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ali hčerke nekdanje evropske poslanke Zofi je 
Mazej Kukovič v kabinetu predsednika vlade 
Janeza Janše leta 2012 in recipročno zaposlitev 
Maje Mikanec, partnerice Janševega sina Žana, 
v kabinetu Zofi je Mazej Kukovič. A ravno tu gre 
za seksistični ideološki proces, na katerega opo-
zarja Levica v svojem uradnem odzivu na očitke 
neprimernega kadrovanja: »To ni vprašanje nep-
otizma, temveč feminizma. Maja Tašner Vatovec 
je dolgoletna aktivna članica in soustanovitelji-
ca stranke, ne pa nekdo, ki bi bil vsiljen od zu-
naj preko vez. Prav je, da lahko tudi ona dobi 
priložnost, ne pa da ji je to onemogočeno zaradi 
statusa njenega moža.« Maja Mikanec, Janševa 
svakinja, je po stroki igralka, po drugi strani je 
Ina Mazej Kukovič diplomirana pravnica, Kat-
ja Mahnič pa je občinska svetnica. Kadrovanje 
torej ni črno-belo in ga je težko ocenjevati pre-
den so vidni rezultati dela. 
     Preusmerimo pozornost na kadre, ki ima-
jo zgodovino funkcionarskega delovanja, kot je 
recimo ministrica za notranje zadeve Tatjana 
Bobnar. Slednja kompetence za vodenje repre-
sivnega organa ima, saj je med decembrom 
2018 in marcem 2020 zasedala funkcijo gener-
alne direktorice policije. Vendar kompetentnost 
ne pove nič, če ne poznamo vsebine delovanja. 
    Bobnar napoveduje depolitizacijo policije in 
socialni dialog z zaposlenimi, v oči pa najbolj 
bode njeno delovanje na področju azilne poli-
tike, ko je v času svojega direktorovanja sis-
tematizirala ilegalno vračanje prosilcev za azil 
na Hrvaško, kjer se je dokazano in z vednostjo 
slovenske policije izvajalo sistematično nasil-
je in kršenje človekovih pravic, zaradi česar ni 
primerna za politično vodenje resorja, ki ima 
monopol nad nasiljem. 
     Podoben primer je Damir Črnčec, novi 
državni sekretar na ministrstvu za obrambo pod 
vodstvom Marjana Šarca. Črnčec je namreč 
med drugo Janševo vlado vodil agencijo SOVA. 
Položaj si je nemara zagotovil z izdatnim ude-
jstvovanjem v Odboru 2014, ki je pred ljubljan-
skim sodiščem zahteval izpustitev Janeza Janše 
iz zapora, ko je ta služil kazen zaradi korup-
cijske afere Patria. Medtem je Črnčec izdajal 
zaupne informacije o preiskovanju neonacis-
tičnih skupin v Sloveniji nikomur drugemu kot 
neonacistom pod vodstvom Andreja Okorna.
    Politično kadrovanje poteka tudi v drugi 
smeri – v odpuščanju. Najodmevnejši je primer 
direktorja NIJZ Milana Kreka. Če zanemarimo 
zmedeno in neuravnovešeno obvladovanje epi-
demije, je bilo že imenovanje sporno prav zaradi 
njegovega preteklega delovanja. Kot zaprisežen 
borec proti narkomaniji je predvsem na Pri-
morskem povzročil pravo epidemijo odvisnosti 
od metadona. Njegova zamenjava je tako up-
ravičena iz dveh smeri – ker je bil nastavljen na 
strokovni položaj zaradi političnega prepričanja 
in je bil ob tem nesposoben za opravljanje te 
funkcije. 
     Obrazec, ki smo ga vzpostavili za ocenjevanje 
primernosti političnega kadrovanja, naj ne služi 
za obračunavanje s političnimi nasprotniki, saj 
je politično kadrovanje, kljub temu, da preds-
ednik vlade Robert Golob deluje kot poslednji 
kadrovalec, stalnica parlamentarne demokraci-
je. Osredotočimo se torej na vsebino. 

Jaka Virant

Poslednji 
kadrovalec

Položaji, na katere kadruje vsakokrat-
ni zmagovalec volitev, se delijo na 

strokovne in politične. Meja je vidna le v 
teoriji, saj v praksi politično kadrovanje 
poteka v prid vsakokratni aktualni politični 
eliti, ki s tem posredno in neposredno vpli-
va na delovanje javnih institucij in nadzira 
potek dogajanja v družbi ter zasleduje 
svoje interese. 
     Takšno politično kadrovanje se zdi neetično, 
a to še ne pomeni, da ni v skladu z zakonoda-
jo. Kako sicer razlagati učinkovitost nameščan-
ja strankarskih članov ali simpatizerjev ob 
vsakokratni spremembi oblasti in neobstoj 
pravnega sankcioniranja takšnega kadrovanja? 
Temu pritrjuje Komisija za preprečevanje ko-
rupcije, ki zakonsko ureditev razume tako, da 
je edino sporno kadrovanje takrat, ko politični 
nameščenci ali nameščenke ob koncu mandata 
pridobijo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen 
čas. Edine sankcije za koruptivno politično 
kadrovanje se torej podeljujejo po politični – 
to je volilni – poti, ko volivci kot enega od de-
javnikov njihove odločitve ocenjujejo tudi prim-
ernost kadrovanja aktualne oblasti. 
    Primernost kadrovanja tako lahko ocenimo 
le v posameznih primerih in ne na splošno, 
kar izključuje klasični zagovor koruptivne-
ga političnega kadrovanja: »saj so vsi delali 
enako.« Seveda se mora vsak politični funkcio-
nar obkrožiti z ljudmi, ki jim zaupa. To velja v 
polju podjetništva, v polju politične oblasti le 
delno – država namreč ni podjetje in ne zasledu-
je tržnih, temveč politične interese, interese vo-
livcev, če hočete. 
     Preizkusimo se torej v ocenjevanju primer-
nosti posameznih najbolj odmevnih kadrovanj. 
Na desnem delu slovenske twittosfere je na-
jmočneje završalo ob zaposlitvi Maje Tašner Va-
tovec kot vodje kabineta na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki 
ga vodi koordinator stranke Levica Luka Mesec. 
Twitteraši in njihovi politični idoli, po večini 
iz SDS, ji očitajo zakonsko zvezo s poslancem 
Levice Matejem Tašnerjem Vatovcem, češ da 
je službo dobila izključno zaradi te zveze. Ob 
tem vztrajno ignorirajo dejstvo, da je Tašner Va-
tovec soustanoviteljica stranke Levica in je do 
razkola med Levico Istra in koprskim županom 
Alešom Bržanom opravljala funkcijo podžupan-
je Mestne občine Koper, kar verjetno izkazuje 
njeno kompetentnost za vodenje kabineta minis-
tra. Njen primer se največkrat primerja z zapos-
litvijo Katje Mahnič v poslanski skupini SDS, 

NAMESTO UVODNIKA

“

ujeto v mrežo
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Kup 
poročil

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

“

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.

Po skoraj mesecu in pol, odkar so 
poslanske klopi zasedli novi 

izvoljenci ljudstva, se delo v 
parlamentu počasi utirja v 
ustaljene tirnice.
    Nekateri opozicijski poslanci vladni koaliciji oči-
tajo, da državni zbor še vedno nima terminskega 
programa dela, ki ga sprejema kolegij predsednice 
državnega zbora. Ta bi določil razpored dela za en 
mesec vnaprej in seznam aktov, ki jih bi poslanci 
obravnavali. Navkljub temu so sklicane prve redne 
seje nekaterih delovnih teles. Na njih sicer večino-
ma ne bodo obravnavali novih zakonov, ampak se 
predvsem seznanjali z različnimi poročili.
   Prvič se bodo tako na rednih sejah sestali člani 
odborov za delo, izobraževanje, pravosodje in kul-
turo. Prvi bodo imeli na mizah več poročil zagov-
ornika načela enakosti Mihe Lobnika, med dru-
gim o položaju transspolnih oseb v pravnem in 
medicinskem postopku potrditve spolne identitete. 
V njem ministrstvu za delo predlaga, da pripravi 
predlog ustrezne zakonodaje, ki bo transspolnim in 
interspolnim osebam omogočil pravno spremembo 
spola na podlagi samoopredelitve in možnost izbire 
tretje, nevtralne možnosti pri označevanju spola.
     Na odboru za izobraževanje, znanost, šolstvo 
in šport bodo poslanci svoj čas lahko izkoristili 
za poglobljeno debato o uvedbi dodatnih gibal-
nih dejavnosti v okviru bele knjige o športu, ki 
jo je pripravila Evropska komisija. Ta opredel-
juje nekatere izzive evropskega športa, kot ga 
Komisija poimenuje v knjigi. Šport defi nira kot 
vse pogostejši socialno-gospodarski pojav, ki 

pomembno prispeva k strateškim ciljem Unije.    
     V beli knjigi resda prepozna problem rasizma in 
nasilja v športu, a hkrati kot cilj evropskega špor-
ta neokolonialistično opredeljuje »širjenje naših 
vrednot v druge dele sveta.« Odbor za kulturo 
bo obravnaval letno poročilo Slovenske tiskovne 
agencije, za katerega pred manj kot letom dni po 
vladni odtegnitvi zakonsko določenega fi nanciranja 
ni bilo jasno, ali bo še imel o čem poročati. Tudi 
člani pravosodnega odbora se bodo prebijali skozi 
kup različnih poročil o delu tožilstva in Komisije 
za preprečevanje korupcije. 
      Pred parlamentarnimi počitnicami si predsed-
nik vlade Robert Golob želi tudi sprejetje zakona 
o reorganizaciji vlade. Zaradi vložitve predloga za 
posvetovalni referendum s strani največje opozici-
jske poslanske skupine SDS to do sedaj ni bilo 
možno. V skladu s parlamentarnim postopkom 
mora od vložitve referendumskega predloga do 
glasovanja o njem miniti najmanj en mesec, v tem 
času pa državni zbor ne more odločati o tematiki, 
ki se nanaša na referendumsko vprašanje. 
     Predlog referenduma so na odboru za notran-
je zadeve zavrnili že v ponedeljek, na plenarnem 
zasedanju pa dan kasneje. Nova razdelitev resorja 
naj bi povzročila kar nekaj dodatnega dela, kot so 
odstopi nekaterih sedanjih ministrov in ponovna 
zaslišanja v parlamentu. 
     Po besedah vladnih predstavnikov bodo na ta 
način ministri lahko izkazali svojo vsestranskost 
in poznavanje različnih področij, po besedah Slov-
enske demokratske stranke pa so sami z referen-
dumskim predlogom želeli vladi le pomagati.

So ženske lahko kaj drugega 
kot njihove maternice? Protest 
Aleša Primca za bogvedi kaj v 
Ljubljani -  Miša, Ljubljana

V Šobcu imajo lame! Nejc

Prijazen pozdrav iz plaže 
pri izolskem Svetilniku - 
Lenart, Ljubljana

Prva kolesarska ulica v Ljubljani, 
zraven Cukrarne - Aleks, Ljubljana

Radovljica napoveduje prihodnost - Klara, M. Sobota
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Izolska javnost je nestrpno pričak-
ovala stališče KPK v zvezi s proda-

jo občinskega zemljišča ob Južni 
cesti v Izoli, ki je pristalo v rokah 
ruskega poslovneža Kopilovicha 
oziroma njegovega podjetja Pro-
jekt 2020, d. o. o. 
   Naj spomnimo, da je to zemljišče občinska 
uprava Izole z nezakonito dražbo prodala g. Ko-
pilovichu kot edinemu ponudniku krepko pod 
tržno ceno. Za povrh vsega je to storila s proda-
jno pogodbo, ki jo je nekdo z občine ponaredil in 
tako jo je župan Markočič podpisal brez soglas-
ja občinskega sveta. Zaradi zgoraj navedenega je 
primer romal na KPK, ki je v zvezi s tem izdala 
tudi navodilo Nadzornemu svetu občine Izola, o 
katerem javnost ni bila obveščena.
    Ker je s to informacijo takrat poleg njega raz-
polagal zgolj nadzorni odbor občine, je župan 
Markočič izkoristil priložnost in Občina Izola 
je na svoji spletni strani (z objavo z dne 30. 3. 
2022) zavajala javnost glede ugotovitev komisi-
je z zapisom, da »KPK v postopku v povezavi s 
prodajo oziroma menjavo nepremičnin Občine 
Izola ter drugimi očitki, vezanimi na ravnanja 
Občine Izola in njenih funkcionarjev« ni zazna-
la kršitev. Večino javnosti so te besede pomirile, 
saj so jim v odsotnosti drugih informacij verjeli. 
Pri Megafonu smo uspeli pridobiti preverjene 
informacije o tem, da je občina lagala javnosti. 

    Navajamo bistveni del  dokumenta KPK, ki 
ga je občina skrila pred javnostjo: “Komisija je 
v zvezi z obsegom besedila, ki ga mora potrdi-
ti občinski svet, pridobila mnenje Ministrstva 
za javno upravo, Direktorata za stvarno pre-
moženje, ki je v dopisu podalo mnenje, da se 
lahko pravni posel sklene le z vsebino, kakršno 
je potrdil občinski svet, ter v primeru nak-

nem odboru zaradi imenovanja nadomestnih 
članov večino že predstavljali županovi ljudje. 
Po informacijah, ki smo jih pridobili na Mega-
fonu, je član iz vrst županove stranke (DeSUS) 
predlagal, naj nadzorni odbor ne ukrepa v zvezi 
z dopisom KPK, temveč naj zadevo, ker nad-
zorni odbor ne razpolaga z izvodom pogodbe, 
prepusti občinskemu svetu. Torej: predlagal je, 
naj nadzorni odbor ignorira KPK s pojasnilom, 
da nadzorni odbor tako ali tako nima izvoda po-
godbe, ker mu ga občina ne izroči, in zato ne 
more preveriti točnosti navedb KPK o ničnosti 
te pogodbe. 
    Očitno želi župan Markočič ugotavljanje 
ničnosti preseliti v občinski svet, katerega delo 
med poletnimi meseci in v času letnih dopus-
tov ne bo pod drobnogledom javnosti – to pa so 
okoliščine, v katerih lahko občinski svetniki, ki 
Markočičevim rabotam s strumnim dviganjem 
rok na sejah krijejo hrbet že štiri leta, omogo-
čijo, da to neopazno storijo še enkrat. Zato v 
primeru prenosa zadeve na občinski svet ne gre 
pričakovati, da bi omenjeni svetniki zaščitili 
občinski interes in izničili nezakonito prodajo 
občinskega zemljišča po prenizki ceni. 
     Če svetniki z odločitvijo vseeno preseneti-
jo in ugotovijo ničnost pogodbe, se odpira 
možnost, da javnosti dokažejo, da so mislili res-
no, ko so pred referendumom o Izolskem OPN 
obljubljali gradnjo neprofi tnih stanovanj, vrtca 
in doma starejših občanov – kajti to bo idealna 
priložnost, da svoje obljube realizirajo na zem-
ljišču, ki bo vrnjeno občini. Seveda le, če so z 
obljubo mislili resno in jim ni služila zgolj kot 
poskus ubranitve OPN-a, ki je bil pisan na kožo 
izbranim posameznikom in ne celotni Izoli ter 
kot tak zavrnjen na referendumu. 

Ur.
foto: Pia Nikolič

LOKALNO

Komisija za preprečevanje korupcije: 

»Pogodba občine Izola, s katero je 
podjetju Projekt 2000 prodala 

zemljišče ob Južni cesti, je nična«

nadne spremembe katerekoli določbe pravne-
ga posla ne gre več za isti pravni posel. Min-
istrstvo je nadalje še pojasnilo, da v kolikor se 
besedilo pravnega posla v kateremkoli delu v 
nadaljevanju spremeni, mora organ, odgovor-
en za izvrševanje proračuna občine pridobiti 
soglasje občinskega sveta s spremenjenimi be-
sedili pravnega posla. Glede na podano mnen-
je Ministrstva za javno upravo, Direktorata 
za stvarno premoženje, bi bilo v konkretnem 
primeru prodaje nepremičnine pred podpisom 
pogodbe potrebno ponovno pridobiti mnenje 
občinskega sveta občine Izola, vendar to ni 
bilo storjeno, tako da je pogodba po mnenju 
komisije skladno s šestim odstavkom 29. člena 
ZSPDSL-1 NIČNA.«

Stališče KPK je jasno in nedvoumno. Nesporno 
je, da je pogodba o prodaji občinskega zemljišča 
ob Južni cesti podjetju ruskega poslovneža nič-
na, kar nesporno pomeni, da mora župan sproži-
ti postopek ugotavljanja ničnosti te pogodbe, 
kupec mora zemljišče vrniti občini, občina pa 
njemu kupnino. 

Kako je županu uspelo pred javnostjo skriti 
ta dokument KPK?

Komisija za preprečevanje korupcije je 17. 
marca letos Nadzornemu odboru občine Izola 
poslala dopis, s katerim ga je obvestila, da je 
omenjena pogodba nična in ga v zvezi s tem 
pozvala, naj prične s postopkom ugotavljanja 
ničnosti pogodbe. Glede na to, da so predstavni-
ki izolske opozicije, s tedanjim predsednikom 
nadzornega odbora na čelu, že protestno odsto-
pili, z dopisom KPK niso bili seznanjeni – ko 
je dopis KPK prispel do občine, so v nadzor- “

EKSKLUZIVNO
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“

Člani krajevne skupnosti Koper 
Center so se v torek, 21. junija 

letos, protestno zbrali na gradbišču 
Levji grad, kjer je podjetje Grafi st 
ob aktivaciji gradbišča posekalo 
številna stara drevesa – 
več desetletij stare borovce, 
ciprese, akacije in bore. 

PROTESTNO IZJAVO KS KOPER CENTER 
NAVAJAMO V CELOTI:

       »Zgroženi nad barbarskim žaganjem dreves 
na robu mestnega jedra odločno protest-
iramo! 
    Brezvestno podjetje lokalnega gradbinca, ki 
sicer ima (10 let stara) dovoljenja, razkriva vso 
bedo, neznanje in kaos upravljanja z mestom, 
ki ječi pod posledicami investicijskega krimi-
nala v preteklosti. Pozivamo trenutnega upravl-
javca, da stori vse, da se škodljivo poseganje v 
prostor v Kopru konča! 
     Pozivamo tudi Mestno občino Koper, vse 
ustanove, nadzorne organe, ki posredno ali 
neposredno odločajo o rabi prostora, naj dos-
ledno upoštevajo kulturno dediščino mesta 
in potrebe meščank in meščanov, ker prostor 
v katerem živimo pomembno vpliva na naše 
počutje, zdravje, zadovoljstvo, varnost in us-
pešnost. 
     Zato prostor v mestu, predvsem v starem 
mestnem jedru, ne more biti razumljen izkl-
jučno kot tržno blago.«

V Kopru protest 
proti barbarskemu 
žaganju dreves

Ur.
txt&foto

     Na protestu so prebrali protestno izjavo, v kateri so opozorili 
na »brezvestno početje lokalnega gradbinca, ki sicer ima (10 let 
stara) dovoljenja,« ter vse relevantne sogovornike pozvali k dos-
lednemu upoštevanju kulturne dediščine mesta ter potreb občank 
in občanov.
     Naj spomnimo: projekt izgradnje poslovnih prostorov je grad-
beni otrok nekdanjega župana Popovića in podjetja Grafi st, ki 
sta si na tem območju zamislila gradnjo osem-etažne poslovne 
soseske, ki bi jo pozneje, zakonskim omejitvam navkljub, še 
med gradnjo prekategorizirali v stanovanjsko. Trenutna občinska 
oblast z Bržanom na čelu gradnji tako visokih objektov v star-
em mestnem jedru sicer nasprotuje in v okviru svojih pristojnosti 
ne dovoljuje tako visoke gradnje. Toda v konkretnem primeru na 
sam projekt MO Koper nima možnosti vpliva, saj je zanj že v 
preteklosti, v Popovićevem času, bilo pridobljeno in aktivirano 
gradbeno dovoljenje. Na občini se zavedajo pomena dreves za 
kakovost naših življenj in za samo lokalno okolje, zato so samo 
v lanskem letu v občini zasadili preko 300 dreves, k čemur lahko 
prištejemo še nekaj več kot 200 dreves, ki jih je občina zasadila 
letos ob urejanju parkov in nekoč degradiranih območij kot je tisto 
ob ustju Badaševice.
     Ob tem je zanimiva vloga nekdanjega župana Popovića, ki 
je vodil občino, ko je le-ta Grafi stu pomagala priti do lastništva 
nad območjem Levji grad in pri pridobivanju potrebnih soglasij in 
dokumentov za izdajo gradbenega dovoljenja. Čeprav je Popović 
še pred kratkim organiziral referendum, na katerem se je poskusil 
predstaviti kot velik ekolog in ljubitelj narave, so minuli četrtek 
tudi na podlagi njegovih soglasij delavci Grafi sta posekali več 
starih dreves, ki dajejo senco edinemu zasenčenemu mestnemu 
parku z otroškimi igrali, ki je namenjen tudi gibalno oviranim 
otrokom. V sklopu gradnje bo Grafi st iz javnega parka odstranili 
tudi dvoje namenskih igral.

Bivši župan 
Popović in 
bivša 
drevesa
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Nove površine za 
         olimpijske discipline

»Nismo več samo neka subkul-
tura, uporniki, ampak je BMX 

zdaj tudi uradno olimpijski šport.«
     V začetku letošnjega leta so v Kopru, po 
več kot desetletni sagi, na zelenici pred olimpi-
jskim bazenom na Bonifi ki otvorili novi sodob-
ni skate park, namenjen rolkarjem, BMX kole-
sarjem, akrobatskim rolarjem ter kotalkarjem. 
Novi skate park se razprostira na nekaj manj 
kot 1000 kvadratnih metrih površine, razdel-
jen je na tri sekcije in bo z različnimi elementi 
omogočal tudi organizacijo državnih in medn-
arodnih tekmovanj. Čeprav smo v Kopru že 
imeli skate park in navkljub temu, da to ni edi-
ni skate park na obalnem območju, je vendarle 
najsodobnejši in edini ustreza vsem sodobnim 
normativom takšne konstrukcije. O dolgolet-
ni sagi pridobivanja skate parka, o rolkanju in 
BMX kolesarjenju, o samem parku in njegovi 
izvedbi ter o uvrstitvi rolkanja kot olimpijskega 
športa smo se pogovarjali z Aljažem Jermanom, 
predsednikom društva Obala Riders in z Jakom 
Miklavčičem, tajnikom in vodjem sekcije za 
BMX kolesarje pri omenjenem društvu.

Kako je sploh prišlo do izgradnje skate par-
ka?
Današnji skate parka je pravzaprav plod ini-
ciative rolkarjev, BMX kolesarjev, rolerašev 
in ostalih uporabnikov tovrstne infrastrukture, 
pravzaprav vseh, ki so skate park pred več kot 
desetletjem že imeli in ga tudi izgubili. Na 
srečo smo po več kot desetletnem opozarjanju 
na problem pomanjkanja skate parkov končno 
naleteli na posluh pri pristojnih.

Omenila sta, da je skate park že obstajal v 
Kopru, omenila sta tudi, da ste šele sedaj 
naleteli na posluh  oblasti. Ali to pomeni, 
da občina ni sodelovala pri izgradnji in 
vzdrževanju takratnega skate parka?  Za-
kaj pravzaprav se tistega parka ni obdržalo 
in primerno vzdrževalo?
Najprej je treba poudariti, da je bil prejšnji skate 
park narejen po popolnoma drugih standardih. 
Takratni skate park je bil postavljen na asfaltni 
ploščadi, kjer so bili nameščeni premični ob-
jekti iz železne konstrukcije, lesenih vezanih 
plošč in pločevine, kar pomeni, da je bil pod-
vržen vremenskim vplivom. Taki objekti pa 
zahtevajo nenehno vzdrževanje in popravljanje. 
Druga stvar, ki jo je potrebno izpostaviti, je ta, 
da so oziroma smo takratni skate park zgradili 
in vzdrževali sami uporabniki parka, z lastnim 

Jan Bednarik
foto: Martin Agostini Pregelj 

LOKALNO

delom in z lastnimi prispevki. Kar pa na dolgi 
rok ni vzdržno. Leta 2009 je bila tako huda tra-
montana, da je premične elemente razmetalo po 
skateparku in jih polomilo. Ker so bili elementi 
uničeni in niso več izpolnjevali niti minimalnih 
varnostnih normativov, jih je občina leta 2011 
tudi odstranila. 

Ni namestila nadomestnih? 
Ne, kot povedano, objekte je občina odstranila, 
sicer z obljubo, da bomo v roku enega leta dobili 
nadomestne objekte ampak od obljube je ostala 
žal samo … obljuba. Sicer je občina celo nekaj 
prispevala za vzdrževanje parka, vendar so bili 
ti prispevki bolj kot ne simbolični. Na njeni stra-
ni bi morala bit skrb za vzdrževanje in varnost 
objektov. Sploh glede na to, da smo sam skate 
park zgradili prostovoljci in smo s tem občini 
prihranili precejšen del vložka, bi lahko vsaj pri 
vzdrževanju občina bolj pomagala. 

Prejšnji župan je svojo politiko vendar gradil 
tudi na mladih, na tem, da jim omogoča 
udejstvovanje na raznih področjih.
Sami žal teh izkušenj nimamo, prej obratno. Kot 
že rečeno, na to problematiko smo občino več 
kot desetletje nenehoma opozarjali in smo ved-
no naleteli na gluha ušesa. Domnevamo, da so 
bile takrat prioritete drugje.  

Kako pa ste delovali v tem vmesnem obd-
obju, po odstranitvi skate parka do sedaj, 
ko je končno zgrajen novi?
Društvo je navkljub pomanjkanju ustrezne in-
frastrukture ostalo dejavno. Tako smo organi-
zirali razne ulične dogodke, na primer v okviru 
Oživele ulice, organizirali razne dogodke, tudi 
v ostalih obalnih občinah, razna tekmovanja, in 
podobno. Tudi grajenju parkov na prostovoljni 
bazi se nismo odpovedali. Tako je bil zgrajen 

skate park v takratni avtonomni coni Inde, ki 
ga sedaj, ko je Inde pristal v zasebnih rokah, ni 
več, in pa skate par Bali na Markovcu. Tudi tega 
smo gradili prostovoljci društva, drži pa, da smo 
zanj na razpisu pridobili tudi občinska sredstva. 
Sicer je slednji nastal na nekdanjem balinišču 
in z dovoljenjem tamkajšnje lokalne skupnosti 
o uporabi področja nekdanjega balinišča, seve-
da pod pogojem, da ohranjamo red in čistočo. 
Ampak ponovno, takšni skate parki ne ustrezajo 
normativom in so bolj primerni za vadbo kot kaj 
drugega.

Kaj se je pa sedaj spremenilo, da ste 
vendarle dobili skate park?

Aljaž Jerman, predsednik društva Obala Riders
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takrat še ni uradno priznano kot šport, okoli 
tega pa nastane močna subkultura, povezana 
tudi s slogom oblačenja, glasbe in podobnega. 
V pomanjkanju primerne infrastrukture, kar je 
pač za tisti čas logično, se rolkanje udejstvuje 
v urbanem okolju, kjer se za izvajanje trikov 
uporablja urbana infrastruktura, od stopnic, klo-
pi, bankin in tako dalje. Kasneje pride tudi do 
razvoja skate parkov, ki pa pravzaprav imitirajo 
infrastrukturo iz urbanega okolja. Tudi razvoj 
BMX koles v bistvu sledi razvoju skate parkov 
in tako ta postajajo vedno bolj prilagojena za iz-
vajanje raznih trikov. Sama uvrstitev omenjenih 
disciplin na olimpijske igre pomeni nekakšno 
priznanje. Nismo več samo neka subkultura, 
uporniki, ampak je to zdaj tudi uradno olimpijs-
ki šport. Slednje pomeni, da lahko pričakujemo 
večjo podporo občinskih in državnih oblasti pri 
razvoju obeh disciplin, boljše razumevanje jav-
nosti in tudi povečano zanimanje za ti disciplini. 
Zadnje recimo že zaznavamo tudi pri poveča-
nem številu članstva v našem društvu.

Pa je skate park dostopen vsem? Obstajajo 
kakšne omejitve?
Skate park je seveda dostopen vsem, ki ga želijo 
uporabljati, ampak morajo upoštevati pravila in 
kodeks obnašanja. Sam skate park je primeren 
za rolko, BMX kolesa, rolerje in kotalke, defi n-
itivno pa ne za skiroje. Tu je večplastna prob-
lematika. Kot prvo, sama struktura skiroja ni 
primerna za objekte v parku, le-ti imajo majhna 
kolesa in veliko medosno  razdaljo, so običajno 
kovinski, kar posledično povzroča poškodbe na 
objektih. Tako poškodovani objekti pa niso več 
primerni niti varni. Drugi problem je ta, da je 
večina uporabnikov skirojev mladih, ki niti še 
ne razumejo pravil skate parkov, kar lahko hitro 
privede do medsebojnega križanja in posledič-
no do trka med uporabniki. Sicer pa se zaveda-
mo, da tudi oni potrebujejo svoj prostor, prav 
zato smo jim namenili skate park Bali, kjer se 
poškodbe na objektih lahko hitreje in dosti cene-
je sanirajo. Vendarle so objekti v novem skate 
parku betonski in njihova sanacija je mnogo tež-
ja. Sicer pa upamo, glede na to, da ti disciplini 
pridobivata na pomenu, da se bo v prihodnje 
gradilo več takih in podobnih parkov, ki bodo 
namenjeni posamezni disciplini, tako kot je to 
že standard v tujini.

Prej sta omenila, da ste organizirali tudi 
razne dogodke in tekmovanja tudi v drugih 
občinah. Koliko skate parkov sploh je na 
obali?
Če ne upoštevamo skate parka Bali, ki smo 
ga zgradili in ga tudi vzdržujemo prostovoljci 
društva, so poleg novega na Bonifi ki še dva, v 
Izoli in Luciji. Je pa na žalost edini primeren 
in varen ta na Bonifi ki. Skate park v Luciji je 
neprimeren zaradi same gradnje, ki so jo izva-
jali gradbinci, nevešči take gradnje, ta v Izoli pa 
ima na asfaltni podlagi premične objekte, torej 
objekte iz vezanih plošč, zato je vprašljiva tudi 
varnost uporabe takih objektov. Primeren skate 
park, ki izpolnjuje vse normative, je samo ta na 
Bonifi ki. “

Na kratko? Menjava oblasti. Pravzaprav so se 
takoj, ko je prišel novi župan, začeli dogajati 
premiki. Iz občine so prepoznali našo prob-
lematiko in sami pristopili do nas. Z občino smo 
tokrat takoj vzpostavili dialog in začeli sodelo-
vati – tu poudarjam pojem sodelovanja. Nam-
reč, novi park je rezultat sodelovanja občine in 
bodočih uporabnikov parka, pri čemer nas je 
občina jemala kot enakovredne partnerje in so 
tako upoštevali vse naše predloge o tem, kako 
naj bi park izgledal, kako naj bo grajen, na kaj 
je potrebno paziti pri sami gradnji objektov 
in podobno. V ta namen smo v društvu Oba-
la Riders skupaj z občino in Centrom Mladih 

Koper izvedli dve javni delavnici, kjer je lahko 
sodeloval vsak, ki je želel in predlagal svoje vi-
denje končnega izgleda parka. Sploh nas veseli, 
da je občina projekt skate parka takoj prepozna-
la kot prioriteto, sej se takšni projekti po najinih 
izkušnjah izvajajo šele tik pred volitvami, tokrat 
pa so se že prej. Še najtrši oreh pri vsem skupaj 
so bili projektanti oziroma gradbeni izvajalci.

Kako pa to?
Za grajenje tako specifi čne infrastrukture, ki 
ustreza vsem normativom, je potrebno imeti 
izkušene izvajalce, ki to vrsto športa razumejo, 
takih pa manjka. V svetu sicer so specializirane 
ekipe gradbenikov prav za tovrstno gradnjo, 
ampak pri nas razen posameznikov takih ekip 
ni. Ključno pri tem, da imamo sedaj sodoben 
skate park, ki ustreza vsem normativom, je var-
en in primeren tudi za tekmovanja, tako tista na 
državni ravni kot tista na mednarodni, je sodelo-
vanje projektantov in nas uporabnikov, sploh pa 
upoštevanje naših predlogov in pripomb.
Torej je končni izdelek zadovoljiv?

Zelo. Upoštevane so bile praktično vse naše 
pripombe in predlogi, gradnja je bila izvedena 
profesionalno, objekti so dovolj raznoliki in 
varni, tudi razporeditev parka je primerna. Tu 
imava v mislih predvsem to, da je razdeljen na 
več sekcij z različnimi težavnostnimi stopnja-
mi, kar omogoča uporabo parka tako izkušenim 
kot začetnikom, ki jih tovrstni športi zanimajo. 
Sicer bi si želeli nekoliko večjo površino kot jo 
imamo, ampak je tukaj nastal problem hitrosti 
pridobivanja gradbenih dovoljenj, zato smo se 
skupaj z investitorjem, torej občino, odločili za 
nekakšen kompromis in v izogib predolgega 
čakanja zgradili nekoliko manjši park, kot bi si 

želeli. Smo se pa z občino dogovorili, da bo v 
prihodnje mogoče park še širiti. Tudi zato ima 
park na eni strani, lahko bi rekli, odrezan rob, 
ki omogoča nadaljevanje oziroma širitev parka 
v prihodnje.

Slednje me je predvsem zanimalo v kon-
tekstu umestitve rolkanja kot olimpijskega 
športa. Prvič se je pojavil na zadnjih letnih 
olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021. Tudi 
BMX se je, čeprav je možno v disciplini kros 
nastopati že od leta 2008, v disciplini pros-
tega sloga (freestyle) uvrstil šele na zadnje 
olimpijske igre. Kaj pravzaprav uvrstitev na 
olimpijske igre pomeni za vajini disciplini? 
Najprej je potrebno razumeti kontekst nastanka 
teh disciplin. Rolkanje se porodi pravzaprav iz 
surfanja. V sedemdesetih oziroma osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja je Kalifornijo pestila 
huda suša, ni bilo valov in tako so surferji iska-
li nekakšno alternativo. To so našli v izsušenih 
bazenih, katerih oblika dna je oponašala valove. 
Iz tega se nekako rodi moderno rolkanje, ki pa 
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davka. Večji del sredstev je mestna občina Ko-
per namenila iz proračuna, približno 770 tisoč 
evrov pa je bilo nepovratnih evropskih sredstev 
iz naslova Celostnih teritorialnih naložb.
    Ni pa s tem konec naložb, saj je župan v 
svojem nagovoru napovedal vsaj še dve: ureditev 
bližnjega kopališča v Žusterni ter že pozabljen 
in sedaj ponovno obujen projekt dvigala na Mar-
kovec. 

KOPER - Odprtje kopalne sezone v 
novem obmorskem parku v Žuster-
ni je zaznamovalo pestro dogajan-
je, od ponudbe vodnih aktivnosti 
v okviru Centra vodnih športov in 
aktivnosti Active Koper do večerne-
ga nastopa raperja Boštjana Nip-
iča Nipkeja in akrobatske skupine 
Dunking Devils.
     Dogajanje v okviru odprtja se je začelo že 
zgodaj popoldne, tako so se obiskovalci lahko 
brezplačno preizkusili v SUP-anju, vožnji s ka-
jakom in pedalini, kasneje pa še v tekmovanju 
štafet z vodnimi plovili. Večerno dogajanje se 
je nadaljevalo z nagovorom župana občine Kop-
er Aleša Bržana, nastopom akrobatske skupine 
Dunking Devils, ki so s svojim nastopom pre-
mikali meje mogočega pri zabijanju na koš, kar 
je pritegnilo precej navdušencev, od najmlajših 
pa do tistih nekoliko starejših, zaključilo pa se je 
z raperskim nastopom priljubljenega glasbenika 
Boštjana Nipiča - Nipkeja.  
     Sicer je otvoritev novega obmorskega parka, 
postavljenega na nekdaj degradirano območje 
med ustjem Badaševice in Žusterno, že druga 
otvoritev parka v kratkem obdobju. Nekaj manj 
kot mesec dni nazaj je premierno odprtje doživ-
el tudi Muzejski park, ki je pravzaprav neka-
kšen hibrid med parkom in trgom. Oba parka, 
tako Muzejski kakor Obmorski, pa imata skup-
no točko. Na področju današnjih parkov so bili 
prvotni načrti namreč drugačni. Kjer je danes 
Muzejski park je bil sprva predviden poslov-
no-stanovanjski kompleks, na področju novega 
obmorskega parka pa privezi za marino. Pri 
obeh je na koncu prevladala logika »človek pred 
kapitalom« in tako sta nastali dve zeleni površi-
ni, namenjeni vsem. 
   Sicer je končna podoba novega obmor-
skega parka sodobna, s prostrano zelenico in 
tremi urejenimi prodnatimi dostopi do morja, 
zasajenimi približno dvestotimi drevesi različnih 
vrst ter številnimi grmovnicami in trajnicami. 
Skozi celoten park je speljana sprehajalna pot, 
opremljena z betonskimi klopmi in drugo sod-
obno urbano opremo. Obiskovalcem parka bodo 
na voljo brezplačne sanitarije, bogata gostinska 
ponudba, v neposredni bližini pa deluje tudi 
center vodnih športov, ki bo tistim naveličanim 
poležavanja ponujal različne vodne aktivnosti.
      Naložba v ureditev območja, sprva predv-
idenega za lastnike privezov, je veljala za eno 
zahtevnejših in fi nančno obsežnejših. S pren-

Otvoritev novega 
obmorskega parka

LOKALNO

Tekmovanje v vožnji s kajaki

“

Jan Bednarik
foto: Martin Agostini Pregelj 

ovo je občina pričela že v začetku leta 2019.   
Tako je najprej premestila obstoječi skalomet, 
v povprečju za 30 metrov stran od obale, ter 
uredila nasip do višine 0,5 metra nad morjem, 
ki ga je leto kasneje zvišala do končne višine 
2,8 metra in s tem zagotovila ustrezno poplavno 
varnost. Sledila je dokončna ureditev skalnate-
ga dela obale, kjer je postavila velike betonske 
plošče, na dveh mestih pa oblikovala manjše 
zalive s prodnatimi dostopi do morja. Vrednost 
celotne ureditve, ki je bila razdeljena v tri etape, 
je znašala nekaj manj kot 3,7 milijona evrov brez 

Nov obmorski park

Pogled na piedestal s Koprom v ozadju
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KULTURNI 
NAPOVEDNIK

Dunking Devils

Eden novoustvarjenih zalivov

Nipke med nastopom

Tekmovanje v vožnji s pedalini

Nagovor župana Kopra Aleša Bržana

26. 6., 19.00, Izola, Park Pietro Cop-
po 
Palčica / Gledališka predstava za otroke
Gledališka predstava o pogumu in pravi ljubezni, ki 
reši vse. 

29. 6., 20.30, Izola, Park Pietro 
Coppo
Jure Lesar duo / Koncert
Jure Lesar je svojevrsten umetnik, ki z občutkom 
preplete neposreden kitarski zvok z besedili, ki se 
gibljejo v polju njegovega življenja. 

29. 6., 20.00 in 22.00, Avditorij Por-
torož
Jazz festival Piran/Portorož: 
Bossa de Novo (20.00), »Ivá n Meló n« Lewis (22.00) 
Koncert popularne brazilske glasbe in afro-kuban-
skega jazza.

30. 6., 20.00, Koper, Libertas
Razstava 35 let Galerije Insula
Pregledna skupinska razstava preko petdesetih 
likovnih umetnikov, ki so oziroma še delujejo na 
prostoru slovenske Istre. Razstava bo na ogled 
do 27. 08. 2022, po urniku: sreda, četrtek, petek, 
sobota med 19.00 in 22.00 uro (ter po dogovoru).

1. 7., 21.00, Izola, Hangar bar
AKA Neomi / Koncert
Koncert slovenske pop skupine.

3. 7., 21.30, Izola, Letni kino 
Arrigoni
Gibonni / Koncert

6. 7., Pokrajinski arhiv Koper
Poletje z biseri: Lačni Franz 
in poslovilni koncert
Koncert legendarne rockerske skupine.

7. 7., Pokrajinski muzej Koper
Jazz Ethno Funky Festival – JEFF 2022
Festival JEFF je sklop koncertov, ki potekajo ob 
julijskih in avgustovskih sredinih večerih v idiličnih 
vrtovih Pokrajinskega muzeja Koper. 

8. 7. – 9. 7., Marezige
MareziJazz 2022
mednarodni festival big bandov

9. 7., Amfi teater Avditorija Portorož
41. festival Melodije morja in sonca 
2022
Voditelji festivala bodo: Lorella Flego, Iztok Gust-
inčič in Tomaž Klepač.
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zadeve so kratko odgovorili, da bodo zagotovo 
varčni, ko gre za protokolarne pogostitve, dari-
la, cvetlične aranžmaje, saj želijo spremeniti 
potrošniško logiko funkcioniranja ministrstva. 
Na vprašanje Uradu za komuniciranje kako je 
z racionalizacijo po posameznih ministrstvih so 
odgovorili, da je dogovor znotraj ministrskega 
zbora, da se oprejo na lastne kadre in sile, torej 
da se zmanjša nepotrebno in drago plačevanje 
zunanjih sodelavcev za pripravo dokumentov, 
predpisov itn. Ta sklep naj bi veljal že od leta 
2009, a ga vlade do sedaj niso striktno upošteva-
le. S tem bi zmanjšali stroške avtorskih honorar-
jev in raznih svetovalnih pogodb. 
     Sicer pa nova vlada in njeni organi ob nas-
topu mandata po navadi naredijo pregled celot-
nega spektra stroškov, kamor med drugim sodi-
jo: nakup pisarniškega materiala, število voznih 
ur s službenim vozilom, uporaba službenih 
elektronskih naprav, nadzor nad material-
nimi stroški mreže diplomatsko-konzularnih 
predstavništev, stroški upravljanja stanovanj v 
državni lasti. Večinoma pa gredo ministrstva v 
smeri varčevanja na področju najemanja kon-
ferenčnih dvoran, tiskanja papirja, uporabe pis-
arniškega materiala in pijač za pogostitev. 
      Na posameznih ministrstvih niso želeli napo-
vedovati koliko sredstev bodo namenili reprez-
entanci. Na računskem sodišču pojasnjujejo, da 
gre pri stroških za reprezentanco za manjše zne-
ske, saj ti predstavljajo le 0,02 odstotka državne-
ga proračuna. Pri reviziji državnega proračuna 
so ta sredstva tudi statistično zanemarljiva. Na-
jvečja težava je v tem, da nekatera ministrstva 
v proračunu porabe teh sredstev sploh ne načr-
tujejo. 
     Tako se dogaja pri reviziji državnega pro-
računa, kjer ugotavljajo, da so na nekaterih 
ministrstvih, na primer, pod postavko stroški za 
vzdrževanje ali materialni stroški knjižili stroške 
za reprezentanco. Prihaja namreč do prikrivanja 
določenih izdatkov z njihovo prekvalifi kacijo, 
tako se lahko recimo draga večerja skrije pod 
postavko »drugi materialni stroški« ali prestiž-
no darilo uvrsti pod stroške promocije, s čimer 
ni podvrženo že omenjeni uredbi o reprezentan-
ci ali tisti o protokolu. Gre za sistemsko teža-
vo, ki zahteva spremembe in enotna pravila, in 
hkrati za novo priložnost, da novi premier spre-
meni slabe prakse svojih predhodnikov.

Simon Smole

“

Slovenija na hlapih
Ljubljana – S torkom so marže na bencin-
skih servisih zunaj avtocest ponovno reguli-
rane, na avtocestah pa bodo skupaj s cenami 
sproščene. Te se bodo dvignile za okoli 20 
centov, veljale bodo do 4. julija. Za poman-
jkanje bencina in dizla v začetku tedna je 
premier Golob okrcal dobavitelje, ki bi se po 
njegovih besedah na regulacijo morali bolje 
pripraviti. Nekateri ocenjujejo, da so dobavi-
telji zaradi zaslužka za dva dni »šparali« z 
bencinom, da bi ga le dan kasneje lahko draž-
je prodali. STA, NB

Povratek odpisanih
Ljubljana – V soboto obeležujemo 31. 
obletnico osamosvojitve Slovenije. Vrhunec 
prireditev v čast dnevu državnosti bo tudi le-
tos osrednja državna proslava, ki bo na pred-
večer praznika na Kongresnem trgu v Lju-
bljani. Na njej bodo znova tudi praporščaki 
vseh veteranskih in domoljubnih organizacij, 
na katere so na lanski slovesnosti »pozabili«. 
Glasbeni program bodo letos popestrili šte-
vilni mladi glasbeniki, prebirali bodo tudi 
dela Srečka Kosovela. STA, NB

Slovenski pleh na poti v Ukrajino
Ljubljana – Slovensko mejo je na poti proti 
ukrajinski fronti v ponedeljek zvečer presto-
pilo 35 oklepnih pehotno amfi bijskih vozil. 
Slovenija naj bi v zameno za donacijo od 
ZDA dobila dobropis, ki ga bo uporabila za 
opremo, ki jo Slovenska vojska potrebuje pri 
svojem delovanju. Vozila BVP M-80A, nar-
ejena pred 40 leti, je sicer Slovenija aktivno 
prodajala od leta 2015, hitrejšo odpravo proti 
Ukrajini pa so preprečevale logistične težave, 
po vsej verjetnosti zaradi odločitve Madžar-
ske o prepovedi orožja prek njenega ozemlja 
na vzhod. 24ur, STA, NB

Digitalni boni za igrice? 
Ljubljana – Že prvi dan veljavnosti so tr-
govine z računalniško opremo unovčile za 
dobrih 800 tisoč evrov digitalnih bonov. 
Bone je uvedla minula vlada, do ukrepa pa 
je zelo kritična aktualna ministrica za digi-
talno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, 
ki meni, da je višina bona (150 €) za social-
no ogrožene nezadostna za nakup opreme, 
drugim, ki opremo že imajo, pa bo omogo-
čila zgolj nakup dragih pripomočkov. Bone 
je ocenila tudi kot nepotrebno fi nanciranje 
nakupa opreme tujih proizvajalcev. STA, NB

Tišina v Bistrici
Ilirska Bistrica – Delavci v MKNŽ in člani 
Gorsko-kolesarskega društva Borovci so 
javnost obvestili, da Festivala Bistrških bend-
ov in Bike&Beer festivala, ki sta bila načr-
tovana za ta konec tedna, ne bo. Tako so se 
odločili po nenavadnem sklepu občine, ki 
omejuje prireditev zgolj do 23. ure, uradni 
razlog pa je nezaželen hrup v centru mesta. 
Festival, ki bi letos potekal že 14-ič, je eden 
večjih dogodkov v občini in vedno pritegne 
zelo veliko ljudi, večinoma pa se predstavijo 
mlade okoliške glasbene skupine. FB, NB

Koliko stane 
večerja 
z  ministrom?

Predsednik vlade je javnosti 
predstavil nov ustroj prihodnje 

vlade. Ta bo imela 19 ministrstev 
in en vladni urad, kar bo po mnen-
ju koalicije in Goloba pripomoglo 
k večji učinkovitosti in odzivnosti. 
Kako pa je z reorganizacijo in  
racionalizacijo delovanja na 
posameznih ministrstvih? 
     Po podatkih fi nančnega ministrstva je bilo 
za izdatke reprezentance na začetku mandata 
prejšnje vlade načrtovanih 1.539.896 evrov. Naj 
opozorimo, da v primeru, da se preseže opredel-
jena sredstva za reprezentanco, mora presežek 
iz lastnega žepa pokriti tisti, ki je porabil preveč 
ali pa sam minister kot odgovorna oseba. Nave-
dimo primer opredeljenih stroškov za delovna in 
uradna kosila in večerje, ki  jih ureja Uredba o 
stroških reprezentance. Ta smejo, vključujoč pi-
jačo, znašati največ, če kosilo ali večerjo prireja: 
funkcionar – 50 evrov na osebo, direktor vladne 
službe, generalni sekretar, generalni direktor 
ali predstojnik organa v sestavi – 40 eurov na 
osebo in načelnik upravne enote – 30 eurov 
na osebo. A stroški za reprezentanco so le en 
segment stroškov urada ali ministrstva, tu so še 
protokolarni, promocijski in materialni stroški, 
kamor sodi vse od pisal do vožnje z limuzino. 
      Na naše vprašanje, kako so se lotili reor-
ganizacije in morebitnih varčevalnih ukrepov 
pri njih, so na Ministrstvu za fi nance in javno 
upravo povedali, da predvidevajo nadaljevanje 
uvedbe elektronskega poročanja o poškodbah 
in nesrečah pri delu, prihodnje leto pa obvezno 
uporabo elektronskih zahtevkov delodajalcev za 
nadomestila zaradi začasne zadržanosti od dela, 
kar bo zmanjšalo stroške in administracijo pri 
obravnavi zaposlenih.  
     Na ministrstvu za infrastrukturo so bili 
podobno skopi, dejali so, da bodo preverili 
uvedbo obračuna prevoza na delo po sistemu 
kilometrine, saj je ta manj energetsko varčen in 
tudi dražji. Zakaj se recimo uslužbenci ne bi vo-
zili z javnim prometom, če je ta cenejši in tudi 
energetsko varčnejši? Pritrdili so temu pomis-
leku, sploh glede na prihajajoče povišane cene 
energentov, a se niso k ničemer zavezali, saj so 
po njihovih besedah šele začeli iskati rezerve in 
določati prednostne naloge. 
     Na ministrstvu za delo, družino in socialne 

DRUžBAPO DOMAčE
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Jazbec. Kakšno vlogo ima torej centralna ban-
ka Slovenije pri procesih, v katerih se pretakajo 
veliki denarji iz proračuna in ali ne gre v teh 
primerih zmeraj za odločitve s političnim bla-
goslovom? Banka Slovenije ima osrednjo vlogo 
v postopkih izdaje soglasja za prevzeme bank, 
ki je še kako v interesu raznih političnih skupin. 
Kot regulator bančnega trga ima močan vpliv 
tudi na ekonomske politike države oziroma vsa-
kokratne vlade, sestavlja tudi sezname terjatev, 
ki se prenesejo na slabo banko in se kasneje 
prodajo določenim kupcem. 
     Imenovanje guvernerja je torej del političnega 
procesa, kar je normalno, saj naj bi guverner-
ja imenovali voljeni predstavniki ljudstva. Tudi 
predlagatelj, predsednik republike, ni čisto nič 
drugega kot politik, ki se posvetuje z vodji po-
slanskih skupin, da bi ugotovil kdo od kandida-
tov ima dovolj politične podpore. Viceguverner-
sko mesto je specifi čno, saj ga lahko zasede tudi 
oseba, ki se za funkcijo ni prijavila. Na vnovični 
javni poziv predsednika republike za mesto 
viceguvernerja, potem ko Divjaku ni uspelo, 
so se v koaliciji na predlog SD uskladili glede 
podpore Milanu Cviklu, ki se sploh ni prijavil. 
Moramo se zavedati, da institucije s politično 
izbranim vodstvom niso dejansko neodvisne, je 
pa to v primeru, ko gre za osrednjo fi nančno in-
stitucijo države, še posebej zaskrbljujoče.

kar lahko oblast izkoristi kot vzvod za pritisk na 
vodstvo. Centralna banka je po zakonu neodvis-
na pri postavljanju svojih operativnih ciljev in 
uporabi fi nančnih instrumentov, vendar ne sme-
mo pozabiti, da so glavne smernice določene v 
političnem procesu. Tudi stabilnost cen, ki se 
sliši kot strokoven ukrep, utemeljen v ekonoms-
ki teoriji, je posledica politične odločitve vlade. 
Enako velja za povečanje državnega zadolževan-
ja. 
     Treba se je zavedati, da se tudi v evropskih 
institucijah, ki jih v Sloveniji dojemamo kot 
najvišjo stopnjo avtoritete, v resnici skrivajo 
lobistične sile in konkretni interesi posameznih 
držav. Prejšnji guverner Boštjan Jazbec je pred-
sedniku Evropske centralne banke Draghiju 
v dveh dopisih odkrito namigoval, da bi lahko 
prihod računskega sodišča v Banko Sloveni-
je razgalil tudi »vlogo ECB in njihovih pred-
stavnikov pri stresnih testih in pregledih kako-
vostnega premoženja bank leta 2013.« Jazbec 
je bil kasneje umaknjen z guvernerskega mesta 
tudi zato, ker je evropski centralni banki pošiljal 
sugestivne dopise, v katerih je lobiral naj ECB 
izvrši pritisk na slovenski parlament, da sprejme 
določene zakone. Vprašamo se lahko tudi česa o 
sanaciji bank še ne vemo, pa bi kot država, ki je 
vanjo vložila dobre tri milijarde evrov že zdav-
naj morali vedeti? Ritem in način sanacije so 
narekovali prav uradniki iz Bruslja in guverner 

Mnogokrat v medijih poslušamo 
o ukrepih banke Slovenije, ne 

da bi zares vedeli kakšne naloge in 
funkcije opravlja ta institucija. 
   Njen polni naziv je Centralna banka Repub-
like Slovenije in je v izključni državni lasti, ven-
dar pa je fi nančno in upravljavsko avtonomna 
institucija. Sooblikuje, uveljavlja in nadzoruje 
sistem pravil za varno ter skrbno poslovanje 
bank in hranilnic. Zagotavlja varnost depozitov 
in reševanje bank ter oskrbo območja države 
z gotovino. Njeni pomembni nalogi sta tudi 
vodenje računov in opravljanje plačilnega pro-
meta za državne organe in osebe javnega prava 
ter banke. Ko je država postala del evrosiste-
ma, je dobila nove zadolžitve: izvaja skupno 
denarno politiko evrosistema, upravlja uradne 
devizne rezerve, zagotavlja nemoteno delovan-
je plačilnih sistemov in izdaja evrske bankovce. 
Guvernerja centralne banke imenuje državni 
zbor na predlog predsednika vlade. 
    Glavni organ centralne banke je svet, v kat-
erem sedijo štirje viceguvernerji. Od leta 2019 
je guverner Boštjan Vasle. Na enega od vicegu-
vernerskih mest te, po zakonu neodvisne insti-
tucije, je predsednik Pahor v začetku leta pred-
lagal Marjana Divjaka, sicer zvest kader SDS, 
ki je imel prste vmes pri nastanku slabe banke 
in pomembno vlogo pri prodaji Nove KBM v 
ekipi takratne vlade Janeza Janše. Delničarji so 
v tem postopku izgubili 870 milijonov evrov 
premoženja, Nova KBM pa je sedaj v postop-
ku prodaje madžarski OTP Bank, za kar mora 
zeleno luč prižgati Evropska centralna banka 
(ECB). Divjak, zdaj generalni direktor direkto-
rata za zakladništvo na Ministrstvu za fi nance, 
ki je za položaj viceguvernerja kandidiral s pod-
poro ekonomista Igorja Mastena, na glasovanju 
v parlamentu ni dobil potrebnih 46 glasov, am-
pak le 44. Takrat je SDS spodletelo, še zmeraj 
pa ji ostaja močna zastopanost, saj je eden od 
viceguvernerjev Jožef Bradeško, ki je bratranec 
Janeza Janše. Tudi guverner  Boštjan Vasle je 
ključne glasove za izvolitev dobil pri SDS. 
     Neogibno se torej postavi vprašanje v kakšni 
meri, če sploh, je centralna banka neodvisna od 
politike, sploh ker regulira ključne procese, kot 
sta kreditiranje »nasedlih bank« in zadolževan-
je države. Moč nad delovanjem centralne ban-
ke ima praviloma le parlament in ne vlada ne-
posredno, kar pa ne preprečuje blokovskega 
glasovanja, ki uveljavlja odločitve vlade. Par-
lament lahko guvernerja v primeru neizpolnje-
vanja zakonsko določenih nalog tudi odpokliče, “

Naša banka 
je neodvisna 

Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer

PO DOMAČE
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lahko preizkusimo tudi sami in sicer že v na-
jenostavnejšem programu BASIC, s pomočjo 
katerega lahko krmilimo luči na semaforju.
     Čeprav si danes pod pojmom tipičnega 
računalničarja predstavljamo introvertiranega 
moškega z očali, oblečenega v širok pulover s 
kapuco, nam muzej razkrije, da je prvi zbirni 
jezik izumila matematičarka in programerka 
Kathleen Booth leta 1947 za računalnik ARC 2.   
Zbirnik ali simbolični strojni jezik se še vedno 
uporablja povsod, kjer je pomembna hitrost iz-
vajanja, na primer za najosnovnejše operacije v 
operacijskih sistemih.
     Otrokom je bil na odprtju najzanimivejši 
del razstave, kjer so se lahko igrali s starimi 
slovenskimi programi in igrali igro Lingo ali 
deskali po arhivski kopiji interneta, kot bi bili 
v letu 1997. Igrali so lahko tudi igre, znane iz “

KULTURA

Pia Nikolič
txt&foto

Pisalo se je leto 2004, ko so v 
Kiberpipi, nekdanjem »hacker-

space-u«, prostoru za spodbujanje 
kreativne uporabe sodobnih teh-
nologij, začeli razmišljati o računal-
niškem muzeju. 
    Na misel jih je navedla donacija prvega 
računalnika, ki ji je kmalu zatem sledila zbirka 
tristotih eksponatov, ki so jih prejeli od Moni-
torja. Novoodprti računalniški muzej, ki se na-
haja v neposredni bližini Kina Šiška, se danes 
ponaša že s prek 6500 različnimi primerki.
     Osemnajst let po prvi donaciji se je osem-
najstega junija ob osemnajstih uradno odprla 
razstava, ki se v prvi vrsti osredotoča na na-
jbolj krhek del računalništva – na računalniške 
programe. Zaradi hitrih sprememb na polju 
novih tehnologij s starimi napravami programi 
dostikrat potonejo v pozabo. V računalniškem 
muzeju pa lahko po njih po novem klikate in 
spoznate tako njihovo zgodovino kot sodobne 
dosežke na polju umetne inteligence, program-
ov, ki se učijo sami in se naučijo več kot bi pro-
gramer lahko predvidel naprej. Kot smo lahko 
prebrali v muzeju, se je strojno učenje začelo 
z ekspertnimi sistemi v 80ih, ko so iznašli al-
goritme za generiranje velikega števila logičnih  
pravil.
     Muzej, ki so ga hoteli odpreti že marca leta 
2020, a ga zaradi pandemije niso, je sestavljen 
iz treh etaž. Majhna spodnja etaža je najman-
jši razstavni prostor s sanitarijami, najvišja pa 
je namenjena tudi konferenčnim dogodkom, kar 
smo lahko preizkusili že med glasbenim show-
case festivalom MENT. Čeprav se je komaj do-
bro odprl, pa že sodi med ambasadorje UNES-
CO software dediščine.
     Stalna razstava, ki je trenutno na ogled, nam 
razlaga zgodovino programiranja od najenos-
tavnejše enačice Turingovega stroja dalje, ki jo 
lahko preizkusimo v njeni leseni inačici. Alan 
Turing je sicer morda najbolj znan po svojem 
znanju matematike, ki ga je vodila do razbit-
ja skrivne kode nacističnega stroja Enigma, ki 
so ga med drugo svetovno vojno uporabljali za 
sporočanje na daljavo. V programiranju pa se 

Dediščina 
moderne 
dobe

časov programskega sistema DOS, kot so Prince 
of Persia iz leta 1989, Duke Nukem 3D iz leta 
1996, Transport Tycoon Deluxe, Flipper in dru-
ge. Starost nekaterih računalnikov za igranje 
sega do modela Iskra Delta, Commodorji na 
kasete zaenkrat ostajajo le razstavni eksponati.     
      Ob vsem tem pa so na ogled tudi stripi Duša-
na Kastelica Mat + fotr + mulc + PC, ki ga je 
risal za revijo PC & mediji, ki je začela izhajati 
konec jeseni leta 1995. Že sam sprehod od kleti 
do vrha stavbe pa nas z napisi na stopnicah vodi 
po zgodovini računalništva od leta 1954. 
     Muzej, ki ga brez pomoči prostovoljcev ne bi 
bilo, bo zdaj redno odprt. Vendar ob prihodnjem 
obisku verjetno ne boste dobili zastonj sladole-
da ali glasbene popestritve v obliki 8-bitne glas-
be izpod rok DJ Pero Fotra, kot jo je užilo okoli 
dvesto ljudi, ki so se udeležili otvoritve. 
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V Ljubljani je pred dobrim mese-
cem dni skupina zainteresiranih 

posameznikov odprla vrata Plečnik-
ovega stadiona, ki je za javnost 
zaprt in prepuščen propadu že od 
leta 2008. 
     Plečnikov stadion zadnjih 15 let kot športni 
objekt ni več vključen v konceptualno urbanis-
tično celoto mesta, v svoji opuščenosti je postal 
neviden za večino prebivalcev mesta.   
     Zato angažirana civilna družba, gre za skupino 
več kot 30 organizacij in društev, pa tudi mnoge 
angažirane posameznike, poziva k dogovoru o 
javni rabi stadiona. Menijo, da je potrebno »jav-
nosti dati priložnost, da dokaže, da je zmožna 
dejavno ustaviti propadanje Plečnikovega am-
bienta in mu ponovno zagotoviti mestotvorno 
vsebino tudi v obdobju, ko čakamo na obnovo 
spomenika,« so zapisali v javni pobudi. Stadion 
je namreč spomenik državnega pomena, za kat-
erega velja Zakon o varstvu kulturne dediščine. 
Septembra 2005 je Mestna občina Ljubljana 
razglasila stadion za spomenik lokalnega pom-
ena, še v istem mesecu pa so na Ministrstvu za 
kulturo z Aktom o začasni razglasitvi stadion 
zavarovali kot spomenik državnega pomena. 
     Več kot desetletje smo že priče sporu med 
večinskim lastnikom objekta Bežigrajskim 
športnim parkom, stroko in zainteresirano jav-
nostjo. Bežigrajski športni park, d. o. o., je jav-
no-zasebno partnerstvo med Elektronček, d. o. 
o., MOL in Olimpijskim komitejem Slovenije. 
Ljubljanski mestni svet je sicer novembra lani 
za pet let podaljšal družbeno pogodbo z družbo 
Elektronček Jožeta Pečečnika in Olimpijskim 
komitejem Slovenije, ki določa, da se na sta-
dionu izvede projekt Bežigrajski športni park 
(BŠP). 

     Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega sta-
diona v izvirni obliki je na Fakulteti za arhitek-
turo pripravila javno tribuno, na kateri so pred-
stavili programske smernice za njegovo obnovo 
in prihodnost. Smernice so pripravili lani in jih 
uskladili s predstavniki različnih strok, z njimi 
pa se nameravajo obrniti tudi na ministrstvo za 
kulturo. Da za prenovo stadiona v izvirni obli-
ki ne bi bilo potrebno veliko, so se strinjali vsi 
gosti tribune: umetnostna zgodovinarja Damjan 
Prelovšek in Franci Lazarini ter arhitekti Tadej 
Glažar, Miloš Kosec in Kaja Lipnik Vehovar. 
Po besedah Lazarinija bi celo lahko bil odlič-
no izhodišče za kolesarsko pot po Plečnikovih 
delih. 
     Za prenovo v izvirni obliki bi, po besedah 
Starihe, potrebovali med štiri in šest milijon-
ov evrov, potekala pa bi lahko postopno. Na ta 
način bi med drugim ljudem vrnili v uporabo 
velike zelene športno-rekreativne parkovne 
površine, ohranili kulturnozgodovinsko bogas-
tvo oziroma dediščino Jožeta Plečnika ter pov-
ečali prepoznavnost Ljubljane 
     Posamezniki in organizacije civilne družbe 
se zavzemajo, da se omogoči uporaba pravic, 
ki jih določa zakonodaja, kot so javni dostop, 
uživanje kulturne dediščine in prispevanje k 
njeni obogatitvi. Zakon o varstvu kulturne ded-
iščine od lastnika oziroma upravljavca zahteva 
odgovornost ohranjanja in vzdrževanja kulturne 
dediščine ter spoštovanje javnega dostopa. V 2. 
členu opredeljuje javno korist varstva dediščine, 
ki obsega tudi omogočanje dostopa do dediščine 
in informacij o njej vsakomur, še posebej mlad-
im, starejšim in invalidom, celostno ohranjanje 
dediščine, kot tudi sodelovanje javnosti v zade-
vah varstva. V 4. členu, ki govori o pravicah in 
dolžnostih, je kot prva pravica navedeno: »Vsak-
do ima pravico uporabljati dediščino kot vir in-

formacij in znanja, uživati v njenih vrednotah 
in prispevati k njeni bogatitvi.« Še natančneje 
odnos lastnika v razmerju do javnosti določa 
57. člen Odloka o razglasitvi del arhitekta Jože-
ta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike 
državnega pomena: »Lastnik in upravljavec 
spomenika morata javnosti omogočati dostop 
do spomenika in njegovo predstavljanje. Javni 
dostop ne sme ogrožati spomenika ali posa-
meznih spomeniških vrednot, zlasti ne osnovne 
namembnosti.« Stadion bi torej potem, ko bi 
zavarovali nevarne predele, lahko postal odprt 
javni rekreacijski park po vzoru preizkušenih 
praks v Ljubljani in v tujini. 
      Mnogi se sprašujejo, zakaj Olimpijski komite 
Slovenije, ki je v projekt BŠP vložil osrednji del 
stadiona, podaljšuje ustanovne pogodbe MOL. 
Joc Pečečnik, večinski lastnik objekta, pa je v 
zvezi z rešitvami in načrti civilne pobude na 
kratko dejal le: »Nimam komentarja. Stadion je 
v pretežno zasebni lasti, zato so to načrti brez 
podlage.« Pečečnik je pred leti napovedoval 
prenovo stadiona po načrtu, ki med drugim vkl-
jučuje obširno pozidavo in podkletitev. Trenutni 
občinski podrobni prostorski načrt predvide-
va obširno prenovo, za katero naj bi po nekat-
erih ocenah ostalo le še pet odstotkov izvorne 
Plečnikove zasnove stadiona. Pečečnik to sicer 
javno zanika. 
      Bežigrajski stadion je na nemilost prepuščen 
vremenskim pojavom in vandalizmu in že leta 
izgublja svojo prepoznavno podobo. Stadion 
propada in izgublja ključne oblikovalske ele-
mente, zaradi katerih je sploh zavarovan. Koliko 
časa bo Joc Pečečnik še čakal na boljše čase, ko 
bo nekdo popustil in odpravil spomeniško varst-
vo za stadion? Morda ni napačna ideja, da v tem 
času Plečnikov stadion prepusti civilni družbi, 
da mu vdahne življenje in smisel. “

Plečnikov stadion po 
petnajstih letih odprl vrata

Simon Smole
foto:Pia Nikolič
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V stavbi, kjer kraljujejo sindikati, 
se v pritličju nahaja institucija, 

ki ne glede na članstvo v sindikatu 
ponuja zagovorništvo, varstvo, pro-
mocijo ter razvoj delavskih, social-
nih in statusnih pravic delavcev in 
preostalih ranljivih skupin. 
     Med nenehnimi obiski pomoči potrebnih 
smo Goranu Lukiću uspeli odškrtniti nekaj 
časa, da nam je predstavil kaj se dogaja v gost-
instvu, kaj tare sodobnega delavca in razložil 
primere kršenja delavskih pravic od podjetja 
Marinblu do Moderne galerije.

Zadnje tedne odmeva vaše opozorilo na 
hude kršitve pravic delavcev v podjetjih 
Marinblu in Selea. Inšpektorat za delo je 
že ugotovil nekatere kršitve. Kako ste priš-
li do te zgodbe?
V bistvu je prišla do nas, ker se med drugim 
ukvarjamo tudi z informiranjem delavcev glede 
urejanja dokumentacije za dovoljenje za preb-
ivanje. Ena skupina delavcev nas je obiskala, da 
bi si uredila dokumente in tako smo se začeli 
pogovarjat o tej fi rmi in njihovi izkušnji s po-
goji dela. To se je zgodilo pred dobrim mese-
cem. Potem smo začeli zbirati informacije in 
vsi delavci so povedali isto. Tako smo ugotovili, 
da gre za vzorec in kontaktirali smo tožilstvo. 
Hkrati pa smo ugotovili, da so na Inšpektora-
tu za delo ves čas dajali opomine in opozorila. 
Izkazalo se je, da na koprskem koncu veliko 
ljudi ve za njih, vsi so vedeli za Suzano in Bo-
risa in izkazalo se je, da za zgodbo ve celot-
na lokalna skupnost in tudi nadzorni organi, a 
se je vseeno valila leta in leta. Vmes je začela 
družina Šuštar graditi še vilo in rekli smo, da je 
tega dovolj. Informacije smo dali v javnost, na 
tožilstvo v Kopru, Inšpektorat za delo, FURS, 

Pia Nikolič
txt&foto
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»Mogoče se bo 
slišalo čudno, 
a ni vse v plači.«

objavili v medijih in za nazaj so se začeli javlja-
ti številni delavci, ki so vse potrdili. Imamo že 
25–30 kontaktov takih, ki so hoteli dati izjave. 
Žal mi je, da se je ta zgodba sploh dogajala leta 
in leta in to v bistvu pred očmi vseh. Najbolj 
žalostno je, da so za zgodbo vsi vedeli.

Se vam torej zdijo primerne sankcije, ki so 
jih uvedle nekatere trgovine, da so prene-
hale prodajati njihove izdelke?
Lidl in Spar smo mi pozvali, naj nehajo dobav-
ljati njihove izdelke. Kot sem seznanjen, naj 
nobena od teh dveh trgovin ne bi imela več nji-
hovih izdelkov, morali pa bi seveda še preveriti, 
če je v praksi res tako. Poziv smo poslali tudi 
na centralo Lidla v Nemčijo, ker smo jih mor-
ali obvestiti, da naj bi bile nekatere ribe, ki so 
bile iz takšnih in drugačnih razlogov zavrnjene, 
prepakirane in poslane na Češko in Madžarsko. 
Njihov odziv še čakamo. Baje imajo kontakte 
tudi z veletrgovinsko dobavno verigo Metro iz 
Srbije, tako da bomo pisali tudi njim. Ena zade-
va se torej tiče dobavnih oziroma odjemalskih 
verig, druga je nadzor. Pri slednjem upam, da 
se bo pokazalo, da koordinacija med policijo, 
FURS-om in Inšpektoratom za delo deluje in 
se bo ugotovilo marsikaj. Po mojih neformalnih 
informacijah naj bi ugotovili že kar nekaj. Kar 
se tiče samega nadzora, je zanimivo, da gre po 
navadi za dolgotrajne postopke, tokrat pa so se 
zganili zelo hitro. Najverjetneje zaradi pritiska 
javnosti. Torej smo dosegli svoje, ampak naš 
namen ni, da nadzorne institucije zbujamo prek 
medijev, oni bi morali opraviti svoje ne glede 
na medijski pritisk. 

V Slovenijo sicer dobivamo ogromno 
izdelkov, ki so narejeni še v slabših pogo-
jih.
Defi nitivno, a to ne pomeni, da lahko spustiš 
nivo na način »saj je vsepovsod isto«. Ker po-
tem ne vem, kaj tukaj delamo. Začneš tam, kjer 
je možno narediti konkreten premik in pritisk. 
Vzvodov za sankcioniranje Marinbluja in Seele 
je tu več, ker je podjetje nastanjeno v Sloveniji. 
Kar se tiče mednarodnih dobavnih globalnih 
verig, se strinjam, da bi morali kaj narediti in 

pritisniti, a na nivoju višjem in močnejšem od 
nas. Včasih se sprašujem kaj sploh smo mi, ker 
so bili trenutki, ko smo morali klicati inšpekci-
jo ter druge nadzorne organe in spraševati: »Ste 
odprli to? Ste šli tja?« Potem smo se seveda 
spraševali kaj tu delamo, ker nimamo javnih 
pooblastil, oni so tisti, ki morajo vedeti kje 
in kaj najti. Nadzorne institucije svojih resur-
sov ne uporabljajo optimalno. Zakaj ne, je pa 
vprašanje.

Ima delavec možnost, da lahko sam kaj 
naredi na področju izboljšanja pogojev 
dela?
Zagotovo, on mora narediti vsaj prvi korak.  Če 
je cele dneve v tovarni in med pakiranjem rib 
govori, da ne more ničesar storiti, mu ne bo 
pomagal noben zakon. Zakoni so napisani, da 
se uporabljajo, ne da se jih le prebira in reče, da 
ne moremo nič storiti. Je pa tudi zakonodajni 
okvir, ki zagotovo ni pogodu delavcem. Delav-
ci iz BiH so denimo podvrženi mednarodnim 
sporazumom poslovanja, v katerih piše, da 
mora biti delavec prvo leto zaposlen pri istem 
delodajalcu. Večina delavcev, tudi iz Marinblu-
ja in Seele, nam reče, da so tja prišli »potrpet« 
prvo leto. Delavce ta zakon spravlja v položaj, 
ko jih lahko delodajalci nase priklenejo in izko-
riščajo, saj je druga možnost le ta, da začnejo 
s celotnim postopkom pridobivanja dovoljenj 
od začetka. Kmalu bomo sprožili akcijo, da se 
ti deli sporazuma spremenijo, ker vplivajo na 
vse od kadrovanja in rekrutiranja dalje. Vseeno 
ima delavec še druge možnosti ukrepanja. 
Lahko da odpoved, izredno odpoved zaradi 
slabih delovnih pogojev, gre v tožbo, pokliče 
inšpekcijo. Seveda pri tem potrebuje podporo. 
Ker postopki niso tako enostavni, jim pri tem 
pomagamo mi.

Do kakšne mere se delavci sploh zavedajo 
svojih pravic?
Se jih, a so v okolju, ki jih ne vidi. Kako naj 
reagira delavec v okolju, v katerem vsi vejo za 
njegovo situacijo, nihče od zunaj pa ne ukrepa? 
Pri domačih delavcih je situacija vseeno dru-
gačna, saj so to večinoma lokalna okolja, kjer 

 - Goran Lukić, 
Delavska svetovalnica
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domači delavci hodijo v domače fi rme, ki so jim 
zvesti, kar sicer še poveča možnost izkoriščanja. 
Tuji delavci pa niso pričakovali, da bodo prišli v 
tako okolje. Vedo, da morajo potrpeti, a pride-
jo v neznano okolje, kjer jih od prvega dneva 
izkoriščajo. Nihče jih ne vidi, razen tistega, ki 
jih izkorišča. To res ni popotnica, s katero bi 
se opolnomočil in šel na inšpekcijo. Tudi, ko 
pridejo do nje, ugotovijo, da posledic pogosto 
ni. Inšpekcija mora imeti nek nadzorni, preven-
tivni in odvračilni status v družbi. Postanejo 
izolirani in demotivirani. Zato lahko poskusimo 
narediti stvari vidne, uporabiti javnost in medi-
je, pomagamo inšpekciji in jih usmerjamo pri 
kršitvah, pomagamo pri prijavi. Včasih je treba 
povedati delavcem, da dajanje izjave na policiji 
ni nekaj groznega, ampak da poteka rutinirano, 
ter da imajo v rokah vendarle neko orodje za 
ukrepanje.

Marinblu in Selea verjetno nista posamična 
primera? Katere so najpogostejše kršitve 
delavskih pravic?
Daleč od tega, da bi bil to posamični primer. 
Nekateri delodajalci ves čas preizkušajo meje 
tega, koliko lahko še izkoriščajo delavce. Eni 
se slej kot prej ustavijo, drugi si mislijo, da bo 
tudi globa s strani inšpekcije nižja od tega, kar 
bi morali izplačati. Zato začnejo vse bolj izko-

riščati. Stavim, da v takšnem okolju, kjer nekdo 
tako eklatantno izkorišča, obstaja več Marinblu-
jev, ker se slabi delodajalci pogovarjajo s slabi-
mi delodajalci o izkušnjah z delavci. Le en od 
stotih bo pristal na sodišču. Vprašanje je, koliko 
je takih podjetjih, ki jih inšpekcije ne obiskujejo 
ali tam ne opravljajo svojega dela.

Posameznika hočejo njegovi deloda-
jalci vse bolj izkoriščati, kar pripelje do 
izčrpanosti, do katere vodi tudi nenehni 
prezentizem. V Franciji so delodajalcem 
z zakonom prepovedali kontaktiranje 
delavcev po končanem delovniku ali čez 
vikend. Bi morali to uzakoniti tudi pri nas?
Mislim, da se v družbi hkrati dogajata dve 
vzporedni debati. Ena je o krajšanju delovne-
ga časa, pravici do zasebnosti, odklopa … Če 
to omenim našim uporabnikom, bi menili, da 
se šalim. Oni so namreč padli v trg dela, kjer 
delodajalcu na kraj pameti ne pade, da bi delav-
ca pustil pri miru. Ne, izkoristil ga bo, kot je 
le možno. Če se ne bo kaj spremenilo, bos-
ta to postali dve realnosti, kjer bo privilegiran 
svet krajšal delovni čas in izboljševal delovne 
pogoje, hkrati pa bomo dobili gmoto nevidnih 
delavcev brez teh privilegijev. Bojim se, da se to 
že dogaja. Dosti delavcev namreč reče, da raje 
delajo več kot osem ur na dan, ker so plačani po 

uri. Govorim predvsem o bolj fi zičnih poklicih 
od sobaric do poklicnih voznikov in gradbincev, 
kjer se delodajalci čudijo, da težko dobijo kad-
er, čeprav jim namenijo osnovno plačo, ki je za 
200 ali več evrov nižja od minimalne. Za piko 
na i se je pojavil interventni zakon za begunce iz 
Ukrajine, ki jim bodo rezervirali delovna mes-
ta v domovih za starejše, kjer ne dobijo dovolj 
delavcev, ker dajejo prenizka plačila.

Verjetno zato marsikdo dvomi, da bi bil 32-
urni delavnik sploh mogoč.
Tuji delavci morajo za stalno bivanje štiričlan-
ske družine v Sloveniji dokazati, da imajo 
vsaj štirikrat 420 evrov, torej 1680 evrov neto 
na računu, izplačanih. Predstavljajte si, kat-
eri delavec, ki pride sem z brezposelno ženo, 
zasluži toliko, da mu to ostane na računu. Hkrati 
mu delodajalec reče, da bo delal za šest evrov na 
uro. Realnost večine tujih delavcev ne gre z roko 
v roki z debato o krajšanju delovnega časa

Torej 32-urni delovni teden ni možen?
Seveda je, a v takšnih okoliščinah je iluzorno 
pričakovati, da se bo zgodila neka katarza in se 
bodo delodajalci opravičili ter poskusili pogov-
oriti o boljših pogojih dela. Krajšanje delovnega 
časa je zgodba o izboljšanju delovnih pogojev, 
ki je pri nas rezervirana le za določen sektor 
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dela. Zato državi zamerim, da se o tem pogovar-
ja v nekih sterilnih pogojih, kamor vsi delavci 
niso vključeni.

Kam se vključujejo delavci v gostinstvu, za-
kaj tam primanjkuje delovne sile?
Osnovna plača v gostinskem sektorju je okoli 
600 evrov bruto. Minimalna plača je 1074 ev-
rov.

Kako lahko obstaja plača nižja od mini-
malne?
Ne znam odgovoriti, to je zame znanstvena fan-
tastika. Očitno so pričakovali, da bodo lahko z 
dodatki prilezli do minimalne plače. Varnostne 
službe imajo v nekih fi rmah osnovno plačo 392 
evrov bruto za polni delovni čas. Socialna po-
moč je 422 evrov. Ker nimajo kolektivne po-
godbe, bi bila lahko v teoriji osnovna plača 100 
evrov, delodajalci pa s tem ne bi kršili nobene-
ga zakona. Spet imamo dve debati, kjer nekje 
velja sistem minimalne plače, ki je 1074 evrov 
in sistem osnovnih plač, pri katerih v Sloveniji 
ne obstaja kolektivna pogodba, ki bi osnovno 
plačo uskladila z minimalno. Delavec iz tujine 
tako recimo sliši za minimalno plačo, v pogod-
bi pa piše, da je osnovna 600 evrov. Veliko jih 
razume, da bo dodatek do minimalne plačala 
država. Informacije se tako postopno krušijo in 
skupaj z dodatki delavec nazadnje dobi plačo 
1000 evrov, pri čemer začne računati, da ima 
v Bosni hišo, je kompetenten in lahko zaposl-
jiv, ker ima izkušnje. Če gre delat nazaj v BiH, 
dobi višjo neto plačo, kot če je tu in plačuje še 
najemnino 500 evrov za stanovanje, ki tega ni 
vredno. Delodajalci v tem ne bodo videli prob-
lema. Rekli bodo: »Pojdi nazaj, če hočeš.«

V primeru gostinstva veliko ljudi sploh ni 
zaposlenih, pa so v preteklosti vseeno 
delali tam. Je pokazatelj tudi to, da je na 
zavodu za zaposlovanje zdaj manj ljudi, ker 
je to branža, v kateri jih veliko pristane med 
eno in drugo zaposlitvijo?
Ja, ampak mislim, da se je kadrovski bazen tu 
povsem izpraznil. Tudi če bi gostinci rekli, da 
naj se delavci vrnejo, ker jim bodo plačali 1500 
ali 2000 evrov, bi to odklonili, ker je bila iz-
kušnja s pogoji dela grozna. Prejšnji teden nas je 
obiskal delavec, ki že leta dela deljen delovnik v 
hotelu v Kranjski gori. Po 35 letih dela nima nič 
od življenja, plačo pa v rangu nižjega zneska v 
javni upravi. Naj človek pač »zdrži« do pokoja? 
Mogoče se bo slišalo čudno, a ni vse v plači. Naj 
le ponudijo ustrezno plačo, to je osnovni pogoj, 
ni pa vse v tem. Dostikrat imamo tu zaposlene, 
ki zaradi tega dela že pri 40 letih postanejo in-
validi. 

Kaj bi morali delodajalci v gostinstvu dobi-
ti, da bi dobili delavce nazaj?
V javnosti bi se morali opravičiti in priznati, 
da so se motili, da so preveč intenzivno in ek-
splicitno preprosto izkoriščali in šli predaleč. 
Povedati bi morali kaj lahko naredijo in se tega 
držati, ne da se zdaj ponašajo z izpraznjenim ba-
zenom delavstva iz BiH. Seveda je izpraznjen, 
če so delavci šli v Avstrijo, kjer je osnovna plača 

za čistilko 1500 do 1800 evrov in ni primerljiva 
s situacijo v Sloveniji, kjer delaš za pet evrov 
šest dni v tednu.

Bi morali napako priznati tudi v Moderni 
galeriji glede primera Nike Autor, ki še ved-
no čaka na svoje izplačilo?
Seveda, a morali bi se opravičiti celemu kul-
turnemu sektorju, kjer je nekaj normalnega, da 
je umetnik nekdo, ki živi od zraka, referenc ali 
privilegija, da je njegovo delo objavljeno. Imeti 
sliko v Moderni galeriji samo po sebi ne plača 
računov. V kulturnem sektorju je veliko spren-
evedanja. Po eni strani poslušamo poveličevanje 
razstav v galerijah, ki se z njimi hvalijo in od 
tega živijo, po drugi imamo kulturne delavce, 
ki tem institucijam dajejo status, a za to niso 
plačani. Kulturni delavec sploh ni prišel do tega, 
da bi imel v glavi, da obstaja osnovna plača, ki 
je nižja od minimalne. Dobi le razstavnino, kot 
poročilo za produkt, ki ga je ustvaril. V primeru 
Nike Autor smo naredili izračun, ki je primerjal 
ceno dela umetnice s ceno dela čistilnega servi-
sa javne kulturne institucije, ki čisti nekaj ulic 
naprej. Njihovo naročilo je zneslo med 11 in 12 
evrov na uro, pri Niki smo izračunali, da dela 
za šest evrov na uro, torej za polovico stroška 
čiščenja kulturne institucije.

Skupaj pa je vseeno izračunala 10.500 ev-
rov?
Tako je. Za tri dokumentarne fi lme, ki jih je 
sestavila za to institucijo. Pri kulturnih delavcih 
nas čaka še dolga pot, da se jih bo opolnomoči-
lo, da bodo dobili ustrezno plačilo. Kar se tiče 
institucij, konkretno Moderne galerije, bi pa 
raje šli na kavo, organizirali seminar in okroglo 
mizo, ne bi pa plačali računa. To pove vse. Za 
njih je očitno bolj realno ustvariti umetniško in-
stalacijo na temo neplačanega kulturnega delav-
ca kot plačati delo, ki ga je umetnik naredil, da 
bi imela institucija kaj pokazati.

Javni zavodi bi vendar morali delovati kot 
zgled.
Zdaj so zgled tega, kako ne plačati in kako zgra-
diti okoli sebe pravniški ščit, ki ga tudi visoko 
plačaš, da ne bi rabil plačati kulturnega delavca. 

Kaj je predstavljalo največji problem? Ne-
plačano produkcijsko delo, ker galerije 
plačajo le razstavnino, ne pa dela, opravl-
jenega za to razstavo?
Razstavnina je glede na priporočilo Ministrst-
va za kulturo 500 evrov, mi smo izstavili račun 
v višini 800 evrov za uredniško delo in oblik-
ovanje razstave. Sestavili pa smo še stroškovnik 
glede na ure dela, ki ga je Nika poslala direk-
torju Moderne galerije Alešu Vaupotiču, ki ga 
je pisno potrdil in plačilo pogojeval s tem, da 
se njegovo ime zapiše v kolofon skupne zbirke 
tega projekta. Tam je bil nazadnje res omen-
jen, plačila za stroškovnik ni bilo, hitro pa se je 
začel sprenevedati, da tega sploh ni rekel, čeprav 
imamo potrditev v elektronski pošti. Zato smo 
pristali na sodišču. Pri tem me je zelo razočar-
alo Ministrstvo za kulturo, ker imajo očitno čas 
za vse drugo, razen za to, da bi v javnosti dejali, 

“

da je kulturne delavce pač treba plačati. Verjam-
em, da je tam še nova ekipa, ki se uči, a primer 
Nike Autor ni od včeraj. Vsak dan, ko ne reagi-
rajo, je dan več za Vaupotiča, da ne plača.

Torej gre za še en problem prekarnega 
dela, v katerega je v Sloveniji prisiljeno 
250.000 ljudi. Nekateri sicer pravijo, da so 
prekarci zato svobodnejši.
V čem? V izbiri boljših delovnih pogojev got-
ovo ne. Je svoboda v tem, da rečeš, da si vesel, 
da delaš to, kar delaš? Ne, ni. Ta svoboda te na 
koncu izčrpa. Rečejo pa jim, da so sami krivi, 
da niso znali uskladiti svojih dejavnosti. Večina 
nima urejenega zdravstvenega zavarovanja in si 
ne morejo privoščiti izgorelosti ali česa druge-
ga. Obiskala nas je ilustratorka s sindromom 
karpalnega kanala, ki ni hotela na bolniško, ker 
bi jo to stalo posla. Kanal se je nazadnje pov-
sem zamašil, ker ni mogla več risati, je izgubila 
naročnike in morala zapreti s. p. Cena takšne 
svobode je, da izgubiš zdravje in nimaš denarja, 
da bi si ga privoščil dobiti nazaj.

Kako bi lahko preprečili prekarnost?
Naročniki bi morali biti najprej zavezani temu, 
da ustrezno plačujejo, na pa da na podlagi kartel-
nih dogovorov znižujejo ceno dela. Premalo 
se naredi glede organiziranja samih izvajalcev. 
Naročnik, ki ima na drugi strani neorganizirane-
ga atomiziranega izvajalca, ki je pripravljen de-
lati za vsako ceno, bo le-to še bolj spustil. 

Ob nastopu nove vlade je veliko govora 
o pravicah delavcev. Kaj bi morali najprej 
uzakoniti?
Ukiniti kakršnokoli vezavo delavca na deloda-
jalca v mednarodnih sporazumih o zaposlovan-
ju. Gre za en člen, ki omogoča izkoriščanje cel-
ega trga dela. Potem so tu problemi z delovnimi 
invalidi, ki dobivajo nadomestila v višini 350 
evrov na mesec. Ker so to tujci na začasnem 
bivanju, ne morejo uveljavljati niti razlike (420 
evrov) do socialne pomoči. Delavci iz tujine, ki 
so v Sloveniji postali invalidi, pa dobijo le reci-
mo 329 evrov nadomestila. Delavcu s Kosova so 
pri nas ugotovili pljučnega raka in mu odrezali 
celo pljučno krilo, zaradi česar je postal invalid 
prve kategorije, ki nima dovolj delovne dobe, da 
bi uveljavljal nizko pokojnino. Star je 35 let, v 
Sloveniji ima družino, ker mu na Kosovem ni 
ostalo nič, kar je toliko, kot dobi od države. V 
gradbeništvu je na Kosovem delal deset let, a 
mu tega ne priznajo, ker Srbija – prek  katere 
gre uveljavljanje delovne dobe na Kosovem – ne 
prizna Kosova. Zdaj je vse starejši in nezaposl-
jiv, ker ne sme delati. 
Pa seveda dvigniti najnižje osnovne plače 
na nivo minimalne plače, kar bi se moralo že 
zdavnaj zgoditi. 
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Uroš Škaper je nekdanji profesio-
nalni plesalec baleta, po duši 

panker in od prejšnjega leta tudi 
prostovoljni gasilec. Zase pravi, da 
je bil vedno rad upornik in ni maral, 
da mu drugi govorijo, kaj naj počne 
v življenju.

»Študiral sem na Konservatoriju za glasbo in 
balet v Ljubljani. Prišel sem z irokezo, usnjeno 
jakno, bulerji, s ketno okoli vratu. Tam je bil 
tudi otroški oddelek in ko sem šel mimo, so me 
starši pozorno gledali, češ, kdo pa je ta, da ne 
bo česa ukradel. Potem sem se notri preoblekel 
in ko sem prišel ven v baletnih pajkicah, tisti po-
gledi … eden najboljših občutkov v mojem živl-
jenju. Mislim, da sem takrat kar malo porušil 
stereotipe,« se nasmeje Uroš.
     Balet je začel plesati pri štirih letih. Kot pove, 
je bil rojen v precej alternativno družino. Oče 
je bil hipi in roker, tako da je kar hitro prišel v 
stik z rock glasbo 80-ih. Mama je kostumograf-
inja in ko je bil Uroš star štiri leta, je pripravljala 
predstavo v Cankarjevem domu z Ann Papoulis. 
Takrat je veliko časa z njo preživel na vajah in se 
zaljubil v balet.
    »Do četrtega leta sem mislil, da plešejo 
samo punce. Ko sem z mamo hodil na vaje, sem 
spoznal plesni svet in ugotovil, da tudi fantje 
plešejo. Spomnim se, da sta me mama in oče 
spraševala, če ne bi šel raje trenirat nogomet, 
hokej, kaj drugega, ampak jaz sem vztrajal – 
hočem na balet. To je bila čisto moja, lastna 
želja,« pove Uroš.
   Uroš je balet profesionalno plesal do lani, 
zdaj pa to počne za svojo dušo. Šolal se je na 
baletni šoli v Ljubljani, kasneje nadaljeval na 
konservatoriju in se v tretjem letniku prepisal 
na konservatorij v Mariboru. Kasneje je postal 
član Mladega slovenskega baleta, potem pa se 
za tri leta preselil v Split, kjer je bil del splits-
kega baletnega ansambla in sodeloval pri ve-
liko različnih klasičnih baletih. Ko se je vrnil 
v Ljubljano, je sodeloval v različnih projektih 
in predstavah, po koncu epidemije koronavirusa 
lansko leto pa se je odločil, da bo s profesional-
no kariero zaključil.
»Moj osebni trener mi je rekel, da sem ob pravem 
času nehal plesati, da bom pri štiridesetih še la-
hko hodil. Veliko mojih prijateljev ima že sedaj 
težke operacije kolkov, nog, ker so poškodbe pri 
baletu precej pogoste. Težava je tudi v tem, ker 
je telo v baletu drugače postavljeno. Forsiraš ga 
v nepravilne gibe, predvsem pa sedaj, ko smo 
imeli ’premor’ zaradi epidemije, veliko plesal-

z nikomer nisem zares družil. Tega sicer nisem 
velikokrat pokazal. Ko se zdaj vidim z istimi 
sošolci, mi rečejo, bravo, še vedno si v tem. 
In ko gledam nazaj, otroku ne moreš zameriti. 
Niso bili sami krivi, da so taki, otroci se takega 
razmišljanja priučijo,« pove Uroš. 
    Vmes je treniral karate, atletiko, jahanje, 
vendar se je na koncu vedno vrnil k baletu. »Ta 
občutek odra, predstave, to mi je na koncu odte-
htalo vse probleme, ki sem jih imel v šoli. Tisti 
trenutek, ko sem odplesal na odru, je bil vreden 
vseh stvari, ki sem jih doživljal v šoli.«
     Na baletu pa je bila druga zgodba. »Vsak dan 
sem poslušal, kako sem nepomemben, ker sem 
fant. Zato sem šel potem čisto v svojo smer. V 
srednji šoli sem začel poslušati punk, imel sem 
irokezo, nosil sem bulerje, usnjene jakne, ket-
no okrog vratu. Če ne bi plesal baleta, ne vem, 
če bi sploh poslušal punk. Zaradi teh izkušenj 
sem se odločil, da mi nihče ne bo govoril, kdo 
moram biti in kaj moram početi,« razloži Uroš.
     V srednji šoli je našel podporo, saj je bil ob-
dan z umetniki in plesalci. Tudi v punk kulturi 
je hitreje navezal stike in spoznal prijatelje, saj 
je bilo zanimivo, kako nekdo kombinira balet s 
tovrstnim slogom glasbe. 

Moram vprašati, če si gej
Po srednji šoli so se opazke eksponentno zman-
jševale. »Starejši kot sem, ko rečem, da sem 
plesal balet ali pa da poučujem balet, je to 
bolj zanimivo. Seveda še vedno kdaj slišim ka-
kšne pripombe. Kdaj mi rečejo, da me morajo 
vprašati, če sem gej,« v smehu pove Uroš.
     Vendar ga to ni nikoli preveč motilo, niti ko 
je bil otrok. »Jaz sem takšen, da se ne sekiram 
preveč. Ko je kdo kaj rekel, sem si mislil svoje in 
pozabil na vse skupaj. Skozi eno uho notri, skozi 
drugega ven. Tudi balet mi je pri tem pomagal – 
učijo te discipline, predvsem ta star ruski stil, ko 
te tako forsirajo, dobiš debelo kožo. Tudi zaradi 
tega sem lahko ta zunanja opažanja spregledal 
in spustil, da je šlo mimo mene,« pojasni Uroš.

Eno leto že prostovoljni gasilec
Ko je prenehal profesionalno plesati, se je 
odločil, da se bo pridružil prostovoljnim gasil-
cem. »Ker sem bil vpet v pankersko kulturo, sem 
ponotranjil te ideje anarhije, solidarnosti in po-
moči enega drugemu. 
In potem sem rekel, če vam govorim o neki sol-
idarnosti in pomoči, lahko še nekaj naredim 
glede tega,« pove Uroš.

Tudi fantje 
plešejo balet

Petra Znoj
foto: osebni arhiv

“

cev ni v enaki formi. In namesto, 
da bi počasi napredovali, forsi-
ramo telo v formo, kar pa pri-
nese poškodbe,« razloži Uroš.

Nihče mi ne bo govoril, kdo 
moram biti
V osnovni šoli ni imel noben-
ega prijatelja. »Doživljal sem 
fi zično in psihično nadlegovan-
je, vsakodnevno. Ves čas sem 
poslušal, da fantje ne plešejo, 
da se ne obnašajo tako. Zato se 
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po predpisih o lovstvu. Po uradnih podatkih iz 
leta 2020 je imelo v Sloveniji skupno 39.475 
oseb v lasti 127.094 kosov orožja. Največji delež 
zakonite posesti orožja imajo lovci, in sicer kar 
70.915 kosov, kar predstavlja 55-odstotni delež. 
Problematično je ilegalno orožje, nad katerim ni 
nadzora. Po ocenah naj bi se število nezakonite-
ga orožja gibalo do 100.000 kosov. Večinoma 
prihaja z Balkana in naj ga ne bi bilo težko dobi-
ti. Najnižje cene se gibljejo okoli 200 evrov, kar 
pomeni, da je  dostopno skoraj vsakemu. 
    V Sloveniji je visoka stopnja samomorov, 
a med načini samomora prevladuje obešanje. 
Samomor z obešanjem v veliki meri prakticira-
jo tako moški kot ženske, vseeno pa je moških, 
ki uporabljajo to metodo več, skoraj dve tretji-
ni. Samomorov z ustrelitvijo je relativno malo, 
zgolj 7,6 odstotka vseh, pri moških je ta ods-
totek malce višji in sicer 9,3, pri ženskah pa zelo 
nizek - zgolj 2 odstotka vseh samomorov ženske 
storijo s strelnim orožjem. Gre sicer za starejše 
podatke iz leta 2014. 
   Med pandemijo se je v ZDA z orožjem 
opremilo pet milijonov ljudi, ki so prej žive-
li v gospodinjstvih brez orožja. Da je v prvem 
letu epidemije v taisti državi število umorov s 
strelnim orožje poskočilo za 35 odstotkov zato 
ne preseneča. Medtem Slovenci vse manj pobi-
jamo sami sebe. V letu 2016 je tako zabeležen 
najnižji količnik samomorov v zadnjih desetlet-
jih, tudi prvo leto epidemije je pri nas število 
samomorov blago upadlo, a kljub temu smo 
še zmeraj v evropskem vrhu. Upravičeno smo 
kritični do ameriške ljubezni do strelnega orož-
ja, a že tradicionalna slovenska samomorilnost 
ni povezana z dostopnostjo orožja, kar pa ne 
pomeni, da večje število orožja ne bi povečalo 
tudi števila samomorov. Morda je naslednji kor-
ak strožje omejevanje pobijanja živali. 20.000 
oboroženih mož v zelenem bi tako izgubilo 
pravico do rekreativnega lova, dovoljen bi bil le 
skrajno nujen odstrel.“

DRUžBA

Ameriška ljubezen 
do orožja

Simon Smole
foto:pixabay

V prvih 145 dneh leta 

2022 je bilo v ZDA 214 

množičnih streljanj.

Grozovita množična streljanja, 
kot tisto na osnovni šoli Robb v 

mestu Uvalde, v katerem je bilo 
ubitih 19 otrok in dva učitelja, ali 
teden prej v nakupovalnem cen-
tru v Buffalu, se v ZDA dogajajo 
zaskrbljujoče pogosto. 
    V prvih 145 dneh letošnjega leta je bilo v 
ZDA 214 množičnih streljanj, ki jih organizaci-
ja Gun Violence opredeljuje kot streljanje z vsaj 
štirimi žrtvami. 
    Tovrstne tragedije se zdijo posebnost amer-
iške družbe. Razlogov je več. Eden od njih je 
zagotovo dostopnost orožja, saj je v obtoku 
veliko več orožja kot je prebivalcev. Nekatere 
zvezne države pa poleg posedovanja dovoljujejo 
celo nošenje orožja v javnosti in njegovo upo-
rabo v določenih okoliščinah. Na Floridi lahko 
uporabite orožje, če domnevate, da ste ogroženi 
vi ali drugi ljudje, kar pušča odprto pot za ra-
zlične interpretacije. V zadnjem času je vse več 
primerov, ko strelci uporabijo legalno pridoblje-
no orožje. Pogosteje gre za mlajše moške, ki vse 
večkrat uporabljajo polavtomatsko ali avtomats-
ko orožje večjega kalibra.
    Za veliko Američanov je lastništvo orožja 
osnovna pravica, ki jo zakon le omejuje. Dru-
gače je v Evropi, kjer gre za privilegij, podeljen 
ljudem, ki se morajo zanj kvalifi cirati. Evropske 
države imajo, z nekaj izjemami, stroge predpise, 
ki navadnim državljanom prepovedujejo pose-
dovanje, pa tudi nošenje in uporabo orožja. »Na 
splošno se število umorov s strelnim orožjem po 
vsej EU dolgotrajno zmanjšuje,« pravi Katha-
rina Krüsselmann, ki je delala na projektu EU 
Target in analizirala odnos evropskih držav do 
strelnega orožja. V EU vsako leto zaradi strel-
nih ran umre približno 6700 ljudi. V tej števil-
ki je zajetih 5000 samomorov (75 odstotkov), 
1000 umorov (15 odstotkov) in 700 neopredel-
jenih smrti ali nesreč. Zanimivo je, da evropske 

države, kot sta Finska in Norveška, kjer je v 
posesti dokaj visoko število orožja, upošteva-
jočlovsko, športno in zbirateljsko orožje, sodijo 
med najvarnejše na svetu.  
    Slovenija sicer še ne sodi med države, kjer 
bi se zgodil kakšen množični strelski napad, se 
pa v zadnjih letih vsake toliko pojavi primer t.i. 
razširjenega samomora. Gre za dejanje, ko nek-
do najprej umori drugega, nato pa še sebe. 
    Pri nas je področje urejeno z zakonom o 
orožju, ki na splošno določa dvostopenjsko 
pridobitev orožja in je dokaj restriktiven. Posa-
meznik ali pravna oseba mora najprej pridobi-
ti dovoljenje za nabavo orožja, potem se mora 
registrirati pri pristojni upravni enoti in prido-
biti orožno listino. Izjema je zbiranje orožja, 
kjer posameznik najprej pridobi dovoljenje za 

zbiranje, nato pa mora za vsako nabavo zbi-
rateljskega orožja posebej pridobiti dovoljen-
je. Izjemo predstavlja tudi dedovanje orožja. 
Orožno listino, to je dovoljenje za nakup orož-
ja in streliva, lahko dobi le oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: je dopolnila 18 let; v zvezi z 
njo ni zadržkov javnega reda, torej ni bila prav-
nomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje 
z elementi nasilja ali prekršek zoper javni red in 
mir z elementi nasilja; je zanesljiva, kar pomeni, 
da mu ni bila odvzeta poslovna sposobnost; ni 
odvisnica od alkohola ali mamil; ima opravljen 
zdravniški pregled in je opravila preizkus znan-
ja o ravnanju z orožjem.
    Največ orožja v Sloveniji posedujejo lovci, po 
podatkih Lovske zveze Slovenije jih je pri nas 
registriranih več kot 20.000. Ti morajo predloži-
ti dokazilo, da so upravičeni do lovskega orožja 
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tretje razvojne osi na relaciji sever-jug. Začet-
ke teh del lahko že opazujemo na odseku med 
Velenjem in Slovenj Gradcem, kaj kmalu se bo 
začela še gradnja na južnem kraku v okolici 
Novega mesta.
 

Pogled v prihodnost
Ni več daleč stran dan, ko se bo zaključil tudi 
projekt obalne hitre ceste v Slovenski Istri, ne-
kaj kasneje pa še projekt avtoceste ali hitre ceste 
med primorsko avtocesto in mejnim prehodom 
Jelšane.
     Okoljevarstveniki pa vse bolj spodbujajo, 
da naj se zaradi podnebnih sprememb names-
to v ceste v prihodnosti začne opazneje vlagati 
v železniško infrastrukturo. Vsaka nova cesta 
namreč privabi samo še več avtomobilov. Razve-
jana železniška infrastruktura pa bi pripomogla 
k temu, da bi več ljudi lahko začelo uporabljati 
javni prevoz in s tem nižati količino izpušnih 
plinov v zraku ter manjšati ogljični odtis na 
posameznika. S tem pa skrbeti za zadržanje, če 
ne že znižanje, vse višjih temperatur ozračja, h 
katerim poleti veliko pripomorejo tudi klimat-
ske naprave v vsakem od avtomobilov.
     Prihodnost bo torej lahko zelena le, če bomo 
o avtocestah kmalu brali predvsem v zgodovin-
skih učbenikih ali si jih ogledovali v muzejih, 
kot lahko to storite do 31. avgusta. Muzej nove-
jše zgodovine je ob tej priložnosti namreč sku-
paj z Darsom na ogled postavil 40 fotografi j, 
narejenih v času gradnje prvega odseka, uni-
forme prvih cestninskih delavcev (poklica, ki se 
je pojavil šele z izgradnjo avtoceste) ter njihova 
pričevanja. Jeseni pa načrtujejo o prvem avto-
cestnem odseku Slovenika izdati tudi katalog.“

Leto 1966 se je začelo na 
soboto, nadaljevalo pa z 

državnim udarom v Nigeriji, 
nastopom Indire Ghandi na oblast, 
prvim kontroliranim pristankom na 
Luni, začetkom kulturne 
revolucije na Kitajskem, izstopom 
Francije iz zveze NATO, začetkom 
gradnje WTC v New Yorku, najhu-
jšo letalsko nesrečo na področju 
Slovenije, neodvisnostjo Barba-
dosa in Bocvane ter izdelavo prve 
študije o možnosti graditve hitrih 
cest v Sloveniji.
     Na podlagi javne obravnave in strokovne 
razprave je skupščina Socialistične republike 
Slovenije tri leta zatem sprejela Zakon o mod-
ernizaciji cestne povezave Šentilj–Nova Gorica, 
saj naj bi se promet na tem odseku v kratkem 
času povečal za kar dve tretjini. Kmalu so spre-
jeli še odlok o modernizaciji cestnih odsekov 
Vrhnika–Postojna–Razdrto in Hoče–Levec, ki 
jih je delno fi nancirala Mednarodna banka za 
obnovo in razvoj. Tako je bilo vsaj načrtovano. 
Ker je banka Jugoslaviji posodila premalo, je 
Zvezni izvršni svet odločil, da posojila Sloveni-
ji ne odobri, ker naj bi bile druge republike do 
tega bolj upravičene. S tem se je začela tako 
imenovana »cestna afera«. Nazadnje je vseeno 
prišlo do delnega kompromisa med republiško 
in zvezno oblastjo in Slovenija je za odsek Vrh-
nika-Postojna dobila 16,1 milijona dolarjev pos-
ojila.
 

Začetek gradnje
Začetek gradnje 32 kilometrov dolgega odseka, 
ki je predstavljal prvo avtocesto v tedanji drža-
vi SFRJ, se je začel maja 1970 in potekal do 
19. decembra 1972. Slovenija je tako postala 
ena od 21 evropskih držav, ki so takrat že imele 
avtocesto. 32 slovenskih kilometrov se je tako 
pridružilo 553 kilometrom avstrijskih, 6219 
kilometrom nemških in 4323 kilometrom fran-
coskih in drugih avtocest.

Avtocesta je v ljudeh zbudila takšno veselje, da 
so njene uporabnike še ob trideseti obletnici 
med božičnimi in novoletnimi prazniki obdar-
ili s čokolado iz Olimja s sloganom »PO*TU-
JEMO že trideset let.« Nenazadnje so že za pot 
na morje tako prihranili tudi več kot uro vožnje. 
Prva avtocesta je bila zasnovana kot štiripas-
ovnica z odstavnim pasom, sama gradnja prvega 
odseka pa je bila razdeljena na tri pododseke, 
ki so bili Vrhnika–Logatec, Logatec–Unec in 
Unec–Postojna.
     Vožnja po štiripasovnici je bila prve tri ure po 
odprtju celo brezplačna. Blagajne pa so na cest-
nini dobili šele čez nekaj mesecev, zato so de-
nar večkrat dnevno peljali v Ljubljano in devize 
v Postojno. V času dopustov so cestnino nekaj 
časa pobirali tudi na improviziranih stojnicah 
pod senčniki.
 

Vse več asfalta
Kot se s cestami rado dogaja še danes, je avto-
cesta na ceste privabila še več voznikov. V 
naslednjih 24 letih je bilo tako v Sloveniji zgra-
jenih še 198,4 kilometrov avtocest oziroma oko-
li 8 kilometrov letno. Od tega je bilo 59 kilomet-
rov dvopasovnih avtocest.
     Leta 1994 se je začel uresničevati Nacion-
alni program izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji. Do leta 2002 so tako dogradili še 
236,7 kilometrov dvo- in štiripasovnih avtocest. 
Gradnja se je v tem času pospešila na skoraj 30 
kilometrov letno.
     Avtocestnemu križu in pomurski ter vipavski 
hitri cesti so kot zadnjo leta 2018 dodali še po-
dravsko avtocesto do mejnega prehoda Gruškov-
je. Dars pa se pripravlja tudi na nalogo graditve 

Avtocesta – 
50 let 
kasneje

Pia Nikolič
foto: wikicommons
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produkcije. Okvir »od zibke do zibke« tako 
vključuje nova pojmovanja materialov, ma-
terialnih tokov ter povsem drugačne pristope 
k oblikovanju, ki morajo upoštevati tako 
zgodovino kot prihodnost posamezne dobrine. 
Model se navdihuje pri organskih procesih 
v naravnih ekosistemih, kjer odpadki enega 
procesa služijo kot hrana za drugega.  Gre za 
kroženje materialov v zaprtih zankah, zato 
princip v temelju predpostavlja neko obliko 
krožnega gospodarstva. Vsaj v teoriji.

Je zero waste le še ena oblika recikliranja?

Vsi opisi zero waste principa izpostavljajo, da 
popoln zero waste pristop ni mogoč, saj pri 
produkciji in potrošnji vedno ostane nekaj, 
česar ni mogoče vrniti v cikel. To je seveda 
razumljivo, a obenem se prav na tej točki st-
vari zalomijo. 
      Od devetdesetih let naprej se je gibanje 
zero waste močno razširilo, ustanovljene so 
bile mnoge organizacije po celem svetu, ki 
spodbujajo ta pristop, med drugim tudi tako, 
da proizvajalcem, organizacijam ter krajem 
podeljujejo certifi kate o zero waste statusu. 
Leta 2009 se je pojavilo tudi gibanje Zero 
Waste Lifestyle, ki je principe preneslo na 
raven posameznih potrošnikov in gospodin-
jstev. Nepresenetljivo je to pomenilo močno 
razredčitev izhodišč. 
     Če na spletnih straneh glavnih zero waste 
organizacij na svetu beremo poročila o prim-
erih, bomo videli, da se vsi v največji meri 
vrtijo okoli vprašanja stopnje ločevanja od-
padkov ter nato recikliranja. Očitno je tudi, da 
je vse skupaj postala igra številk in odstotkov, 
ki se na pogled ne razlikuje od predstavitev 
ekonomskih kazalcev, ki neredko nič ne pove-
do o revščini, ki je sicer očitna na ulicah. 
    Tako so nekatere japonske in ameriške 
tovarne avtomobilov na primer že 20 let nazaj 
dosegle visoko stopnjo odsotnosti odpadkov, 
a pri tem moramo imeti v mislih, da še ved-
no proizvajajo avtomobile, ki so ključni za 
izpuste CO2, navsezadnje pa tudi končajo na 
smetiščih. Na drugi strani pa imamo mesta, ki 
imajo zero waste naziv. Takšna je Ljubljana, ki 
je ta naziv kot prva prestolnica v Evropi pre-
jela leta 2014. Pohvali se lahko z Regijskim 
centrom za ravnanje z odpadki, ki obdela kar 
tretjino vseh odpadkov v Sloveniji. Obenem 
pa je Slovenija leta 2020 izvozila kar 200.000 
ton odpadkov, od tega 123.000 ton plastike, 
pri čemer je bila večina izvožena v Malezijo. 
    Vidimo, da določitev meja okvira, v ka-
terem velja zero waste, pravzaprav ne deluje 
dosti drugače kot odpadki sami: kakor jih ne 
nalagamo v lastni sobi in jo imamo zato za 
čisto, jih lahko ne nalagamo v lastni državi ali 
pa vsaj ne v vidni obliki in jo zato lahko ima-
mo za zero waste. Iz tega sledi visok poten-
cial za t.i. green washing. Problem je torej pri 
določanju ravni aplikacije. Na manjše enote, 
kot je zero waste zveden, bolj je podoben 
običajnemu recikliranju, ki seveda ne škodi, a 
tudi ne prinaša resnične globalne spremembe 
vzroka težave. 

Izidor Barši
grafi ka:cleanpng

“

Eden od bistvenih končnih pro-
duktov kapitalistične produk-

cije so smeti. Ogromne količine 
smeti. Za višanje profi ta je potre-
bno vedno več proizvajati, vztra-
jno je potrebno višati potrošnjo, 
obenem pa je strošek zavržene 
dobrine v imenu profi ta najbolje 
prenesti na planet.
     Smeti so že nekaj desetletij resen problem, 
ki pa je vse hujši. Po oceni Svetovne banke 
sta letno globalno proizvedeni dve milijardi 
ton smeti, projekcija za leto 2050 pa znaša 3,2 
milijarde ton. Trenutno ena tretjina vseh od-
padkov na svetu konča zakopanih, druga tretji-
na pa na odprtih odlagališčih. Količina proiz-
vedenih smeti na prebivalca narašča skupaj z 
BDP države in prvo mesto na lestvici prepričl-
jivo držijo ZDA. Nasploh zahodne države v 
relativnem smislu proizvedejo nekajkrat več 
odpadkov kot države Južne Azije ali Afrike. 
    Eden od relevantnejših pristopov k prob-
lemu smeti je gibanje »zero waste«, kar se 
v prevodu glasi »nič odpadkov«. Kot pove 
samo ime, je cilj gibanja organizacija družbe 
in gospodarstva na način, da odpadkov sploh 
ne bi bilo. Plemenit in vsekakor zaželjen cilj, 
ki pa resnično ni enostaven: ne le, da pred-
postavlja masivno preobrazbo mnogih aspek-
tov človeške družbe, temveč mu manjka tudi 
poenoteno razumevanje, kaj vse naj bi ta preo-
brazba vključevala. 

Od zibke do zibke
Defi nicija, ki jo je leta 2018 posvojila Mednar-
odna Zero Waste zveza se glasi: »Zero Waste: 
Ohranjanje vseh virov skozi odgovorno proiz-
vodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo 
vseh izdelkov, embalaže in snovi, brez seži-
ganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi 
lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi.«
     Ko je problem smeti stopil v družbeno za-
vest, so se pojavile različne ideje sistemov up-
ravljanja z odpadki. Najbolj znan in daleč na-
jbolj implementiran sistem je reciklaža, ki se 
je zaradi pomanjkanja surovin na industrijski 
ravni močno razširila po 2. svetovni vojni, po-
tem pa v začetku 21. stoletja postopoma prešla 
na raven posameznih gospodinjstev. Razšir-
jena ideja reciklaže vključuje tudi ponovno 
rabo in zmanjšanje rabe nasploh. A bistveno 
pri tem je, da reciklaža v osnovi ne posega 
v produkcijo, temveč vanjo le vrne določen 
del odpadkov v obliki surovine. Ta princip je 
še vedno le nadgradnja sistema »od zibke do 
groba«. Slednji označuje linearen model pro-
dukcije izdelkov, ki poteka od ekstrakcije su-
rovin preko izdelave dobrine do končne posta-
je izdelka, ko je odpadek »vrnjen« v naravo. 
Reciklaža rabo posamezne surovine nekoliko 
podaljša, a ne spreminja osnovnih koordinat 
produkcije.
      Prav k slednjemu teži princip zero waste. V 
tem kontekstu se z vprašanjem konca življen-
jske dobe posameznega izdelka ne pričnemo 
ukvarjati šele, ko je ta že proizveden, ampak 
je to vprašanje umeščeno na sam začetek 

»Zero waste« 
med 

življenjskim 
stilom in 

sistemskim 
pristopom
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selitev podjetij, prestrukturiranje proizvodn-
je, uvedba prožnih pogodb, rast neformalnih 
zaposlitev in upad zaposlenosti v predeloval-
nih dejavnostih, so močno zmanjšali raven 
delavskih pravic in pogajalsko moč sindikatov. 
Kljub temu so bili v devetdesetih, tako kot v 
osemdesetih letih, brazilski sindikati   zmožni 
vzburkati politično prizorišče in tako soodloča-
ti o smeri, v katero naj bi se država razvijala. 
Danes so stavke, čeprav jih je veliko, predvsem 
instrumentalne narave, in so namenjene krepitvi 
položaja pri kolektivnih pogajanjih z delodajalci 
in državo. 
    Brazilski sindikati delujejo na dokaj zastarel 
način, ščitijo predvsem industrijske delavce v 
velikih mestih. Med brazilskimi delavci obsta-
jajo velike razlike, kar je posledica rasizma, pa 
tudi zelo razširjenih oblik dela na črno oziroma 
neformalnega dela. Velik del populacije ni zas-
topan in nima praktično nobenih pravic. Južno-
ameriška država ima eno največjih populacij 
gospodinjskih delavcev na svetu, po vladnih 
podatkih s konca leta 2019 dela v tem zapos-
tavljenem sektorju več kot 6,3 milijona ljudi. 
Približno 95 odstotkov od njih je žensk in več 
kot 63 odstotkov temnopoltih. Zgodovinarji 
pravijo, da gre za dediščino suženjstva, ki ga je 
Brazilija odpravila leta 1888, kot zadnja država 
v Južni Ameriki. Šele leta 2013 so gospodinjske 
delavke dosegle enak pravni status kot zaposleni 
v drugih poklicih, a so še zmeraj podplačane in 
izkoriščane. Sedem od desetih delavk je še ved-
no zaposlenih na črno. 
     Sindikalne organizacije v Braziliji so glede 
na številčnost stavk in članstva v boju za delavce 
na prvi pogled uspešne, a številni delavci, ki so 
žrtve rasizma in izkoriščevalskih praks, ostajajo 
brez zaščite države in sindikatov.“

Brazilija je federativna repub-
lika s 26 zveznimi državami in 

enim federalnim območjem. Gre za 
največjo in najbolj naseljeno državo 
v Latinski Ameriki. Država se gosp-
odarsko razvija po dveh vzporednih 
tirih. Svetovno konkurenčna in-
dustrija soobstaja s stagnirajočimi, 
zaščitenimi sektorji gospodarstva. 
     Brazilija je kronično zadolžena država, ki 
ima težavo z razvojem potrebne infrastrukture, 
kar predstavlja oviro pri izkoriščanju potencial-
ov, ki jih ta država sicer ima. Davki na plače so 
tako visoki, da skoraj polovica delovne sile raje 
dela v neformalnem sektorju, kjer se davkom 
lažje ogne. Revščina in brezpravnost sta v Bra-
ziliji tesno povezana z raso, spolom, družbenim 
razredom in geografsko lokacijo. Delavec afri-
škega izvora prejme le 41 odstotkov plače bel-
skega delavca, čeprav v državi uradno velja t.i. 
»rasna demokracija«. Več kot milijon prebival-
cev, ki živijo v najrevnejših predelih mest, fave-
lah, je afriškega izvora. Razširjenost ekstremne 
revščine je značilna za severovzhodno regijo, 
ki zajema predvsem staroselsko prebivalstvo in 

Simon Smole
foto:wikicommons

ljudi mešanega porekla. Tam živi 62 odstotkov 
vseh revnih v državi, ki so pripravljeni delati 
v neprimernih pogojih. Otroke namesto v šolo 
pošiljajo na delo, izogibajo se plačevanju davk-
ov itd., da bi lahko preživeli.
     Kar se tiče sindikalne organiziranosti, je bilo 
leta 2021 pri Ministrstvu za delo in zaposlovan-
je registriranih več kot 11.000 sindikatov 
delavcev in skoraj 5000 delodajalcev. Tri četr-
tine aktivnih sindikatov je bilo povezanih z eno 
od glavnih sindikalnih centralnih zvez. Spod-
bude za članstvo so povezane s koristmi, ki so 
jih deležni, samo člani sindikata imajo dostop 
do sindikalnih socialnih storitev: zdravstvenih 
storitev, letovanja v sindikalnih počitniških 
naseljih, pravne pomoči. Seveda pa do tega niso 
upravičeni vsi delavci, ampak zgolj tisti, ki so 
zaposleni v najbolj urejenih delovnih okoljih, 
torej v večjih, bolj razvitih mestih, in delajo v 
produktivnih sektorjih gospodarstva. Po zakonu 
o sindikatih iz leta 2008 se centralnim zvezam 
sindikatov dodelil fi nančni delež, t.i. »imposto 
sindical« na podlagi števila  sindikalnih članov. 
Tako je številčnost članstva postala glavni cilj  
centralnih sindikatov, saj gre za skoraj 100 mili-
jonov ameriških dolarjev vsako leto. 
    37 milijonov Brazilcev dela 44 ali več ur 
na teden. V letu 2016 je bilo v Braziliji skoraj 
2100 stavk, od tega 47 odstotkov v zasebnem 
sektorju. To je bilo največje število stavk od 
osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bila 
Brazilija svetovni prvak v delavskih uporih. Po 
zlatih osemdesetih so prišla devetdeseta leta, ko 
so bile delavske pravice na najtežji preizkušnji.   
Celo najmočnejši sindikati v državi so morali 
odstopiti od nekaterih že pridobljenih pogodbe-
nih pravic, pridobljenih v prejšnjem desetletju. 
Številni dejavniki: naraščajoča brezposelnost, 

Sindikati v Braziliji 
PO DOMAčE
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Fosilna goriva 
in kognitivna 

disonanca 
evropske zavesti

Izidor Barši

Prve politično-ekonomske reakcije Ev-
ropske unije na rusko invazijo Ukra-

jine so pospremile tudi izjave politikov o 
evropskih vrednotah, ki naj bi bile v nasprot-
ju ne le z invazijo, ampak tudi s Putinovim 
režimom. 
     Stališča v evropski javnosti so se od tu le 
še zaostrovala: z evropskimi vrednotami naj 
ne bi bila združljiva sama ruska kultura, nekaj 
specifi čno neevropskega je v srcu ruske duše, 
smo lahko slišali. Vzporedno so se dogajale 
odpovedi klasičnih koncertov ruskih skladatel-
jev, prekinitve sodelovanja z ruskimi umetniki, 
pozivi k izključitvi ruskih študentov. V zavest 
Evropejcev so ponovno priplavale stare fantazije 
o neciviliziranih hordah iz Vzhoda. A preskok 
med mednarodnim pravom na eni ter vrednotami 
na drugi strani ni tako nedolžen, kakor se zdi.
     Pred dobrim tednom dni je predsednica 
Evropske komisije Ursula von der Leyen med 
rednimi izrazi podpore Ukrajini in njenim pred-
stavnikom tvitnila tudi naslednje: »Ukrajinci 
so pripravljeni umreti za evropsko perspektivo. 
Mi pa želimo, da z nami živijo evropske sanje.«    
Mnogi komentatorji niso prezrli v oči bijoče ku-
rioznosti te izjave. Von der Leyen ukrajinskemu 
odporu ruski agresiji namreč podtakne en sam-
cat smoter (»evropska perspektiva«), katerega 
prva predstavnica je prav ona. Izjava prav tako 
ne pusti nobenega mesta za dvom o tem, ali so 
se Ukrajinci za ta smoter dejansko pripravljeni 
žrtvovati. Iz nje veje prevzetnost vladarja, ki hli-
ni obžalovanje žrtev, podrejenih za njegove cilje 
– žrtev, ki so zanj vendarle nujne. A kaj točno je 
ta »evropska perspektiva«, ki očitno ni enaka nič 
manjši uganki »evropskih sanj«?

Evropska perspektiva
»Evropsko perspektivo« najdemo tudi v nedavni 
uradni izjavi von der Leyen o stališču Evropske 
komisije glede prošenj za članstvo s strani Ukra-
jine, Moldavije in Gruzije. Glede vseh treh 
Komisija Evropskemu svetu priporoča, da naj 
prosilkam podari »evropsko perspektivo« in sta-
tus kandidatk. To stališče podajajo s »čvrstim 
izhodiščem v evropskih vrednotah in standardih, 
ki usmerjajo pot, kateri morajo slediti kandidat-
ke za uspešno priključitev EU.« Priporočilo je 
Komisija podala na podlagi t.i. kopenhagenskih 
kriterijev za vstop v EU, ki v prvi vrsti zahte-
vajo stabilnost institucij, ki naj bi garantirale 
demokracijo, pravno državo, človekove pravice 

Kuhan Macron
Pariz – V Franciji je v drugem krogu parlam-
entarnih volitev zavezništvo Skupaj predsedni-
ka Emmanuela Macrona osvojilo 246 sedežev 
v 577-članski nacionalni skupščini. S tem je 
Macron na račun okrepitve levice in skrajne 
desnice, izgubil absolutno večino v parlamen-
tu in bo moral sklepati kompromise. Nupes 
–  zavezništvo ekologov, socialistov, komunis-
tov in stranke Nepokorna Francija, ki ga vodi 
politik Jean-Luc Melenchon, je s 142 sedeži 
najmočnejša opozicijska sila. Kmalu po obja-
vi izidov je napovedalo nezaupnico premierki 
Elisabeth Borne. STA, NB

Proti revščini
Washington D.C. – Tisoče Američanov je 
minulo nedeljo skupaj s sindikati in verskimi 
združbami v prestolnici zahtevalo ukrepe proti 
revščini, ki v ZDA nažira okoli 140 milijonov 
ljudi. Opozorili so na zelo problematično pre-
pletenost dejavnikov, kot so dostop do zdravst-
va in stanovanja, sistemski rasizem, klimatske 
spremembe in naraščanje (tudi skrajno desne-
ga) militarizma. Akcijo je organiziralo gibanje 
PPC (Poor People’s Campaign), ki ga je pred 
50 leti ustanovil politični aktivist dr. Martin 
Luther King. WP, NB

Sindikat v »Jabolku«
New York – Delavci Applove trgovine v mes-
tu Towson (Maryland) so izglasovali prvi 
sindikat v ligi največjih ameriških tehnoloških 
podjetij. Ustanovitev je sad večmesečnega 
aktivizma zaposlenih, ki so se povezali med 
koronakrizo, spodbudilo pa ga je hudo poman-
jkanje kadra - ponudb za delo je bilo dvakrat 
več kot iskalcev. Gibanje je postalo znano kot 
#AppleToo. CNN, NB

Tehtnica v Kolumbiji 
prvič na levo

Bogota – V nedeljo je na predsedniških vo-
litvah slavil Gustavo Petro, nekdanji župan 
prestolnice in v mladosti tudi gverilec skrajno 
leve skupine M-19. Osvojil je dobro polovico 
kolumbijskih glasov, obljubil pa je enakost, 
socialno in okoljsko pravičnost. Te volitve 
pomenijo konec vladavine konservativnih in 
liberalnih elit, ki so v Kolumbiji na oblasti že 
dve stoletji. Petro se bo najprej moral soočiti 
z infl acijo, covid razmerami in poslabšanjem 
splošne varnosti v državi. AFP, STA, NB

Kri in zemlja 
na sodišču

Munchen – Stekel je postopek proti dom-
nevnim članom neonacistične mreže Blut 
Und Boden (kri in zemlja). Obtoženim očita-
jo sodelovanje in vodenje organizacije, ki je 
bila leta 2000 prepovedana, širjenje nacistične 
propagande in tudi razpečevanje glasbe z ek-
stremno desnimi sporočili. V Nemčiji, ki se 
spopada tudi z novimi oblikami relativizacije 
zgodovine s strani različnih ekstremno desnih 
skupin, je nošenje ali uporaba nacističnih sim-
bolov v javnosti (svastika, salutiranje) federal-
ni zločin. DPA, NB
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ter spoštovanje ter zaščito manjšin. Poleg tega 
sta kriterija še delujoče tržno gospodarstvo, ki 
lahko konkurira v okviru EU, in administrativni 
kriterij, ki zadeva implementacijo EU prava.
    Če imamo v mislih navedene kriterije in 
izključitev Rusije iz vsakršne »evropske pers-
pektive«, potem so morda toliko bolj presenetl-
jive izjave, ki jih je predsednica Komisije po-
dala ob obisku Izraela pred dvema tednoma. 
Spomnimo, da Združeni narodi kot tudi druge 
mednarodne organizacije, ki spremljajo kršitve 
človekovih pravic po svetu, režim v Izraelu ned-
voumno imenujejo apartheid. Von der Leyen pa 
sporoča, da sta EU in Izrael povezana prek »sk-
upnih vrednot«, saj delita »vero v demokracijo 
in njene vrednote«, na podlagi česar naj bi »svo-
je partnerstvo naredila še močnejše«.

Trg fosilnih goriv in vrednot
V podobni disonanci z »evropskimi vredno-
tami« je novo zavezništvo EU z Zalivskim 
svetom za sodelovanje (GCC), ki ga je Evrops-
ka komisija naznanila v maju. Njegove glavne 
članice, na prvem mestu Savdska Arabija, sk-
upaj z ZDA in Združenim kraljestvom sestavl-
jajo koalicijo, katere vojaško posredovanje v 
Jemnu je vzrok največje humanitarne katastrofe 
na svetu, ki je zahtevala že več deset tisoč živl-
jenj. EU želi okrepiti stike in se nadeja tesnejše-
ga sodelovanja »pri zagotavljanju stabilnosti v 
Zalivu in na Bližnjem vzhodu ter pri grožnjah 
svetovni varnosti, pa tudi pri vprašanjih ener-
getske varnosti, podnebnih sprememb in zelene-
ga prehoda, digitalizacije, trgovine in naložb,« 
je ob oznanitvi povedal visoki predstavnik EU 
Josep Borrell.
    A neskladje med konkretnimi dejanji in 
»evropskimi vrednotami« je možno pojas-
niti, če se ozremo na aktualne gospodarske 
motive EU. Na isti dan kot zavezništvo z GCC 
je Evropska komisija objavila tudi načrt RE-
PowerEU, ki je namenjen soočenju s poman-
jkanjem energetskih virov ob prekinitvi dobave 
iz Rusije. Njegova druga točka je diverzifi kacija 
uvoza energije. Obisk von der Leyen v Izraelu 
je namreč bil namenjen sklenitvi dogovora o čr-
panju izraelskega zemeljskega plina preko Egip-
ta. »Skupne vrednote« tako zlahka prevedemo v 
vrednost utekočinjenega plina, ki bo po ceveh 
tekel od Izraela do EU. V eno smer plin, v dru-
go pa svetniški sij evropskih vrednot, s katerimi 
Izraelci krpajo svoje zločine proti človeštvu.“
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Avstrijski podnebni svet, sestavljen iz sto naključno izbranih 
državljanov in državljank, se je trinajstega junija zbral še 

zadnjič. Imenovan je bil kot svetovalno telo, ki so ga zasnovali kot 
združenje ljudi, ki predstavljajo presek avstrijskega prebivalstva.
     Od začetka leta so člani sveta s pomočjo vodilnih znanstvenikov in 
moderatorske ekipe šest koncev tedna razvijali konkretne predloge, s 
katerimi naj bi Avstrija do leta 2040 dosegla podnebno nevtralnost. Svo-
jih devetdeset predlogov bodo vladi predstavili četrtega julija, a njihova 
prihodnost je negotova. Johannes Schmuckenschlager, poslanec ljudske 
stranke, zadolžen za podnebno tematiko, je denimo že izjavil, da se mu 
predlogi sveta ne zdijo relevantni. 
        S tem je poskrbel za ogorčenje tako v svoji stranki, ki je volila za 
ustanovitev sveta, kot med člani sveta, ki so v odprtem pismu poudarili, 
da se Schmuckenschlager ni odzval vabilu na srečanje sveta in da ne 
razume njegovega delovanja. Ministrica za okolje Leonore Gewessler 
obljublja, da bodo vse predloge natančno preučili. »A ne morem oblju-
biti, da bomo vse lahko tudi uresničili,« dodaja v izjavi medijem, saj to 
zahteva večinsko podporo v parlamentu.“

SOSEŠČINA

V luči lokalnih volitev v Splitu so se člani stranke Centar odločili 
nastopiti obratno od poimenovanja Pametno, ki je bilo njihovo 

prvotno ime. 
    Ta liberalna opcija, ki jo vodi nekdanji župan Splita Ivica Puljak, profe-
sor in fi zik elementarnih delcev, katerega predavanja na področju popular-
izacije znanosti neredko spominjajo na predavanja Neila deGrassa Tysona,  
se je odločila  razpisati volitve po samo desetih mesecih vladanja v Splitu.
     Razlog razpisa novih volitev je bil spor med županom Splita Bojanom 
Ivoševićem, ki je novinarki Slobodne Dalmacije rekel, da se bo »napi-
la krvi«. Čeprav se je Ivošević opravičil, je edino, kar je spil, obtožnica 
zaradi grožnje. A ta zloglasni borec proti ugodnostim pri zaposlovanju 
v javnem sektorju in njegov strankarski kolega, računalničar, nekdanji 
mestni svetnik Luka Baričić, sta postala žrtvi lastne nepremišljenosti in 
tuje neizbire sredstev ob prihodu na oblast. Dvojec se je namreč spus-
til v dopisovanje pod lažnim profi lom na enem od družbenih omrežij za 
iskanje intimnih partnerjev. Ker je šlo za prevaro, ni minilo dolgo, da je 
korespondenca prišla v javnost. Večernji list jo je zato objavil v skrajno 
senzacionalistični maniri.
     To neumnost dveh visoko izobraženih politikov mlade generacije sta 
z zlobo pozdravila nekdanji župan Splita Željko Kerum, ki na novinarski 
konferenci ni uspel izreči niti besede »eksplicitno«, pri čemer je mislil 
na dele korespondence ,in splitski HDZ, ki na tokratne volitve prihaja 
z novim kandidatom Zoranom Đogašom, ki za razliko od kandidata iz 
preteklih volitev Viceja Mihanovića ni prepisal svojega doktorata.
Če bomo nadaljevali s tem tempom, je možno, da se nazadnje na volitvah 
pojavi tudi nigerijski princ, ki bi želel vse svoje veliko bogastvo vložiti v 
Split.

Ne ravno pametno

Kaja Šeruga

Podnebni predlogi 
med prebivalstvom 
in politiko

“

Saša Paprić

Šestnajstega julija ob 11:05 je preminil Federico Carboni, do 
svoje smrti znan pod vzdevkom »Mario«. Štiriinštiridesetlet-

ni moški je bil tetraplegik, ki se je zatekel k praksi pomoči pri 
samomoru.
    Carboni je tako po primeru DJ Faba iz leta 2017 postal prva 
oseba v Italiji, ki je lahko zakonito izbrala končati svoje življenje z 
zdravniško pomočjo, kar je omogočeno s sodbo ustavnega sodišča 
242/2019, ki se izogiba uporabi člena 580 – pomoči pri samomoru.
    Cena medicinskega preparata in opreme za takšno dejanje dose-
ga višino 5000 evrov. V celoti so jo plačali s pomočjo »množican-
ja«, nabiranja denarja s pomočjo donacij po spletu. Društvo Luca 
Coscioni je izjavilo, da je italijansko ustavno sodišče sicer dovolilo 
izvajanje te nove prakse, vendar s spremembo zakona ni zagotovilo 
tudi fi nanciranja zanj. »Mario« je zato medicinsko opremo zapustil 
društvu, ki bo tako lahko prihodnjič dokupilo le preparat in še naprej 
podpiralo boj za odločitev do izbire.
    V istem tednu je 46-letni Fabio Ricolfi , ki je zadnjih 28 let bolehal 
za tetraparezo, umrl v stanju globoke sedacije, saj etična komisija ni 
določila zdravil in metod. Globoka sedacija je za Fabia predstavljala 
hitro rešitev, s katero se je izognil nadaljnjim sodnim bojem in dol-
gotrajnemu čakanju na razrešitev situacije.
    V Italiji evtanazija še vedno ni zakonita. Primera Fabia in Federi-
ca, ki sta se zgodila skoraj hkrati, pa sta ponovno pogrela debate na 
to temo. A namesto razprave v javni sferi je pomembnejša določitev 
zakonov, ki bodo lahko regulirali konec življenja, h kateremu se 
nagiba veliko ljudi, katerih zdravstveno stanje se nepovratno slabša. 
Sedaj zanje skrbi republika Italija.

Chiara Agagi
foto:Associazione 

Luca Coscioni

Smrt po naročilu

“

“
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Ervin Hladnik Milharčič je na predstavitvi te antropološko-sociološke 
zgodovinske monografi je dejal, da boste odgovor na vprašanje iz 

naslova v njej iskali zaman. In še kako prav je imel. 
     Osnovna rdeča nit se ukvarja predvsem z razmejevanjem civilizacije 
na eni in kulture na drugi strani. Defi nira ju s prikazom nastanka enega in 
drugega pojma v času od antičnega Rima, ko je nastala beseda (agri)kul-
tura, do danes. Temelji namreč  na predpostavki, da so se evropske države 
oblikovale na podlagi skupne kulture, ki je nastajala skozi čas, od začetk-
ov kultiviranja semen v zemlji, sramovanja golote, ki je nastopila z novim 
vekom, ali hkratnega pojava vilic in stola ter uporabe robca, kakor jo je 
predpisal Erazem Rotterdamski. Takšen nov način obnašanja sovpada 
tudi z druženjem umetnikov na plemiških dvorih, kjer se je začela visoka 
kultura, ločena od običajnih prebivalcev dežele in mesta, sploh dogajati.
      ZDA naj bi nastale zaradi skupne civilizacije, ki je drugačna od 
evropske. V narod so prebivalstvo preoblikovale z vzpostavitvijo po-
trošniške družbe. Kultura ni bila razumljena kot prostor kontemplacije 
večnih resnic, ampak kot prostor konzumacije, potrošnje. ZDA so pro-
dukt, ki je nastal v 18. stoletju, medtem ko so sodobne evropske države 
nastale v 19. ali 20. stoletju. Gonilo ameriških držav pa so korporacije, 
ki so nastale v času, ko so začeli za kulturo, ki je v osnovi evropska, skr-
beti res bogati ljudje. Posledice vidimo še danes. V ZDA izobraževanje, 
znanost in kultura temeljijo na neoliberalnem sistemu trga: česar ne bomo 
podpirali, oziroma kar ne bo preživelo na trgu, pač ne bo obstajalo. V 
Evropi za te tri veje skrbi država, saj je trg majhen ali neobstoječ (kot je 
temu tako v Sloveniji), namesto trga pa lahko umetnost diktirajo umetniki 
sami. Ministrstvo za kulturo Kosovel tako predstavi kot nadomestek trga, 
ki da slutiti, da nekoč delavcem v kulturi ni bilo treba upravičevati svojega 
obstoja, kot ga morajo danes. 
      Obsežna 335-stranska znanstvena študija temelji na avtorjevi doktor-
ski disertaciji Rojstvo postmodernizma iz duha Amerike, na kar nakazuje 
precej zgoščen in zapleten jezik prvega poglavja, ki se že v drugem delu 
popreprosti in spusti na nivo bolj poljudnoznanstvene razlage. Ves čas pa 
se v resnici vrti okoli izmuzljivega pojma kulture v vseh njenih najširše 
razumljenih nastavkih, zgodovino pa začini z navidez nepomembnim de-
tajli, kot je ta, kdaj so se ljudje začeli ukvarjati s tem, da je bolje pljuniti 
ob stran kot pred sebe.

RECENZiJi

Najstarejši neprekinjeno delujoči jazz festival v Evropi je tudi letos 
ponudil širok spekter zvočnih izrazov. Med drugim so se na njem 

zvrstili priznani bobnar Hamid Drake in njegov poseben projekt, nastal v 
poklon afroameriški legendi Alice Coltrane, mojster uda Anouar Brahem, 
Chelsea Carmichael z nove londonske jazzovske scene, moderen novo-
jazzovski kolektiv Fire! Orchestra ter superskupina Irreversible Entangle-
ments z angažirano umetnico Moor Mother. Pa vendar festival med svoje 
nastopajoče vabi vedno več mladih jazzovskih ustvarjalcev, ki so nas tudi 
najbolj zanimali. Tovrstna zastavitev programa kot tudi dejstvo, da je veči-
na koncertov zunaj v parku zastonj, privablja tudi vedno mlajše ljubitelje 
tovrstnih muzik. 
    Na Odru pri starem drevesu v omenjenem parku se že skoraj tradi-
cionalno predstavljajo tako domači kot tuji glasbeniki v sklopu Inštitu-
ta .abeceda. Kljub temu, da gre za manj izkušene glasbenike, je bilo ob 
njihovih nastopih jasno, da je kreativnost pri njih še kako močna. Prav 
posebej zanimivo je bilo opazovati, kako si zasedbe niso bile niti malo 
podobne, temveč so vse izhajale iz drugačnih derivatov jazza oziroma so 
slednjega kombinirale z bodisi psihedeličnim rockom, elektroniko, sodo-
bno klasiko, improvizacijo ali kakšnimi drugimi nišnimi godbami. Poleg 
samih nastopov v sklopu inštituta pa je festival dal priložnost tudi subtil-
nejšemu, zasanjanemu triu Birds of Unknown, katerega krasen koncert 
je nakazal, zakaj se zasedbo počasi prepoznava tudi izven naših meja, ter 
svež slovensko-hrvaški ženski tandem Freekind, ki je s kombinacijo jazza 
in hip-hopa poskrbel za bolj plesni del sklepnega večera.
     Prav posebno izpostavitev je letošnja edicija namenila pianistu in skla-
datelju, zgolj 24-letnemu Mihi Gantarju. Kot rezidenčni umetnik festivala 
je nastopil kar trikrat, in sicer v kompleksnem solo večeru, subtilnem duu 
z vokalistko ter v kvartetu proste improvizacije. Kljub tej obsežno zastav-
ljeni nalogi je vse nastope izpeljal pohvalno, mu pa najbolj leži  njegov 
najintimnejši solo s klavirjem. Njegova raznovrstnost s projekti je pre-
pričala tudi založbo Clean Feed, ki je letos izdala škatlico petih njegovih 
albumov.
     Festival pa se je letos povezal še s Konservatorijem za glasbo in balet 
Ljubljana, ki je predstavil program, posebej pripravljen za letošnjo edicijo. 
Jazzovski mladež se je seveda predstavil s preprostejšim komponiranim 
programom, ob številčnosti nastopajočih pa tudi nihče ni mogel priti pre-
več do izraza. Je pa to lep pokazatelj za obsežen domač jazzovski podm-
ladek.

Brigita Gračner
txt&foto

“

63. Jazz festival Ljubljana 
(15. – 18. junij 2022, Ljubljana, Cankarjev 
dom in Park Sveta Evrope)

“

Pia Nikolič
txt&foto

Med kulturo in civilizacijo 
(Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo; 
Od agrikulture do kulturne industrije, od 
mesta Rim do Ameriške civilizacije – 
Blaž Kosovel, Založba ZRC, 2022)
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Odmerjeno poletno obdobje, v katerem se 
mora zaključiti poslovanje na nogometni 

tržnici, se za klube v angleški Premier ligi sk-
lene prvega septembra. 
     Peščica odmevnih prestopov je že potrjenih. 
A bolj nepredvidljivi kot ti so ravno v času vi-
sokega poletja prilagoditve krovnih strateških 
načrtov, ki se jih trudijo udejanjati vodstveni 
vrhovi posameznih klubov. Med njimi so najbolj 
zanimiva dogajanja v tistih nogometnih domači-
jah, ki s svojimi rezultatskimi pridelki v zadn-
jem obdobju niso bili zadovoljni.
     Kot v vsakem konkurenčnem okolju, se je 
najbolj taktno zgledovati po najboljših praksah. 
Manchester City je že aprila sklenil dogovor o 
prestopu najbolj razvpitega mladega napadalca. 
Selitev norveškega golgeterja Erlinga Haalanda 
iz dortmundske Borussije k angleškim prvakom 
je do konca minulega tekmovalnega cikla ostala 
skrivnost. Posledični odhod do sedaj zadolžene-
ga za ofenzivne fi niše pri Cityju, Gabriela Jesu-
sa, sicer ostaja nedovršeno dejanje. Ne posebej 
presenetljiv Brazilčev prestop k Arsenalu se za 
zdaj zdi najbolj logičen in za vse tri strani tudi 
najbolj smiseln. 
     Brez odvečnega stresa se je v Liverpool že 
preselil Darwin Núñez. Urugvajec je še kot član 
lizbonske Benfi ce v minuli sezoni Liverpoolu 
zabil tri gole. Kluba sta se spomladi pomerila 
v četrtfi nalu Lige prvakov. Skupni izid po dveh 
tekmah (6:4) je napredovanje v elitnem ev-
ropskem tekmovanju zagotovil angleški zasedbi. 
22-letni desničar Núñez je neposredna zamen-
java za senegalskega asa Sadia Maneja, ki bo v 
prihodnje navduševal v majici muenchenskega 
Bayerna. 
    Vsa vzornost pri načrtovanju in izvedbi 
kadrovskih menjav poželjive sline izvablja iz ust 
odgovornih pri Chelseaju in pri Manchester Unit-
edu. Zadnji namigi iz uprave londonskega kluba 
potrjujejo skorajšnji odhod vodilne direktorske 
garniture, s cenjeno Marino Ganovskajo na čelu. 
Vse bolj verjeten je povratek Romeluja Lukaku-
ja v milanski Inter. Čeprav bo kompenzacijo za 
rekorden vložek v belgijskega napadalca (97,5 
milijona funtov) zahtevno izposlovati. Poslovno 
operativnost kluba v poletnem času kaj lahko 
prizadene manko izkušenih pogajalcev. Zato se 
napovedana odhoda Christiana Pulisica in Haki-
ma Ziyecha zdita prenagljena. Podobno velja 

za morebiten prihod angleškega reprezentan-
ta Raheema Sterlinga, ki naj bi bil neposredna 
menjava za enega od njiju. Vlogo športnega di-
rektorja pri Chelseaju od Petra Cecha začasno 
prevzema kar trener Thomas Tuchel. Slednje se 
že v prvi polovici prihajajoče sezone – štart te bo 
6. avgusta – izkaže kot kritična poteza Ali pač. 
Chelsea je pogosto uspešen ravno ko ga načen-
jajo strukturne disonance. Hkrati bo prihajajoča 
premierligaška sezona eksotična prav zaradi 
izdatne jesenske pavze. Svetovno prvenstvo v 
Katarju bo namreč potekalo od 21. novembra do 
18. decembra. 
     Odgovorni pri četrto- in petouvrščenima Tot-
tenhamu in Arsenalu se ukvarjajo z utrjevanjem 
že potrjenih načrtov. Oba londonska kolektiva 
si prizadevata svojima ekipama dodati zrelosti. 
Tottenhamov strateg Antonio Conte je znan po 
tem, da mu najbolje služijo izkušeni nogometaši. 
Prihod Hrvata Ivana Perišića iz milanskega In-
terja je do zdaj najbolj odmevna okrepitev v za-
sedbi Spursov. Arsenalov namen pa se od daleč 
zdi še bolj preprost, saj stabilizacija mladega in 
pogosto taktično neučakanega moštva bolj kot 
karkoli potrebuje udobno uigravanje. 
     Pod oblakom negotovosti ostaja Manchester 
United. Novi trener Erik ten Hag svoje taktične 
plane dosledno skriva. Zato je še toliko bolj na 
udaru Richard Arnold. Ta je na mestu izvršne-
ga direktorja zamenjal nepriljubljenega Eda 
Woodwarda, ki je United vodil zadnjih deset let. 
Woodward je kljub svoji izjemni marketinški 
veščini večji del prisluženih sredstev porabil za 
serijo ponesrečenih igralskih nakupov, ki klubu 
niso zagotovili rezultatskega blagostanja. United 
je za okrepitve v minuli dekadi zapravil v svetov-
nem merilu rekordnih 1,3 milijarde funtov. Ob 
tem da je od prodaje posameznikov iz vselej 
preštevilnega prvega moštva iztržil pičlih 395 
milijonov funtov. Novi Unitedov operativni šef 
omenjeno poslovno razpoko za zdaj izrablja kot 
izgovor. V tem duhu je potekalo tudi Arnoldo-
vo nedavno srečanje s predstavniki združenja 
Unitedove navijaške skupine The 1958. Toda 
vse bliže je trenutek, ko bo Arnold prisiljen na-
kazano fi nančno racionalnost prevesti v kaj bolj 
konkretnega. To pa je edino in samo boljše, torej 
višje kot je bilo skromno šesto mesto, ki so ga 
manchesterski rdeči zmogli ob zaključku ligaške 
sezone 2021-2022.

Premier liga pred 
novo sezono:
Čas najbolj pomembnih 
nogometnih poslov  

Matjaž Ambrožič
foto: wallpaperaccess

“

šPORT

Vaterpolisti 
pogledujejo 
proti Splitu

Vaterpolisti AVK Triglav Kranj so še osem-
najstič osvojili naslov državnega prvaka, 
potem ko so v fi nalu premagali branilce 
naslova, Calcit Waterpolo. Fokus javnos-
ti pa se je že preusmeril na slovensko 
moško reprezentanco, ki jo v kratkem 
čaka evropsko prvenstvo, ki bo od 27. av-

gusta do 10. septembra potekalo v Splitu.

Ribnica 
pumptracka

Pumpaj Slovenija, nacionalna tekmoval-
na pumptrack serija, ki poteka pod okril-
jem Kolesarske zveze Slovenije, skrbi za 
razvoj tega športa pri nas tudi z odprtjem 
vedno več novih prog. Od začetka junija 
se tako občina Ribnica lahko ponaša z 
največjim pumptrackom v državi, ki je že 

gostil prve dirke.

Zgodovinski uspeh 
v Izraelu

Slovenski gimnastični šampionki Ekater-
ini Vedeneevi je le malo zmanjkalo do od-
ličja na evropskem prvenstvu v Tel Avivu, 
kjer je osvojila končno četrto mesto v kat-
egoriji s kiji. Gre za najboljšo slovensko 

uvrstitev v zgodovini evropskih prvenstev.

Uspešno ubranila 
naslov

Naslova državnega prvaka v squashu sta 
v članski konkurenci ubranila Nina Kus-
tec in Luka Kustec, oba iz Squash kluba 
Škofja Loka. Za Nino Kustec je to že četr-
ti zaporedni naslov, za Luko pa drugi. V 
ženski in moški konkurenci se je letos po-
merilo skupaj 21 igralk in igralcev iz petih 

slovenskih klubov.

Speedway je doma 
v Krškem

Obnovljena speedway steza v Krškem je 
gostila Speedway Euro Championship 
Challenge, kjer je slovenske barve bra-
nil Nick Škorja. Domačin ob koncu tek-
movalnega dne ni mogel biti zadovoljen 
z izidom, zmagovalni pokal pa je romal v 

roke Latvijca Andžejsa Lebedevsa.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: piqsels

>>> Po že tretjem pismu vladi Rober-
ta Goloba, ki ga je podpisala slovita 
Spomenka Hribar, se javnost boji, 
da bo v zgodbo posegel tudi pred-
sednik države in »hefe« slovenskih 
oboroženih sil, Borut Pahor. Kaj bi ta 
glede Ukrajine napisal v svojem pis-
mu, se sicer še špekulira, javnost pa 
trepeta zaradi Pahorjevih »selfi jev«, 
ki bodo nedvomno pospremili modre 
misli v pismu. PRESS

>>> Slovenska planinska zveza (SPZ) 
je v javnost izstrelila opozorilo, v ka-
terem slovenskim domoljubom pri-
poroča primerno opremljenost v 
gorah. Ti namreč pogosto hodijo v 
gore zgolj z namenom propagiranja 
novih produktov, kot so nalepke, pri 
tem pa pri SPZ opažajo, da jih veliko 
»faše« sončarico (zaradi frizure oz. 
odsotnosti le-te), kar še dodatno bre-
meni zdravstveno blagajno. Pri SPZ 
priporočajo predvsem tradicionalne 
širokokrajne klobuke. PRESS 

>>> Medtem ko se kolone pločevine 
vijejo skozi in mimo prestolnice, vla-
da pa s težavami natika uzde cenam 
goriv, pri Levici stavijo na praktično 
rešitev – kolesarjenje. Meščani, vajeni 
kolesarjenja v koronskih časih, so na-
vdušeni, s strani desnice pa so čedalje 
glasnejša opozorila pred t.i. »kolesar-
skim lobijem«, ki naj bi kmalu prese-
gel zdravniškega, infrastrukturnega 
in gradbenega. Po naših podatkih naj 
bi vodstvo t.i. »ko-lobija« prevzel Jaša 
Jenull, domnevni visoki predstavnik 
t.i. »globoke države«. PRESS

>>> Ne glede na vojne, mi-
grante, menjavo oblasti, 
višanje cen dobrin in ener-
gentov in porazni nogometni 
sliki Slovenci ostajajo neo-
majni in pogumni. Po rezul-
tatih raziskave Dnevnika se 
35 % vprašanih sploh ne čuti 
fi nančno prizadetih, zgolj 
četrtina bo zaradi razmer 
»šparala« le pri počitnicah, 
v materialnem smislu jih bo 
petina (21, 4 %) omejila ob-
nove nepremičnin, isti delež 
vprašanih pa celo nakup 
obleke in obutve. PRESS 

>>> Čedalje več Slovencev naj bi se za poletno ohladitev 
odločalo za kampiranje v Postonjski in drugih jamah (t.i. 
»caveing«). Temu naj bi botrovalo povišanje cen v polet-
ni sezoni na Hrvaškem, čedalje večja nevarnost obsežnih 
požarov ter socialna omrežja. Ob tem se je na obeh 
političnih polih pojavila nova teorija »pred-venetskega 
slovenstva«, ki v nasprotju z obstoječimi teorijami trdi, da 
Slovenci kot narod niso izšli iz Karantanije ali izza Karpatov, 
temveč iz – jam. PRESS

JEKLENI 
          SLOVENCI # 1

>>> Sedaj svobodni Slovenci si z novo 
vlado močno utrjujemo svoj položaj v 
svetu, pri tem pa odlično manevriramo 
med domačo in tujo javnostjo. Najboljši 
dokaz novega, mehko-trdega pristopa 
je Slovenska Tiskovna Agencija, ki je v 
slovenski različici novice uporabljala 
blažjo retoriko »da bi Slovenija lahko 
predlagala sprejetje BiH v EU«, v an-
gleški različici pa je retorika odločne-
jša: »Slovenia pushing hard for candi-
date BiH«*. Ni važno, da smo pogumni 
doma, važno je, da smo pogumni v 
svetu, bi bržkone (sl.: mogoče / angl. 
most defi netely ) komentirala zunanja 
ministrica Fajon. PRESS
 
(*sl: »Slovenija trdno podpira kandida-
turo BIH«)

EXS-PRESS

JEKLENI 
SLOVENCI # 2

Hladno poletje
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ZA MOžGANE

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

Tisk: Partner Graf d.o.o., 
Gasilska cesta 3 
Grosuplje
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 1. julija 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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Matija Cipurić


