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gi proces, ki je močno povezan z naravo fašiz-
ma. Fašizem namreč ne more uspeti brez široke 
podpore narodnih, da ne rečem delavskih, mas. 
In ravno to je namen prej opisanih profašističnih 
potez političnih igralcev. Relativizacija fašizma s 
primerjanjem kaznovanja fašističnih sodelavcev 
po koncu vojne in sodelovanja s fašističnim oku-
patorjem se dogaja na več ravneh. Ta je očitna in 
se kaže predvsem na ideoloških manifestacijah, 
kot je denimo vztrajno zahtevanje sprave med 
osvoboditelji Evrope izpod fašističnega škornja 
in pomagači fašistične okupacije. Med partizani 
in kolaboranti, ki so povečini že vsi umrli.  
     A še več k relativizaciji fašizma pridoda 
spopad evropskih demokracij s fašizmom. Te ga 
namreč v svojih defi nicijah vztrajno umeščajo na 
polje sovražnega govora in njegove radikalne ra-
zličice – zločina iz sovraštva. A s tem le zakriv-
ajo resnične razsežnosti fašizma, ki še zdaleč 
niso omejene na diskurz in posamezne zločine 
praviloma neuravnovešenih posameznikov, tem-
več so vtisnjene v temelje evropske povojne 
ureditve in se manifestirajo v strukturnem rasiz-
mu, ki ga zakriva leporečje o multikulturalizmu 
in človekovih pravicah. 
     Ugotovimo lahko, da pogoj za renesanso 
fašizma ni splošna pozaba ali nepoznavan-
je zgodovine pri mladih, temveč je fašizem, 
v smislu rasizma brez rase, sposoben sam 
sebe tako močno zakriti v tančice evropskega 
demokratičnega diskurza, da ga ne prepoznav-
ajo niti deklarirani borci proti fašizmu, kaj šele 
mednarodne institucije, ki so odgovorne za pre-
prečevanje fašizma. Kot ugotavlja Vlasta Jalušič 
v besedilu Rasizem, ideologija in sovraštvo:
»Rasizem je nedvomno treba razumeti kot his-
torično umeščen in neenoten fenomen, ki se 
uspešno transformira. Rasistične kategorizaci-
je se razlikujejo glede na kontekste, tako da ne 
moremo govoriti o rasizmu, ampak o rasizmih v 
množini. Novi rasizmi nastopajo ,brez rase‘ in 
se povezujejo s pojmoma kulture in etničnosti. 
Kulturne razlike, ki so nadomestile predpostavl-
jeno raso, učinkujejo kot globalizirane kulturne 
razlike in skozi orientalistično perspektivo re-
producirajo koncept kolonialne razlike v post-
kolonialne čase in prostore ter tako omogočajo 
proizvodnjo Drugega na svetovni ravni. Migran-
ti in manjšine v zahodnih nacionalnih in nadna-
cionalnih povezavah, kot je denimo Evropska 
unija, postajajo manjšinske Kulture, ki pogosto 
vidno reproducirajo kolonialne hierarhije v ok-
viru novih evropskih delitev.«
     Če se strup skriva v majhnih stekleničkah, se 
fašizem skriva v človekovih pravicah, tolerant-
nosti in osredotočanju na zlobo, ki je vraščena 
v fašiste. 

Jaka Virant

Pahor, ki ni 
relativiziral 
fašizma

Konec maja je v stodevetem letu starosti 
umrl pisatelj, žrtev fašističnega nasilja 

pred in med drugo svetovno vojno, Boris 
Pahor. 
   Mogoče je najprimernejše, da v spominu 
ohranimo njegove besede, ki jih je predlani iz-
rekel v tržaškem gledališču Miela po predvajan-
ju biografskega dokumentarca o njem samem z 
naslovom Človek, ki je videl preveč. Pahor je 
namreč opozoril, da se »fašizem prebuja, ker ga 
mladi sploh več ne poznajo.«
   Ob tem Pahor, ki ob fašističnem požigu 
Narodnega doma v svojem domačem Trstu še 
ni dopolnil sedmih let, ob vrnitvi Narodnega 
doma slovenski skupnosti v Trstu pa je štel sto 
osem pomladi, verjetno ni ciljal na fašizem kot 
državno ureditev, temveč je sledil diskurzivni 
premeni koncepta fašizma, ki označuje oblike 
neorasizma, kot ga pojmuje Vlasta Jalušič iz 
Mirovnega inštituta, ko govori o rasizmu brez 
ras. Rase namreč zamenja koncept kultur, ki 
prav tako delujejo naravne in nespremenljive. 
Spomnimo se denimo na zapis Urada Janševe 
vlade za komuniciranje pod vodstvom Uroša 
Urbanije: »Ukrajinski begunci prihajajo iz okol-
ja, ki je v kulturnem, verskem in zgodovinskem 
smislu nekaj povsem drugega kot okolje, iz ka-
terega prihajajo begunci iz Afganistana.«
     Gotovo je res, da se fašizem prebuja, opazimo 
ga lahko v oblikah novodobnega apartheida, ki 
je najbolj izrazit v okupirani Palestini. Verjet-
no je tudi, da fašizem nikoli ni povsem zaspal, 
temveč se je le prelevil v svobodno govoreči lib-
ertarizem, ki vsemogočnost nevidne roke trga 
zanika le v trenutku, ko ta ogroža nacionalis-
tične interese (nacionalne interese, če hočete), 
ta demagoški konstrukt, ki ne pomeni ničesar 
določenega. A Boris Pahor je verjetno govoril 
o vulgarni manifestaciji fašističnega prebujan-
ja, ki se kaže predvsem v opolnomočenju skra-
jnih nacionalističnih političnih strank in gibanj 
– denimo Severna liga v Italiji ali Alternativa 
za Nemčijo – in obskurnih pouličnih in subkul-
turnih skupnostih – recimo Casa Pund, če os-
tanemo na območjih blizu Borisa Pahorja, ali 
Rumeni jopiči, če se pomaknemo v osrednji del 
Republike Slovenije. Vendar fantje in dekliči, 
pa tudi dame in gospodje, ki se združujejo v 
takšnih organizacijah, še kako dobro poznajo 
fašizem – njegovo zgodovino in njegovo propa-
gando – četudi je njihovo vrednotenje fašističnih 
politik in fašistične zgodovine povsem obratno 
od vrednot, ki naj bi jih Evropa in svet prevzeli 
po koncu druge svetovne vojne, ko je izgledalo, 
da je fašizem umrl. 
  Fašizem torej prebujajo precej dobri 
poznavalci fašizma. A Pahor je z drugim delom, 
nepoznavanjem fašizma pri mladih, ciljal na dru-

NAMESTO UVODNIKA

“

ujeto v mrežo
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Golob v roki, 
vlada pod 
streho

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE
Državni zbor je s 53 glasovi podpore izvolil 
novo, že petnajsto slovensko vlado. Vlada pod 
predsednikom Robertom Golobom je že prvi 
dan začela z delom. 
    No, predvsem s kadrovskimi spremembami. 
Na prvi seji so zamenjali generalnega direktorja 
Policije, direktorja Sove, direktorja Urada vlade 
za komuniciranje – UKOM, direktorja Urada za 
preprečevanje pranja denarja in nekatere druge.  
Za t. i. tvitosfero je največjo spremembo prinesla 
prav odstavitev Uroša Urbanije s čela UKOM-a. 
Predaja gesla za uradni vladni Twitter profi l je 
z njega vsaj začasno odstranila strankarsko pro-
pagando strank sedaj že nekdanje koalicije. Lo-
tili so se tudi – predvsem v zadnjih dveh letih 
močno izpostavljenega – Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje. V svetu inštituta, ki je na udaru 
javnosti bolj kot kadarkoli od svoje ustanovitve, 
bodo po novem sedeli štirje novi člani. Ko se bo 
kadrovski vihar, kot ga radi poimenujejo mediji 
nasprotnega jim političnega izvora, odvisno od 
barve vsakokratne vlade, polegel, bo vlada, če se 
ne bo prej odpravila na letni dopust, lahko začela 
s pripravo zakonodajnih predlogov, ki bodo nato 
zaposlovali parlament. 
    V novi vladi je tako kot v novem sklicu 
državnega zbora največji delež žensk do sedaj. 
Tudi v vodstvu državnega zbora so trenutno 
izključno poslanke, zato bo morda tokrat ne-
koliko bolj do izraza prišel Klub parlamentark 
Državnega zbora, ki se bo prvič v novem sklicu 
sestal predvidoma 22. junija. Ta (javnosti manj 
znan) klub združuje vse poslanke. Ustanovljen 

je bil leta 2017 na pobudo nekdanjega predsedni-
ka državnega zbora Milana Brgleza. Na prvi seji 
bodo poslanke izvolile vodstvo, v skladu s prak-
so bo to verjetno ena od članic največje poslan-
ske skupine, ki bo klubu predsedovala pol leta.
    Poslanci se bodo v prihodnjih dneh počasi 
seznanili tudi z manj razburljivim delom po-
slanskega poklica. Na Odboru za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano bodo tako obravnavali 
poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, na Odboru za zadeve Evropske unije 
pa bodo preučevali sklepe različnih sestav Sveta 
Evropske unije. Slednjega bi sicer moral sklicati 
predsednik Odbora za zadeve Evropske unije iz 
vrst Slovenske demokratske stranke, a ti še ved-
no niso predlagali poslancev na pozicije, ki so 
jim pripadle v skladu z razrezom predsedniških 
mest delovnih teles Državnega zbora.  
     Njihova odločitev sledi sprejetju amandmaja 
njihove dosedanje koalicijske partnerice Nove 
Slovenije, ki se od volitev vsaj navidezno neko-
liko iztirja iz orbite SDS, da se mesto predsed-
nika Komisije za nadzor javnih fi nanc namesto 
SDS dodeli njim samim. V zameno bi sicer pre-
jeli nekaj miloščine v obliki treh podpredsed-
niških mest, kar naj bi po mnenju Krščanskih 
demokratov več kot zadostovalo. Gre sicer za 
eno od dveh komisij z nadzorno funkcijo, kjer 
ima po poslovniku vodenje in večino opozicija. 
Težave v raju še niso razrešene, zato je bil Odbor 
za zadeve Evropske unije primoran sklicati kar 
podpredsednik odbora in najmlajši poslanec tre-
nutnega sklica Lenart Žavbi.“

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.

V Šentvidu se je po 25 letih 
podrla češnja. Pogrešal bom 
rabutanje na tebi. Počivaj v miru. 
Ratko, Ljubljana

Megafon za male in velike 
ali: Maša v avtu! Obala

Lepi pozdravi iz Prage! Matija

Deluje v obeh jezikih.  
Mirt, Nova Gorica
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O primeru Levji grad, ki je 
koprski gradbeni hobotnici 

služil kot vzorčni primer, kako 
občinske nepremičnine spraviti v 
last podjetja Grafi st, smo že pis-
ali. Tokrat pišemo o tem, kako so 
enako formulo uporabili tudi v prim-
eru objekta Libertas. 
     Objekt Libertas, ki je desetletja služil kot 
skladišče soli v sklopu koprskega pristanišča, je 
ime delil z leta 1888 ustanovljenim veslaškim 
klubom, ki je v njem nekaj desetletij tudi do-
moval. Izgradnja Severne obvoznice je približno 
1.400 kvadratnih metrov velik objekt ločila od 
Luke Koper. Slednja ga je zato predala v last 
občini. Zavoljo velikosti in odlične lokacije – 
v zgodovinskem mestnem jedru nekaj deset 
metrov od morja ter z novozgrajeno prometno 
in komunalno infrastrukturo – so pri koprski 
nepremičninski hobotnici videli priložnost, da 
se v Libertasu uredi luksuzna stanovanja, nad-
standardne turistične nastanitvene kapacitete 
ali prodajalne. Glede na Popovićevo takratno 
županovanje se je ta zavedal, da lahko občinska 
soglasja favoriziranemu kupcu zagotovi z levo 
roko.

Prevara z neposredno prodajo

     Tako kot v primeru Levjega gradu, ko so 
že v izhodišču postavili previsoko izklicno ceno 
z namenom, da po dveh neuspešnih dražbah z 
neposredno pogodbo nepremičnino prodajo 
Grafi stu, so avgusta 2011 najprej organizirali 
neuspešno dražbo s previsoko izklicno ceno – 
669.371 evrov. Dražbe se ni udeležil nihče. Nato 
so mesec pozneje ponovili korak po enakem 
receptu, a se tudi na drugi dražbi s previsoko 
izklicno ceno (568.966 evrov) za nakup ni po-
tegoval nihče. Decembra istega leta je Mestna 
občina Koper prodala Libertas podjetju Grafi st 
z neposredno pogodbo za 483.621 evrov. Grafi st 
bi moral kupnino plačati v osmih dneh po pod-
pisu pogodbe. 

zaslužkom na račun občine ne bo nič, Grafi st 
še ni nakazal kupnine in Popović je – namesto 
da bi izterjal kupnino – dal pogodbo enostavno 
razdreti. 

… in proda Libertas po nižji ceni

Kot da v Sloveniji ni zakonov, sodišč, tožilstva 
in policije, je Popović po tem dal občinski Lib-
ertas kar ponovno prodati. In to istemu kupcu 
ter na enak način kot prvič – po dveh na vna-
prejšnji neuspeh obsojenih dražbah je z novo 
neposredno pogodbo prodal občinski Libertas 
podjetju Grafi st za samo 414.527 evrov – do-
datnih 70.000 evrov ceneje kot nekaj mesecev 
pred tem.

Nameščanje javnih dražb Grafi stu?

Organi pregona in druge pristojne ustanove so 
takoj pričele z delom. Niti takratna opozicija v 
Koprskem mestnem svetu ni sedela križem rok. 
Viktor Markežič (Oljka) je takrat zadevo ko-
mentiral z besedami: »Če Grafi st ni plačal kup-
nine, bi morala občina narediti vse, da zaščiti 
svoje interese ter dobi denar. Občina bi mora-
la denar izterjati, tako pa je opustila dolžno 
ravnanje dobrega gospodarja. Morali bi iti na-
jmanj v tožbo in izvršbo, ne pa v razdrtje po-

Ur.

LOKALNO

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

Bodo Popović 
in soobtoženi obsojeni v 

»primeru Libertas«?

RAZKRIVAMO NOVE PODROBNOSTI !

Prvotni načrt se izjalovi

Kmalu po podpisu kupoprodajne pogodbe je 
postalo jasno, da z rušenjem Libertasa in gradn-
jo stanovanj ne bo nič, ker je objekt spomeniško 
zaščiten in ZVKD ne namerava izdati potrebnih 
soglasij za rušenje ali spremembo namembnos-
ti objekta v stanovanjsko. Brez soglasja ZVKD 
niti vse usluge, ki bi jih občina pod Popovićem 
v obliki dovoljenj in soglasij zagotovila Grafi s-
tu, niso bile v pomoč in v zvezi s preureditvijo 
Libertasa v stanovanja ali trgovine se je lahko 
obrisal pod nosom. Popovićeva ideja o hitrem 
zaslužku je tako padla v vodo. Prav tako kup-
nine še niso poravnali.

Namesto da bi Grafi st plačal, Popo-
vić razdre pogodbo…

    Zahvaljujoč kriterijem, namenjenim ohran-
janju kulturne dediščine, je v nekaj mesecih 
Grafi stovega lastništva nad Libertasom slednji 
izgubil na vrednosti. Kazalo je, da bo koprska 
gradbena hobotnica prvič potegnila »ta kratko« 
in v »poslu« z občino ne bo zaslužila. Toda njen 
vodja, nekdanji župan Popović, ni bil pripravljen 
vreči puške v koruzo in se brez boja odpovedati 
mastnemu zaslužku – kljub razblinjenim sanjam 
o preureditvi Libertasa v luksuzna stanovanja. 
Zato je skoval načrt, ki ga je kmalu za tem tudi 
izvedel: Slabega pol leta po Grafi stovem naku-
pu Libertasa za manj kot pol milijona evrov, 
v trenutku, ko je postalo jasno, da s trojnim 
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“

godbe, znova v licitacijo, zniževati ceno in nato 
spet prodati istemu kupcu.« Dodal je, da so bili 
na koprski občini za časa Popovića zelo vešči 
takšnih prodaj. »Nikakor se ne moremo znebiti 
občutka, da so bile zadeve vnaprej dogovorjene, 
da so načrtno zniževali ceno objekta, da bi ga 
nato poceni kupil Grafi st. Takšni posli so suml-
jivi, zato smo o naših sumih obvestili Nacional-
ni preiskovalni urad, Komisijo za preprečevanje 
korupcije in Računsko sodišče. Takšni posli so 
postali vzorec v koprski občini. Poglejte samo 
prodajo lokala Carpaccio županovi mami ter 
menjave zemljišč in drugih nepremičnin … Na 
takšen način se da goljufati, da ima na koncu 
nekdo od tega korist.«

Njegovim besedam pritrjuje tudi razvoj do-
godkov – tožilstvo je zoper Branka Vodoviča 
(direktor Grafi sta), Borisa Popovića in Majo 
Šviligoj Cernaz (uslužbenka MOK, ki je vodila 
postopek prodaje) vložilo kazenske ovadbe.

Sumljiva zdravniška opravičila

Kazenski zakonik je v zvezi s tem zelo jasen, saj 
za zlorabo uradnega položaja prevideva večlet-
no zaporno kazen, zastaralna doba za omenjeno 
kaznivo dejanje pa traja dvajset let. Nekdanji 
koprski župan je sicer znan po iznajdljivosti v 
sodnih procesih, saj se jih v njegovem primeru 
večina zaključi z zastaranjem. Pri tem so ključ-
na sporna zdravniška opravičila, ki jih sodiščem 
dostavlja kot po tekočem traku. Večinoma gre 

Preprost in 
večkrat udejanjen 

načrt

     Tako kot v primeru prodaj 
občinskega kompleksa Solis ali 
občinskega sklopa nepremičnin 
Levji grad je bil tudi načrt okoli 
Popovića zbrane druščine v pri-
meru objekta Libertas sila pre-
prost: namestiti dve javni dražbi 
za prodajo občinske nepremič-
nine tako, da se jih zaradi pre-
visoke izklicne cene ne udeleži 
nihče, nato pa te nepremičnine 
prodati Grafi stu z neposredno 
pogodbo pod tržno ceno. 
     Tako je sprva nameravala 
Grafi stu po preizkušenem re-
ceptu pod ceno prodati občin-
ski Libertas, da bi ta tam uredil 
stanovanja. To so tudi storili, 
vendar Grafi st ni uspel zagoto-
viti denarja za kupnino, ki bi jo 
moral poravnati v osmih dneh 
po podpisu pogodbe. Kulturno-
varstveni kriteriji niso omogočali 
ureditve stanovanj, kar je od fi -
nanciranja nakupa odvrnilo po-
tencialne vire posojil. 
    Po nekaj mesecih čakanja na 
denar bi občina morala kupnino 
sodno izterjati – na primer z iz-
vršbo. Namesto tega je dal Pop-
ović pogodbo razdreti. 
      Grafi st je bil s tem rešen pred 
izvršbo, Popović pa je lahko or-
ganiziral novo prodajo Liberta-
sa. Tudi tokrat je ponovil prevaro 
iz prve prodaje – s to razliko, da 
je neposredno prodajo Grafi stu 
izvedel po še nižji ceni kot prvič. 
Dovolj ceneje, da je lahko ta po-
ravnal kupnino. 

za potrdila iz Hrvaške ali Srbije, neuspešno naj 
bi jih poskušal pridobiti tudi v Bosni in Herce-
govini. Glede na to, da je Popović napovedal 
vrnitev v avtomobilistične vode – zopet naj bi 
vozil na tekmovanjih rally – bo potrebna vrhun-
ska telesna in mentalna kondicija. Takrat plohe 
sumljivih zdravniških opravičil ne bi smelo biti. 
Tokrat se zna zadeva – kljub posluževanju vseh 
razpoložljivih sredstev zavlačevanja – zaključiti 
pred zastaranjem.

Na sporno ravnanje opozorilo tudi 
Računsko sodišče RS

Tudi Računsko sodišče je bilo v zvezi z zadevo 
zelo jasno. Za javni RTV servis je Igor Šoltes, 
takratni predsednik Računskega sodišča, dejal, 
da je neplačilo kupnine lahko odpovedni razlog, 
torej razlog za prekinitev pogodbe, vendar se 
mora vsak naročnik truditi, »da s svojim ravnan-
jem ne vzbuja občutka, da je razpis, postopek 
ali kaj podobnega prilagojen točno določenim 
interesom ali točno določenemu ponudniku.« 
Takrat je Šoltes opozoril tudi na možnost, ki 
se ji je občina pod Popovićem izognila »kot 
hudič križa« – da bi med razpisne pogoje lahko 
uvrstili negativno referenco, s katero bi izločili 
tiste, ki so na »dosedanjih razpisih, dražbah in 
podobno kršili pogodbena določila, zamujali s 
plačili, zoper katere so bile unovčene garancije 
… Zakonodaja o javnih naročilih pozna vse to.«   
    Tega Popović seveda ni dovolil, saj bi bila 
s tem določilom v razpisu Grafi stu zakonito 
onemogočena udeležba na občinskih dražbah. 
Posledica te prakse MOK pod Popovićem je v 
končni instanci tudi ta, da so na policiji, tožilst-
vu, sodiščih in v izbranih zdravstvenih ustano-
vah opravili številne nadure. Epilog koprska 
javnost še vedno čaka. 
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Ko so zidovi 
platno

KOPER - Zaključne dni maja je v Kopru 
dogajanje popestril še eden od prebujajočih 
se festivalov na prostem. V organizaciji Za-
voda za mladino, kulturo in turizem Koper 
se je odvil Street Art Fest Koper, festival 
ulične umetnosti in grafi tov, ki je navkljub 
pridodanemu pojmu ulična umetnost.
     Programska ponudba festivala je zajemala 
vse od t. i. Graffi  ti jam sessiona, kjer so obiskov-
alci lahko spremljali umetnike pri ustvarjanju ali 
se preizkusili kar sami, Koper street art toura, 
tj. vodenega ogleda grafi tov po mestu, kjer so 
bili obiskovalci deležni umestitve umetnin v 
kontekst (posamezen grafi t je namreč težko ra-
zumeti brez prostorskega in časovnega vidika), 
raznih delavnic, kot je bila delavnica šablonske-
ga sitotiska, pa tečajev grafi tiranja, do fi lmskih 
večerov, koncertov in predavanj na temo ulične 
umetnosti.
    Festival ima tudi mednarodne razsežnosti. 
Tako je po besedah Patrika Holza iz Zavoda za 
mladino, kulturo in turizem Koper na festivalu 
sodelovalo 25 umetnikov, tudi mednarodnih, ki 
so svoje znanje in spretnosti delili z obiskovalci 
in za dlje časa barvno popestrili nekdaj sive bet-
onske površine.
     Sicer pa je bil to šele drugi večdnevni festi-
val v Kopru na temo ulične umetnosti in grafi -
tov. Letos so, tudi na pobudo lokalne skupnosti, 
dogajanje razširili še na druge lokacije. Tako so 
prav zaradi omenjene pobude svoje umetnine 
prenesli na novo »platno«, steno ob Badaševici.

Grafi ti med vandalizmom in umetnostjo
   Seveda pa ni vsak grafi t umetnost in ni vsak 
grafi t že vandalizem. Ločnica je tanka in pri 
opredeljevanju, kateri grafi t sodi v polje umet-
nosti in kateri v polje vandalizma, je treba biti 
pazljiv. Razni podpisi na stavbah, ki spadajo 
pod spomeniško varstvo, tako Holz, bi težko 
opredelili drugače kot vandalizem. A spet je po-
trebno biti pazljiv, saj tudi podpisovanje v graf-
itarski kulturi pomeni umetniško delo. Ni pa 
vsak grafi t na spomeniško zaščitenem objektu 
že vandalizem (kot denimo grafi t gozda na stol-
ni cerkvi v Kopru, op. a.), v kolikor izpolnjuje 
pogoj družbene angažiranosti oziroma usmer-
janja razprave o določeni družbeni problematiki 
ter dokazuje umetniško vrednost.
     Za boljše razumevanje te (nekdaj zapostavl-
jene) alternativne umetniške zvrsti (dandanes 
je namreč že bolj priznana, tudi tržne vrednosti 
grafi tov dosegajo že vrtoglave višave) odgovori-
mo na vprašanje, kaj sploh je grafi t ter kakšne so 
njegove značilnosti.

Jan Bednarik
foto: Martin Agostini Pregelj 

LOKALNO

     Grafi ti so torej vedno nekakšna intervencija v 
(javni) prostor in kot taki lahko izražajo teritori-
alno predstavljanje oziroma zastopanje. Nazoren 
primer takšnega zastopanja so grafi ti, ki so nas-
tali med drugo svetovno vojno in so prikazovali 
teritorialno vedenje okupiranega prebivalstva in 
njihovega odpora. Po osnovnih oblikah izražan-
ja jih lahko delimo na simbolno, slikovno in 
tekstovno obliko oziroma kombinacijo dveh ali 
vseh treh opisanih oblik. Poleg tehnike in oblike 
grafi ta je treba upoštevati še učinek grafi ta na 
opazovalca, ki naj bi mu grafi t s svojo obliko in 
sporočilom izzval nek odziv. Umetniško delo, ki 
z gledalcem lahko vzpostavi dialog, je namreč 
vredno več.
    Mitja Velikonja (soavtor knjige Ko zidovi 
spregovorijo: ideologija grafi tov in ulične umet-
nosti v Ljubljani) grafi te po značilnostih deli 

Grafi ti so lahko tudi poučni

Poslikave lahko tudi olepšujejo

Mural ob Badaševici
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“

glede na estetsko formo, ilegalnost (to početje je 
opredeljeno kot prekršek), družbeno angažira-
nost ter nehegemonijo (v smislu zavestnega 
preusmerjanja prevladujočih razprav).
     Verjetno je največji zadržek pri dojemanju 
grafi tov kot umetnosti ilegalnost, ki jo nekateri 
(prelahkotno) enačijo z vandalizmom, čeprav 
bi jo morali dojemati kot upor proti ustaljenim 
družbenim normam in pravilom, ki je – v smislu 
mnenjske heterogenosti – več kot dobrodošel.
Sicer pa grafi ti niso nekakšen novodobni izum 
izražanja, ampak spremljajo človeka od nekdaj. 
Čeravno lahko kot predhodnico grafi tov štejemo 
že jamske poslikave iz kamene dobe in odtise 

rok, ki so po prevladujočem mnenju pravzaprav 
nekakšni podpisi ustvarjalcev, potrditve avtorst-
va, se prvi grafi ti, po današnjem razumevanju, 
pojavijo v Rimu, kjer so z raziskavo ugotovili, 
da so skoraj vse stare stavbe (te iz rimskega ob-
dobja, seveda) popisane z vpraskanimi napisi 
in se dotikajo raznovrstnih javno pomembnih 
tem. Posebej lepo so (zaradi naravnih dogod-
kov) ohranjeni grafi ti v Pompejih. Najstarejši 
je preprost in se glasi: »Gaj Pumidij je bil 
tukaj«.  Podobni grafi ti z željo po oznanitvi svoje 
prisotnosti v nekem kraju so znameniti skandina-
vski runski napis v Hagiji Sofi ji. Eden od njih se 
glasi: »Arinbard je izrezljal te rune (arinbarþr 
rast runar þasi).«
     V srednjem veku so grafi ti nastajali povečini 
na cerkvenih stenah, kjer so ljudje izražali svoje 
strahove in drugo ob epidemijah kuge in osta-
lih nezgodah, ki jih je prinašalo takratno obd-
obje. Če pa govorimo o prvih sodobnih grafi tih 
na Slovenskem, bi to mesto zasedli odporniški 
grafi ti iz časov nacionalfašistične okupacije. 
    Kakorkoli, grafi ti so povzročili premik v 
umetnosti, njihov prestop v polje visoke umet-
nosti (Banksy, če navedemo samo en in najbolj 
znan primer) pa je vplival na dojemanje takšne 
vrste izražanja. S spremembo razumevanja 
grafi tov se je posledično začela tudi njihova ko-
modifi kacija in komercializacija. 
    Grafi ti torej niso samo estetske slike na 
stenah, temveč prinašajo neko sporočilnost, 
sprožajo odzive, odsevajo družbeno kritiko, 
nenazadnje pa so pričevalci družbenega doga-
janja in njegovih reakcij v nekem času in pros-
toru.

Patrik Holz, Center mladih Koper

Podhod pri Badaševici

Umetnica Elena je na festival prišla iz Barcelone

Globina nevidnega, ustvarjalca Filipa Kolačkova
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Občina Piran je pričela z izvedbo 
predhodnih arheoloških 

raziskav glavnega pomola v 
pristanišču Piran. 
     Raziskave potekajo po skupni dolžini 160 
metrov. Dela predvidevajo kopenske in pod-
morske predhodne preiskave v skladu z izdanimi 
pogoji in zajemajo izvedbo 16 vrtin ter dvakrat 
po šestih izkopov na kopnem in v morju. 
     Rezultati predhodnih arheoloških raziskav 
bodo predstavljali podlago za nadaljnjo pripravo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradben-
ega dovoljenja za izvedbo protipoplavne zaščite 
mesta Piran. Po terminskem planu je predviden 
zaključek raziskav na terenu do 24. 6. 2022.

Občina Piran 
izvaja 
arheološke 
raziskave na 
pomolu

Občina Piran, uredništvo
foto: občina Piran

LOKALNO

Koprski občinski svetniki 
so na seji v drugi obravnavi 
soglasno potrdili odlok o usta-
novitvi Svetovalnega centra za 
otroke, mladostnike in starše 
Istre. 
     V kratkem ga bodo obravnavali tudi 
na seji izolskega občinskega sveta v 
Izoli. Center bo začel delovati prvega 
septembra, v tem času bodo izpeljali 
vse potrebne postopke za vpis javnega 
zavoda v register ter pripravili kadrovs-
ki in fi nančni načrt.
     Svetovalni center za otroke, mladost-
nike in starše Koper, ki ga je pred leti 
ustanovila koprska občina, je vse od 
leta 2008 deloval pod okriljem Os-
novne šole Koper. S prvim septembrom 
bo v obliki samostojnega zavoda izva-
jal različne naloge s področja skrbi za 
duševno stanje otrok in mladostnikov, 
od zgodnjega odkrivanja težav v raz-
voju otrok, nudenja pomoči pri učnih, 
čustvenih in vedenjskih težavah, do 
podpore staršem pri vzgoji. Center bo 
še naprej deloval na obstoječi lokaciji v 
Mirenski ulici 2a v središču mesta Ko-
per, bosta pa tako koprska kot izolska 
občina zavodu zagotovili še dodatne 
prostore za delovanje.

Občinski svet podprl ustanovitev 
       istrskega svetovalnega centra za otroke

Občina Koper, uredništvo
foto: občina Koper

“

“
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KULTURNI 
NAPOVEDNIK

Od danes dalje se lahko tudi v 
koprski občini upokojenci, 

invalidi in vojni veterani brezplač-
no vozijo z mestnimi avtobusnimi 
prevozi. 
     Za to potrebujejo posebno rdečo vozovnico 
(enotna vozovnica integriranega javnega pot-
niškega prometa), ki jo lahko za ceno treh evrov 
pridobijo na prodajnem mestu prevoznika Arri-
va na glavni avtobusni postaji.
    Z brezplačnimi mestnimi avtobusnimi pre-
vozi za starejše se je Mestna občina Koper sk-
upaj z občinami Celje, Kranj, Jesenice, Krško 
in Novo mesto pridružila Ljubljani in Mariboru, 
kjer država to ugodnost zagotavlja že od lani. 

Starejši se 
lahko zdaj z 
mestnimi 
avtobusi vozijo 
brezplačno

     Zagotavljanje brezplačnih avtobusnih prevo-
zov ranljivim skupinam prebivalstva je po 
mnenju ministrstva pomemben korak k izbol-
jšanju dostopnosti javnega prevoza. 
     K temu stremi tudi Mestna občina Koper, ki s 
prilagajanjem linij mestnih avtobusov, večanjem 

Občina Koper, uredništvo
foto: občina Koper

frekvenc njihovih prihodov in subvencionirano 
ceno mesečne vozovnice (10 evrov) želi čim bolj 
slediti potovalnim navadam in potrebam svojih 
občanov.“

15. junij ob 20.30, Art kino Odeon, 
Izola
Cikel italijanskega fi lma
Skoraj popolna dežela (komedija)

17. junij ob 21.30, Vrt Pokrajinskega 
arhiva Koper
In stoletje bo zardelo. Primer Koc-
bek
Primer Kocbek temelji na več kot šeststo strani ob-
sežni monografi ji dr. Andreja Inkreta. Je komplek-
sna biografi ja, socialistični primer melodramatske 
zgodbe o soutemeljitelju gibanja, ki je odporniško 
in hkrati državotvorno.

 18. junij, Pokrajinski muzej Koper
Poletna muzejska noč 2022
Poletna muzejska noč, ki se odvije vsako tretjo sobo-
to v juniju, je največja promocijska akcija slovenskih 
muzejev in galerij, pridružujejo se ji tudi številni drugi 
zavodi in ustanove.
 
18. junij, Prešernov trg, Koper
Festival sivke in gina ob prazniku sv. 
Nazarija

18. junij, Ukmarjev trg 2, Koper
Grosbasket STREET ELITE Koper
Mednarodni košarkarski turnir 1 na 1, otroški pro-

gram, nagradne igre presenečenj, glasbeni koncert 
…
20. junij ob 20.00, Hangar bar, Izola
Standup večer
Poletje smeha #6 – Vid Valič: Neki novga
21. junij ob 18.30, Avditorij Portorož
Murijeva Muca Maca, Briljantina
Ob naraciji dramskega igralca Aleša Valiča bodo ob 
zaključku plesne sezone 2021/2022 nastopili vsi 
člani Art dance studia Portorož.
 
22. junij ob 20.00, Center mladih Ko-
per
Festival migrantskega fi lma v Kopru
 
25. junij, Music park Bivje-Dekani
Music Park Dekani – Siddharta, Jok-
er Out, Imset

28. junij ob 21.30, Amfi teater Avdi-
torija Portorož
29. Primorski poletni festival: Jugo-
slavija, moja dežela
V dramski uprizoritvi spremljamo potovanje Vladana 
Borojevića po Balkanu in njegovo iskanje očeta Ned-
eljka, Srba, ofi cirja nekdanje Jugoslovanske ljud-
ske armade, danes vojnega zločinca na begu pred 
oblastmi, ki je malega Vladana in njegovo mamo, 
Ljubljančanko Dušo, nenapovedano zapustil v začet-
ku devetdesetih in od takrat v otroških očeh obveljal 
za mrtvega.
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Zdravje se prične s hrano, konča pa tudi tam!
 - doc. dr. Slavica Čepon«

Dekonstrukcija teorije zarot se navadno začne 
s preverbo domnevnega avtorja besedila. Slavi-
ca Čepon je redna članica Katedre za jezike za 
poslovne in ekonomske vede, kjer poučuje an-
gleški jezik za poslovne in ekonomske vede. 
Precej daleč torej od ved, ki se ukvarjajo s preh-
rano, biologijo, mikrobiologijo, kmetijstvom, 
genealogijo ali čem podobnim. V prid profe-
sorici ne govorijo niti ocene, ki jih profesorjem 
podelijo študenti na spletni strani profesorji.net, 
kjer ima Slavica Čepon povprečno oceno 1,7 od 
5. Tam lahko – z izjemo dveh komentarjev v an-
gleščini, s katerimi se ostali študenti ne strinjajo 
– beremo denimo: »Let me start by saying that 
she is very aggressive. Additionally, her writing 
skills are poor, yet she has high expectations 
from her students. Not to mention her obsession 
with linking words and useful phrases that made 
all of us using them without any sense. Frankly 
saying, she is surely the worst English professor 
ever. To sum it up, I sincerely hope she won’t be 
teaching at SEB any longer.«
    A sumljivo poreklo avtorice zapisa še ne ovrže 
zapisanega. Čisto možno je, da bi Slavica Čepon 
v prostem času prebirala znanstvene članke in 
novice o gensko spremenjenih organizmih in bi 
njene ugotovitve temeljile na resničnih podat-
kih. Zato je dobro v naslednjem koraku preveriti 
avtentičnost in izvor besedila. 
       Če v spletni brskalnik vstavimo poljubni del 
besedila, lahko hitro ugotovimo, da je »novica« 
odjeknila na sivinah spletnih forumov konec 
aprila leta 2016, ko je besedilo objavila Alpe 
Adria Green na svoji spletni strani. Kot vir na-
vajajo blog Boža Žabjeka na spletnem portalu 
publishwall.si, ki je, kot kaže, besedilo objavil 
prvi, za vir pa navaja AnonymousHrvatska. Ob 
pregledu ostalih vsebin, Žabjek je namreč zadnji 
blog objavil v začetku tega tedna, lahko upra-
vičeno sklepamo, da se ukvarja predvsem s te-
orijami zarot, saj je denimo njegov najbolj brani 
prispevek naslovljen »Luka Dončič ali hlapec 
NWO mafi je«, beremo pa lahko še o velikem re-
setu, ideologiji neonacističnih mislecev, kabali, 
ki jo vodita Barack Obama in Nika Kovač, pa 
o škodljivosti cepiv in povezavah ukrajinskega 
predsednika Volodimirja Zelenskega z židovsko 
globalistično vlado. 
     Več kot šest let staro teorijo zarote smo torej 
uspeli razorožiti še preden smo se lotili njene 
vsebine, kar pa ne pomeni, da so vse informaci-
je v besedilu neresnične. Vendar je očitno, da 
ugotovitve služijo le tavtološki potrditvi pre-
pričanj avtorja o zaroti, ki naj bi jo nekakšni 
vladarji sveta, če uporabimo besede Boža Žabje-
ka, globalni židi, pripravili zoper njega in njemu 
ljubim ljudem. To pa je tudi ključna lastnost te-
orij zarote – zaključek je vzpostavljen vnaprej, 
teorija pa išče le podatke, ki bi jo potrdili. 
     Tudi če obstajajo drugačni podatki, se jih 
z nekaj domišljije da interpretirati v prid vna-
prejšnjih zaključkov. Za dekonstrukcijo je torej 
potrebno sestaviti mozaik dvomov o resničnosti 
besedil, ki domnevne zarote razkrivajo, in prej 
kot slej so vrzeli v logiki zarote prevelike, da bi 
bila sploh verjetna.

Jaka Virant

“

Tožb za 
protestnike ne bo

Ljubljana – Državno odvetništvo je umaknilo 
tožbe za neprijavljene shode v času Janševe 
vlade. Pred tem je soglasje k tožbam umak-
nilo tudi Ministrstvo za notranje zadeve, kjer 
so mnenja, da bi imele fi nančne sankcije 
zastraševalen učinek, saj so protestni sho-
di ustavna pravica, problem neprijavljenega 
shoda pa je že sankcioniran z globo. V prvi 
vrsti si bo oddahnil Jaša Jenull – zoper njega 
naj bi takratna vlada državno odvetništvo v 
tožbe celo prisilila. STA, NB

Koalicijska 
pogodba nejasna

Ljubljana – Fiskalni svet je v kritiki koalici-
jske pogodbe zapisal, da so nekateri ukrepi 
preveč splošni, presegajo štiriletni mandat in 
ne nudijo zadostne podlage za ekonomsko 
načrtovanje. Kritičen je do možnega pov-
ečanja izdatkov, ki bi lahko bilo obsežnejše 
od večanja prihodkov. Svet zato od vlade 
pričakuje, da bo v prihodnje natančneje 
opredelila javnofi nančne posledice ukrepov, 
nanjo pa je naslovil okoli 160 usmeritev za 
delovanje ekonomske politike. STA, NB

Pogreb neomajnega 
kritika

Trst – Na pokopališču pri sv. Ani so se v torek 
poslovili od tržaškega pisatelja in akademi-
ka Borisa Pahorja, ki je v 109. letu starosti 
preminil na svojem domu v Trstu. Pogrebne 
slovesnosti so se udeležili predstavniki slov-
enske vlade in velika množica državljanov. 
Pahor je imel sila pisano življenje, polno 
prevratov in tudi zelo neprijetnih doživetij. 
Med drugim je preživel italijanski fašizem 
in nemška taborišča ter bil neizprosen kritik 
vseh totalitarizmov, med drugim tudi povo-
jnih pobojev. STA, NB

RTV končno za isto mizo
Ljubljana – Prejšnji teden so stekla prva po-
gajanja vodstva RTV z novinarskimi sindika-
ti. Začeli so razpravo o ključni stavkovni 
zahtevi, in sicer o novinarski, uredniški in 
institucionalni avtonomiji ter dosegli načelno 
soglasje glede dopolnitve nalog že imeno-
vane delovne skupine za pripravo sprememb 
zakona o RTV. Pogajalski skupini nista uspe-
li zbližati stališč glede zahteve po ponovitvi 
postopka imenovanja odgovornega urednika 
informativnega programa TV Slovenija. Na 
predlog vodstva bodo ta teden predvidoma 
potekala pogajanja o kadrovski politiki kot 
drugi stavkovni zahtevi. STA, NB

Pomlad je tudi mavrična
Ljubljana – V soboto bo na ulicah prestol-
nice potekala Parada ponosa 2022, ki se bo 
sklenila s politično-glasbenim programom 
na Kongresnem trgu ob 19. uri. Čez teden se 
je že odvila vrsta delavnic, predstav, razstav 
in predstavitev organizacij LGBTIQ, minu-
li vikend pa je v Slovenj Gradcu potekala 
tudi parada ponosa Koroška Pride oziroma 
»Pošasti iz omare«. STA, NB

Kako prepoznati 
teorijo zarote?

Po obskurnih spletnih forumih, v komen-
tarjih novičarskih platform, pa tudi 

na množičnih socialnih omrežjih vsakih 
nekaj mesecev zaokroži takšno ali drugačno 
besedilo, ki razkriva zarote globoke države, 
novega svetovnega reda, kabale, prostozi-
darske lože ali kako drugače poimenovane 
svetovne vlade. 
      En od takih zapisov se glasi: »Konec z nak-
upovanjem hrane v Mercatorju? Monsanto pri-
haja na Balkan. Monsanto skozi zadnja vrata 
na slovenske prodajne police. Žito in Mercator 
prodajata neoznačeno gensko spremenjeno hra-
no. Zato je bila Amerika tako zainteresirana, 
da ravno Hrvati dobijo naš Mercator. Počasi 
se bo skristaliziralo, zakaj so slovensko preh-
rambeno industrijo pokupila hrvaška podjet-
ja, za katerimi so ameriške multinacionalke z 
vso svojo svinjarijo. Sedaj se vidi, da smo mo-
zaik v velikem kolesju, ki melje po svoje. Naši 
,odgovorni‘ kruhoborci pa niti besedice o tem. 
MONSANTO ima svoje podjetje na Hrvaškem, 
sedež v Zagrebu, proizvodnjo pa v Osijeku. 
Ni se korporacijski zločinec Orešković zaman 
hvalil, kako ima kupca za plodno zemljo v 
Slavoniji, ni zaman postavil Podravke na prvo 
mesto razprodajnih znamk in tovarn. Sestavite 
mozaik in dobili boste – Hrvaška gre na polno z 
GSO proizvodnjo, prehrambeno verigo bo kupil 
Monsanto, Žito, ki je v Podravki, bo prejemalo 
surovine z Monsantovih Slavonskih polj, Merca-
tor, ki je poln Podravkinih Todorićev pa bo imel 
na policah neoznačeno hrvaško GSO hrano. 
      Do zdaj so mnogi kljub izdajalstvu naših 
prodanih duš ostajali zvesti policam Mercatorja 
in kupovali načeloma slovenske izdelke. Kaj pa 
zdaj, se bo v vaših glavah kaj obrnilo? Bo Žito 
še vaš najpriljubljenejši GSO kruh? Ne pozabite 
in ne nasedajte lažnim trobilom – ko zaseješ 
GSO seme na zemlji, daleč naokoli ne bo dolga 
leta raslo nič drugega, če pa polj ne požgejo kot 
Madžari, nikoli več! Preko Slavonije bo Mon-
santo prevzel monopol nad vso Balkansko preh-
rano. Kako bo zdravje izginilo s tega področja, 
pa je jasno, ko GSO strupu dodate še mnogo 
hujšega, ki so mu izdajalci v Bruslju, tudi naši, 
celo podaljšali dovoljen rok uporabe še za 7 let 
– glifosat, ki je glavna sestavina smrtonosnega 
Monsantovega škropiva RoundUp. 
     Bojim se, da je pred nami zadnja možnost – 
ali se bomo odločno uprli, zahtevali dokazane 
ukrepe proti temu načrtovanemu genocidu in 
hkrati začeli popoln bojkot vsej Hrvaški prehra-
ni na slovenskih policah, naj bo to Kod najgoreg 
susjeda ali katerikoli drugi trgovini, ali pa gre-
mo na pot popolne deformacije, ki bo še kako 
vidna na našem zdravju. 
     V Monsantu nihče nikoli ne zaužije njihove 
GSO hrane, naj vam to končno enkrat napolni 
možgane!!

DRUžBAPO DOMAčE
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jiva sredstva za fi nanciranje kulturne vzgoje, 
kulturne dediščine, programov javnih institucij 
in nevladnih organizacij. Umestimo te ambi-
ciozne načrte v kontekst. Po mnenju Goloba 
bodo namreč njegovi ministri predvsem pred 
nalogo reševanja energetske in prehranske krize. 
Izraženo z besednjakom Levice – čaka nas ena 
največjih kriz kapitalizma in strah, da bodo 
sredstva za kulturo vsaj stagnirala, je upravičen. 
Tudi napoved nove zunanje ministrice Tanje 
Fajon, da bo opustila sodelovanje z Višegrajsko 
skupino držav ter jo med drugim nadomestila 
s tesnejšimi stiki z državami severne Afrike, je 
vsaj pomenljiva. Zakaj približevanje tem vlad-
am, ki so vsaj toliko sporne kot tiste iz Višegra-
jske skupine? 
      Morda gre zgolj za realpolitične priprave 
na energetsko krizo in bomo od tam uvažali 
cenejšo nafto.
    Kaj torej pričakujemo od Golobove vlade? 
Enoglasno bi odvrnili: vrnitev v normal-
nost. A ena največjih ovir tega povratka je, da 
bodo v novi koaliciji sami sebi postali največji 
problem. Glede na pestro sestavo vlade in iz-
kušnje s preteklimi »odrešilnimi« vladami lahko 
za to obstaja lepa možnost. 

Po tem, ko se je Janša spet pre-
pričal, da Slovenije ne bo mogel 

preleviti v drugo republiko oziroma 
Noriško kraljestvo, je čas, da preus-
merimo pogled v novega premiera 
Roberta Goloba in njegove ministre. 
     Po sprejetju predloga sprememb zakona o 
vladi, ki ga je SDS s predlogom za posvetovalni 
referendum začasno zaustavila, bo vlado ses-
tavljalo 20 ministrov, eden bo brez resorja.   
     Gibanje Svoboda je mlada stranka z neizdel-
ano infrastrukturo in omejenim kadrovskim ba-
zenom, zato ne čudi Golobova obuditev od mrt-
vih oziroma vzpostavitev nove različice LDS 
s pripojitvijo strank Marjana Šarca in Alenke 
Bratušek. Predsednika teh dveh strank, ki sta na 
volitvah dobila prva 3,7 in druga 2,6 odstotka, 
sta postala minister za obrambo in ministrica za 
infrastrukturo. Zanimivo bo videti, kaj bo Šarec 
naredil v zvezi z že podpisano pogodbo o nak-
upu vojaške opreme in nadaljnjimi zavezami z 
NATOM. Kako se bo politično oportunistični 
in ideološko brezbarvni Šarec ujel z ostrim za-
vzemanjem za izstop iz NATA Luke Meseca, 
ki se mu je Golob pred volitvami pridružil s 
pozivanjem k blokiranju oboroževanja vojske z 
osemkolesniki? Spomnimo, da je Marjan Šarec 
pred štirimi leti, da bi dobil glasove Levice za 
položaj mandatarja, že blokiral takšen nakup. Je 
to torej politična izkušnja, ki ga kvalifi cira za 
obrambnega ministra? Bo v primeru, da bo spet 
imenoval Damirja Črnčeca na mesto državne-
ga sekretarja, Luka Mesec tiho požrl, da je del 
ekipe, v kateri je bivši neonacist? Luka Mesec 
je namreč izjavil, da v vladi velja džentelmenski 
dogovor, da se v resorje drugih ministrov ne vti-
kajo in da je vsak odgovoren za svoj resor. 
      Koordinator Levice je verjetno prvi minister, 
ki bo v socialnem dialogu predvsem na strani 
organiziranega dela in sindikatov. Na Ministrst-
vu za gospodarstvo bo imel partnerja, ki o sebi 
pravi takole: »Po izobrazbi sem trgovec. Njego-
va naloga je prepoznati potrebo in nanjo odgov-
oriti s ponudbo. To znam. Znam tudi prepoznati 
pričakovanja gospodarstva in na to odgovoriti 
z idejami in ukrepi, ki bi omogočali razvoj gos- “

Na krilih zlatega Goloba
Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer

DRUžBA

podarstva.« Trgovec Han pravi, da se bo zavze-
mal za učinkovitejše poslovno okolje, prepričan 
je, da je obremenitev dela previsoka. Vsaj v eni 
točki se bosta ujela s socialistom Mescem, novi 
minister je namreč podpornik delavskega solast-
ništva v podjetjih, a na prostovoljni bazi. 
     Minuli teden med zaslišanji kandidatov se je, 
sicer nepresentljivo, zgodil agresivni izpad (zdaj 
že nekdanjega) premierjevega svetovalca za var-
nost Žana Mahniča, ki je novi ministrici za no-
tranje zadeve Tatjani Bobnar rekel, da bi sam, če 
bi le imel priložnost, pogosteje uporabljal vodni 
top in »razhajkal« protestnike v Ljubljani. V 
civilni iniciativi Infokolpe menijo, da je Tatjana 
Bobnar, ko je bila zaposlena na MNZ »z usmer-
janjem policijskih postopkov na način, ki ni 
sledil zakonskim pooblastilom, neposred-
no soodgovorna za ustvarjanje smrtonos-
nih razmer na balkanski  migracijski poti.« 
Morda je Mahnič, kljub kritikam, v Bobnar-
jevi prepoznal skrito udarno pest, ki bo  znala 
»hojsniti« vsaj po migrantih, če že po levičar-
skih protestnikih ne.
     Ministrica za kulturo Asta Vrečko je poleg 
višjega proračuna ter zagotovitve interventnih 
sredstev za nevladne organizacije na področju 
kulture izpostavila namero, da poviša razpoložl-
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celo sam kandidiral na listi Južnotirolske ljud-
ske stranke za Evropski parlament, leto kasne-
je pa je posegel tudi v slovensko politiko, ko je 
nasprotoval arbitražnemu sporazumu s Hrvaško 
in predlagal spremembo slovenske himne. Ne-
godoval je zaradi izvolitve priseljenega temnop-
oltega Petra Bossmana za piranskega župana. 
Bil pa je tudi častni predsednik edine slovenske 
stranke v Italiji, Slovenske skupnosti (SSk).
      Prejel je več kot 27 odlikovanj. Med drugim 
so ga večkrat neuspešno predlagali za Nobelo-
vo nagrado ter imenovali za častnega meščana 
Trsta in Maribora. Leta 2017 so mu na pobu-
do Mladinske knjige v bližini Kocbekovega v 
ljubljanskem Tivoliju odkrili spomenik v nad-
naravni velikosti, ki ga je naredil kipar Mirsad 
Begić. Istega leta so na Bunčetovi domačiji v 
Dutovljah uredili tudi njegovo spominsko sobo.
Pisatelj vseeno ni prejel vseh nagrad, ki so 
mu jih naklonili. Decembra leta 2009 mu je 
tržaški župan Roberto Dipiazza ponudil čast-
no meščanstvo za njegovo vlogo na kulturnem 
področju, trpljenje med nacistično okupacijo 
in nasprotovanje jugoslovanskemu komunis-
tičnemu režimu. Pahor je priznanje sprva za-
vrnil, ker naj v utemeljitvi ne bi bilo omembe 
njegovega nasprotovanja italijanskemu fašizmu.  
Odlikovanje častnega meščana je sprejel šele šti-
ri leta kasneje iz rok levičarskega župana Rob-
erta Cosolinija.
     Marca leta 2010 so ga predlagali tudi za čast-
nega meščana Ljubljane, a komisija za nagrade 
Mestne občine Ljubljana predloga ni poslala 
mestnim svetnikom, ker je Pahor izjavil, da si te 
časti ne želi. Odločil se je na podlagi tega, da se 
je Ljubljana po prvi svetovni vojni do slovenske 
Primorske »obnašala mačehovsko.«
     Pisatelja in misleca, ki je ostal bistrega 
uma vse do svojih zadnjih dni, se bodo še leta 
spominjali njegovi bralci. Za seboj je namreč 
pustil zapuščino 14 romanov, 5 zbirk kratke 
proze in vsaj 8 esejev. Njegovo življenje beleži 
tudi dokumentarni fi lm RTV Slovenija Trmasti 
spomin in fi lm Mož, ki je preveč videl, ki je nas-
tal v produkciji BBC-ja. Danes bi lahko rekli: 
Videl je veliko in videl je dovolj, včasih še pre-
več. Zdaj naj počiva v miru.

dopisovanju tudi prvič srečal.
    V rodni Trst se je vrnil šele po kapitulaci-
ji Italije septembra leta 1943, ko je bilo mesto 
že pod nemško okupacijo in se pridružil osvo-
bodilni fronti, kar je opisal v romanu Mesto v 
zalivu, ki ga je izdal ducat let kasneje. Tam ni 
ostal dolgo, saj so ga štiri mesece kasneje areti-
rali domobranci in ga predali gestapu. Ta ga je 
najprej peljal v zapor Coroneo v Trstu, slaba dva 
meseca kasneje pa so ga skupaj s šeststo drugi-
mi poslali v taborišče, iz katerega so ga osvo-
bodili 25. aprila leta 1945.
    Po prihodu iz taborišča je zbolel za jetiko, 
zaradi česar so ga poslali v francosko zdra-
vilišče Rdečega križa Calmette par Charly v 
Villiers-sur-Marne, kar je prav tako opisal v 
romanu z naslovom Onkraj pekla so ljudje. Po 
ozdravitvi se je ponovno vrnil v Trst, ki je bil že 
pod zavezniško upravo.
    Zatem je več let živel kot svobodni pisatelj. 
Prejel je pisateljsko štipendijo in začel objavljati 
v reviji Franceta Bevka z naslovom Razgledi.
     Njegovo življenje je zaznamovala tudi t. i. 
»Afera Zaliv«, ko sta skupaj z Alojzem Rebulo 
leta 1975 v Trstu izdala brošuro z intervjujem s 
slovenskim pesnikom Edvardom Kocbekom, v 
katerem je obsodil zunajsodni poboj 11.000 na 
Koroško prebeglih slovenskih domobrancev, ki 
so jih Britanci vrnili v Jugoslaviji. Kocbek je bil 
obsojen in izločen iz javnega življenja, Zaliv, ki 
je knjigo izdal pa je bil v Jugoslaviji prepove-
dan. Za skupno tri leta so Pahorju prepovedali 
vstop v Slovenijo. Mejo je pravzaprav prvič po 
tem prestopil šele leta 1981, ko se je udeležil 
Kocbekovega pogreba. Osem let kasneje je pri 
Slovenski matici izdal spomine na svojega do-
brega prijatelja v knjigi Ta ocean strašnó odprt.
Idealni vrednoti zanj sta bili eros in etos. Menil 
je, da je ljubezen edina vrednota, ki lahko člove-
ka v osebnem in človeštvo v socialnem smislu 
odreši zla. Od tod je jasno, zakaj je bila njegova 
proza izjemno lirična.
     Doživel je dramatizacijo svoje novele Rože 
za grbavca, romana Spopad s pomladjo in ro-
mana Nekropola. Vse so se zgodile v zadnjih 
dveh desetletjih, v katerih se je njegov politični 
vpliv, tudi v Italiji, še povečal. Leta 2009 je “

iN MEMORIAM

Pia Nikolič
foto:wikicommons

Konec maja se je v stodevetem 
letu kot deveti najdlje živeči 

Slovenec doslej poslovil Boris Pahor, 
katerega dela so bila prevedena v 
devet jezikov, med katerimi je tudi 
esperanto. 
    Največkrat so prevedli roman Nekropola, ki 
opisuje njegove izkušnje z življenjem v koncen-
tracijskem taborišču Natzweiler-Struthof. Poleg 
pisanja je bil znan po svojem zagovorništvu an-
tifašizma in nacionalnosti kot primarni socialni 
identiteti, s čimer je imel kot potomec sloven-
ske družine v Trstu skozi celo življenje precej 
opravka.
     Preživel je štiri države; Avstro-Ogrsko, Kral-
jevino Jugoslavijo, SFRJ in nazadnje samosto-
jno Slovenijo. Sto let je čakal, da se je njegov 
otroški spomin na goreči Narodni dom v Trstu 
potuhnil in je ta institucija spet padla v sloven-
ske roke. Ta zgodnji spomin je opisal v zbirki 
Kres v pristanu in v romanu Trg Oberdan, saj 
se je trg pred stavbo nekoč imenoval po italijan-
skem iredentistu iz 19. stoletja.
     Svoje šolanje je začel na slovenski osnovni 
šoli, nadaljeval pa v italijanščini, saj je leta 1923 
Gentilejeva šolska reforma odpravila vse slov-
enske in hrvaške šole. Maturo je opravljal kar 
dvakrat, najprej na klasični gimnaziji v škofi -
jskem semenišču v Kopru, nato pa še v Bengaz-
iju v Libiji, kamor so ga poslali, ko so ga leta 
1940 vpoklicali v italijansko vojsko. Mature iz 
koprskega zavoda mu v Italiji namreč niso ho-
teli priznati. Obdobje služenja vojaškega roka je 
opisal v romanu Nomadi brez oaze.
      Tudi študija se je lotil dvakrat. Po prvi ma-
turi se je odpravil v Gorico študirat teologijo, 
a je po treh letih študij opustil. Po vrnitvi iz 
vojske pa je na Univerzi v Padovi vpisal študij 
italijanske književnosti. Diplomiral je leta 1947 
s temo Ekspresionizem in neorealizem v liriki 
Edvarda Kocbeka, ki ga je to leto po večletnem 

Boris Pahor
(26. 8. 1913 – 30. 5. 2022)
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Zavod Pekarna Magdalenske mreže, eden 
najbolj trdoživih členov mariborskega 

alternativnega kulturnega centra Pekarna, 
letos obeležuje 25 let delovanja. 
    Nevladna organizacija Pekarna Magdalenske 
mreže je bila ustanovljena leta 1997 s strani dela 
aktivistov, ki so tri leta prej zasedli kompleks 
nekdanje vojaške pekarne v Mariboru. Takrat je 
bil njen namen povezati prej večinoma samosto-
jne uporabnike tega novega kulturnega središča, 
da bi se tako lažje pogajali z vodstvom občine in 
reševali osnovne probleme v delovanju Pekarne. 
     Ne glede na novo politično garnituro na 
lokalni ali nacionalni ravni morajo dokazovati, 
zakaj sploh obstajajo in čemu ohraniti ta šta-
jerski alternativni hram. V 25 letih so v zavodu 
vzniknili mnogoteri mladinski in kulturni pro-
grami, organizirale so se glasbene in gledališke 
skupine, fi lmski festivali in civilnodružbene 
pobude, zavod pa je ves čas nudil podporo tudi 
drugim ustvarjalcem v Mariboru. Programsko 
so usmerjeni predvsem v neodvisno kulturo, 
mladino in prostovoljstvo. Čas je torej, da pre-
verimo, kaj se tam zdaj dogaja ali je bitka proti 
oblasti dokončno dobljena.
    V zadnjih dveh letih se je napad na 
alternativno središče mesta stopnjeval. Lokalne 
oblasti so v obračunu z javnim zavodom MKC 
Maribor uporabile klasično taktiko »problem 
vzdrževanja«, kar nas spomni na podobno doga-
janje v primeru ljubljanske bivše tovarne koles 
Rog. MKC Maribor zanika, da je bil v preteklo-
sti ali je trenutno upravitelj celotnega kompleksa 
Kulturnega centra Pekarna. To pogojuje s pren-
ovo. Dokler stavbe ne bodo varne za uporabo 
in za njihovo upravljanje, ne bodo zagotovljeni 
viri, ki bodo upravljanje omogočali in ne bodo 
prevzeli odgovornosti za vzdrževanje. 
    Odlok o ustanovitvi javnega zavoda določa, 
da MKC Maribor prevzame v upravljanje Kul-

turni center Pekarna šele, ko so vse stavbe ob-
novljene. Občina Maribor in Javni zavod MKC 
tako zadnji dve leti držita v negotovosti nadaljnje 
delovanje KC Pekarna, saj je občina vzdrževalec 
objektov, hkrati pa redno vzdrževanje pogojuje z 
obnovo objekta, ki je tudi v njeni pristojnosti. O 
reševanju problematike ureditve tega dela mesta 
se govori že več desetletij. Edini del, ki je bil 
doslej obnovljen, je upravna stavba, ki je od leta 
2011 na novo urejena. Njen upravitelj je MKC 
Maribor, ki ima tam svoje prostore, drugo in 
tretje nadstropje pa je namenjeno mladinskemu 
hotelu Pekarna. 

obnovitve tega dela mesta. Mladinski kultur-
ni center Maribor z mladinskim hotelom pa bi 
ostal na sedanji lokaciji na območju Pekarne.   
Seveda podžupan hiti zagotavljati, da ne bodo 
ničesar storili brez dogovora z vsemi vpleten-
imi. »Z umestitvijo močnega programa in zgod-
be mariborske Pekarne v Melje bi pridobilo to 
celotno, zdaj degradirano, območje, za katero 
imamo tudi sicer razvojne oziroma revitalizaci-
jske načrte, ki segajo preko meja kompleksa 
MTT,« pravijo na občini. Obljubljajo tudi, da 
bodo na objektih v kompleksu Pekarne za zdaj 
izvedli nujna naložbeno-vzdrževalna dela, saj so 
ti v precej slabem stanju, tako pa bodo vsaj var-
ni za uporabo. Seveda se ne bodo lotili celovite 
prenove na sedanji lokaciji, saj bi to zahtevalo 
velik fi nančni vložek. V škripcih je tudi Galerija 
K18, ki je del nepremičninskih načrtov Mestne 
občine Maribor, saj želijo v prostor vnesti 
komercialne vsebine. 
      Očitno gre pri selitvi KC Pekarne za del 
obsežnejšega procesa gentrifi kacije mesta Mari-
bor. Edina prava avtonomna cona, v kateri se 
družijo aktivisti in drugi posamezniki oziroma 
kolektivi, je trn v peti interesom kapitala. Lo-
kalni odločevalci nočejo razumeti, koliko časa 
in truda je bilo vloženega, da se je vzpostavil 
mednarodno priznan program kulturnega centra 
Pekarna in okoli njega zgradila skupnost. 
      Ne gre le za to, da ne prepoznavajo njihovega 
dela, ampak predvsem za to, da nočejo pripozna-
ti vloge pri razvoju mesta. Pekarno se preganja 
na obrobje mesta v prostore zapuščene tovarne, 
saj je  potrebno osrednji del mesta olepšati za 
turiste. Trenutno župan zaradi znanega inci-
denta nima večine v mestnem svetu, tako da 
je usoda Pekarne zaenkrat negotova. Glede na 
izkušnjo z Rogom, ki je bil zaprt s podobnimi 
argumenti in skritimi nameni, je prihodnost za 
alternativno kulturo v mestu bleda. “

Po Rogu je na vrsti Pekarna

Simon Smole
foto:FB

KULTURA

Edina prava avtonomna cona, 
v kateri se družijo aktivisti in 
drugi posamezniki oziroma 

kolektivi, je trn v peti 
interesom kapitala.

  Občina Maribor je pred slabim letom 
napovedala, da namerava preseliti sedanje upo-
rabnike v Melje, kompleks nekdanje Mariborske 
tekstilne tovarne (MTT), območje Pekarne pa 
bo namenila širitvi Medicinske fakultete in Uni-
verzitetnega kliničnega centra Maribor. Podob-
no se je na območju avtonomnega centra Rog 
sprva rušilo z obrazložitvijo, da se bo to območ-
je namenilo umetniškim fakultetam. A hitro se 
je izkazalo, da bodo tam nova elitna stanovanja, 
bari in prostori za »kreativce«, kar lahko pome-
ni vse od elitnih arhitekturnih birojev do šik tr-
govinic s predragimi »umetniškimi« izdelki.
    Na občini so pred nekaj meseci potrdili, da 
še zmeraj resno razmišljajo o tem, da bi v sred-
njeročnem obdobju za vsebine in programe, ki 
se izvajajo v Pekarni, namenili del kompleksa 
MTT, ki ga namerava občina kupiti s ciljem 
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Konec preteklega meseca je sedem glas-
benih festivalov iz goriške regije organ-

iziralo tiskovno konferenco, na kateri so ob-
javili, da rezultati štiriletnega projektnega 
razpisa Ministrstva za kulturo prekinjajo 
kontinuiteto podpore in prinašajo negotov-
ost uveljavljenim mednarodnim glasbenim 
festivalom na Goriškem v organizaciji treh 
kulturnih nevladnih organizacij. 
     Sumijo, da se je ministrstvo nenavadno 
odločalo glede točkovanja razpisa, zaradi česar 
so po njihovem mnenju neupravičeno izpadli 
iz fi nanciranja za obdobje v letih 2022 do leta 
2025, zato so se odločili za tožbo Ministrstva 
za kulturo. Festival Brda Contemporary Music 
Festival bo tako ostal brez slabih 6000 evrov 
na leto, festival Sajeta približno 40.000 evrov, 
festival Glasbe sveta oziroma cikel Pretočnice 
pa približno 17.000 evrov sofi nanciranja. V 
tožbi se jim bo pridružil še Zavod NM produk-
cija, ki je (prav tako kot prej omenjeni) izgubil 
točke na razpisu zaradi nerazumljivih kriteri-
jev. Strokovna komisija jim je v programskem 
delu namreč podelila vse možne točke. O tem, 
kaj odločitev pomeni za prihodnost glasbene 
ponudbe goriške regije in festivala Glasbe sve-
ta, smo govorili z muzikologom in glasbenim 
producentom, organizatorjem festivala, Tade-
jem Stolićem.

Kakšna je trenutna situacija, v kateri se je 
znašel festival Glasbe sveta zaradi uman-
jkanja fi nanciranja?
Kot festival smo se skupaj z glasbenim fes-
tivalom Sajeta najprej prijavili na štiriletni 
programski razpis, na katerem smo prejeli 
zadostno število točk – 83, ampak nismo bili 
sprejeti v fi nanciranje, zato smo se naknadno 
prijavili še vsak posebej, vsak s svojim projek-
tom, v upanju, da bomo torej vsaj na projekt-

Pia Nikolič
foto: Jernej Humar, David Verlič

INTERVJU

»Posledice bodo 
vidne tako, da v 
dolini Soče ne bomo 
mogli organizirati 
nobenega 
koncerta.«
- Tadej Stolić, 
muzikolog in glasbeni producent

nem razpisu uspešni. Zaradi zadostnega števila 
točk smo bili v to prepričani. A nazadnje se je 
zgodilo, da smo bili tudi na projektnih razpisih 
zavrnjeni. Konkretno je bil zavrnjen projekt 
Pretočnice, ki združuje več dogodkov od izvira 
do izliva Soče in katere vrhunec predstavlja fes-
tival Glasbe sveta, dogodki, ki jih organiziram 
v Novi Gorici, ter ostalo dogajanje, ki ga prire-
jamo širom doline, ter tudi čez mejo v Italiji. 
Na tem razpisu smo prejeli 80 točk. Vsebinsko 
in programsko je bila vloga ocenjena na skoraj 
100 odstotkov, točke smo izgubljali predvsem 
na podlagi nekih nenavadnih odločitev.

Kaj to pomeni za festival? Boste program 
sploh lahko izvedli?
Pomeni približno 50-odstotni izpad vsega so-
fi nanciranja, ki smo ga v prejšnjih letih do-
bivali s strani Slovenije. Financiranje s strani 
partnerjev iz Italije ostaja isto. Zaprosili smo 
za 20.000 evrov, vedoč, da ponavadi na razpisu 
dobiš do 80 odstotkov fi nanciranja, za katerega 
zaprosiš. Idealno bi torej prejeli okoli 17.000 
evrov, kar predstavlja okoli 50 odstotkov fi nanc. 
Posledice bodo vidne tako, da v dolini Soče ne 
bomo mogli organizirati nobenega koncerta. 
Letos smo jih nekaj že izpeljali čez mejo v Ital-
iji, ker so šle zadeve tako daleč, da dogodkov 
nismo mogli odpovedati v zadnjem dihu. Pro-
gram čezmejnega festivala Glasbe sveta bo zato 
okrnjen, se pravi bomo manj dogodkov izvedli 
v Sloveniji in več v Italiji.

Festival, ki ste ga začeli organizirati že 
pred letom dni, je bil načrtovan, ko ste 
še verjeli, da boste dobili fi nanciranje. Je 
presenetljiva odločitev Ministrstva za kul-
turo nazadnje vplivala na to, da boste mor-
ali zdaj naknadno katerega od dogodkov 
odpovedati?

Deloma ja, vendar smo namerno malo tudi za-
vlačevali z dokončnimi potrditvami koncertov, 
ker smo vedeli, da če do ugodnega rezultata 
na razpisu slučajno ne pride, ne bomo uspeli 
izpeljati dogodkov tako, kot smo si zamislili. 
Konkretno se naš festival začne konec julija 
in traja še v začetku avgusta, zato smo vendar-
le imeli nekaj časa za odpovedi, čeprav so se 
zgodile zelo pozno.

Ste imeli od vsega začetka vašega 
delovanja podporo s strani države?
Ne od vsega začetka. Naše društvo, ki organ-
izira festival Glasbe sveta, je lani praznovalo 
deset let. V zadnjih štirih letih smo res prejema-
li fi nanciranje s strani Ministrstva za kulturo na 
podlagi pridobljenega štiriletnega projektnega 
razpisa. Tako smo lahko lepo razvijali tako fes-
tival kot druge redne cikle glasbenih dogodkov. 
Mislim, da so Glasbe sveta pravzaprav edini 
čezmejni festival, ki poteka tako v Sloveniji kot 
v Italiji. Italijani so se sami ponudili, da pre-
vzamejo tudi naše ime in so ga le prevedli. Vse 
se je lepo razvijalo in nekako smo optimistično 
zrli v prihodnost.

Torej ste ta festival prvič organizirali še 
preden ste začeli računati na podporo s 
strani državnih institucij?
Tako je, saj smo imeli lokalno podporo, recimo 
s strani Mestne občine Nova Gorica in Goriš-
kega muzeja, ki nam omogočata, da bomo tudi 
letos festival vseeno nekako izvedli, čeprav še 
vedno pričakujemo, da bo tudi naša tožba pozi-
tivna.

Odločitev o prekinitvi fi nanciranja s stra-
ni ministrstva ni prizadela le vas, ampak 
skupno kar sedem glasbenih festivalov v 
goriški regiji. Ali so kateri od drugih pri-

Tadej Stolić
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javiteljev na tem področju vseeno prejeli 
fi nanciranje?
Na razpisu so bili v fi nanciranje sprejeti koncert-
ni cikli s strani Kulturnega doma Nova Gorica, 
program Mostovne in festival Kogojevi dnevi v 
Kanalu ob Soči.

Kaj je po vašem mnenju glavni razlog za to, 
da je ministrstvo sprejelo takšno odločitev?
Najprej sem mislil, da je razlog v tem, da smo 
žanrsko drugačni od ostalih, a sem nato slišal, 
da je recimo izpadel tudi Festival Tartinijevi 
dnevi, tako da naša žanrska pestrost očitno ni 
bila problematična. Potem sem razmišljal, da se 
je odločitev zgodila v sklopu gonje ministrstva 
proti nevladnim organizacijam, zaradi česar so 
namesto nevladnim organizacijam denar raje 
namenili javnim institucijam. A ko sedaj po-
gledam nazaj, se mi zdi, da so bile določene 
vsebine določenih projektov pač v neskladju z 
vizijo Ministrstva za kulturo. Ne toliko v nesk-
ladju z vizijo same komisije, ki naj bi nas, po 
naših informacijah, vse podprla. Tako je verjet-
no šlo le za neko kupčkanje v zadnjem trenut-
ku, da eni pač morajo iti naprej, drugi pa ne. 
Težko verjamem, da so bili tisti, ki so bili na 
razpisu uspešni, tudi boljši, odmevnejši ali da 
predstavljajo večji interes javnosti v primerja-
vi s stvarmi, ki smo jih počeli mi ali smo jih 
želeli početi. Resnično ne vidim nobene logike 
v tem odločanju, zato sem tudi sam sklenil, da 
se podamo v to tožbo in končno pridemo do 
nekega vpogleda vseh ostalih vlog in projek-
tov, predvsem tistih, ki so bili uspešni. Želim 
namreč primerjati prijave in ugotoviti, zakaj je 
nekdo dobil nekje več točk. Nam je bilo recimo 
odvzetih 20 točk, od česar jih je bilo 5 odvze-
tih že zato, ker nimamo statusa organizacije, ki 
deluje v javnem interesu. Preostalih 15 točk pa 
naj bi izgubili pri organiziranju dogodkov, ker 
jih organiziramo na nereferenčnih prizoriščih, 
kar se mi zdi absurdno. Nekaj dogodkov res or-
ganiziramo v odmevnejših in znanih javnih in-
stitucijah, kot sta Slovensko narodno gledališče 
Nova Gorica ali Goriški muzej, ampak naš cilj 
je, da lahko organiziramo dogodke tudi tam, kjer 
jih drugi ne. V zadnjih letih smo razvili nekatera 
prizorišča, ki so se do danes že uveljavila.

Katera so ta prizorišča?
Recimo amfi teater na gradu Kromberk, oziro-
ma samo preddverje gradu, atrij Mestne občine 
Nova Gorica in druge. Mislim, da smo imeli v 
teh letih tam zelo raznoliko občinstvo. Potem so 
tu še lokacije na Kontradi v Kanalu ob Soči ali 
v Bovcu. Zdi se mi, da je to tisto pravo delovanje 
v širšem javnem interesu, saj se mi zdi pomem-
bno, da se kulturo širi tako izven Ljubljane kot 
Nove Gorice, po širši goriški regiji. S tem lahko 
spodbujamo to, kar je v interesu tudi občinam, 
saj povezujemo s pomočjo kulturnega turizma. 
Trud za odkrivanje novih prizorišč in vztrajan-
je v tem, da se razvija kulturna ponudba tudi 
na manj znanih prizoriščih, predvsem v polet-
nem času, ko je to možno narediti marsikje, bi 
morala biti še dodatno nagrajena. V nasprotnem 
primeru so vsi producenti, ki delujejo recimo v 
Ljubljani, v neizpodbitni prednosti pred nami. 
Če so se namenili odločati in razdeljevati sred-

stva po tem kopitu, bi morali razpise za začetek 
vsaj ločiti oziroma jih drugače ocenjevati. 

Vas je v odločbi zmotilo še kaj drugega?
Recimo to, da nismo uspeli dobiti tistih treh ali 
štirih točk pri referencah, ker kot organizatorji 
nismo uspeli predložiti nobene nagrade, ki naj 
bi jo kot organizatorji dobili. Resnično ne vem, 
če obstaja kakšna nagrada za organizatorje v 
Sloveniji, zato me je to precej zmotilo. Po eni 
strani smo dobili vse točke pri vsebinskem delu, 
pri takih rečeh pa smo jih izgubljali, v čem-
er sam vidim takšno logiko, da so nam hoteli 
odvzeti točke tam, kjer so jih le lahko. Zato se 
še posebej zanimam za vpogled in zato smo se 
za tožbo sploh odločili. Drugače o tem pač ne 
moreš ničesar izvedeti, saj prijave na razpis niso 
javne in jih ne moreš primerjati, zato jih je tudi 
težko razumeti.

Bi vam uspešna tožba torej omogočila vpo-
gled v druge prijave ali v njenem sklopu 
upate še na kaj drugega?
Upam, da bo prišlo do neke revizije tega ocen-
jevanja posameznih vlog in da bomo zaplet čim 
prej rešili. Če gledam samo na naš festival Glas-
be sveta, nam je v bistvu za fi nanciranje uman-
jkala zgolj ena točka. Zaporedje dogodkov nato 
poteka tako, da se bo Ministrstvo za kulturo ver-
jetno strinjalo s tistim, o čemer so že odločali. V 
nadaljnjih korakih, ko bomo to poskušali izbija-
ti, pa bomo pač zahtevali vpogled. Ministrstvu 
lahko pri vsakem kriteriju dokažeš svoj prav, le 
če lahko dokažeš, da so bili pri drugih prijav-
ah drugačnega mnenja. Verjetno niso pri vseh 

ravnali enako. Pri zavrnitvi naše prijave me je 
denimo zmotilo tudi to, da so nam očitali, da 
sam obseg prijavljenega programa ne izkazuje 
jasnosti izvedbe. Ob ponovni preverbi sem se 
prepričal, da smo za program zahtevali le 25 od-
stotkov oziroma še nekoliko manj sredstev. Tu 
so stvari bolj objektivne kar se tiče številk. Na 
podlagi drugih vlog bomo tako lahko jasno rek-
li, zakaj recimo ti, ki nismo dobili fi nanciranja, 
nismo dobili enakega števila točk kot tisti, ki so 
ga dobili, čeprav smo pokazali boljšo fi nančno 
sliko in več lastnih sredstev. To, da bomo mi 
zahtevali vpogled, je v bistvu način, kako se 
sploh lahko primerjamo z drugimi in vidimo, 
kako je komisija ocenjevala projekte.

Tožbo ste že vložili. Kaj se z njo dogaja 
zdaj?
Vložili smo jo pred enim mesecem, sedaj čaka-
mo prvi odgovor s strani Ministrstva za kulturo. 
Gre za upravni spor in žogica je zdaj na strani 
ministrstva.

V goriški regiji vas je kar sedem festivalov 
ostalo brez fi nanciranja s strani države. Kaj 
takšna odločitev pomeni za širšo goriško 
regijo, nenazadnje ste obujali prostore, ki 
jih kulturni dogodki ponavadi ne dosežejo?
Meni se zdi to ena taka majhna katastrofa. Men-
im, da bi morali biti ravno producenti oziroma 
organizacije z obrobja države še dodatno so-
fi nancirani. Pravzaprav bi to morali verjetno 
določiti že v samem besedilu razpisa, da bi torej 
vsebovali posebno postavko in dokumentacijo 
za producente z drugih koncev Slovenije. Če 

Huun Huur - Tu
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bi sodelovali producenti z oddaljenih koncev, 
bi tako morali dobiti dodatne točke. Po mojem 
mnenju je eden od ciljev, ki jih prinaša Evrops-
ka prestolnica kulture, ki se ponavadi ne doga-
ja v prestolnicah držav ravno zato, da pride do 
distribucije in decentralizacije, da se razvijejo 
tudi drugi kulturni centri. Vsi smo upali, da 
bomo lahko v teh štirih letih z dodatnimi sred-
stvi povišali samo kvaliteto pa tudi kvantiteto in 
obseg dogodkov. Tudi v skupnem, čezmejnem 
bazenu. Tako bi lahko dvignili našo raven, sto-
pili v korak z drugimi, sodobnimi produkcijami, 
ki bi jih lahko primerjali z Ljubljano in širše. 
Odločitev ministrstva bo torej slabo vplivala 
na cel ta del države, kar se mi zdi precej sla-
bo. Manko ponudbe, ki ga tukaj doživljamo, 
se vleče že vrsto let, ni se zgodil in odvijal le 
pod prejšnjo vlado. Povsod je veliko govora o 
decentralizaciji, ampak v kulturi tega dejansko 
ni. Če pogledamo zgolj na nivo mestnih občin 
... V Ljubljani imajo močno fi nanciranje s strani 
same mestne občine, ki je nekajkrat desetkrat 
večje kot v Novi Gorici ali drugih mestih. Potem 
so tu še vsa sredstva Ministrstva za kulturo, ki 
pretežno ostanejo v Ljubljani in razkorak med 
producenti in festivali se tako vedno bolj pov-
ečuje. Sam sem od nekdaj govoril, da bi se mog-
oče morali na področju kulture zgledovati po 
razpisih iz drugih področij, kot so recimo kmeti-
jski razpisi ali tisti za razvojne sklade, saj dodat-
no fi nancirajo kraje oziroma predele države, ki 
bolj potrebujejo denar kot tisti, ki ga že imajo. 
Namesto tega se mi zdi, da je razkorak vedno 
večji in zato ostajamo na obrobju. Že tako ali 
tako imamo probleme z nekaterimi lokalci ali 
lokalnimi oblastmi in tudi s kritično ali nevzgo-
jeno publiko. Da ne govorim o samih medijih, 
ki jih je zelo težko pripraviti do tega, da pridejo 
v Novo Gorico ali kam drugam. S tem nočem 
okriviti samega dela novinarjev, takšna je pač 
trenutna novinarska politika, ki ne omogoča, da 
bi se lahko nekdo pripeljal sto kilometrov stran. 
V luči Evropske prestolnice kulture, ki naj bi se 
v Novi Gorici odvila leta 2025, bi nam morali 
vsem omogočiti, da bi do takrat še zrastli in da 
bomo te dogodke do leta 2025 lahko spravili na 
višji nivo.

Mislite, da je bila prav bližajoča Evropska 
prestolnica kulture v Novi Gorici eden od 
razlogov, a ste izpadli iz fi nanciranja? Mor-
da so mislili, da boste v sklopu priprav na ta 
veliki projekt že tako ali tako prejeli sredst-
va in torej ne potrebujete še državnih.
Upam, da ne, ker tega ni. Noben od teh festival-
ov nima nobenega neposrednega fi nanciranja s 
strani EPK. Če boste brali veliko knjigo prijav 
za EPK, boste videli, da so v njej zapisane pov-
sem drugačne vsebine. Morda se bo še kaj spre-
menilo, ampak sami festivali, ki se tu odvijajo, v 
knjigi niso omenjeni.

Ampak s projektom boste verjetno vseeno 
sodelovali?
Mi smo pripravljeni na sodelovanje, a do sedaj 
nimamo nobenega potrjenega projekta z EPK. 
Tudi naši festivali do sedaj še nikakor niso bili 
podprti s strani EPK.

Ste pomislili, da bi začeli za Glasbe sveta 
nabirati fi nance, ki so vam umanjkale, tako 
kot se govori za festival Brda Contempo-
rary Music Festival, za katerega naj bi de-
nar v podporo že začeli zbirati tuji glasbe-
niki?
Kolikor je meni znano, tudi pri Brda Contempo-
rary Music Festival s tem še niso začeli. Menim, 
da v vsakem primeru prihaja do izražanja neke 
solidarnosti, tudi s strani samih glasbenih umet-
nikov. Pri festivalu Sajeta in tudi pri nas so se 
določeni glasbeniki že odločili, da pridejo igrat 
samo v zameno za potne stroške in tako pod-
prejo letošnjo edicijo. Sicer pa (vsaj pri našem 
festivalu) zagotovo ne pričakujemo, da bi do 
tega prišlo, saj to ni nobena rešitev. Glasbeniki 
pač morajo biti plačani. Če mi nimamo denarja, 
da bi jih plačali, se mi zdi, da bi si sami sko-
pali luknjo. Hkrati pa tudi drugim, saj bi celo 
odločevalcem s tem dokazali, da v nobenem 
primeru ne potrebujemo njihovega denarja. To 
ni dobro, glasba je resna stvar, ne neko prosto-
voljstvo. S takšnim načinom dela se jaz recimo 
ne strinjam. Če hoče nekdo priti igrat za manj 
denarja in to izrazi sam, se mi zdi pošteno. Da 
bi jaz to od kogarkoli zahteval, se mi pa ne zdi 
v redu. Rajši odpovem koncert, saj tega nikoli 
nisem delal le zase.

Zaključiva v pozitivnejši luči. Nekaj boste “

morali odpovedati, kaj pa bomo letos lahko 
vseeno videli na festivalu?
Prvi sklop dogodkov se je že zaključil, enajsti 
festival Glasbe sveta oziroma Musiche dal mon-
do pa se bo odvil med 25. julijem in 4. avgustom 
letos. Zagotovo bo nastopila londonska zasedba 
Kokoroko, ki se giblje med združitvijo jazza in 
afrobeata. Potrjena je tudi Divanhana, bosanska 
sevdah zasedba pod vplivom jazza in popa 20. 
stoletja. Rockerski podsaharski bluzer Mdou 
Moctar se nam bo pridružil direktno iz Nigra, 
Sona Jobarteh pa s svojim inštrumentom kora 
iz zahodne Afrike. Nastopila bo tudi domača 
eksperimentalna folk skupina Bakalina Velika, 
ki bo predstavila svežo izdano ploščo Zviezd-
na srebruo. Sicer sem pa skoraj popolnoma 
prepričan, da bo naša tožba uspešna. Bomo pa 
še videli, kako bomo lahko nadaljevali prihod-
nje leto. Vsekakor smo zdaj doživeli precejšen 
udarec, tudi zavoljo organizatorjev, ki se neneh-
no sprašujemo, zakaj nismo bili dovolj dobri. 
A na srečo se potem vsake toliko zgodi kakšen 
takšen dogodek, kot smo ga imeli pretekli 
četrtek (Jerusalem in my heart, Jessica Moss 
in Resnik/Šalamon/Krhlanko trio), na katerega 
je prišlo lepo število ljudi ter se je izpeljal brez 
problemov. To nam potem spet vlije nekaj volje, 
da se vendarle vse da, četudi včasih prejmemo 
kakšen težji udarec.

Mostar Sevdah Reunion

Kamasi Washington
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RAZBIJAMO TABUJE

Pred šestimi leti je Ema Hrustanović 
zaradi počenega vozlička v možganih 

doživela možgansko krvavitev. »Ko sem se 
zbudila iz kome, sem imela povsem pobrito 
glavo in povešen ustni kotiček. Ko sem se prvič 
videla, sem doživela tak šok, da se nisem hotela 
več pogledati. Nisem mogla govoriti. Zame je 
bilo to, kot da sem ujeta v lastnem telesu. Ra-
zumela sem vse, hotela sem odgovoriti, a ni šlo. 
Točno sem vedela, kaj želim povedati, a nisem 
mogla, hotela sem napisati, a nisem mogla, 
hotela sem natipkati, a nisem mogla. Mahala 
sem, ampak me ni nihče razumel. Čutila sem 
obupno nemoč, ki se je kmalu pretvorila v 
jezo. Moji bližnji so mi povedali, da so me na 
začetku težko umirili, saj sem imela močne 
napade jeze,« je opisala prve dni po tem, ko se 
je zbudila iz kome.

Izjemno redka prirojena napaka
  Arteriovenska malformacija je prirojena 
napaka ožilja v možganih, ki se zgodi že pri 
zarodku v maternici in se redko odkrije še 
preden vozliček poči. Pojavi se pri približno 
16 do 18 na 100.000 ljudi, kar pomeni, da je 
izredno redko stanje. Prav zaradi tega je Ema 
začela pisati blog z naslovom Burek in Mari-
nada, kjer je zajela vse misli o tem, kaj se ji 
je zgodilo, kaj se še dogaja in kako na vse 
skupaj gleda, da bi pomagala ostalim, ki se s tem 
spopadajo.

Še enkrat vse od začetka
    Po krvavitvi se je morala vseh osnovnih 
sposobnosti naučiti znova: govoriti, hoditi, jesti, 
celo umivati zobe: »Prinesli so mi zobno ščetko, 
da si umijem zobe. Držala sem jo v roki in si 
mislila, dobro, vem, kaj to pomeni, ampak kako 
naj to naredim? Vem, da gre ščetka na zobe, 

ampak kako to izvedeš? Občutek je podoben 
kot takrat, ko si zares utrujen in nekdo zahteva 
od tebe, da napišeš deset strani dolg esej. Kako 
začeti? Popolnoma si izgubljen. Potem, ko  ti  
pokažejo in narediš nekaj gibov, se spomniš 
in gre. Vendar ti to na začetku vzame veliko 
energije.«
     Začelo se je počasi, z vsakodnevnimi tera-
pijami in ukvarjanjem s sabo. Mama in tedanji 
partner, ki sta jo vsakodnevno obiskovala, sta 
prinesla karte. Ne da bi kartali, temveč samo 
zato, da jih je držala v levi roki. Ko so jo prvič 
posedli, je bila po pol ure zaradi napora popol-
noma prepotena. Iz postelje je napredovala 
na voziček, potem se je spet učila hoditi. »Od 
takrat, ko sem se zbudila iz kome, je trajalo dva 
tedna, da sem naredila prvi korak. Ko se učiš 
še enkrat hoditi, delaš vse narobe. Ne postaviš 
prav noge, ne postaviš prav teže. Vsako stvar 
moraš razčleniti, da gre najprej na tla peta, 
kako postaviti koleno ... In ko usvojiš korake, 
moraš dodati še zgornji del telesa in roke,« je 
Ema opisala svoje ponovno prve izkušnje.

Novo življenje
     Ko so možgani po kapi uplahnili, so odkrili 
še en vozliček in napovedali, da ima 75 odstot-
kov možnosti, da se krvavitev ponovi. Zato so 
jo napotili v Bruselj, kjer so ji z gama nožem ta 
vozliček odstranili, potem je več let trajalo, da 
se je tkivo zarastlo. »Dejansko so mi dali vijake 
v glavo in mi glavo med operacijo pritrdili na 
mizo. Po uspeli operaciji sem imela več pregle-
dov, kjer so preverjali, kaj se dogaja, decembra 
2020 pa so končno potrdili, da nevarnosti za 
novo krvavitev ni več,« pove Ema.
     Že med tem, ko je čakala, da vozliček izgine 
in so ji na vsakem pregledu povedali, da je 
velik še pol milimetra, se je odločila, da 

popolnoma spremeni svoje življenje. Iz Lju-
bljane se je preselila na Primorsko, blizu Nove 
Gorice in zamenjala službo. Posvojila je kužka 
Lešnika, ki ji je pomagal pri rehabilitaciji in s 
katerim sta skupaj rasla in se učila.
    »Normalnost ni enaka za vse. Jaz sem se 
naučila s svojo živeti. Dejansko delam, kar 
hočem, grem, kamor hočem. Letos marca sem 
šla sama na potovanje na Islandijo, z majhnim 
nahrbtnikom in sem se čisto super znašla,« pove 
Ema.

To, da nas bodo ljudje sodili, 
je samo v naših glavah

     Emino okrevanje je bilo dolgotrajno, še ved-
no ima kar nekaj omejitev – popolnoma nič ne 
sliši na levo uho, težave ima s hojo po stopnicah 
in podobno.
    »Vedno sem verjela v to, da če imaš neko 
hibo, če se ti nekaj takšnega zgodi, ni konec 
življenja. Vedno obstaja pot, kako doseči, kar 
želiš. Zdravniki so mi povedali, da bo to, kar mi 
bo uspelo popraviti v prvem letu, končni rezul-
tat. Kasneje ni več možnosti za izboljšave. Jaz 
pa napredujem. Še pet let kasneje. Danes sem 
veliko spretnejša in bolj uporabljam levo roko, 
kot sem jo pred na primer enim letom,« razloži 
Ema.
     Ljudje ji radi priskočijo na pomoč in takrat, 
ko ni povsem sigurna, jo z veseljem sprejme. 
»To, da ljudje znajo sprejeti omejitve drugih, 
sem se sicer morala naučiti. Ko sem prišla v 
novo službo, nisem nikomur povedala, kaj se mi 
je zgodilo, ker sem želela, da me ocenjujejo na 
podlagi mojih sposobnosti, ne pa da vidijo zgolj 
moje hibe. Kasneje sem ugotovila, da me nihče 
ne sodi, nihče ne misli, da sem nesposobna. To 
je bilo samo v moji glavi – da me bodo ljudje 
manj cenili,« pojasni Ema. 

Živeti z 
anevrizmo

Petra Znoj
foto: osebni arhiv

“
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“

DRUžBA

Oda Borisu
 Pahorju

Simon Smole
foto:wikicommons

Pahor v besedilu Ta ocean 
zapiše, da moramo, 
če hočemo preživeti kot narod, 
živeti po slovensko.

Pred nekaj dnevi je umrl Boris Pahor. 
Spodobi se, da poleg zaslužene slave, 

izpostavimo tudi preslišane odtenke njegovih 
govorov in besedil.

Življenjska misel Borisa Pahorja je preprosta 
in je vezana na drugačno okolje, na specifi čne 
zgodovinske in politične okoliščine, ki so 
odigrale zelo pomembno vlogo pri njegovi 
formaciji. Osrednja Pahorjeva misel, da je člove-
kov temelj narodnost, je seveda povzročena z 
njegovo manjšinsko izkušnjo. Kljub temu da se 
je sam deklariral kot levičar, pa ima ohranjanje 
narodnosti primat v njegovi misli in praksi.
     Vsi občudujejo njegova dejanja zato, ker so 
vseskozi premočrtna s to zgodnjo opredelitvijo. 
»Tako se začne moj pravi razvoj, ko ugotovim, 
da sem Slovenec in se začnem za to zavzema-
ti, se zavem, da moram to ohraniti,« se glasi 
prvi stavek v besedilu Ta ocean. V nadaljevanju 
podčrta, da je njegov cel opus vezan na Dosto-
jevskega in delo Ponižani in razžaljeni, a takoj 
odločno zatrdi, da ne gre za ponižane in razžal-
jene v ekonomskem smislu, čeprav je sam izku-
sil revščino, ko so bili nekaj časa zaradi očetovih 
dolgov brezupno revni in je morala njegova mati 
delati kot dekla. 
     Njega je v teh letih revščine in nadalje bolj 
prizadevalo nacionalno zatiranje, ponižani in 
razžaljeni so zanj tisti, ki nimajo svoje nacio-
nalne države, to je prvo in dolgo časa edino, 
kar potrebuje človek, da bi bil prav to, človek. 
Izkoriščevalska politično-ekonomska ureditev 
je sekundarna, vse je podrejeno ciljem univer-
zalnega nacionalizma, torej realiziranja kolek-
tivne in osebne identitete, ki je opredeljena s 
kulturnim nacionalizmom. 
    Večina esejev in govorov Borisa Pahor-
ja je jasno zaznamovana s temo slovenst-
va. Tudi fašizem je v teh besedilih zman-
jšan na funkcijo zatiranja narodne zavesti 

in nezakonito prilaščanje kulturnega pros-
tora. Zgodovinski pogoji nastanka fašizma, 
recimo stopnja razvoja kapitalizma in posledične 
reakcije določenih delov družbe na specifi čne 
socialne in ekonomske pogoje tistega časa, ki 
so povezani tudi z delovanjem tako opevane 
liberalne demokracije, so pri Pahorju v ozadju 
oziroma večinoma izpuščeni.
   Glede na povedano Pahor zgodovino Slovenije 
vidi predvsem kot borbo za ohranitev specifi čne 
slovenske kulture in jezika. Levičarstvo je 
razumljeno kot antifašizem in zavedanje, da 
slovenski človek potrebuje ekonomsko osnovo, 
če se želi upreti grožnji – za multikulturalizem 
odprtemu Kapitalu. 

zares svoboden in je polno oblikovano človeško 
bitje. Jugoslavija je torej izdala lastno načelo, saj 
je bila uradno zamišljena kot skupnost enako-
pravnih narodov in narodnosti. Tu se Pahorjeva 
misel stika s slovensko desnico, njegova kritika 
Jugoslavije kot »Srboslavije« je linija, ki vodi do 
izenačenja med nacizmom in socializmom ozi-
roma komunizmom. Pahor v besedilu Ta ocean 
govori o obuditvi socialne ideje, a jasno zapiše, 
da gre za nadaljevanje socialnodemokratske 
tradicije, kasneje pa celo pravi, da je v bistvu 
liberalec. 
   Izostanek kakršnekoli analize dosežkov 
jugoslovanskega socializma je pretiran še za 
tako zavednega domoljuba. Nič o narodni 
emancipaciji, odlikah samoupravljanja, raz-
voju delavskih in drugih pravic, enakoprav-
nosti žensk, ideji pravičnejšega organiziranja 
ekonomije, sem ter tja so sicer bežno omenjene 
socialne prvine bivše države, a je vse podrejeno 
pogojem za razcvet narodne osvoboditve. 
    Ne čudi torej, da je Pahor skeptičen tudi do 
evropskih integracij, saj v skladu s svojo zavezo, 
tudi EU predstavlja potencialno nevarnost za 
slovensko identiteto. Pahor v besedilu Ta ocean 
zapiše, da moramo, če hočemo preživeti kot 
narod, živeti po slovensko. Pravi, da ne gre za 
domačijsko slovenstvo, on je namreč razsvetl-
jenec, univerzalni človek. 
     A živeti po slovensko pomeni tudi ohranjati in 
razvijati tisto, kar smo skupaj z ostalimi narodi 
ustvarili v prejšnji državi, kjer je bila v ospredju 
druge vrste univerzalnost, ki se »levičarju lib-
eralcu« sicer ne zdi vredna takšne vehementne 
obrambe. In to je delavstvo. V prihajajočih de-
setletjih bo evropsko delavstvo narodnostno, 
rasno in jezikovno še bolj mešano. Upajmo, da 
živeti po slovensko pomeni, da smo slepi za te 
razlike, ko gre za pravice in svobodo vseh na 
tem planetu.

    V zadnjih dvajsetih letih se je Pahor večkrat 
kritično obregnil ob globalizem, kot ga je 
sam poimenoval, ki zanika identiteto malih in 
partikularnih skupnosti zaradi težnje po uni-
formiranosti. Tudi njegova kritika Jugoslavije 
ni bila levičarska. Preprosto ni prenesel, da se 
v Sloveniji v imenu neke ideologije narodnost 
postavlja na stranski tir. Internacionalizem, ki 
je bil vodilo Kardeljevega sistema in komunis-
tičnih ureditev nasploh, je v socialistični Slo-
veniji postavljal slovenstvo na stranski tir, je 
večkrat povedal v intervjujih. 
   Pri Pahorju gre zmeraj za etični boj. Politič-
noekonomske sisteme motri skozi oči posa-
meznika. V Jugoslaviji ta ni mogel uveljaviti 
svoje narodne zavednosti, zato je zanj ta sistem 
enak ostalim totalitarizmom. Šele ko lahko 
posameznik razvija narodno zavest, čemur je 
podrejeno tudi delovanje države, šele takrat je 
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brezposelnosti, in obsežni ukrepi aktivne poli-
tike zaposlovanja – aktivacijska aktivna politika 
zaposlovanja. Člani sindikatov niso samo zapos-
leni delavci, ampak tudi študentje, nezaposleni 
in upokojenci. Značilnost danskega sistema je 
sporazum o nenapadanju, na podlagi katerega 
zaposleni med pogajanji o spremembah kolek-
tivne pogodbe ne smejo stavkati. To velja tudi v 
primeru, če se s spremembami, ki jih predlagajo 
delodajalci, ne strinjajo. Za Dansko je značilen 
tudi sistem hitrega reševanja sporov. Vsi spori 
so rešeni v okviru dogovorov in kolektivnih 
pogajanj. Če želi delavec rešiti spor z deloda-
jalcem, je njegovo članstvo v sindikatu nujno. 
Gre za mehanizem, ki delavce »prisili«, da se 
pridružijo sindikatu in se kolektivno borijo za 
svoje pravice. Uspeh sindikatov na Danskem je 
nedvoumen. Sindikaliziranost delavcev je med 
najvišjimi v Evropi. Danska je ena redkih držav, 
kjer so v zadnjem desetletju formalno nižje izo-
braženi delavci pridobili v razmerju plač s tisti-
mi z višjo formalno izobrazbo.
Bistvo skandinavske demokratične kulture 
je široko sodelovanje čim večjega števila 
deležnikov v pogajalskem procesu. Državne 
komisije interesnim skupinam in javnosti po-
drobno predstavijo nove politike še preden jih 
vlada pošlje v parlament. Z dolgotrajnimi po-
gajanji s sindikati predstavniki delodajalcev in 
kmeti dosežejo sporazum in ga nato le formal-
no potrdijo v parlamentu. Če temu dodamo še 
močno prisotnost levičarske ideologije in poli-
tike v vseh skandinavskih državah in dejstvo, 
da je delavsko in socialnodemokratsko gibanje 
dokaj enotno in kooperativno, imamo recept za 
uspešno sindikalno organiziranje.“

Skandinavijo sestavlja skupina 
držav, ki se med seboj krepko 

razlikujejo, a jih povezuje edinstven 
konsenzualni socialni model in viso-
ka raven demokratične kulture. 
    To regijo tako lahko v veliki meri oprede-
limo kot drugačno od preostale Evrope. Bila 
je nekatoliška, nekolonialna in neimperialna. 
To je bil tudi razlog, da se je regija že od 18. 
stoletja dalje skušala oddaljiti od glavnih evrop-
skih konfl iktov. 
    V tako cenjeni skandinavski demokraciji je 
velik poudarek na mehanizmih graditve kon-
senza. V večini držav tako v procesu posveto-
vanja o socialnih temah nastopajo t. i. državne 
komisije, ki poleg vladnih predstavnikov 
vključujejo tudi vse relevantne interesne 
skupine. Pravilo je, da povabijo tudi najbolj 
kritične predstavnike in tudi z njimi dosežejo 
kompromisne rešitve. Ključna za družbeni in 
ekonomski razvoj teh države je vladavina social-
nodemokratske in delavske stranke, ki sta do 70. 
let 20. stoletja obvladovali politiko – bodisi sami 
bodisi v stabilnih koalicijah z drugimi levimi in 
sredinskimi strankami. Družbeno neenakost 
in revščino so ob tem uspešno zmanjševale s 
svojimi programi družbene blaginje. Po letu 
1970 pa je prevlada skandinavskih socialno-
demokratskih strank doživela močne pretrese. 
Pojavile so se nove stranke, ki so gradile na 
določeni meri nezadovoljstva z dolgoletnimi 
socialnodemokratskimi politikami, njihovi 
politični programi so temeljili na kritiki visokih 
davkov in države blaginje.
     Pobliže poglejmo primera Finske in Danske, 
ko gre za tamkajšnjo občudovano in sindikalno 
organiziranje. Skoraj 75 odstotkov Fincev je 
članov enega od sindikatov. Mednarodna organ-
izacija za delo je uvrstila fi nske sindikate med 
najučinkovitejše na svetu. Njihov glavni cilj je 
zaščititi in izboljšati koristi in pravice svojih 
članov: povišanje prihodkov, varnost zapos-
litve, kakovost delovnega življenja in podobno.   
    Upravljajo tudi sklade za brezposelnost ter 
članom zagotavljajo denarno nadomestilo v 
primeru brezposelnosti. Prav zavarovanje v 
primeru brezposelnosti je posebnost skandi-

    Ta sistem je danes v nekoliko spremenjenih 
oblikah v Evropi uveljavljen v nekaterih skandi-
navskih državah, denimo na Danskem, Finskem 
in Švedskem, pa tudi na Islandiji in v Belgiji. Ne 
pa tudi na Norveškem, saj so ga leta 1938 tam 
ukinili in ga nadomestili z obveznim sistemom 
zavarovanja v primeru brezposelnosti. Finski 
sindikati so organizirani po poklicih. Obstajajo 
lokalni sindikati, nacionalne federacije lokalnih 
sindikatov in konfederacije, sestavljene iz 
nacionalnih federacij skandinavskih držav. 
      Kolektivne pogodbe, ki zajemajo celotno 
Finsko, sklepajo federacije sindikatov. 

Uspešni sindikati na Danskem
     Kraljevina Danska naj bi bila država z na-
jboljšimi delovnimi pogoji na svetu. Znana je po 
dolgi tradiciji socialnega dialoga. Danski 
sindikati se združujejo po panogah v kartele, 
ki se pogajajo za panožne kolektivne pogodbe. 
Sindikati, v katerih se združujejo posamezni 
poklici, se lahko direktno pogajajo in sklepajo 
podjetniške kolektivne pogodbe z delodajalci. 
Ti sindikati tudi odkrito podpirajo socialno-
demokratsko stranko, ki na državni ravni zas-
topa in podpira njihove interese, konservativna 
in liberalna stranka pa dajeta podporo deloda-
jalcem. 
Sindikati na Danskem imajo zelo dobro organ-
izirano izobraževanje sindikalnih zaupnikov. 
V ta namen je po določilih kolektivne pogod-
be vsak delodajalec dolžan nameniti po 0,22 
krone na uro od vseh zaposlenih. Danski »zlati 
trikotnik« na trgu dela sestavljajo velika fl eksi-
bilnost trga dela – prožna pravila o odpuščanju, 
visoka varnost dohodka tudi v času brezposel-
nosti – radodaren sistem zavarovanja v primeru 

Primer 
skandinavskih 
sindikatov

Simon Smole
foto: wikicommons

navskih sindikatov. 
Lahko ga opišemo kot 
prostovoljni sistem, 
v katerem sindika-
ti upravljajo državno 
subvencionirane za-
varovalne sklade ter 
skupaj z delodajalci 
in vlado sodelujejo 
pri oblikovanju politik 
zavarovanja v primeru 
brezposelnosti.  

PO SVETU
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Izidor Barši
foto: wikicommons

Palestinci in tegobe, s katerimi se 
soočajo zaradi več kot pol stoletne 

okupacije njihovega ozemlja s strani 
Izraela, v evropsko javno zavest pron-
icajo zgolj sporadično. 
     Ponavadi ob dogodkih, katerih stopnja nasilja 
in uničenja je tako visoka, da jih njen human-
itarni čut ne more spregledati. A represija in 
nasilje, ki ju Izrael izvaja v Gazi in na Zahod-
nem bregu, nista omejena le na te točke intenzi-
fi kacije, temveč predstavljata vsakdanjo realnost 
Palestincev na vseh nivojih življenja. 
     Dogodek, ki je leta 2021 pritegnil večjo po-
zornost mednarodne javnosti, je bilo enajstd-
nevno bombardiranje Gaze, ki je zahtevalo 260 
življenj, od česar je bila več kot polovica civilis-
tov. Poleg smrtnih žrtev je bilo tudi skoraj 2000 
ranjenih, temu pa je potrebno prišteti še ogrom-
no infrastrukturno škodo, ki vključuje preko 50 
šol in 6 bolnišnic ter je radikalno poslabšala že 
tako okrnjeno dobavo elektrike in vode v Gazi. 
Potem, ko je bilo sklenjeno premirje in so bile 
preštete žrtve, so Palestinci izginili iz zahod-
nih medijev ter bili ponovno prepuščeni sami 
katastrofalnim posledicam obstreljevanja, kakor 
tudi popolni in vztrajni izraelski blokadi Gaze.  
Ta intenzivna vojaška agresija je bila že četrta 
v zadnjih dvajsetih letih in z vsakim tovrstnim 
napadom dva milijona prebivalcev tone globlje 
v obup in depresijo.
     V začetku tega leta smo lahko spremljali 
napade izraelske vojske na vernike, ki so v času 
ramazana opravljali obrede v mošeji Al Aksa, 
nekaj tednov nazaj pred nekaj tedni pa je svet 
pretresla novica o nasilni smrti ameriško-palest-
inske novinarke Širin Abu Akleh. Priče ter kas-
nejše analize, med drugimi s strani CNN, jasno 
kažejo na odgovornost izraelskih sil, nakazujejo 
pa tudi njihov zavesten namen umora novinarke. 
Izrael slednje seveda zanika, a njeno smrt mora-
mo brati v kontekstu naraščajočega nasilja, ki so 
ga deležni novinarji nav okupiranih področjih s 
strani izraelskih sil. Ta kontekst je orisal Boris 
Vasev v prispevku  »Napadi Izraela na palest-
inske novinarje« za portal MMC, v katerem je 
izpostavil, da gre za »načrten in sistematičen 
poskus priekriti resnico«. 
      V času, ki poteče med posameznimi naslovi 
večjih medijev, sistematična izraelska represija 
nad Palestinci poteka dalje. Če se omejimo le 
na prve tri dni junija,  nam poročila palestinske 
medijske agencije Vafa nekoliko približajo pal- “

estinski vsakdan. Pri begunskem taborišču Al 
Arub je bila ubita palestinska radijska novinarka 
Gufran Varasna, pri čemer so izraelske sile dlje 
časa onemogočale prihod rešilca na prizorišče. 
Na Zahodnem bregu so izraelski naseljenci vdrli 
v vas blizu Ramale in pričeli odstranjevati pal-
estinske zastave, čemur so se uprli domačini, 
ki pa so jih nato s streli in dimnimi bombami 
pregnali izraelski vojaki. Izraelska mornari-
ca je z vodnimi topovi, solzilcemsolzivcem in 
strelnim orožjem napadla ribiške čolne ob obali 
Gaze. Izraelska vojska je v okolici Ramale ubila 
17-letnega fanta, kar je bila 63. sSmrt,  povz-
ročena s strani izraelske vojske od začetka le-
tošnjega leta. Izraelske oblasti so direktorju pal-
estinske organizacije Bisan center, ki se bori za 
družbeno-ekonomske pravice Palestincev, pre-
povedale obisk strokovnega srečanja v organ-
izaciji Združenih narodov v Jordaniji. Izraelski 
vojaki so pri pregonu starejših učencev v Betle-
hemu izstrelili solzilecsolzivec na področje 
otroškega vrtca, zaradi česar je imelo več otrok 
in odraslih dihalne težave.

Pozabljena 
Palestina

PO SVETU

v samem izhodišču: Izrael v nasprotju z vsemi 
mednarodnimi konvencijami okupira palest-
insko ozemlje ter ob podpori ZDA in drugih 
zahodnih sil izvaja sistematično represijo nad 
palestinskim prebivalstvom. Glede tega danes 
ni nikakršnega dvoma. Zato jim je tudi v in-
teresu, da se po tem območju potika čim manj 
novinarjev, ki bi o dogajanju poročali v svet. 
Glavne organizacije, kot so Združeni narodi in 
Amnesty International, ki spremljajo dogajanje 
tudi na terenu, temu pritrjujejo. Marca je poseb-
ni poročevalec Združenih narodov za človekove 
pravice na okupiranem palestinskem ozemlju 
Michael Lynk, sicer kanadski pravni strokovn-
jak, objavil svoje poročilo, v katerem nedvoum-
no ugotavlja, da je izraelska okupacija apartheid 
v polnem pomenu besede: institucionalizirana 
in sistematična represija in nadvlada ene rasne 
oziroma etnične skupine nad drugo.
     Poudarek, da je odgovornost za situacijo del-
jena, ki je tako pogost v našem javnem prostoru, 
gre v korist okupaciji in deluje kot oblika post-
opne pozabe Palestincev. Izraelu je namreč v 
korist podaljševanje obstoječega stanja, v kater-
em Palestinci postopoma izgubljajo. Pravzaprav 
nas že same besede, ki jih uporabljamo za opis 
situacije, umeščajo na eno ali drugo stran, če 
tako želimo ali ne. Leta 1970 je avstralski novi-
nar Richard Carleton intervjuval Gasana Kana-
fanija, palestinskega pisatelja in enega od vodij 
Ljudske fronte za osvoboditev Palestine. Ko 
je želel postaviti vprašanje o državljanski vo-
jni oziroma o konfl iktu v Palestini in razlogih 
za domnevno palestinsko zavračanje mirovnih 
pogajanj, ga je Kanafani prekinil, rekoč, da ne 
gre niti za državljansko vojno niti za »konfl ikt«, 
ampak za osvobodilno gibanje, ki se bori za 
pravico: »Ni vseeno [kako stvari poimenujemo], 
ker se problem tu prične. Gre za diskriminira-
no ljudstvo, ki se bori za svoje pravice. To je 
ta zgodba. Če rečete, da gre za državljansko 
vojno, potem so vaša vprašanja upravičena. Če 
govorite o mirovnih pogajanjih, potem dejansko 
mislite kapitulacijo, predajo.« Po več kot pet-
desetih letih okupacije bi bil čas, da stvari poi-
menujemo kot to, kar so.

      Takšna poročila so s strani podpornikov 
izraelske okupacije najpogosteje relativizirana 
z navedbami palestinskih napadov na izraelske 
vojake in civiliste. Slednji se nedvomno redno 
dogajajo, a pri tem moramo imeti v mislih, da 
med dejanji ene in dejanji druge strani ne obsta-
ja nikakršno ravnotežje. Ne le na ravni števila 
žrtev in povzročene materialne škode, ampak že 

Marca je posebni poročev-
alec Združenih narodov za 
človekove pravice na 
okupiranem palestinskem 
ozemlju Michael Lynk, sicer 
kanadski pravni strokovnjak, 
objavil svoje poročilo, 
v katerem nedvoumno 
ugotavlja, da je izraelska 
okupacija apartheid v 
polnem pomenu besede.
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“

Železnica ima ključno prednost v 
primerjavi z drugimi oblikami 

prevoza, saj za prevoz potnikov in 
tovora uporablja električno energijo, 
ki je v 50 odstotkih pridobljena iz 
obnovljivih virov. 
     Pri prevozu potnikov med Mariborom in Lju-
bljano tako železnica porabi povprečno šestkrat 
manj energije na potnika, kot je porabljene v 
cestnem avtomobilskem prometu. 
    Vožnjo z vlakom lahko smatramo za družbeno 
in okoljsko odgovorno dejanje posameznika, ki 
želi prispevati k zmanjševanju onesnaževanja, 
hkrati pa potovati varno. Prenos potniškega in 
tovornega prometa na tire v čim večjem obsegu 
je smiseln projekt slovenske države. S tem bi 
razbremenili že tako obremenjen cestni prom-
et in posledično okolje. Vzrok neprivlačnosti 
potovanja z vlakom pri nas je za današnji čas 
šokantna počasnost vlakov, ki je med drugim 
posledica zastarele infrastrukture. Potovalni 
čas vlakov je tako v Sloveniji loterija. Odvisen 
je od konfi guracije proge in dovoljenih hitrosti 
voženj na posameznih odsekih. Če vzamemo za 
primer dolžino poti iz Ljubljane do Kopra, je že 
sama železniška pot občutno daljša v primerjavi 
s cesto, kar posledično pomeni daljši potovalni 
čas. Železnica pelje tudi mimo krajev, kjer so 
zaradi naseljenosti in varnosti v prometu pred-
pisane nižje omejitve hitrosti. Počasnost pre-
vozov z vlakom je posledica enotirnih prog, kar 
pomeni, da bi v primeru zamenjave za dvotirne 
proge lahko zagotavljali boljšo pretočnost vlak-
ov. Danes tako potovanje od Ljubljane do Slov-
enske Bistrice s prestopanjem zaradi prenove 
proge lahko traja slabe tri ure, torej dvainpolkrat 
počasneje kot z avtom.
    Slovenske železnice (SŽ) zadnjih nekaj let in-
tenzivno obnavljajo in nadgrajujejo infrastruk-

Simon Smole
foto:wikicommons

turo, kar povzroča dodatne ovire in še upočasn-
juje železniški promet. Vsi smo že slišali za 
absurdne nadomestne prevoze zaradi zapor prog 
in polžjo vožnjo na nekaterih delih železniške-
ga omrežja, kar povzroča tudi tako osovražene 
zamude. Zato je vožnja vlakom pri nas nezanesl-
jiv in časovno neučinkovit način prevoza. Pri 
SŽ sicer obljubljajo, da se bo z dvotirnostjo na 
najbolj prometno obremenjenih odsekih, tudi 
na kočevski progi, v veliki meri odgovorilo na 
potrebe mobilnosti iz glavnega mesta in vanj z 
večjo in do potnikov prijaznejšo ponudbo tudi 
v času prometnih konic. Enotirna proga v pro-
metnih konicah namreč omogoča zelo ome-
jeno kapaciteto prevozov. Z elektrifi kacijo in 
dvotirnostjo prog bi se bistveno povečala fl eksi-
bilnost potniškega prometa.
    Še ena ključna prednost vožnje z vlakom 
napram drugim prevoznim sredstvom je ugod-
na cena. Pot do Züricha vas bo z vlakom stala 

Počasen kot 
          slovenska železnica 

tu z Italijo do Trsta oziroma Vidma vpeljana 
dva direktna vlaka, v vsako smer en par vlakov 
vozi na relaciji Ljubljana–Trst–Letališče Trst–
Videm in nazaj, drugi par vlakov pa na relaciji 
Ljubljana–Trst in nazaj. Slovenija in Nemčija 
sta dnevno neposredno povezani z vlakom EC 
Mimara, ki vozi do Frankfurta. Vlak EC Mi-
mara do Frankfurta pelje skozi München, Ulm, 
Stuttgart, Darmstadt in tako naprej. S tem ima 
Slovenija neposredno povezavo z večino na-
jpomembnejših mest v Nemčiji. Med Madžar-
sko in Slovenijo ter obratno vsak dan vozi 
direktni vlak Citadella na relaciji Ljubljana–Bu-
dimpešta–Ljubljana. 
    Med Ljubljano in Zürichom vsakodnevno vozi 
direktni potniški vlak. Verjetno se potniki že 
nekaj časa potniki sprašujejo, zakaj vlak ne vozi 
več do nekdanjega glavnega mesta in zaželene 
turistične destinacije, Beograda. Na Slovenskih 
železnicah so nam podali skop odgovor: »Zara-

PO DOMAčE

Zakaj vlak ne vozi več
do nekdanjega 
glavnega mesta in 
zaželene turistične 
destinacije, Beograda?

manj kot 30 evrov, če 
jo kupite nekaj tednov 
pred odhodom. Za 
primerjavo – samo za 
gorivo bi na razdalji 
Ljubljana–Zürich, ki 
znaša 718 kilometrov, 
porabili več kot 70 
evrov. A kot rečeno 
– neznosno počasna 
vožnja skozi domovi-
no vas bo spravila ob 
živce še preden boste brzeli po železniški progi 
sosednjih držav. Direktne mednarodne vlakovne 
povezave iz Slovenije so sicer dokaj skromne 
glede na križiščno lego države. Med Slovenijo 
in Avstrijo dnevno redno vozijo vlaki, ki omog-
očajo direktna potovanja v Beljak, Gradec, Salz-
burg, Innsbruck in na Dunaj. Še zmeraj poteka-
jo dogovori za vzpostavitev vlakovne povezave 
na progi Milano–Ljubljana in nazaj, s čimer bi 
omogočili dostop do pomembnih letališč v tem 
mestu, s katerih letijo nizkocenovni letalski pre-
vozniki. 
    Iz Slovenije na Hrvaško in v obratni smeri 
vsak dan vozijo direktni vlaki v Zagreb in Opati-
jo oziroma na Reko. Od leta 2018 sta v prome-

di prekinitve potniškega 
prometa med Hrvaško 
in Srbijo ni povezave na 
relaciji Ljubljana–Be-
ograd. Nočna vlaka MV 
411/410 na relaciji Lju-
bljana–Beograd–Lju-
bljana s strani hrvaške 
železnice nista bila po-
trjena in zato tudi ne 
vozita. Povezava direkt-
nih kurznih vagonov na 

relaciji Ljubljana–Beograd–Ljubljana (plan-
irana sta dva direktna srbska vagona v vlakih 
EN 414-415) je sicer z voznim redom predvide-
na, a se ne izvaja.«
    V primerjavi z drugimi oblikami prevoza 
ima železnica veliko prednost prav pri načinu 
pogona. Večina novih vlakov vozi na električno 
energijo. Izbira vlaka namesto osebnega avto-
mobila, še zlasti če se vozimo sami, je vsekakor 
bolj zelena odločitev, predvsem glede na porast 
cen energentov, ki ji ni videti konca, pa tudi bolj 
ekonomična. Slovenske železnice so, žal, zadnja 
leta tarča posmeha zaradi pregovorne počasnos-
ti in nezanesljivosti prevozov.
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Menstrualna 
bolniška 
odsotnost v 
Španiji

Izidor Barši

Španska vlada je v sredini maja 
odobrila osnutek zakona, ki bi 

ženskam omogočil bolniško odsotnost 
v primeru boleče menstruacije. 
    Po predlogu naj bi jo bilo mogoče koristiti na 
podlagi zdravniške diagnoze in za čas, ki ga prav 
tako določi zdravnik. Če bo prestal potrjevanje 
v parlamentu, bo to prvi takšen zakon v Evropi. 
Podobne zakone sicer že poznajo Japonska, Ta-
jvan, Kitajska, Južna Koreja, Indonezija, Zambi-
ja in Mehika.
    Predlog zakona je le del širše vladne reforme na 
področju spolnega in reproduktivnega zdravja, ki 
vključuje tudi dostopnost brezplačnih higienskih 
vložkov v šolah ter olajšuje dostop do splava. 
Vlada, ki jo vodijo socialni demokrati v koaliciji 
z zavezništvom socialistov in komunistov Unidas 
Podemos, predlog vidi kot napredek v skladu z 
zahtevami feminističnega gibanja v Španiji, »saj 
razširja spolne ter menstrualne pravice žensk, 
zagotavlja splav pod enakopravnimi pogoji ter 
varuje njihove pravice v reproduktivni sferi,« 
poudarja predsednik vlade Pedro Sánchez in 
dodaja, da »morajo imeti ženske možnost, da 
svobodno odločajo o svojem življenju.«
     Močne menstrualne bolečine, strokovno po-
imenovane dismenoreja, po različnih ocenah v 
nekem obdobju svojega življenja doživi od dva-
jset do devetdeset odstotkov žensk. Najpogoste-
je se pojavi v obdobju adolescence in izzveni 
do srednjih dvajsetih let, a lahko traja tudi do 
približno 40. leta. Obstaja tudi sekundarna dis-
menoreja, ki nastopi kasneje v življenju in je 
posledica patoloških dejavnikov, kot so endo-
metrioza, adenomioza in uporaba materničnega 
vložka. 
Omenjene bolečine lahko dosežejo stopnjo, ki 
ženskam onemogoča normalno delovanje v vsak-
danjem življenju, pri čemer zdravniška stroka 
svetuje raznolike lajšalne ukrepe, a so kljub temu 
posameznice v večini družb danes bolj ali manj 
prepuščene same sebi, svojim zmožnostim in 
kreativnosti pri soočanju z njimi. Kakšne mere 
podpore so deležne in s kakšno mero predsod-
kov se morajo soočati, pa je največkrat odvisno 
od naključij v njihovi neposredni okolici. Irene 
Montero, španska ministrica za enakost, ki je 
glavna zagovornica predloga, glede tega pravi: 
»Postali bomo prva država v Evropi, ki govori 
o menstrualnem zdravju kot zdravstvenem stan-
dardu in izločili stigmo, sram in krivdo, kakor 
tudi osamljenost, s katero se soočajo ženske te-
kom menstruacije.«
Stališče glede predloga pa zaenkrat ni poenote-

Nezdružene 
države Amerik

Los Angeles – Mehiški predsednik Andres 
Manuel Lopez Obrador je potrdil, da ga ne bo 
na vrh Amerik, ki ga ZDA organizirajo v Los 
Angelesu, ker Washington ni povabil voditel-
jev Kube, Nikaragve in Venezuele. Odločitvi 
je sledila tudi Bolivija, nekatere države pa so 
zaradi teh ali onih uslug s potrditvijo obiska 
zavlačevale. ZDA si želijo obnoviti čedalje šib-
kejši vpliv v Južni Ameriki, saj z različnimi 
ekonomskimi predlogi in dogovori tja prodira 
Kitajska. DPA, NB

Lavrov ostal doma
Moskva/Beograd – V ponedeljek so ruskemu 
zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu obisk 
v Beogradu preprečile Severna Makedonija, 
Bolgarija in Črna Gora, sicer članice NATA. 
Zračni prostor so zaprle tudi članice EU. Lav-
rov je kot predstavnik ruskih oblasti deležen 
sankcij z Zahoda, do potez balkanskih držav 
pa je bil pričakovano kritičen. Dejal je, da bi 
morala imeti Srbija svobodo do izbire ter da 
si Zahod prisvaja Balkan, tako kot si prisvaja 
Ukrajino. DPA, NB

Boris Johnson ostaja 
britanski premier

London – Na tajnem glasovanju v ponedel-
jek zvečer je za podporo Johnsonu glasovalo 
211 torijskih poslancev, proti jih je bilo 148 
oziroma 41 %. Da bi nezaupnica uspela, bi 
moralo zanjo glasovati najmanj 180 poslancev. 
Johnson je zaupanje izgubil po aferi Partygate, 
povezani s spornimi zabavami v času strogih 
ukrepov zaradi covid-19. Kljub samooklicani 
zmagi je Johnsonov položaj v konservativni 
stranki omajan, saj je večjo podporo (63 %) 
dosegla njegova predhodnica Theresa May, ki 
pa se je nekaj mesecev pozneje vseeno poslo-
vila s položaja. DPA, NB

Potapljanje 
turške ekonomije

Istanbul – Turčija bo odločno ohranjala viši-
no temeljne obrestne mere, je v ponedeljek 
sporočil turški predsednik Reccep Tayip Er-
dogan, s čimer pa se ne strinjajo ekonomi. 
Mesečna primerjava infl acije se je v maju 
ustavila pri 73,5 %, po napovedih bi jo lahko 
ustavilo ravno dvigovanje obrestne mere, ki 
trenutno stoji na 14 %. Turška valuta lira je 
samo lani proti evru izgubila polovico vred-
nosti. DPA, NB

Madžarska (še) 
ne strada kruha

Kijev/Budimpešta – Predsednik madžarskega 
parlamenta Laszlo Kever je močno kritiziral 
način pridobivanja podpore ukrajinskega 
predsednika Volodimirja Zelenskega. Kot je 
dejal, se slednji namesto vljudnosti in bonto-
na poslužuje zahtev in celo groženj, kar naj bi 
nakazovalo predsednikove »duševne težave«. 
Ukrajinska stran se je odzvala z obtožbo, da 
Madžari zmanjšujejo vlogo Rusije v vojni v 
Ukrajini ter na prikrit način vseskozi podpirajo 
Kremelj. YF, NB

PO SVETU
no niti v vladi. Ministrica za fi nance Nadia 
Calviño je opozorila, da je posledica za ženske 
lahko otežen dostop na trg dela zaradi slabše-
ga izhodišča v konkuriranju za službe. Predlog 
je sprožil tudi nekaj nasprotovanja delov gine-
kološke stroke. Nekateri namreč opozarjajo, 
da so vsi zdravstveni ukrepi v primeru močnih 
menstrualnih bolečin že na voljo v okviru obsto-
ječe zakonodaje. V primeru, da se menstrualne 
bolečine kategorialno poveže z bolniško odsot-
nostjo, pa bi to lahko vodilo k še večji stigma-
tizaciji in reprodukciji seksističnih stereotipov, 
saj se običajen biološki proces menstruacije 
predstavlja kot patologijo. Nasprotno poudarja-
jo, da ginekologija danes ponuja že toliko proiz-
vodov, ki bolečine lajšajo, da menstruacije ne bi 
smeli več povezovati z bolečino. Ob slednjem 
seveda ne moremo mimo dejstva, da to pomeni 
t. i. medikalizacijo menstruacije, ki pravzaprav 
temelji na isti ideji patologije, a nanjo pripne 
posebno kategorijo izdelkov, s katerim naj bi 
ženske ublažile njene učinke na svoja telesa. S 
slednjim pa ženske prisilno podvrže tržnim me-
hanizmom in blagovni logiki.
Če se ozremo po obstoječih primerih podobnih 
zakonov po svetu, je dvojnost njihovih učinkov 
očitna. Na Japonskem so zakonodajo glede bol-
niške odsotnosti zaradi menstruacije sprejeli že 
leta 1947. Ženske sekcije delavskih sindikatov 
so plačano odsotnost zahtevale z utemeljitvijo, 
da je menstruacija barometer reproduktivne 
sposobnosti ter da gre pri tem za zavarovanje 
njihovega prihodnjega materinstva. Učinek za-
kona je bila še večja diskriminacija in nadlego-
vanje žensk s strani delodajalcev do te mere, da 
je morala država predlagati umik zakona. Nav-
sezadnje pa je raba bolniške odsotnosti zaradi 
menstruacije postala vse redkejša, saj je pogos-
ta odsotnost z dela za ženske nosila negativne 
posledice na delovnem mestu. V Zambiji je 
ženskam na voljo en dan menstrualne bolniške 
odsotnosti na mesec, kar ureja zakon pod imen-
om »Materinski dan«, ki poudarja potencial 
materinstva pri ženskah. 
Ameriški raziskovalci s področja ženskih in 
spolnih študij, ki se ukvarjajo tudi z vprašanjem 
menstruacije ter z njo povezane zakonodaje, 
tako poudarjajo, da mora biti zakonodaja glede 
menstrualne bolniške odsotnosti nujno pod-
krepljena z naslavljanjem temeljnih seksističnih 
prepričanj in praks, kakor tudi spolne diskrim-
inacije, če je njen cilj dobrobit vseh oseb, ki 
izkušajo menstruacijo. Brez tega ima enaka za-
konodaja lahko nasprotne učinke. 
Španski predlog prihaja v času, ko so v pretek-
losti že priborjene pravice žensk pod vse večjim 
napadom konservativnih družbenih sil po celem 
svetu. Od skrajne zaostritve dostopa do splava 
na Poljskem v zadnjih letih do nedavnega nami-
ga, da bi vrhovno sodišče ZDA lahko v kratkem 
spremenilo odločitev v primeru Roe proti Wade 
iz leta 1973, kar bi v temelju spodkopalo pravi-
co do splava na federativni ravni.
V našem prostoru pa je v preteklih tednih odme-
val primer Mirele Čavajda, ki – kljub zakonsko 
zagotovljeni pravici – splava na Hrvaškem zara-
di možnosti ugovora vesti ginekologov ni mogla 
opraviti in se je na samoplačniški poseg zato 
odpravila v Ljubljano. “
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OHOHO, drugi izdaji Strip-PREFIKSA, tret-
jem delu Majdanske Garaže in povsem novih 
fanzinih, kot sta Kolonoskopija in Fart.
     Zaključek festivala je povzel Slaven Gorički, 
soorganizator CRŠ: »Bilo je veliko več gostov 
kot lani, tako domačih kot tujih. Bogat program 
je zajel več kot 50 strokovnjakov, peščica novih 
izdaj, vse skupaj je bilo super.«
     Vsi tisti, ki ste zamudili CRŠ, se nikar ne 
kesajte. Večina omenjenih izdaj bo gotovo spet 
predstavljena konec julija na festivalu Supertoon 
v Šibeniku, ki bo nadaljeval letošnjo stripovsko 
sezono na Hrvaškem.

zid v barvah avstrijske zastave z napisom #No-
PrideMonth in letake proti »državno sponzo-
rirani globo-homo-ideologiji« so odgovornost 
prevzeli člani neonacističnega indentitarnega 
gibanja. Candy, ki je svojo t. i. drag kariero 
začela kot prostovoljka za AIDS Hilfe Wien in 
od takrat postala poznana aktivistka na dunajs-
ki LGBTQ+ sceni, si želi več dialoga in sožitja: 
»Nočem, da nastane še več sovraštva.« Kathari- “

SOSEŠČINA

Pretekli vikend se je v Tvornici kulture 
v Zagrebu odvil 25. festival Crtani Ro-

mani Šou – Zagreb Comic Con. Jubilejno 
izdajo festivala je obeležila množična vrnitev 
publike, saj je bil v prejšnjih dveh letih festi-
val organiziran v skladu z epidemiološkimi 
ukrepi.
     Vrnili so se tudi tuji gosti, ki so podkrepi-
li zasedbo domačih avtorjev, ki je prevladovala 
na prejšnjih dveh festivalih. Od vidnejših imen 
je potrebno vsekakor izpostaviti risarja Davida 
Lloyda, verjetno najbolj znanega po stripovskem 
albumu V for Vendetta (V za vroče maščevan-
je), ki ga je napisal Alan Moore. Lloyd je pred 
nekaj leti sicer obiskal tudi ljubljanski stripovski 
festival Tinta.

Četrt stoletja zagrebškega 
stripovskega festivala 
Crtani Romani Šou

Kaja Šeruga

Desničarski 
skrajneži zazidali 
vhod v knjižnico

“

V noči na pretekli petek so desničarski skrajneži 
preventivno zazidali vhod v javno knjižnico 
dunajskega okrožja Mariahilf, da bi preprečili 
bralno urico za otroke, ki jo je znana kraljica 
preobleke (angleško drag queen) Candy Li-
cious organizirala v okviru meseca ponosa. Za 

     Poleg Lloya smo lahko obiskovalci festivala 
poslušali še druge predstavitve ali se postavili 
v vrsto za risbo katerega od niza italijanskih in 
domačih avtorjev, ki so predstavljali nove stri-
povske albume. Ljubezen&Cigarete Tihomirja 
Matijevića, Hydria Maje Pavlović in Amirja 
Hadžića, Brambidul Ivana Marečića ali Knjiga 
leta Mihaele Erceg so samo nekateri od novih 
naslovov.
     V segmentu domačega stripa je bilo opazno 
tudi povečanje števila stripovskih časopisov in 
fanzinov. Poleg že znanih in uveljavljenih časo-
pisov, kot sta Kvadrat in Endema, je lahko pub-
lika na CRŠ listala že po četrti izdaji fanzina 

Saša Paprić
txt&foto

Turistični sektor letošnjo poletno sezono 
začenja z opaznimi problemi pri iskanju 

delovne sile, saj po zadnjih raziskavah delov-
na mesta zaseda kar 40 odstotkov zaposlenih, 
ki se za to področje niso izobrazili, ampak so 
v njem pristali po naključju.
     Po dveh letih pandemije, ki jo je zaznamovalo 
nenehno zapiranje in ponovno odpiranje dejav-
nosti, se je veliko turističnih delavcev odločilo 
za spremembo svoje karierne poti in preusmeri-
lo v tisto, ki naj bi jim načeloma nudila več sta-

Chiara Agagiù

Išče se pomoč: 
kriza dela v turizmu

bilnosti. Vseeno je smiselno v ozir vzeti tudi os-
tale dejavnike, ki so vplivali na vse večjo krizo.
Turizem je bil prva gospodarska panoga, ki jo 
je pandemija prizadela in verjetno bo zadnja, ki 
si bo od nje opomogla. Po besedah Bernabòja 
Bocce, predsednika italijanske verige hotelov 
Federalberghi, so lani zabeležili 50-odstotni pa-
dec porabe v tem sektorju in situacija se je v 
začetku letošnjega leta še poslabšala.
     Eden od najbolj kritiziranih ukrepov za ob-
novitev sektorja, ki mu v prvi vrsti nasprotujejo 

podjetniki, je nov minimalni dobiček, ki ga bo 
zagotovila država. »Reddito di Cittadinanza« so 
v Italiji prvič uvedli leta 2019 in od takrat so 
zabeležili upočasnitev vračanja na delo.
     Zdi se, da sta največjo škodo utrpeli področji 
prehranjevanja in točenja pijač. Tradicionalno 
sta bili ti dve področji sicer znani po začas-
nih zaposlitvah. Delati kot natakar v splošnem 
ponavadi pomeni nazadovanje v karieri, prej kot 
izboljševanje svojih veščin in spretnosti.
    Po eni strani se je zaradi medijske pojavnosti 
veliko ljudi začelo odločati za poklic kuharja, ne 
pa tudi za poklic natakarja, vodje strežbe, toča-
ja, receptorja, vodje odnosov z gosti in podob-
no. Elitnejši ponudniki se zato pritožujejo nad 
pomanjkanjem izkušenj pri trenutnem naboru 
delavcev na trgu dela.
    Paradoksalno je, da se po eni strani kaže ve-
liko povpraševanje po delovni sili, po drugi pa 
so prav z njo velike težave. Problem je še večji, 
ko govorimo o Italiji, ki je močno povezana s 
turistično dejavnostjo.

na Kacerovsky-Strobl, organizatorka dunajske-
ga meseca ponosa, se je zahvalila oblastem in 
knjižnici za podporo in poudarila: »Sovraštvo 
(proti LGBTQ+ skupnosti) je v preteklih dveh 
letih naraslo. Glejmo drug na drugega in si sk-
upaj prizadevajmo za mirno družbo, v kateri so 
vsi ljudje sprejeti in imajo svoj prostor!« Po hi-
tri odstranitvi zidu se je lahko bralna urica kot 
načrtovano začela v petek popoldne.
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RECENZIJI

Vsako leto nas v mesecu maju, z izjemo kovidnih premeščanj termi-
nov, na mnoga koncertna doživetja vabi Druga godba, ki predstavlja 

presečišče raznovrstnih godb v najširšem smislu in s tem vpogled v razno-
like glasbene ter posledično širše kulturne prakse sveta. Med njimi je 
letos izstopal kolektiv UDU, kvartet burjatskega in litvanskega narodnega 
ozadja, ki je pisko zvabil tudi na delavnico grlenega petja, vodeno s strani 
vokalista zasedbe. Ura in pol osvajanja tehnike je obrodila le nekaj sekund 
približka temu petju, a je pripomoglo k še večjemu cenjenju samega nas-
topa zasedbe. Z baltskim izročilom združeno grleno petje nas je popeljalo 
v glasbeno vrhunsko, a nenavadno, skoraj pogansko koncertno doživetje.
        Na drugi strani je Španec Rodrigo Cuevas poskrbel za najbolj spo-
gledljiv in eleganten nastop festivala. Izjemno pevsko in nasploh per-
formativno nadarjeni umetnik je ob podajanju melodij, pomešanih s čutno 
elektroniko, poslušalce z lahkoto prepričal k premiku s stolov ter k ponav-
ljanju refrenov na njegov poziv. 
   Moor Mother, poetinja utopičnega sveta iz Filadelfi je in eno pre-
poznavnejših imen letošnje edicije, je na našo čast na festivalskem kon-
certu snemala kar album. Podajanje njenih idej preko zmanipuliranega, 
skoraj strašljivega glasu, podkrepljenega z raznovrstnimi tolkali je zvene-
lo kot šamanstvo. Zvabila nas je v pravi trans, ki ga je po premoru razblin-
ila šele pri nas že dobro znana plesna jazzovska zasedba Sons of Kemet.
       Kljub eksotični glasbi in večjim imenom iz tujine se je več presenečenj 
zgodilo na strani domačih izvajalcev. Zasedba Brina se je po desetletju 
presenetljivo združila in sicer podala prijeten nastop, a za večje navdušen-
je iz domačih logov je gotovo poskrbel Kristijan Krajnčan, alias Drum-
mingChellist, in njegov projekt Zabučale gore. Virtuoz na violončelu in 
tolkalih je kljub solističnemu nastopu ustvaril res polno zvočno sliko, sko-
zi katero smo močno podoživeli njegovo videnje ljudske glasbe na sodo-
ben način. 
     Prav črpanje iz ljudske glasbe pa mu je skupno z zasedbo Gugutke, ki 
je na prijetno začudenje mnogih spremljevalcev festivala podala najlepši 
koncert. Peterica najmlajših izvajalcev letošnje edicije se z zelo izvirnim 
aranžmajskim pristopom loteva pisanega izbora slovenskih etnoloških bi-
serov, sevdalink, plesov in še marsikaterih zvrsti z Balkana. Z glasbenim 
talentom ter pristnostjo so nas prepričali, da se za poustvarjanje ljudske 
glasbe ni potrebno bati in da bodo še krasili vsaj domače odre. Gotovo 
eden večjih domačih odkritij Druge godbe. 
      Na še več »drugih« godb!

Brigita Gračner
foto: Paul Bourdrel

“

38. festival Druga godba 
(24.–30. maj 2022, Ljubljana, več lokacij)

“

Za marsikaterega fi lmskega navdušenca Kino Otok pomeni tako ot-
voritev poletne sezone festivalov, kot tudi prvo sezonsko kopanje v 

morju. Rožnati obrazi so tako vse od začetka junija polnili sedišča od 
letnega kina Arrigoni do mrzle dvorane Art kina Odeon ali na večer vse 
bolj zadušljive dvorane Kulturnega doma Izola.
     Vremenu primerneje se je bilo udeleževati projekcij na prostem. Na 
Manziolijevem trgu je sobotni večer popestrila brezplačna projekcija 
Zborovanj v ljubezni režiserja Pierja Paola Pasolinija, ki bi letos prazno-
val stoto obletnico svojega rojstva. Poleg retrospektive v ljubljanski Slov-
enski kinoteki smo tako lahko na Kino Otoku videli ta cinéma vérita do-
kumentarni fi lm, ki je pravzaprav antropološka raziskava mnenj Italijanov 
o spolnosti v letu 1964. Zabaven vpogled v bolj ali manj napredne ideje 
tedanjega prebivalstva Italije dokazuje, da se v 60 letih ni kaj dosti spre-
menilo, razen morda tega, da ženske danes po mnenju družbe ne rabijo 
več ostati device do poroke.
    Projekcijo na trgu je zagrenila le slaba ponudba pijače v bližnjih lokalih. 
V Zaru so piski te recenzije postregli z gin tonikom, ki so ga ovrednotili 
po nezaslišani ceni 9,9 evra, torej za ceno dveh kino vstopnic. Veliko bolje 
je bila sprejeta med dnevnim prehranjevanjem v Koralu in Ribiču, ki sta 
ob robu marine postregla s pristno domačnostjo, dobro postrežbo, humor-
jem, prijetnim ambientom in okusno ter ne predrago morsko jedačo.
    Ker se je avtorica recenzije uspela ob obali muditi le dva dni, je zamudi-
la cel strokovni program, malo pa jo je zmedla prestavitev platna Videa ob 
plaži, ki je bilo po letih in letih na stalni lokaciji za Vitaminčkom, prestav-
ljeno višje v park in s tem dlje od večernega odra, zaradi česar je bilo lažje 
slišati fi lm, ki ga niso preglasili zvoki glasnih uživalcev mrzlega alkohola. 
Pri slišanju vsega pomembnega nista pripomogla selektorja sekcije krat-
kih fi lmov in izpraševalca režiserjev Matevž Jerman in Mila Peršin, ki sta 
bila zaradi tihega govorjenja publiki komaj razumljiva. 
    Video na plaži je sicer vsak dan predstavil kratke fi lme na drugo temo. 
V nedeljo se je zaključil s tematiko odpora, ki je zajemala tako fi lme 
o kraljici preobleke Babsi Adler, kot fi lme o odraščajoči deklici, ki jo 
sošolke nenamerno silijo v spolnost ali fi lme o migrantski poti na Kol-
pi. Izstopal je dokumentarni fi lm o kolesarskih protestih v Ljubljani, ki 
se je osredotočil na policijsko represijo in, ki je v primerjavi s fi lmom 
Priročnik o beloruski policijski represiji izpadel kot reklama za otroški 
vrtec. V Priročniku so namreč natančno opisali 72 ur, ki jih lahko brez 
naloga beloruski protestnik preživi v majhni zadušljivi zaporni celici z 
veliko ljudmi, ki morajo spati po tleh, ki jih polivajo z vodo, ki jim je ne 
dajo za piti, jih pretepajo, žalijo in pustijo stradati.

Pia Nikolič
txt&foto

Mednarodni fi lmski festival 
Kino Otok - Isola Cinema 
(1. 6. - 5. 6. 2022, različne lokacije 
po Izoli)
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Za tisoče zvestih navijačev nogometnega 
kluba Chelsea je ključnik #ktbff h še kako 

ključen! Gre za kratico slogana Keep the Blue 
Flag Flying High (Naj modra zastava visoko 
plapola)), ki je izvzet iz verza njihove (navijaške) 
pesmi Pride of London (Ponos Londona). Po 
dramatičnem lastniškem prevzemu znamenite 
londonske nogometne znamke, ki se je uspešno 
zaključil komaj minuli mesec, novi lastniki klu-
ba zatrjujejo, da bo imel modri simbol kmalu še 
večjo vrednost. 
     Novi lastniki so navadno polni optimizma 
in obljub. Ambiciozne strateške načrte ima tudi 
Todd Boehly, ki se izpostavlja kot prvi med 
novimi lastniki kluba. Deležnikov je sicer več, 
največji je kalifornijsko vlagateljsko podjetje 
Clearlake Capital, ki ga vodita milijarderja Jose 
E. Feliciano in Behdad Eghbali. Prvi je Por-
toričan, drugi v San Franciscu rojeni poslovnež 
iranskega rodu. Poleg njiju in Boehlyja, obenem 
solastnika bejzbolskega moštva LA Dodgers, sta 
to še Mark Walter (večinski lastnik LA Dodg-
ers) in švicarski magnat Hansjorg Wyss, trgovec 
z medicinsko opremo. Tandem Boehly-Walter 
je tudi četrtinski lastnik košarkarskega giganta 
LA Lakers. Vsi premožneži so za nakup Chel-
seaja skupaj zbrali 4,25 milijarde funtov (skoraj 
5 milijard evrov). Ta vsota je zdaj na zamrzn-
jenem računu, nad katerim bdi britanska vlada. 
Kupnina zaradi sankcij, ki so prizadele Rusijo in 
njene oligarhe, namreč še ne sme na račun Ro-
mana Abramoviča. Ta je leta 2003 Chelsea kupil 
za 190 milijonov funtov. Abramovič, ki se je o 
prodaji kluba pred leti z Boehlyjem že pogajal, 
je napovedal, da bo ves izkupiček namenil v do-
brodelne namene.
     Toda Ambramovič je zgodovina, njegov 
plemeniti namen pa na prihodnost evropskih 
prvakov iz prejšnje sezone ne bo vplival. Bolj 
pomembno je, da Chelseajevi novi lastniki na-
jprej utrdijo obe seniorski moštvi. Mimogrede, 
ženska ekipa Chleseaja je pred tedni postala nov 
angleški ligaški in pokalni prvak. Kadrovska 
krepitev še zdaleč ne predstavlja vseh nalog, s 
katerimi je zaposlena lastniška skupščina. Fi-
nančna stabilizacija kluba je prioriteta. Pod ta 
zamah sodijo tri konkretna operativna poglav-
ja: utrjevanje upravljalske strukture, vključno 
z morebitnimi imenovanji nove direktorske ek-
ipe, reševanje preostalih zaposlenih ter dogovor 
o t. i. zlati delnici ali o simbolnem lastniškemu 
deležu, ki naj pripada navijačem.

Če začnemo pri slednjem … Interes organi-
ziranih navijačev je pridobiti pravico do veta 
na izrazito sporne odločitve klubskega vodst-
va, ki bi lahko posegali v klubsko dediščino in 
kaj podobnega. V prvi vrsti gre za posvetoval-
no funkcijo, a vselej je ta še nekaj več. Zgleden 
dogovor z navijači je temeljni pogoj transparent-
nega delovanja klubskega menedžmenta. Vkl-
jučitev predstavnikov CST (Chelsea Supporters’ 
Trust) in CPO (Chelsea Pitch Owners) v upra-
vo predstavlja najbolj dragoceno zagotovilo za 
ohranjanje dobrega imena znamke.
    Zavoljo poslovodnega embarga, ki je Chel-
sea prizadel marca, so bili tedaj odpuščeni ne le 
prodajalci v klubski trgovini v kompeksu Stam-
ford Bridge, pač pa je takrat zastal tudi hišni 
medijski pogon – avtorskih videoposnetkov ali 
bolj zahtevnih animacij in grafi k Chelseajev 
pušeljc kanalov na družbenih omrežjih naenk-
rat ni več vseboval. Celo vzdrževanje domačega 
stadiona in vadbenega kompleksa v Cobhamu je 
bilo mestoma ohromljeno. 
    Nova Chelseajevi oblastniki morajo vzpo-
staviti pristen odnos s trenerskim zborom, ki 
so ga podedovali po Abramoviču. Tako trener 
moške članske ekipe Thomas Tuchel, kot njego-
va kolegica Emma Hayes, trenerka šampijonk, 
potrebujeta trdna zagotovila, da se bo njuno delo 
lahko nadaljevalo skladno z razvojem Chelsea-
jeve zmagovalne paradigme. Redkeje izpostavl-
jeni, a nič manj ključni član tria, ki skrbi za 
športne uspehe pri londonskih modrih je Neil 
Bath, vodja klubske akademije. Enako kot za 
trenerje velja tudi za izvršno direktorico Marino 
Granovskajo ter tehnično-tekmovalnega svetov-
alca Petra Cecha. 
     Abramovičeva zaupnica še iz časov začet-
nih vzponov ruskega energetskega konglomer-
ata Sibneft in Chelseajeva igralska legenda sta 
s spremembo lastništva naenkrat spet postala 
zamenljiva. In to kljub velikim uspehom in pozi-
tivnemu razpoloženju, ki sta ga v zadnjih petih 
letih ustvarila znotraj kluba in širše. Zato Rusin-
jo in Čeha navijaška baza Chelseaja brezpogojno 
časti. Kot potrjujejo najnovejši indici s Stamford 
Bridgea, je Todd Boehly odločen na vseh kl-
jučnih mestih zadržati vse strokovnjake. 
     Precej bolj kritični so formalni odnosih med 
klubom in igralci. Upravo čaka tudi lov na nove 
sponzorje, ki jih v teh ekonomsko zahtevnih 
časih ni na pretek. A več o tem v prihodnjem 
zapisu.

Modro plapolanje
Chelsea po lastniškem prevzemu 

Matjaž Ambrožič
foto: pxhere

“
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Chelsea po lastniškem prevzemu 
Nepremagljiva 

Ema
Slovenska boksarka Ema Kozin je v 
nemškem Aalnu postala svetovna prvakin-
ja v supervelterski kategoriji po verziji WBF 
po tem, ko je v boju za titulo premagala 
Madžarko Szilvio Szabados. 23-letna bok-
sarka je tako vpisala že 22. zmago v karieri 
ob samo enem porazu.

Ekipni 
veslaški uspeh

Slovenska mladinska veslaška reprezent-
anca je na evropskem prvenstvu v Var-
eseju dosegla lep ekipni uspeh s tremi 
uvrstitvami v veliki fi nale, s četrtimi mesti 
pa so najbolj navdušili Dremelj v enojcu 
ter Završnik in Brglez v dvojcu. Na severu 
Italije se bodo veslači ponovno zbrali čez 
dva meseca, ko bo na sporedu svetovno 
prvenstvo.

Prvo prvenstvo 
v Marseillu

Živa Lavrinc, Nino Batagelj in David Raz-
boršek so poskbreli, da je imela Slovenija 
sredi maja v Marseillu svoje predstavnike 
na prvem svetovnem prvenstvu v prostem 
letenju v vetrovniku za invalide. Slovenci so 
se na prvenstvo pripravljali v vetrovniku v 
Logatcu, na tekmovanju pa niso bili blizu 
medaljam.

Brdo začasni 
dom Ukrajincev

Ukrajinska moška nogometna reprezent-
anca, ki jo je vojna pregnala z domov, se je 
minuli mesec pripravljala na Brdu pri Kran-
ju. Priprave pri nas je omogočila UEFA, a 
nazadnje je Ukrajincem zmanjkalo nekaj 
športne sreče, da bi se uvrstili na letošnje 
svetovno prvenstvo v Katarju. 

Naj se 
začnejo igre!

Alžirski Oran bo med 25. junijem in 5. juli-
jem gostil sredozemske igre, kjer bo nas-
topalo 138 tekmovalk in tekmovalcev iz 
Slovenije. Na igrah, ki združujejo športni-
ke Sredozemlja, bo sodelovalo skupno 26 
držav iz Evrope, Afrike in Azije.
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>>> Volivci, ki so povečini glasovali 
za ne-janševe stranke, so ogorčeni – 
našteli so namreč kar 284 primerov, ko 
so predstavniki nove koalicije v predvo-
lilnih govorih uporabili zvezo »zavihali 
bomo rokave«, čemur pa je seveda sle-
dilo poletje, kjer rokavov ni tako pogos-
to videti. Groza je še toliko večja, ker je 
znano, da se gvantov oz. reklcev, v kat-
erih prednjači dr. Golob, sploh ne more 
in ne sme vihati, ker tega ne dopušča 
niti bonton. Osupli volivci od nove vlade 
zahtevajo, da se opredeli do glagola 
»vihati« in njegove uporabe v praksi, 
saj se že pojavljajo zlobne govorice, da 
bodo navzgor »zavihani« zgolj nasmeš-
ki volilnih zmagovalcev, vseh ostalih pa, 
kot ponavadi, navzdol. Kar bi bil pa res 
višek. PRESS 

>>> Volivci, ki so povečini glasovali  Volivci, ki so povečini glasovali 
za ne-janševe stranke, so ogorčeni – za ne-janševe stranke, so ogorčeni – 

Predvolilna prevara?

>>> Mednarodna federacija združenj 
gospodinj je sporočila, da so te v zadn-
jih dveh tisočletjih dodobra ponotranjile 
teren kuhinje, v zadnjih desetletjih pa tudi 
jedilnice in toaletne prostore. Po njihovih 
navedbah naj bi bile sedaj pripravljene na 
širitev v doslej njim še ne tako poznane 
prostore: garaže. Ena od predstavnic je iz-
javila, da so garaže »čudoviti kraj številnih 
razmetanih in umazanih predmetov, ki kar 
kličejo po redu, čistoči in lesku, pa tudi 
vonj bi se dalo popraviti.« Splošno svetov-
no ofenzivo pripravljajo jeseni. PRESS

Napačni 
pokojnik

>>> Domači psihoterapevti opažajo, 
da se je pri Slovencih pojavila nova 
oblika posttravmatske stresne motnje 
(angl. PTSD), ki jo sicer redno beležijo 
njihovi ameriški kolegi pri vojnih veter-
anih. Motnjo so opazili pri večjem šte-
vilu novinarjev in pri državljanih, ki so 
(preveč) kolesarili, njena glavna značil-
nost pa je, da kar ne morejo nehati 
protestirati proti Janševi SDS, čeprav 
se je ta poslovila z oblasti. Pojav so 
poimenovali PTSDS, zdravijo pa ga s 
predvolilnimi posnetki dr. Goloba in s 
terapevtskimi brcami v mrtvega konja. 
PRESS

>>> Na uredništvo Ropotala je prispelo 
obvestilo, da so migranti na Balkanski 
poti spremenili svojo taktiko. Namesto 

Na vrsti so garaže!

>>> Ljubljana se je končno približala primerljivim za-
hodnim državam. Za to so poskrbele nepremičnin-
ske razmere v Londonu, saj so popolnoma enake 
ljubljanskim. Sedaj lahko povprečen Londončan za na-
jemnino plača več kot tretjino svoje plače. Toliko kot 
ponosni Ljubljančani, posameznik pa celo do polovice 
svojega zaslužka. PRESS

Ljubljana je 
London!

>>> V torek se je na 
pokopališču sv. Ane 
zbrala velika množica 
ljudi, a so nekateri šli 
domov s precej dol-
gim nosom. Pričakovali 
so namreč, da se pod 
imenom pokojnika »B. 
Pahor« skriva nekdo 
drug. Ki je menda tudi 
Primorec. PRESS

v podvozjih vlakov in prenatrpanih kom-
bijih naj bi se sedaj čez schengensko 
mejo »švercali« v počitniških prikolicah 
Avstrijcev, Nemcev in drugih prebiv-
alcev razvitega severa, ki v tem času 
dopustujejo na manj razvitem jugu. 
Kot trdijo migranti, je tak prevoz veliko 
udobnejši, med dolgim potovanjem pa 
lahko malico shranjujejo tudi v hladilni-
ku. PRESS

>>> Milan Krek se še ne namerava 
posloviti od direktorskega stolčka pri 
NIJZ. Menda za to ni kriva Janševa 
direktiva, temveč njegova lastna vest. 
V svojem značilnem retoričnem slogu 
je povedal: »Moja vest je premočna, 
morda pa tudi ni. A ostajam neoma-
jen.« PRESS

 Domači psihoterapevti opažajo, v podvozjih vlakov in prenatrpanih kom-

EXS-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 17. 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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Naloži si mobilno aplikacijo in bodi na tekočem!

Tilen Javornik


