljana, ki od občine 
najema prostore za tamkajšnji študentski dom.
Stanovalci pa v Svetu zavoda ŠDL nimajo dovolj 
predstavnikov (ti so se iz leta v leto izločevali v 
prid višanja vpliva ministrstev, torej strank), da 
bi njihov glas in njihove potrebe bili uslišani. 
V ŠDL trdijo, da občina kljub njihovim priza-
devanjem ne omogoča pogodbe za najem, ki bi 
trajal več kot eno leto, da bi na ta način bilo bi-
vanje za stanovalce bolj stabilno, po drugi strani 
pa je v zadnjih letih ceno najema skušala zvišati 
nad mejo neprofi tnosti. 
     Že leta 2019 je stanovalce doletel prvi šok, ko 
so po naključju izvedeli, da ŠDL tistim, ki so se 
takrat šele vseljevali v Akademski kolegij, gov-
ori o tem, da bo iz stavbe kmalu izključen štu-
dentski dom. Z vsakim letom od tedaj se mora-
jo braniti z medijskimi akcijami in poskušajo 
vzpostaviti neposreden dialog med stanovalci in 
občino – toda v imenu slednje je že leta 2019, 
kot so tedaj stanovalci zapisali v javnem pismu, 
župan Zoran Janković dejal, da na zadevo gleda, 
kot se spodobi – z gospodarskega vidika – da pa 
ga stanovalci ne motijo kot taki, moti ga zgolj, 
da občina z njimi ne ustvarja dovolj prihodkov.
16. maja letos so stanovalci zopet opozorili 
javnost na nevzdržne razmere v odnosu z obči-
no, saj ponovno ne vedo, ali bodo morali tik 
pred začetkom novega študijskega leta menjati 
streho nad glavo. V pismu so povedali, da se 
zaradi hitro rastočih cen na privatnem trgu pov-
praševanje po bivanju v študentskih domovih 
veča, saj si vedno večje število študentk bivanja 

Akademski kolegij stanovalcem, 
ne kapitalu 

Hana Radilovič
foto: akademski kolegij
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Največja ekonomska ter politična kriza 
po osamosvojitvi Šrilanke leta 1948, ki 

otoško državo pretresa že mesece, je v maju 
dosegla nov višek in državo pripeljala na 
rob propada. Šrilančani se soočajo s pogosti-
mi večurnimi izpadi elektrike, kritičnim 
pomanjkanjem goriva, hrane ter zdravil, vse 
to pa se je v preteklih tednih zaostrilo. 
    Nacionalna ekonomija se je sesula v prah. 
V obupanem poskusu, da bi prihranili še zadnje 
litre goriva za najnujnejše storitve, je šrilanš-
ka vlada pretekli petek zaprla šole in javnim 
delavcem naročila, naj ne hodijo v službe. 
Mesec prej je ugasnila javno razsvetljavo. 
    Vlada Gotabaje Radžapakse, ki je na oblasti 
od leta 2019, kljub naraščajoči infl aciji od začet-
ka leta 2021 in občutni prehranski krizi ni želela 
priznati, da je država v hudi ekonomski krizi. To 
se je spremenilo v začetku marca, ko je vrednost 
šrilanške rupije pričela strmo padati in v enem 
mesecu proti dolarju izgubila skoraj polovico 
vrednosti. Infl acija je naraščala od začetka leta 
2021, strmo pa se je začela vzpenjati oktobra in 
aprila na mesečni ravni dosegla slabih 30 %. In-
fl acija prehranskih izdelkov je znašala 46,6 %. 
Dvanajstega aprila je vlada sporočila, da ne 
more več odplačevati svojega zunanjega dolga. 
Upniki bi morali letos prejeti 7 milijard dolarjev, 
skupno pa je zunanji dolg aprila znašal 51 mili-
jard dolarjev. Vladne devizne rezerve so pričele 
kopneti že konec preteklega leta, ko so dosegle 
ravni iz časa konca državljanske vojne v letih 
2008 in 2009. Ker država ni imela dovolj tuje 
valute, da bi uspela fi nancirati uvoz osnovnih 
dobrin, so bile nekatere dobrine že februarja 
ujete na ladjah v pristanišču v Kolombu. Petega 
maja je novi fi nančni minister Ali Sabry, potem 
ko je pred enim mesecem na tem mestu zamen-
jal brata aktualnega predsednika, obelodanil, 
da so vladne rezerve padle na 50 milijonov, kar 
pomeni, da so prazne. 
Informacija o nemožnosti odplačevanja državne-
ga dolga je prišla v javnost, ko je več sto tisoč 
Šrilančanov teden dni vztrajno protestiralo proti 
vladi in zahtevalo takojšen odstop. Že 9. aprila 
so protestniki vzpostavili stalno zasedbo cen-
tralnega parka v Kolombu. Devet dni kasneje 
je policija na protestnike v mestu Rambukkana 
streljala in eno osebo tudi ubila. 
Temu sta 28. aprila in 6. maja sledili splošni 
stavki, v katerih je sodelovalo več milijonov 
delavcev. 9. maja je takratni premier Mahinda 
Radžapaksa, nekdanji predsednik in starejši brat “

Gotabaje Radžapakse, spodbudil podpornike 
svoje stranke Sri Lanka Podujana Peramuna, 
da so oboroženi s kovinskimi palicami napad-
li protestnike, ki so zasedli park v Kolombu in 
požgali njihove šotore. Isti dan je zaradi pritiska 
javnosti odstopil z mesta premiera in se z druži-
no skril v eni od pomorskih vojaških baz. 
    Protesti so po tem dogodku povsem ušli izpod 
nadzora – tako oblasti kot sindikatov. Predsed-
nik je na ulice poslal vojsko ter uvedel policijsko 
uro, ki ni delovala. Tako smo lahko spremljali 
prevračanje avtomobilov v reke, požiganje do-
mov članov vladajoče stranke. Enega od njih so 
protestniki tudi ubili, ko se je v avtu in z varnos-
tnikom skušal prebiti skozi množico.
    Liberalni del šrilanške civilne družbe – kljub 
svojemu nasprotovanju vladi – poziva k zmer-
nosti in civiliziranosti, s čimer pričajo prej o 
tem, da v luči množičnih delavskih protestov 
izgubljajo monopol nad izražanjem nezadovol-
jstva v družbi. Šrilanške delavke in delavci nam-
reč brez dvoma vedo, kdo je njihov sovražnik in 
da je ta še vedno v polni ofenzivi. 
     Gotabaja Radžapaksa je namreč le nova 
predsedniška različica družinskega klana, ki si 
vsakič, ko je na oblasti, na dinastičen način po-

Šrilančani 
v boju 
proti dolgu

PO SVETU
dobile sodnega epiloga. 
  Ko je Radžapaksa leta 2019 zasedel 
predsedniško mesto, je bila ena prvih spre-
memb radikalno krčenje vseh vrst davkov, kar je 
državni proračun v enem zamahu oklestilo sko-
raj za tretjino. Izpad prilivov je vlada poskuša-
la nadomestiti z obsežnim tiskanjem denarja, 
ki je vodilo v eksponentno rast infl acije. Tu-
rizem, pomembna gospodarska panoga v drža-
vi, je s pandemijo koronavirusa usahnil. Temu 
se je aprila 2021 pridružila še vladna prepoved 
vsakršne rabe kemičnih sredstev v kmetijstvu, 
kar je povzročilo drastičen upad pridelka.
Čeprav je velik del prebivalstva posledice na 
lastni koži občutil že zelo zgodaj, so šele skoki 
cen goriv in drugih dobrin kot posledice vojne 
v Ukrajini šrilanško vlado pripeljali do točke, 
ko je morala priznati realnost ekonomske 
katastrofe. Kabinet vlade je odstopil 3. apri-
la, a Gotabaja Radžapaksa kljub pozivom ni 
zapustil mesta predsednika, ampak po odstopu 
svojih družinskih članov na proteste odgovoril 
z represijo ter imenovanjem Ranila Wickremes-
ingheja na mesto premierja. Wickremesinghe, 
prej politični konkurent družini Radžapaksa, je 
nastopil kot nekdo, ki naj bi uspešno speljal po-

razdeli državne funkcije. V času predsedovanja 
njegovega starejšega brata v letih 2005 in 2015 
je Radžapaksa služil kot sekretar na ministrstvu 
za obrambo in urbani razvoj ter vodil vojaško 
akcijo, ki se je maja 2009 zaključila kot krvav 
poraz separatističnega gibanja Tamilskih tigrov 
in povzročila od 7000 do 20.000 civilnih sm-
rti. Predsednikovanje njegovega brata so poleg 
tega defi nirale gradnje velikih infrastrukturnih 
projektov, za fi nanciranje katerih si je vlada na 
veliko izposojala denar v tujini, dokler se ni 
izkazalo, da projekti ne prinašajo obljubljene-
ga prihodka. Člani družine so bili zato deležni 
mnogih kritik na račun korupcije, ki niso nikoli 

gajanja z Mednarodnim monetarnim skladom, 
ki ga vlada sedaj vidi kot rešitev situacije. 
     Protestniki so spregledali to prozorno strate-
gijo, katere cilj je prenos bremena krize na nji-
hova ramena. Rešitve, ki jih prinaša Mednarod-
ni denarni sklad, zaenkrat predvidevajo obsežne 
varčevalne ukrepe, privatizacijo državnih pod-
jetij, tudi nekaterih delov ključne infrastrukture, 
povišanje splošnih obdavčitev ter tržno regulaci-
jo cen goriv. 
    Vprašanje, pred katerega je postavljena 
Šrilanka, je, kdo bo nosil posledice te krize? 
Tisti, ki so že od samega začetka njene žrtve, ali 
tisti, ki so zanjo dejansko odgovorni?
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“

Za anglosaške države, Veliko Britanijo 
in Irsko je značilen slab zakonodajni 

okvir pravic na področju zaposlovanja in 
sindikalnega delovanja. Sindikati niso ide-
ološko razdeljeni in večinoma predstavljajo 
posamezne poklice ter panoge.
    Pogajanja načeloma potekajo na nivoju 
posameznih podjetij. Od sredine 80. let prejšn-
jega stoletja je sindikalno vodstvo v glavnem 
prežeto s kulturo tako imenovanega novega re-
alizma. To pomeni splošno sprejetje politik ak-
tualne vlade in pogajanja o najboljšem dogovoru 

Simon Smole
foto:pexels

za delavce v okviru, ki ga narekujejo delodajalci 
in oblast. Serija političnih porazov in postop-
na erozija sindikalnega članstva sta še okrepili 
takšen pristop.
  S skoraj sedmimi milijoni članov in 
združenjem 48 sindikatov, ki se nahajajo v 
strateško pomembnih gospodarskih sektorjih, 
ima federacija sindikatov ogromno potencial-
no moč, a je ne uporablja. Zakaj bi se največji 
britanski sindikat tako obotavljal v boju proti 
najbolj uničujočim napadom na delavske prav-
ice? Izkazalo se je, da sindikatom ni uspelo pri-
dobiti podpore te centrale za svojo vlogo v po-
gajanjih na ravni posameznih podjetij. Politična 

stavko, omejevanje uporabe družbenih medijev 
s strani sindikatov in zahtevo, da sindikati pred-
ložijo natančne načrte poteka stavke policiji in 
delodajalcem dva tedna pred stavkovno akcijo.
Eden najbolj omejujočih členov pravi, da mora-
jo sindikati pri organiziranju stavk dobiti pod-
poro vsaj 40 odstotkov svojih članov, sicer bo 
stavka nezakonita. To velja za sindikate, ki de-
lujejo na področjih šolstva, zdravstva in javnega 
prevoza. Za vse ostale sindikate, torej tudi tiste v 
privatnem sektorju, velja cenzus o zagotavljanju 
najmanj 50-odstotne podpore pri glasovanju o 
stavki.

oblast je še bolj razdrobila delovanje sindikatov 
z znano taktiko, da se v pogajanjih osredotoča 
na posamezen sektor in tako preprečuje usklajen 
odziv preostalega sindikalnega gibanja.

Omejevanje sindikalnega delovanja
Leta 2015 je Sajid Javid, takratni državni se-
kretar za poslovanje, predložil zakon, ki uvaja 
stroge omejitve aktivnosti sindikatov. Prvotni 
predlog zakona je predlagal nekatere drakon-
ske omejitve, vključno z dovoljenjem, da najeti 
agencijski delavci nadomeščajo stavkajoče med 

V delavski 
boj za osvojitev 
Velike Britanije

Preobrazba iz pogajalske v svetovalno vlogo
Od časov vladavine Margaret Thatcher so 
zaporedne vlade, vključno z liberalci, nadal-
jevale misijo konservativne premierke oslabiti 
kolektivno moč delavcev. Leta 1998 se je Tony 
Blair pohvalil, da »spremembe, ki jih predlaga-
mo, britansko zakonodajo uvrščajo v sam vrh 
sindikatom najbolj neprijazne v zahodnem 
svetu.« Učinki teh omejitev so bili znatni in so 
okrnili predvsem zmožnost sindikatov organ-
izirati stavke.
    Tako je bilo leto po sprejemu zakona zaradi 
delovnih sporov in stavk izgubljenih 273.000 
delovnih dni, kar je šesto najnižje skupno število 
od začetka vodenja evidenc leta 1891. Članstvo 
v sindikatih je od sredine osemdesetih let pre-
jšnjega stoletja padlo za približno polovico, v 
zasebnem sektorju je le 16 odstotkov zaposlenih 
članov, zgolj 20 odstotkov zaposlenih ima plačo 
določeno s kolektivno pogodbo, 25 odstotkov 
zaposlenih je včlanjenih v sindikate javnega se-
ktorja.
    Sindikati v Združenem kraljestvu in na Ir-
skem so bili še posebej dovzetni za ameriški 
recept delavskega organiziranja, saj niso imeli 
močne institucionalne podpore, ki je običajna 
v celinski Evropi, zaradi česar so bili prisiljeni 
novačiti člane in voditi pogajanja v vsakem pod-
jetju posebej. Vsaj v zasebnem sektorju se je 
način pogajanja z več delodajalci hkrati nehal 
pred tremi desetletji. Tako kot v drugih držav-
ah je prišlo do individualiziranega sistema plač, 
ki se je do leta 2004 razširil na skoraj polovico 
zaposlenih v zasebnem sektorju. Sindikati so 
se na krizo delavskega organiziranja večino-
ma odzvali s prepričevanjem delodajalcev, da 
so njihovi »partnerji« v procesu izboljševanja 
poslovanja podjetja. Delodajalci so nemalokrat 
v zameno za priznanje sindikata zahtevali, da ta 
omeji svoje zahteve.
Sindikati so se vse pogosteje ukvarjali z zasto-
panjem posameznih delavcev in ne z reševanjem 
kolektivnih vprašanj, zato se je njihova vloga iz 
pogajalske preobrazila v svetovalno. 
     Zaposlovanje migrantov, ki se pogosto zapos-
lujejo prek zaposlitvenih agencij pod slabši-
mi pogoji kot domači delavci, je uveljavitev 
standarda delavskih pravic v državi, kjer je 
sindikalizem v zatonu, še otežila. 
     Ambicije sindikata se ne smejo omejiti na 
zaščito posameznih delovnih mest, britanski 
sindikati se morajo organizirati in uporabiti moč 
sedmih milijonov sindikalistov, da bi zagotovi-
li pravičnejšo družbo, ki temelji na socialni in 
ekonomski pravičnosti.

PO SVETU
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Ameriška 
vojska ugotavlja, 
da ni kriva 
vojnih zločinov

Izidor Barši

Pred nekaj tedni je ameriško ministrstvo 
za obrambo objavilo javni povzetek po-

ročila o bombardiranju v sirskem Bakhuzu 
18. marca 2019. 
    Sámo poročilo, ki ga je pripravila vojska 
Združenih držav, je zaupne narave in ni bilo jav-
no objavljeno, a povzetek daje vedeti, da je vojs-
ka v preiskavi same sebe nedvoumno ugotovila, 
da pri bombardiranju ni kršila vojaških pravil in 
ni zakrivila vojnih zločinov. 
    Prišlo naj bi do administrativnih pomanjkl-
jivosti v postopku poročanja o dogodku na več 
ravneh poveljstva, kar naj bi ustvarilo vtis, da 
»obrambno ministrstvo incidenta civilnih žrtev 
ni obravnavalo resno, ni delovalo transparentno 
in ni sledilo lastnim protokolom in postopkom, 
ki se tičejo incidentov s civilnimi žrtvami.«
     Preiskave, katere rezultat je poročilo, vojska 
ni sprožila sama od sebe, temveč je njen povod 
članek, ki ga je objavil New York Times lanske-
ga novembra. Pravzaprav je vojska, če verjam-
emo članku, do njegove objave naredila vse, kar 
je bilo v njeni moči, da do preiskave sploh ne 
bi prišlo. V članku novinarja Dave Philipps in 
Eric Schmitt ugotavljata ne le, da je do vprašl-
jivih odločitev, če ne napak ali celo namernih 
spregledov, prišlo pri sami vojaški akciji, ampak 
da so zatajili tudi vsi postopki, ki bi jim morali 
slediti po tem, ko je bil napad označen za prob-
lematičnega s strani vojaških očividcev. Amer-
iška vojska je po njunih ugotovitvah namreč na-
merno prikrivala dejstva o napadu in vztrajno 
onemogočala preiskavo. Bombni napad, ki je tik 
pred uradnim porazom Islamske države ciljal na 
enega od njenih preostalih taborišč na vzhodu 
Sirije, je po več ocenah rezultiral v 80 žrtvah, od 
katerih naj bi večina bila žensk in otrok.
     S pregledom dostopnih dokumentov ter skozi 
pogovore z vpletenimi, med katerimi so bili tudi 
ti, ki so se znotraj vojske in obrambnega min-
istrstva trudili sprožiti preiskavo, je New York 
Times uspel ugotoviti, da je bombardiranje izv-
edla posebna enota pod neposrednim vodstvom 
Centralnega poveljstva Združenih držav brez 
vednosti Centra za zračne operacije vojaške 
baze v Katarju, ki je sicer vodil letalske napade 
v Siriji. Prav slednji je napad spremljal v živo in 
ga po lastni oceni označil za potencialen vojni 
zločin.
  Če sam dogodek priča o razvejani in 
heterogeni sestavi ameriške vojske, kjer posa-
mezna poveljstva niti ne vedo za sočasne aktiv-
nosti drugih, in če nam dogajanje po njem govori 
o nedelovanju predpisanih postopkov in notranji 

Nov žalosten rekord
Ženeva – Število razseljenih ljudi na svetu 
je zaradi ruske invazije na Ukrajino prvič v 
zgodovini preseglo 100 milijonov, sporočajo 
Združeni narodi. Število je poskočilo pred-
vsem zaradi ruske invazije na Ukrajino, zaradi 
katere je v tujino hitro prebegnilo vsaj 6 mili-
jonov Ukrajincev, 8 milijonov pa je notranje 
razseljenih. Razseljen je tako več kot 1 od-
stotek svetovnega prebivalstva, kar je več od 
celotnega prebivalstva Egipta, 14. najbolj 
obljudene države na svetu. Sporočili so še, da 
sta edini odgovor na ta trend mir in stabilnost. 
STA, NB

Imaš mleko?
New York – V nedeljo so v »Velikem jabol-
ku« razglasili izredne razmere zaradi hitrega 
naraščanja cen mlečnega nadomestka za do-
jenčke, ki ga poleg tega še močno primanjku-
je. Ukaz za izredne razmere naj bi pomagal 
zajeziti težnje trgovcev, ki bi želeli izkoristiti 
krizo in zvišati cene teh izdelkov. Pomanjkanje 
je povzročilo težave v svetovni dobavni veri-
gi in težave v glavnem proizvodnem obratu v 
Michiganu. Na pomoč je priskočila tudi vojs-
ka, ki je z letalom iz Nemčije pripeljala več ton 
mlečnega nadomestka. STA, NB

OXFAM za obdavčitev 
milijarderjev

Davos – Mednarodna dobrodelna organizacija 
Oxfam poziva k uvedbi enkratnega davka na 
nepričakovan zaslužek milijarderjev zaradi 
pandemije in obdavčitev presežnih dobičk-
ov velikih korporacij. Z dvoodstotnim letnim 
davkom na premoženje milijonarjev in petod-
stotnim davkom na premoženje milijarderjev 
bi lahko letno ustvarili 2,52 bilijona (bilijon 
je milijon milijonov) dolarjev. Izračunali so, 
da smo zaradi pandemije vsakih 30 ur dobili 
novega milijarderja. STA, NB

Španija: Stavke v več panogah
Madrid – Po obsežnih stavkah v zdravstvu so 
se te razširile tudi v ostale panoge, kjer zara-
di infl acije zahtevajo višje plače in normalne 
delovne pogoje. Devet milijonov Špancev 
namreč dela brez kolektivne pogodbe oziroma 
v pogojih, ko je ta že potekla. 36.000 zapos-
lenim v železarski in 11.000 zaposlenim v tek-
stilni industriji se je v minulih tednih pridruži-
lo še na tisoče taksistov, učiteljev in poštnih 
uslužbencev. WSWS, NB

ZDA bodo branile Tajvan
Tokio – Ameriški predsednik Joe Biden se je 
med obiskom Japonske zavezal, da bodo v pri-
meru kitajskega napada Združene države ob-
varovale Tajvan. Kitajska stran se je odzvala 
z opozorilom, naj ZDA nikar ne podcenjuje-
jo moči in odločenosti Kitajske. Biden se na 
daljnem Vzhodu nahaja zaradi novega trgo-
vinskega sporazuma, ki naj bi omajal Kitajsko 
nadvlado v regiji, a ta še nima konkretne ob-
like, poleg tega pa so Kitajska, Južna Koreja in 
Japonska januarja podpisale svoj sporazum in 
s tem ustvarile največji trgovski blok na svetu. 
DPA, NB

PO SVETU
nekoherenci ameriškega vojnega aparata, pa ak-
tualna javna objava povzetka poročila o notranji 
preiskavi sporoča, da ta aparat pravzaprav delu-
je povsem usklajeno.
    Povzetek, ki ga je pripravil ameriški general 
Michael X. Garrett, ki je tudi vodil preiskavo, je 
namreč presenetljiv zgolj zaradi tona absolutne 
gotovosti, ki je v celoti podprt le z avtoriteto 
vojaškega generala, ki se glede dogodka izreka 
brez vsakršnih predmetnih argumentov (»Moja 
preiskava je bila temeljita.«). V luči vseh in-
formacij, ki jih je objavil New York Times, 
povzetek priča o brutalnosti ameriškega vojne-
ga stroja, ki umor desetine civilistov razume kot 
slučajno kolateralno škodo, za katero pa sam ni 
odgovoren. 
    Problem je v tem, da to ni osamljen primer, 
ampak zgolj eden v seriji primerov, kjer naj bi 
šlo za šum v komunikaciji in neusklajenost pov-
eljstva s podatki s terena oziroma za pomanjklji-
vost slednjih. Sumi in obtožbe kršitev vojaškega 
prava ter človekovih pravic tako vselej pridejo 
od zunaj in šele naknadno, ko v javnost pricurl-
jajo skope informacije, ki jih mora slednja nato 
trudoma sestaviti v koherentno sliko. New York 
Times ima tako za namen javne obveščenosti 
glede zaupnih poročil Pentagona o civilnih žrt-
vah ameriške agresije v Siriji in Iraku vzpostavl-
jeno podstran »Dokumenti o civilnih žrtvah«. 
Prav tako se z zbiranjem podatkov in pričevanji 
s terena ukvarja več nevladnih organizacij, med 
katerimi sta Human Rights Watch ter Airwars, 
ki na podlagi togih postopkov beležita nekajkrat 
večje število civilnih žrtev kot jih priznava Pen-
tagon.
     Vse to pa moramo brati v širšem kontekstu 
ameriške globalne hegemonije, ki temelji pred-
vsem na vojaški moči. Svetovni politični red, ki 
se je vzpostavil po 2. svetovni vojni, je namreč 
paradoksen. Po eni strani so se centralne države 
sveta zaradi grozot vojne načelno strinjale o vz-
postavitvi mednarodnega pravnega reda, ki bi 
garantiral svetovni mir, kar je bilo formalizirano 
v instituciji Združenih narodov. Po drugi strani 
pa je ZDA vzniknila kot največja zmagovalka 
vojne ter se uspela vzpostaviti tudi kot prva 
ekonomska svetovna sila. Po tem, ko je konec 
osemdesetih let propadla Sovjetska zveza kot 
njen največji konkurent, preprek njene svetovne 
nadvlade resnično ni bilo več. 
    Tako ni presenetljivo, da ZDA redno krši 
mednarodno pravo in problematizira delovan-
je ter sam obstoj mednarodnih institucij, ki 
naj bi omejevale samovoljo posameznih držav. 
Ena takšnih je Mednarodno kazensko sodišče, 
ki se ukvarja z najtežjimi zločini, defi nirani-
mi z Ženevsko konvencijo, in ima 123 članic, 
med katerimi ne bomo našli ZDA. Leta 2020 
je Trumpova administracija za dva tožilca ter 
nekaj drugih neimenovanih sodelavcev sodišča 
celo uvedla sankcije.
Interes ZDA je seveda zavarovanje svoje vojaške 
hegemonije, kar vključuje tudi zavarovanje de-
janj svoje vojske pred mednarodno odgovornos-
tjo za zločine. In slednjih ni malo, spomnimo 
se le Abu Ghraiba, zaliva Guantanamo ter ne-
davnega bombardiranja v Kabulu, ki je zahteva-
lo 10 življenj civilistov in za katerega ni in ne bo 
nihče odgovarjal. “
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rojene v Avstriji. Dve leti pan-
demije in zaprtje vrtcev gotovo ni-
sta pomagala, kot tudi ne dejstvo, 
da se v Avstriji še vedno pričakuje, 
da mame kariere obesijo na klin in 
gre le tretjina otrok v vrtec pred 
tretjim letom. 
Opozicijski stranki SPÖ in Neos 
opozarjata, da je znesek predstavl-
jen na varljiv način, saj se bodo v 
resnici sredstva s trenutnih 142,5 
milijona evrov letno zvišala na 
200 milijonov evrov. Zahtevajo 
tudi uzakonjeno pravico do ce-
lodnevnega varstva, saj le dobra 
polovica otrok v Avstriji obiskuje 
vrtce, ki omogočajo, da oba starša 
delata polni delavni čas.“

SOSEŠČINA

Duhovnik Domagoj Kelava iz Su-
košana, malega turističnega mesta 
nedaleč od Zadra, je že drugič v 
zadnjem mesecu dni pristal v pri-
poru. Policisti Policijske uprave 
Zadar so namreč konec aprila iz-
vedli kazensko preiskavo zoper 
43-letnega župnika zaradi suma, 
da je najprej verbalno, nato pa še 
fi zično napadel 70-letno redovni-
co.
Po obtožnici tožilstvo župniku oči-
ta, da je v vidno vinjenem stanju 
kričal, nato pa udaril 70-letno re-
dovnico, članico reda častilcev 
Kristusove krvi, ki je med psovan-
jem njene matere padla na tla.
Med župnikovim pridržanjem se 
je nato zgodil preobrat, saj je se-
stra Antea izjavila, da je župnik 
ni udaril, ampak da je zaradi ne-
nadnega premika glave padla in 
se udarila ob tla. Zgodba se je še 
bolj zapletla ob izpustitvi župni-
ka iz pripora. Kmalu zatem je bil 
Domagoj Kelava namreč osumljen 
novega napada.
Sredi maja naj bi, nekaj po pol-
noči, prav tako v Sukošanu, po 
navedbah policije najprej verbalno 

Ženske ob pogledu na 
župnika Kelava padajo 
na tla ali s kolesa

Kaja Šeruga

(Varljiva) milijarda 
za avstrijske vrtce

“

Avstrijska vlada je odobrila mili-
jardo evrov za fi nanciranje vrtcev 
v naslednji petletki. Pogoj je bil 
konec protiustavne prepovedi na-
glavnih rut za vrtčevske otroke, 
ki velja od leta 2018. (FPÖ se 
nad tem glasno pritožuje, čeprav 
v Avstriji takšnega primera sploh 
še ni bilo.) Dodatna sredstva bodo 
podprla več zaposlenih, manjše 
skupine, daljše odpiralne čase in 
učenje jezika. 
Pri vstopu v osnovno šolo nam-
reč 18 odstotkov otrok ne govori 
dovolj dobro nemško, da bi lahko 
brez pomoči sledili pouku. Tu še 
niso všteti otroci, ki so prispeli kot 
begunci iz Ukrajine –  v več kot 
polovici primerov gre za otroke, 

in nato fi zično napadel 43-letni-
co. V Splošni bolnišnici Zadar so 
poškodovanko zdravniško oskrbeli 
in medtem ugotovili lahke tele-
sne poškodbe. Župnika so zaradi 
kršitve javnega reda in miru pon-
ovno poslali na Prekrškovni odd-
elek občinskega sodišča v Zadru in 
ga poslali v zapor v Zadru, v kate-
rem bo preživel petnajst dni.
A zgodbe še ni konec, saj je prišlo 
do novega preobrata. Triinštirides-
etletna oškodovanka zdaj trdi, da je 
duhovnik ni napadel, ampak da je 
padla s kolesa. Njegova druga žrtev 
pa naj bi bila tudi očividka v prim-
eru prvega napada. Župnik Kela-
va ima torej verjetno nenavadno 
sposobnost izzivanja žensk. Ko ga 
te zagledajo, pa presunjene padejo 
in se kar same od sebe poškoduje-
jo.
Kljub nenadnim zasukom v 
pričevanju se je Zadarska nadškofi -
ja opravičila žrtvam in don Kelavi-
ju odpustila. Po izpustitvi iz zapora 
naj bi namreč od nje dobil ukaz, da 
naj se pripravi na predajo župnije 
in odide na zdravljenje.

Saša Paprić
foto: slobodnadalmacija

Domagoj Kelava
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RECENZIJI

Prejšnji teden se je v Cerknem odvil tridnevni mednarodni festival jaz-
zovske godbe, ki vsako leto v to idilično vasico med hribi privablja tako 

domače kot tudi tuje poslušalstvo. Festival se je po dveh letih zaradi spros-
titve koronskih ukrepov končno lahko vrnil s parkirišča z obrobja kraja v 
samo središče Cerkna, na Stari trg, kjer je potekal glavni koncertni program. 
    Vsak večer so otvorile odlične premierne predstavitve novih 
albumov kolektivov, ki ustvarjajo pod vodstvom domačih glasbenikov. To 
so vsestranski kvartet Robert Jukič Caminos de Gloria, zvočno raznolik in 
raziskujoč kvintet There Be Monsters Boštjana Simona, jazzovska pleten-
ica, ki se sprehaja med tradicijo in svobodo, ter trio TiTiTi, s katerimi pis-
ka redno sodeluje. V vmesnih delih večera so poslušalce sproščale med-
itativne jazzovske trojice, to so Avstrijci Mario Rom’s Interzone, Poljaki 
Joanna Duda Trio ter najbolj oddaljeni in po imenu najbolj prepoznavni 
Američani Brandon Seabrook Trio. Vsak koncertni večer je premišljeno 
zaključil izbor bolj energičnih derivatov jazza, ki je kljub sedečim pozici-
jam poslušalce dramil in navdajal s plesnim razpoloženjem. Programske 
vodje festivala Simon Kenda, Miha Zadnikar in Mario Batelić so častna 
mesta dodelili belgijski skupini s pridihom »etiopskega groova« Black 
Flower, z elektroniko popestrenemu angleškemu triu Binker and Moses 
ter skoraj že mini orkestru Paal Nilssen-Love Cirkus.
     Glavni koncertni festivalski program vsako leto spremlja obilica 
pestrega programa, letos še posebej številčnega, zato bomo omenili zgolj 
nekaj zanimivih biserov. Vsak dan si je bilo moč ogledati zvočno insta-
lacijo slovenskega umetnika in fi lmskega ustvarjalca Ateja Tutte. Za bolj 
razmišljujoče sta se zgodili dve diskurzivni debati, in sicer Streaming 
revolucija in jazz, ki je opozarjala na prednosti in pasti digitalnih pre-
točnih platform ter Zborniku ob rob, ki se je posvetila predstavitvi prve-
ga zbornika robnih glasbenih praks pri nas Narobe / Na robu glasbene 
prakse. Spremljevalni program je zajel tudi vrsto zabavnih koncertnih 
dogodkov, ki so krajšali čas obiskovalcev čez dan. Po ulicah Cerknega se 
je razlegal zvok nabritega kolektiva Pantaloons, v Cerkljanskem muze-
ju sta se odvila koncerta Mladih raziskovalcev ter vrhunskega dua Phila 
Mintona in Szilárda Mezeia, najbolj razgiban del in tudi novost letošnjega 
festivala Jazz Cerkno pa je bil Jazzohod #1, ki je po enournem pohodu 
do cerkve Sv. Jošta v Trebenčah obiskovalce nagradil s solo koncertom 
Boštjana Gombača.

Brigita Gračner
foto: Marko Serafi movič

“

27. Jazz Cerkno 2022 
(19.–21. 5., Stari trg, Cerkno)

“

In sta šla. Za nekaj mesecev nizvodno po reki Mississippi. Z doma nar-
ejenim šestmetrskim parnikom, iščoč različne vrste koruze, ki raste-

jo ob obali. Na koncu poti sta želela iz nje skuhati žganje, imenovano 
moonshine. Namesto tega sta se domov vrnila z dokumentarnim fi lmom 
in gledališko predstavo.
    Katalonec in Slovenec sta hitro ugotovila, da je vsa koruza gensko 
spremenjena in poškropljena s pesticidi, ki na robovih njiv za seboj 
puščajo kadavre malih živali. Skozi zgodbe, ki so se spletle okoli njenega 
pridelovanja, sta ugotovila, da se srečujeta z različnimi bolj ali manj ste-
reotipnimi karakterji, ki so ju povečini toplo sprejeli in kljub prisotnosti 
kamere radi kaj povedali.
     Iskanje dobre koruze se je tako sprevrglo v antropološko raziskovanje. 
Opazovanje fl ore in favne Mississippija, katere najzanimivejši del je prav 
človek, je potovanje na starinski način dopolnilo z zgodbami, ki jih piše 
življenje. Kot v vnaprej zapisanem scenariju sta se srečala z bonvivantom, 
ki se je nekega dne odločil pustiti svoje imetje in se je na pot odpravil le 
z dvema nahrbtnikoma in kanujem. Enega od večerov sta si popestrila 
z druženjem z domačimi mulci, ki so se sredi noči pijani po reki vozili 
na gliserju. Srečevanja s kmetovalci je v manjšem mestu popestril kratek 
nastop lokalnega raperja, po imenu Ice White.
    Omenjene in še nekaj drugih likov je ob kratkih izsekih iz fi lma po 
njegovi projekciji uprizoril Američan Davis Freeman. Solo performans je 
temeljil na potenciranju absurdnih trenutkov potovanja, ki jih je napihnil 
čez mero smešnosti. Nekateri odlomki so bili za odtenek predolgi, sploh 
tisti z glasbenimi vložki. Presenetljiva je bila tudi končna uprizoritev en-
ega od likov, ki se je, ker je vmes preminil, javljal iz nebes in je zaključil 
z odo Jezusu. Bolj ameriško ne bi moglo izpasti, v sklopu dotedanje raz-
merne apolitičnosti umetniškega dela v nastajanju pa je izpadlo ekscesno 
osladno in delovalo antiklimaktično.
    Southwind, kot sta dala umetnika ime svojemu parniku, je sicer tretji 
dokumentarni performans, ki je nastal med Markom Požlepom in Gledal-
iščem Glej. Pred tem je pripravil že Bolj čudno od raja in Tloris za revolu-
cijo. Poleg fi lma pa so bili v sklopu dela do sedaj predstavljeni še razstava, 
umetniška instalacija in pogovor z avtorjem.
    Za konec naj še omenimo, da je poleg predstave izšel še prvi gledal-
iški list v letu 2022, ko Ministrstvo za kulturo »kljub višjemu proračunu 
fi nančno ne podpira več Gledališča Glej,« kot so vanj zapisali. Ministrst-
vo je Gledališču sicer »dodelilo zadostno število točk za uvrstitev v sistem 
fi nanciranja štiriletnega programa, a ga ni uvrstilo med prvih osem, ki so 
prejeli sredstva. Tako smo letos prvič odkar obstaja mehanizem štirilet-
nega programskega fi nanciranja, po skoraj dveh desetletjih, ostali brez 
fi nančne podpore za nas ključnega sofi nancerja. Odločitev spodbijamo 
na sodišču. Boleče je, da odločba kaže očitne znake neenakopravne 
obravnave.«

Pia Nikolič
foto: pozlepmark.com

Ponovno odkrivanje Amerike 
(Southwind, dokumentarni performans – 
Mark Požlep, Maxime Berthou in Davis 
Freeman, Gledališče Glej, 13. 5. 2022))
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Pravkar sklenjena sezona v angleški Premier 
ligi ponuja nove dokaze o tem, da je klubsko 

blagostanje ključni dejavnik športnih uspehov. 
Novi-stari angleški prvak Manchester City je 
v minulem prvenstvu dosegel skupno 93 točk, 
medtem ko jih je zadnje uvrščeni Norwich City 
le 22 ali komaj 23,6 prvakove kvote. Žoga je 
okrogla, njena oblika pa še zdaleč ne uspe po-
jasniti, zakaj je razlika med prvim in zadnjim, pa 
čeprav gre za najbolj tekmovalno in s tem najbolj 
enakovredno nogometno ligo, kar štirikratna. 
 Najboljši klubi imajo v primerjavi s 
skromnejšimi boljši igralski kader in boljše tren-
erje. Imajo tudi boljše vadbene centre, nekateri 
tudi bolj moderne in večje stadione. Najboljši 
so hitreje prepoznani, zato imajo več možnosti 
za sklepanje donosnejših sponzorskih dogov-
orov, njihova razvpitost pa jim zagotavlja več 
medijskega prostora, s tem pa tudi več prodanih 
navijaških rekvizitov, predvsem majic in druge 
športne opreme s prepoznavnim grbom. Več in 
bolje pomeni več dobička. Najboljši nogomet-
ni klubi povsod po svetu, še zlasti pa v Angli-
ji, imajo vitalnejšo organizacijsko strukturo, ki 
vključuje boljše izvršne direktorje, bolj spretne 
fi nančnike, bolj sposobne pravnike, večji nabor 
skavtov, bolj učinkovite službe za komuniciran-
je. Razvojne vizije največjih klubov ne zaostaja-
jo za njihovim statusom. 
     Nogometni klubi največ denarja pridobijo s 
prodajo pravic za televizijske prenose. Tem sledi 
izvedba domačih tekem. Tretja najpomembnejša 
dejavnost, ki polni klubske blagajne, so sponzor-
ski posli vseh vrst, za njimi pa je prekupčevanje 
z igralci. Najboljši klubi tekmujejo v različnih 
tekmovanjih. Uvrstitve v domači Premier ligi 
najboljšim angleškim klubom, skladno z uspe-
hi, zagotavljajo fi ksni zaslužek. Tako angleška 
kot celinska pokalna tekmovanja so dodaten vir 
klubskih prihodkov. Tu pa velja klasično pravilo. 
Ha, prej izpadeš, manj dobiš. Ali obratno! 
     Seštevek prilivov od prodaje televizijskih 
pravic na domačem britanskem in na mednarod-
nem trgu bo za leto 2022–2023 znašal astron-
omskih 10,4 milijarde funtov, kar je 14 milijard 
dolarjev. To pomeni, da bo zmagovalec Premier 
lige v prihodnji sezoni zaslužil 176 milijonov, 
izpadli iz lige pa prav tako mamljivih 106 mili-
jonov funtov! Vrednosti, ki veljajo za minulo se-
zono, so le malenkost nižje.

    Nogometni posel je podoben vsem drugim. 
Če ta uspeva, je veselje v hiši večje, če ne, je več 
skrbi. Toda uspeh ni le število golov, doseženih 
točk ali osvojenih lovorik. V obdobju med let-
oma 2019 in 2021 je dobiček prijavila samo 
četverica premierligašev: Chelsea, Liverpool, 
Newcastle in Norwich. Tem se z nekaj pari 
dobičkonosnih milijonov pridružujeta še As-
ton Villa in Burnley. Od omenjenih šestih sta 
dve ekipi v minulem prvenstvu (v smučarskem 
žargonu rečeno) (ob)stali na zmagovalnih stop-
ničkah, dve sta se zabarikadirali na sredini lest-
vice, dve pa sta se morali od lige celo posloviti. 
     Za Norwich City in Burnley bi pavšalno 
lahko ugotovili, da so njihovih direktorji skupaj 
z lastniki dejansko zanemarili svoj klub, saj so 
s skopuškimi vložki v igralski kader spodkopali 
konkurenčnost le-teh. Gre v teh dveh primerih 
za poslovno namero ali upravljavsko napako? 
      Po ustaljenem plačilnem modelu se bodo 
na Norwichev in Burnleyjev konto tudi v pri-
hodnji sezoni stekala sredstva iz kupa v minulih 
mesecih prisluženih deležev za prodajo pravic 
za televizijske prenose – še po premierligaški 
tarifi , se ve. Zato je hiter povratek obeh med na-
jboljše malodane pričakovan. 
    33 milijonov funtov na Chelseajevem računu 
je bila delno še dediščina približno 100-mili-
jonske vsote od prodaje nekdanjega zvezdnika 
Edena Hazarda. Vštric nasmejanemu računo-
vodji Chelseaja pa gre njegov kolega v rdečem 
delu Liverpoola. Tam so dobiček beležili pred-
vsem na račun obnovljenega stadiona Anfi eld, ki 
ima v primerjavi z obdobjem pred letom 2019 
zdaj 13.000 sedežev več. Za primerjavo: Lon-
donski Arsenal, ki domuje na stadionu Emirates 
(60.000 sedeži) z eno domačo tekmi prisluži 
skoraj 4 milijone funtov. 
    Ob tem je potrebno prevzeti najbolj surovo 
gostinsko taktiko, ki se glasi: Kaj naj storim, 
da bo množica, ki jo bom imel najmanj dve uri 
zaprto v svoji domačiji, zapravila, porabila, po-
trošila največ? Če je dan vroč in dežujejo le goli 
– po možnosti v mrežo gostov, kakopak –, potem 
bo gašenje navijaške žeje (pa tudi lakote ter dru-
gih potreb in želja) trgovski užitek brez primere. 
Ko bi le bilo točno tako!
Nakupi, še zlasti pa prodaja igralcev so prav tako 
zelo sladek biznis. 
     Več o tem pa prihodnjič.

Nogometne (ne)enakosti: Vsi dru-
gačni, vsi (ne)enakopravni – 1. del

Matjaž Ambrožič
foto: pxhere

“
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Šahovske 
kraljice

V letošnji državni ženski ligi je nastopilo 
šest ekip, prepričljivo pa je slavila ekipa 
Tajfun – ŠK Ljubljana (Laura Unuk, Zala 
Urh, Teja Vidic in Petra Kejžar), ki je dobila 
vseh pet dvobojev. Viceprvakinje so post-
ale članice Celjskega šahovskega kluba, 
tretje pa so bile Mariborčanke iz ŽŠK Pol-
igram.

Tradicionalni 
medsosedski 

dvoboj
Na strelišču Lukavec blizu Zagreba je 
21. in 22. maja potekal dvoboj strelskih 
reprezentanc Slovenije in Hrvaške v disci-
plini trap, znani tudi kot disciplina streljan-
ja na glinaste golobe. Tekmovanje je že 
tradicionalno in je letos potekalo že v 36. 
izvedbi. Slovenija se je spopadla z neko-
liko oslabljenim tekmecem in pričakovano 
odnesla zmago.

Slovenci 
namesto Rusov

Izvršni odbor Mednarodne košarkarske 
zveze FIBA je potrdil izključitev Rusije in 
Belorusije s prihodnjih reprezentančnih 
tekmovanj. Na svetovnem prvenstvu v 
košarki 3x3, ki bo junija v Antwerpnu, bo 
tako Rusijo v moški konkurenci zamenjala 
Slovenija, v ženski pa Izrael.

Nova sezona OSP
Projekt OSP ali Opremimo slovenska 
plezališča je iniciativa vključevanja plezal-
cev v skrb za plezališča in spodbujanje 
odgovornega ravnanja in varnega plezan-
ja. V Sloveniji je okrog 120 urejenih nara-
vnih plezališč. Da bi tako ostalo, Plezalna 
zveza Slovenije vabi vse k podprtju inici-
ative z SMS sporočili ali nakupi v njihovi 
trgovini.

Tekmovanje 
žerjavistov

Prihodnji mesec bo na nogometnem sta-
dionu v Šoštanju potekalo 4. tradicion-
alno evropsko tekmovanje žerjavistov. 
Tekmovanje poteka pod častnim pokro-
viteljstvom predsednika republike Boruta 
Pahorja. Na dogodku bo poskrbljeno tudi 
za zabavo obiskovalcev.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: twitter, vox, popsugar, tw

>>> Podatki iz leta 2021 kažejo, 
da se je delež fantov in deklet z 
debelostjo povečal skoraj za 30 
% in je dosegel najvišjo raven v 
zgodovini spremljave. Športni 
pedagogi so v grozi dojeli, da se 
bo gradnja športnih parkov, ba-
zenov in fi tnesov kmalu prepolo-
vila. PRESS

>>> Bivša desna koalicija je, še 
preden je v resnici zapustila 
oblast, takoj in odločno poka-
zala bivši levi opoziciji, kako se 
stvarem streže, ko nisi na vrsti 
za oblast. Golobovim so spustili 
toliko »kajl«, da se nimajo glede 
ogrevanja v jeseni in zimi kaj bati. 
#pwnd PRESS

>>> V vsaki hiši pride do prepira. 
Še posebej v javni. Na RTVS se 
že cel teden močno prepirajo, 
kdo je zares »uzurpiral« edino 
nacionalno televizijo: janšistični, 
avtokratski, nadzakonski podtak-
njenci ali neupogljivi kremeljsko 
boljševistični novinarji. Plačevalci 
RTV prispevka so enotni: Hoče-
mo soočenje!PRESS

>>> Ker lokalni šerif pač raje gra-
di hotele, so Ljubljančani obupali 
nad zamislijo, da bi lahko imeli 
v prestolnici več novih stano-
vanj. Čedalje več mladih družin 
je tako prisiljenih bivati v hote-
lih –cena je sicer višja, a lahko 
izbirajo med pestro ponudbo: 
Soba z razgledom na grad ali na 
sosednji hotel. PRESS

>>> >>> Kot vemo, si ga politiki radi merijo. Inteligenčni 
količnik, seveda. Tudi tisti v pokoju – sicer ne pokojni, a 
upokojeni bivši ameriški predsednik George Bush mlajši 
se je s priznano Freudovo metodo pohvalil, da je še hujši 
od Putina. V svojem govoru je tako povedal, citiramo, da je 
ruska invazija »odločitev enega človeka, popolnoma neo-
pravičljiva in brutalna« pri tem pa je besedo »Ukrajina«, 
namerno ali ne, zamenjal z besedo »Irak«. Pri sebi tokrat 
ni imel slikanice, a so se mu v dvorani vseeno vsi smejali. 
Glede na to, da so ZDA na Irak odvrgle štirikrat več bomb 
kot vsi zavezniki skupaj v drugi svetovni vojni (pri tem nis-
mo šteli prve ameriške invazije na Irak leta 1991) se bo 
Putin, ki je najbolj očitni pretendent za »največjega«, moral 
še močno potrudit, da ga ujame. Freud se v grobu krohota, 
ZDA pa sodišča v Haagu še vedno ne priznavajo. PRESS

>>> >>> Kot vemo, si ga politiki radi merijo. Inteligenčni  >>> Kot vemo, si ga politiki radi merijo. Inteligenčni 

KDO JE PRAVI?

Bivšemu ameriškemu predsedniku je spet uspelo

EXS-PRESS

>>> Iz manufakturne delavnice na Trsten-
jakovi so se »izlile« informacije, da naj bi 
se vrli komandant odločil za kirurško op-
eracijo lasišča. Za to se je odločil iz očit-
nih razlogov – še pred lokalnimi volitvami 
se hoče na vsak način maščevati za poraz 
na parlamentarnih volitvah, kjer je zmagal 
trenutno najbolj lasati (bodoči) premier dr. 
Golob (če ne štejemo Alenke Bratušek). 
Med prsti nespretnežev iz famozne kleti je 
»ušla« tudi digitalna projekcija Janše po 
operaciji. PRESS

>>> Svetovni menedžerji »plandemije« so splavili nov projekt: 
opičje koze. Za razliko od kovida, ki je praktično neviden (dok-
ler nihče ne kihne), so opičje koze veliko bolj očitne. Ne samo, 
da začno ljudje plezati po drevesih, celo meketati začno – pa ne 
sami, meketanje se po zadnjih podatkih hitro širi po sorodstvenih 
vezeh. V sindikatu zdravnikov s strahom gledajo v prihodnost: Po-
leg infektologov bodo morali nadure delati še biologi, behavioristi 
in veterinarji. PRESS

Janša na 
operacijo 
lasišča

Napredek pri 
enakopravnosti

>>> Statistični urad je objavil dolgo pričakovane podatke o spuščanju pokrova straniščne 
školjke pri moških. Raziskava se je začela leta 1945, ko so v Ljubljani fi ksirali prvo moderno 
straniščno školjko. Tistega leta pa so prešteli točno 5 moških, ki so znali pravilno spustiti 

Levo: statistika je neizprosna

NOVA 
PANDEMIJA

pokrov. Od takrat se njihovo število strmo 
vzpenja. Trend se je s skoraj 90 % pokri-
tostjo s kanalizacijo v zadnjih letih umiril, 
zato borci in borke za enakopravnost 
spolov napovedujejo novo osveščevalno 
kampanjo jeseni. PRESS
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ZA MOžGANE

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

Tisk: Partner Graf d.o.o., 
Gasilska cesta 3 Grosupl-
je
Naklada: 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 4. junija 2022 
na naš e-poštni naslov: nagrada@megafon.si poslali 
pravilno rešitev (označena polja v vseh treh sudoku-
jih) bomo izžrebali 3 srečneže, ki bodo prejeli denar-

no nagrado.

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

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

in pošiljanja nagrad.

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