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tega bo vlada ustanovila, kot predvideva zakon, 
strokovno skupino, ki naj bi jo vodil predstavnik 
epidemiološke znanosti, sestavljali pa bi jo še 
vsaj predstavniki imunološke, mikrobiološke, 
sociološke, psihološke in pravne znanosti ter 
strokovnjak za bolezen, ki se določi glede na 
predvidljive zaplete nalezljive bolezni. 
    Novi zakon o nalezljivih bolezni torej v nobeni 
točki ne spreminja višine glob ali globe na novo 
uvaja. Kršilca predpisov se še vedno lahko ka-
znuje z globo 400 do 4000 evrov, kar je neko-
liko manj od predloga novele prejšnje oblasti, ki 
bi kršilce kaznoval s 1000 do 10.000 evri globe. 
Prav tako zakon ne predvideva dodatnega za-
piranja šol in ne nalaga obveznega nošenja mask 
v šolah. 
     Opozicijske poslance iz vrst Nove Sloveni-
je, ki    obvladujejo prej omenjeni portal, najbolj 
moti domnevna neuresničljivost predloga, saj naj 
bi bilo – po besedah Ive Dimic in Vide Čadonič 
Špelič – nemogoče uskladiti delovanje strokovne 
skupine, vlade in parlamenta. Zakonodajna služ-
ba državnega zbora pa medtem opozarja, da je 
predlog sporen z vidika načela pravne države in 
delitve oblasti, saj uvaja nov institut soodločanja 
Državnega zbora o sprejetju podzakonskih aktov 
vlade.
     Vendar so to le obrobne stvari, če vpraša-
mo nekaj deset protestnikov, ki so se pod žezlom 
nekdanje desne roke Andreja Šiška Anice Bidar 
zbrali pred parlamentom ob sprejemanju zakona.  
A jih moramo pomiriti, saj novi zakon ne uvaja 
možnosti obveznega cepljenja, saj je taka možnost 
v zakonu vpisana že vse od leta 1995. Tako kot 
do zdaj je cepljenje obvezno proti hemofi lusu 
infl uence B, davici, tetanusu, oslovskemu kašl-
ju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam 
in hepatitisu B; proti steklini, rumeni mrzlici, 
trebušnemu tifusu, klopnemu meningoencefal-
itisu, gripi, tuberkulozi in drugim nalezljivim 
boleznim, če obstajajo določeni epidemiološki 
razlogi in tako določa letni program cepljenja. 
Letni program cepljenja za letos pa ne vključuje 
obveznega cepljenja proti koronavirusu. 
    Reševanje koronakrize tako ostaja singular-
no, če uporabimo najbolj vročo besedo pretek-
lih dveh tednov. To pomeni, da najučinkovitejša 
strategija premoščanja epidemije – precepljenost 
velike večine prebivalstva – ostaja odgovornost 
na plečih posameznikov, kljub temu, da bi jih 
lahko vlada z uvrstitvijo cepiv proti koronavi-
rusu umestila na letni načrt obveznega cepl-
jenja. Posamezniki morajo tako presojati vpliv 
kemičnih snovi v cepivu, njihov vpliv na telo, 
vpliv necepljenja na javno zdravje in še zvrhan 
koš subjektivnih pritiskov družbe. Prostovoljna 
odločitev o cepljenju tako predstavlja predvsem 
odgovornost vsakega posameznika, medtem ko 
bi jih obvezno cepljenje tega odrešilo. Človek-
ova pravica do nedotakljivosti telesa se seveda 
konča takrat, ko ogroža javno zdravje, medtem 
ko je skrb za javno zdravje dolžnost države in ne 
dolžnost posameznika. 
      Prenovljeni zakon ne ponuja nove strategije 
spopadanja z epidemijo, temveč le preoblikuje 
zakonodajne postopke za uveljavitev bolj ali manj 
istih ukrepov – razen tistih seveda, ki so pretekli 
vladi služili za represijo nad prebivalstvom, ne pa 
za spopadom z epidemijo. 

Jaka Virant

Zakon o nale-
zljivih potezah 
prejšnje vlade

Medtem ko velik del državljanov čofota, 
skače in pleše – bodisi zaradi konca 

janšizma in nastopa Svobode ali pa zaradi 
letnega dopusta, koronavirus ponovno 
pridobiva zalet in smo nevarno blizu tisočim 
novim primerom okužbe na dan. 
   Prejšnja oblast pod vodstvom Janeza Janše je 
bila prepričana, da do tega več ne more priti, ali 
pa se je le želela prikupiti anticepilskim volivcem. 
Nova oblast pod vodstvom Roberta Goloba pa 
si poskuša pridobiti nekaj časa pred začetkom 
nove kovidne krize, ki se obeta. Precej medlo in 
nezainteresirano namreč deluje njeno usklajevan-
je Zakona o nalezljivih boleznih z ustavo.
    Poslanci so sicer z 49 glasovi za in 20 proti, 
medtem ko so se poslanci Nove Slovenije glas-
ovanja vzdržali, po skrajšanem postopku spre-
jeli novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki je 
seveda sprožila burne reakcije predvsem pri že 
prej poznanih anticepilcih. Razburjenju so se 
pridružili tudi do nedavno prikriti anticepilci, 
denimo portal Iskreni.net, ki je za promocijo 
cepljenja od Urada vlade za komuniciranje pod 
takratnim vodstvom Uroša Urbanije prejel 56 
tisoč evrov. Polno cepljenih je medtem 58 ods-
totkov prebivalcev. Iskreni.net je bil sploh prvi, 
ki je objavil lažne informacije o noveli zakona, 
ko je Blaž Čermelj v članku navajal, da novela 
predvideva uvedbo obveznega cepljenja s predv-
ideno denarno kaznijo, zapiranje šol in prepoved 
shodov.
     A dejstvo je, da zakon, ki ga je pripravila 
Pravna mreža za varstvo demokracije, spreminja 
le 39. člen zakona o nalezljivih boleznih, ki sicer 
velja od leta 1995. Člen ureja izredne posege v 
upravljanje z boleznimi, ko nastopi stanje epi-
demije, in se ukvarja z vstopom v državo, giban-
jem in združevanjem prebivalstva ter prometom 
blaga. Ustavno sodišče je maja 2021 odločilo, 
da deli tega člena niso skladni z ustavo. Neskl-
adja bi morali odpraviti že do 3. avgusta 2021, a 
se je potem zapletlo pri sprejemanju takratnega 
predloga. ZNB bi moral vsebovati tako določena 
merila za odreditev posameznega ukrepa kot tudi 
podlago za določanje časovne omejenosti in po-
gostosti preverjanja nadaljnje potrebnosti trajanja 
omejitve, kot to velja, na primer pri priporu. In 
točno to ureja spremenjeni člen zakona, ki je bil 
sprejet konec prejšnjega tedna. 
    Da se omeji vladna samovolja, bo morala iz-
vršna oblast za sprejemanje dolgoročnejših od-
lokov zaprositi za soglasje v državnem zboru, 
ukrepi se morajo po novem stopnjevati in ne kar 
skakati po lestvici strogosti, vsak ukrep bo moral 
imeti vnaprej določeno časovno omejitev. Poleg 

NAMESTO UVODNIKA

“

ujeto v mrežo
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Civilnodružbeni 
dolgovi
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.

Poslanci že odštevajo dni do kolektivne-
ga dopusta, tako imenovanih parlam-

entarnih počitnic, ki trajajo od 15. julija do 
1. septembra. 
    V tem času praviloma ni rednih sej državne-
ga zbora in delovnih teles. Vladajoča koalicija 
vseeno še ne počiva, do poletja si želi pod streho 
pospraviti nekatere zakone, na katerih je temelji-
la njihova predvolilna kampanja. Gre predvsem 
za dva zakona, ki ju je pripravila civilna druž-
ba, ki vse bolj prevzema vlogo zakonopiscev. 
Nazadnje se je to izkazalo pri sprejemu zakona 
o nalezljivih boleznih, ki ga je kot odgovor na 
odločitev ustavnega sodišča o protiustavnosti 
prejšnjega zakona pripravila Pravna mreža za 
varstvo demokracije.
      Prvi tak zakon je novela zakona o Radiotele-
viziji Slovenija, ki bi po predvolilnih obljubah 
Roberta Goloba morala biti sprejeta še pred ob-
likovanjem vlade. Krivda sicer ni izključno na 
njegovih ramenih, saj je novopečeno koalicijo 
presenetila največja opozicijska stranka SDS, ki 
je prva vložila svoj predlog za spremembo iste-
ga zakona. Tako se je zakon, ki ga je prav tako 
pripravila Pravna mreža za varstvo demokraci-
je, začasno zataknil v predalih parlamentarnega 
vložišča. Predlagan zakon bi spremenil vodenje 
in nadzor RTV. Programski in nadzorni svet bi 
nadomestil nov enoten svet, ki bi združeval obe 
vlogi. Sestavljalo bi ga 17 svetnikov, ki bi bili 
s ciljem depolitizacije, kot že beseda pove, iz-

brani na manj političen način. Državni zbor bi 
sicer še vedno obdržal nekaj vpliva, a bi se ta v 
veliki meri prenesel na zaposlene in na civilno 
družbo. Predstavnika v svetu bi po novem dobili 
tudi Olimpijski komite Slovenije, informacijska 
pooblaščenka, varuh človekovih pravic ter Svet 
za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Zakonu, 
ki ima podporo močnega koalicijskega glaso-
valnega stroja, se resda obeta podpora, a SDS 
se fevdu, ki ga je osvojil v prejšnjem mandatu, 
ni pripravljen zlahka odreči. Po zahtevi za za-
konodajni referendum na zakon o vladi že na-
migujejo, da bi enaka usoda lahko doletela tudi 
zakon o RTV.
      Drugi Golobov dolg civilni družbi pa je 
osmomarčevski zakon o odpravi škodljivih 
ukrepov Janševe vlade. Čeprav so ga imeli poli-
tiki polna usta na predvolilnih soočenjih, je vne-
ma po 24. aprilu nekoliko popustila. Po nekaj 
brcah pripravljalcev zakona so vendarle napove-
dali, da bo zakon sprejet še preden noge namoči-
jo v morje. Gre za omnibus zakon, ki razveljavl-
ja 11 zakonov in jih vrača v stanje, v kakršnem 
so bili, preden se jih je dotikala Janševa koal-
icija. Med drugim razveljavlja tako imenovani 
Uber zakon, zaostritve pogojev za študij tujim 
študentom, vrača večjo vlogo naravovarstvenim 
organizacijam v sodnih ter upravnih postopkih 
in manjšo vlogo lokalni oblasti pri imenovanju 
šolskih svetov. 
    Ali bo Robert Golob upravičil predvolilne 
obljube do poletja, bomo videli kmalu. Že sedaj 
pa je jasno, da se septembra poslanci kljub niž-
jim temperaturam vračajo v še bolj razgreto 
politično areno. 
   Čakajo jih referendumi, lokalne ter predsed-
niške volitve, za katere še ni jasno če jim bodo 
Kos.

Recikliramo tudi med snemanjem reklam, pa 
čeprav v plastičnih smetnjakih:) Tim, Postojna

Med čakanjem na popravca …Jozo, Nova Gorica

Tudi jaz sem našla kamen veselja, 
pred Muzejem za arhitekturo in 
oblikovanje!  Jana, Ljubljana

Ta zagotovo ni moj šef. Manca, Vrhnika

Megafon ustanavlja 
televizĳ o! Avgusta 

prične z oddajanjem 
Megafon TV ! 

Bi se želeli 
preizkusiti pri 

soustvarjanju TV
programa? Sporočite 

nam kontaktne 
podatke še pred 
5.avgustom na 

tv.megafon@megafon.si
in kontaktirali vas 
bomo. Veselimo se 

sodelovanja z vami!
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Občina pod Markočičevim vodstvom je 
organizirala dražbo za prodajo drago-

cenega občinskega zemljišča na način, 
da je vnaprej izbranemu kupcu – podjetju 
ruskega poslovneža – z nizom usklajenih 
dejanj omogočila nakup po prenizki 
izklicni ceni. 
     Kmalu so na dan priplavali nedvoumni dokazi 
o tem, da je bila pogodba podpisana nezakonito 
– z bistveno drugačnim besedilom od tistega, ki 
ga je za podpis odobril in izglasoval občinski 
svet. Upoštevajoč veljavno zakonodajo je taka 
pogodba nična. 
     To, da se je nekdo preizkusil v vlogi krim-
inalca, ni nič nenavadnega. Nenavadno je to, 
da je župan tudi po tem, ko je bilo jasno, da 
nične pogodbe ob obilici dokazov ne bo mogel 
ohraniti v veljavi, vseeno rinil iz težave v težavo.   
Očitno v upanju, da bodo zakrili sledi o tem, 
da je bila podpisana pogodba ponarejena. Po s 
ponarejeno pogodbo izpeljani prodaji so oglas 
dražbe umaknili iz vseh dostopnih občinskih ar-
hivov in evidenc – v sklopu tega so celo »preno-
vili« celotno spletišče občine. Osnutek besedila 
pogodbe, ki ga izglasuje občinski svet, je ses-
tavni del pooblastila županu za izvedbo prodaje. 
Praktično nemogoče je, da bi župan podpisal 
kupoprodajno pogodbo in jo notarsko overil ne 
da bi nekdo prej ponaredil soglasje občinskega 
sveta, saj je besedilo pogodbe izglasovano s st-
rani občinskega sveta sestavni del soglasja. Po-
leg vsega ostalega je predvsem zgoraj navedeno 
utemeljevalo sume, da je tudi sama dražba bila – 
milo rečeno – sporna. V luči tega ne preseneča, 
da je občina Izola javnosti zamolčala, da so se 
še davno pred četrtkovimi hišnimi preiskavami 
na občini zglasili policisti in zasegli strežniško 
opremo, ki so jo – po nam dosegljivih infor-
macijah – poslali na forenzično analizo v Veliko 
Britanijo.
     Kljub vloženemu trudu v prikrivanje dokazov 
in umiku besedila pogodbe iz arhivov zadeve 
niso uspeli pomesti pod preprogo. Vsi občinski 
svetniki, kot tudi župan, so od izolskega podjetja 
ELTA d.o.o. prejeli opozorilo z natančno pop-
isanimi nezakonitostmi pri prodaji občinskega 
zemljišča. ELTA je dopisu priložila tudi izvo-

mnenje Direkcije za nepremičnine (del Minis-
trstva za infrastrukturo), ki pritrjuje stališču NO 
Izola in KPK, da je pogodba, s katero je občina 
prodala zemljišče ob Južni cesti, nična. KPK je 
pozvala nadzorni odbor občine Izola k ukrepan-
ju.
    Ta ukrep KPK bi lahko razumeli kot jasno 
opozorilo županu, naj sam sproži postopke za 
ugotavljanje ničnosti pogodbe, ker je pogodba 
nična tudi že samo zaradi spreminjanja (pon-
areditve) izglasovanega osnutka besedila, in 
zadnja priložnost za Markočiča, da se z rešitvi-
jo problema izogne kazenskemu pregonu. Toda 
župan Markočič je iz nekega razloga ravnal dru-
gače. Predstavnik njegove stranke (DeSUS) v 
nadzornem odboru občine je po prejemu poziva 
KPK, enkrat v maju 2022, novemu predsedni-
ku nadzornega odbora pod grožnjo obstrukcije 
dela in posledično blokade nadzornega odbora 
praktično preprečil ukrepanje nadzornega odb-
ora. Ob tem je vztrajal, da se mora nadzorni 
odbor odreči zakonskim dolžnostim in zadevo 
prepustiti v reševanje občinskemu svetu, kjer 
Markočičev glasovalni stroj kot valjar ruši vse 
pred seboj. Tako je splavala po vodi še zad-
nja priložnost, da občinski organi prekličejo 
nezakonito prodajo občinskega zemljišča in 
vsaj izničijo del škode, ki je nastal s sklenitvi-
jo nezakonitega posla. Občina bi ob razglasitvi 
ničnosti prejela v last zemljišče, podjetje Projekt 
2020 d.o.o. pa znesek, ki ga je odštelo za nakup.
      Ko si je župan zadovoljno mel roke, ker je 
odšla k vragu še zadnja možnost, da ga občin-
ski organi primorajo v razglasitev ničnosti, so 
mu veselje v četrtek pokvarili kriminalisti. Ob 
hišnih preiskavah je najbrž tudi njemu postalo 
jasno, da bo specializirano državno tožilstvo v 
sodelovanju z drugimi preiskovalnimi in pra-
vosodnimi organi poskrbelo za rešitev velikega 
problema, ki ga je sam župan več kot dve leti 
pomagal pometati pod preprogo. 
      Poskusili smo pridobiti županov komentar, 
vendar je z izjemo skope izjave ob otvoritvi kro-
žišča za medije v zvezi s tem nedosegljiv. Njego-
vo izjavo navajamo v celoti: »Danes zjutraj so 
me obiskali preiskovalci, tako na domu kot 
tudi na občini. Šlo je za zadevo ki jo je prijavil 

Ur.
foto: wikimediacommons

LOKALNO

Specializirano državno 
tožilstvo nad izolskega 
župana

da obeh besedil – originalnega in ponarejenega 
ter tako tudi največjim dvomljivcem odprla oči 
glede nezakonitosti, ki so se zgodile v postopku 
prodaje. Ti dve besedili predstavljata najočit-
nejši dokaz prirejanja in nameščanja dražbe v 
korist vnaprej izbranega ponudnika – oziroma 
nezakonite prodaje občinske srebrnine ruskemu 
poslovnežu. 
     Županova koalicija v občinskem svetu ima v 
Izoli prepričljivo večino. Ta večina je sprva us-
pela utišati opozicijske svetnice in svetnike, ki so 
si prizadevali za to, da se zadevo razišče. Nato je 
RTV Slovenija v prispevku novinarke Eugenije 
Carl javnosti razkrila, da je župan od podjetja 
prej omenjenega ruskega poslovneža prejel več 
kot sto tisoč evrov kot prvi obrok kupnine za ne-
kaj oljčnih dreves, ki naj bi mu jih – očitno po 
absurdno napihnjeni ceni –  prodal župan. Kot 
da to ni bilo dovolj, je iz objavljenih zneskov že 
na prvi pogled postalo jasno, da znesek, za ka-
terega bi preplačali županove oljke, predstavlja 
10 % vrednosti kupnine za nezakonito prodano 
občinsko zemljišče.
     Ob vseh teh javno dostopnih dokazih se 
je opogumil Nadzorni odbor občine Izola in 
sprožil preiskavo postopkov prodaje občinskih 
nepremičnin iz bližnje preteklosti. Zahvaljujoč 
odločnosti Milana Bogatiča, takratnega preds-
ednika NO Izola, so kljub številnim polenom, ki 
jim jih je pod noge metala Markočičeva občin-
ska oblast, uspeli dokončati poročilo in o svojih 
ugotovitvah obvestiti Komisijo za preprečevanje 
korupcije (KPK), saj so med drugim ugotovili 
številne resne nepravilnosti v škodo občine Izola 
in občinskega premoženja. Posebej so poudarili 
koruptivna in prepovedana ravnanja pri prodaji 
zemljišča ob Južni cesti. 
     Ker občinski svet niti po seznanitvi s po-
ročilom nadzornega odbora ni reagiral in ni 
ukrepal v zvezi z ugotovljenimi nezakonitimi 
prodajami občinskega premoženja, je predsed-
nik nadzornega odbora Milan Bogatič protestno 
odstopil. 
    Morda bi se županu Markočiču zdelo, da bo 
od tedaj dalje lažje spal, če ne bi KPK dne 17. 
marca 2022 obvestila občino Izola, da je v zvezi 
s prodajo zemljišča ob Južni cesti pridobila tudi 
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Po zakonu o dostopu do infor-
macij javnega značaja smo pri-
dobili razvpito kopijo podpisane 
pogodbe – torej pogodbe s spre-
menjenim (ponarejenim) besedi-
lom. 

Kljub temu, da je notarska over-
itev sestavni del pogodbe, nam 
Občina Izola strani z žigom in 
podpisom notarja ni izročila – 
tako nas je občina prikrajšala za 
ime in priimek notarja, ki je spre-
jel ponarejeno pooblastilo občin-
skega sveta, namenjeno županu 
za podpis pogodbe za prodajo 
občinskega zemljišča ob Južni 
cesti. 

Preiskava bo pokazala tudi to, 
ali se je župan pri notarju izka-
zal s ponarejenim pooblastilom 
(z vrinjenim sedmim členom po-
godbe), ali je notar spregledal 
očitno dejstvo, da se besedilo 
pogodbe, ki jo župan podpisuje, 
razlikuje od besedila, za katere-
ga je prejel pooblastilo občins-
kega sveta. Kar je notar, ki je tudi 
uradna oseba in pri teh dejanjih 
zastopa Republiko Slovenijo, 
zagotovo moral preveriti. 

gospod Aco Kabanica, gre za zgodbo o prodaji 
zemljišč v Livadah in oljkah. Sem vesel, da se 
bo to naposled končalo.« 
      Za komentar smo prosili tudi podjetje ELTA 
d.o.o., katerega direktor in lastnik Aco Kabani-
ca (ki je lastnik izdajatelja Megafona) naj bi po 
županovih besedah stal za nedavnimi hišnimi 
preiskavami. Zanimalo nas je, ali omenjena pre-
iskava poteka na njegovo iniciativo, kakor to trdi 
župan Markočič. 

»Tudi laiku je jasno, da preiskavo vodi in 
usmerja specializirano državno tožilstvo. To je 
najboljši dokaz tega, da se je v Izoli zgodilo ka-
znivo dejanje pri prodaji občinskih zemljišč in 
to dejanje je terjalo ukrepanje specializiranega 
državnega tožilstva. Drži, da smo podali prija-
vo, vendar so nas po njenem prejemu obvestili, 
da preiskava v tej zadevi že poteka –  vodi jo 
Specializirano državno tožilstvo –  saj sta bili še 
pred našo vloženi že dve prijavi,« pravi direktor 
družbe ELTA. 
     Na vprašanje, zakaj je župan izpostavil ravno 
njega, direktorja izolske družbe ELTA, slednji 
skomigne z rameni in odgovori: 

»Sami nismo storili nič drugega, kot sta že 
dva prijavitelja pred nami, razen tega, da smo 
k prijavi priložili strokovna mnenja izjemno 
strokovnih in uglednih pravnih strokovnjakov, ki 
so nam služila kot podlaga za izdelavo naše pri-
jave. Upamo, da bodo na občini Izola končno 
dojeli, da se tožilstvu in kazni ne bodo izognili s 
tem, da sami zase na občinskem svetu izglasuje-
jo sklep, da je vse v najlepšem redu«.   Pri ELTI 
so kritični tudi do občinskega sveta: »Obžalu-
jemo takšna ravnanja občinskega sveta. Kot 
izolsko podjetje pomnimo čase, ko je občinski 
svet skrbel za razvoj občine –  ko so občino 

vodili župani kot sta bila na primer dr. Mitja 
Gasparini, Breda Pečan in drugi, ki so delali v 
dobrobit občine in tukajšnjih prebivalcev. Tudi 
občinski svetniki, ki so podpirali nekdanje žu-
pane, niso bili samo glasovalni stroj, temveč so 
soustvarjali politiko občine.« 
      Ko smo župana po opravljenih hišnih preiska-
vah prosili za vsebinski komentar, je le-tega – 
kot smo uvodoma že zapisali – odločno zavrnil. 
Poudaril je le, da ga je prijavil Aco Kabanica, 
sicer lastnik časopisa, ki ga pravkar prebirate.    
      Slednji na to zgolj opomni, da specializira-
no državno tožilstvo preiskuje županova dejanja 
in ne tistih, ki so dejanja prijavili: »Pričakovati 
gre, da se bo župan izjasnil glede dejanj, zara-
di katerih poteka preiskava specializiranega 
državnega tožilstva, ne pa glede tega, kdo je 
podal prijavo.«
     Tik pred zaključkom redakcije smo se 
udeležili tiskovne konference na kateri so žu-
pan Izole, podžupan g.Marić in občinski od-
vetnik Bogomir Horvat trdili, da »župan nima 
nič s temi dejanji«. Vseeno je podžupan Marić 
priznal, da je občina pred objavo spremenila 
besedilo pogodbe, ki ga je izglasoval občinski 
svet. Odvetnik Horvat ga je dopolnil, da so s 
spremembo besedila občinski uradniki želeli 
zaščititi javni interes??? Niso pojasnili zakaj 
te spremembe niso dali občinskemu svetu na 
glasovanje.   Na vprašanje zakaj župan ne sproži 
postopka ugotavljanja ničnosti o kateri bi od-
ločalo sodišče je odvetnik Horvat dejal, da to 
lahko sproži vsak občan in se retorično vprašal: 
»Zakaj bi to storil župan?«. Torej: zakaj bi žu-
pan varoval interese občine, ko to lahko počno 
občani sami?“

Več informacij na spletni strani: www.megafon.si  - nagradna igra traja od 8. 7. 2022 do 22. 7. 2022
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»Že od samega začetka smo 
opozarjali na sum nepravilnosti 
pri prodaji«

Marko Treskavica je aktualni vodja navi-
jaške skupine Ribari, pri čemer je 

treba poudariti, da  sama označba »navi-
jaška skupina« pravzaprav označuje le 
majhen del tega, kar ta skupina je, njihova 
dejavnost namreč izrazito presega zgolj 
navijaško dejavnost. V zadnjem mandatu 
med letoma 2018 in 2022 je bil izvoljen 
v občinski svet na listi Izola Prihodnosti. 
Z njim smo se pogovarjali o aktualnem 
stanju v občini, delovanju Ribarjev, zadn-
jih dogodkih okrog hišnih preiskav in gov-
oricah o njegovi morebitni kandidaturi na 
županskih volitvah.

Poznani ste kot vodja izolske navijaške sk-
upine Ribari. Jo vodite od njenega začet-
ka? 
Nisem vodja že od samega začetka, drži pa, da 
sem od začetka član navijaške skupine, in drži, 
da sem eden od ustanovnih članov skupine. 
Sama ideja ob snovanju Ribarjev je bila, da bi 
tisti, ki nismo več del aktivnega športnega doga-
janja v mestu, prispevali svoj delež k športni 
atmosferi. Mi nismo usmerjeni k specifi čnemu 
športu, ampak k vsem izolskim športnikom in 
jim z navijanjem nudimo podporo. Ribari smo 
društvo in kot društvo smo tudi organizirani, 
z vsemi organi, statutom in občnimi zbori, kot 
pač zakonodaja glede društev zahteva. O številu 
težko govorim, ker je treba ločiti aktivne člane 
društva, to je tiste, ki redno plačujejo članarino, 
od tistih, ki so še brez lastnih dohodkov in ki si 
plačila članarine enostavno ne morejo privošči-
ti. Mirno lahko trdim, da smo v občini daleč 
največje združenje in posledično pomemben del 
življenja.

Ribari, čeprav je to v osnovi navijaška sk-
upina, so mnogo več kot navijači, imate tudi 
nekakšno socialno funkcijo. Pogosto orga-
nizirate dobrodelne in športne prireditve, 
mesto ste popestrili z murali … Je to pre-
hod od besed (navijanja) k dejanjem (pozi-
tivno udejstvovanje v dobrobit skupnosti)? 
Ko postaneš del navijaške skupine, dejansko 
postaneš del velike družine. Družine, ki ne dela 
razlik in sprejema vse, brez razlik in kakršne-
koli diskriminacije, pa vendar z jasnimi pravili. 
Nekaterim je ta skupina tudi varno zatočišče. 
Žal se v javnosti prevečkrat prezre našo so-
cialno vlogo in druge, kot so na primer redne 
dobrodelne akcije, saj se nas zaradi navijaških 
dejavnosti, na katerih lahko pride do neprim-
ernega vedenja posameznikov, rado stigmati-

Jan Bednarik
txt&foto 

zira. Ribari so skozi svojo celotno zgodovino, 
torej nekaj več kot 30-letno zgodovino, imeli 
tako pozitivne kot tudi negativne vidike, kar je 
pač normalno za tako veliko skupino, ki združu-
je najrazličnejše člane.  Ena od pozitivnih plati, 
ki bi jo rad izpostavil in je v naši skupini pris-
otna, ki jo negujemo in uspešno prenašamo na-
prej, je občutek pripadnosti oziroma še bolje, 
ljubezen do mesta in ljudi, ki v njem prebivajo. 
Prav to ljubezen do mesta in ljudi smo prenes-
li ven iz navijaških tribun in tako na različne 
načine pomagali skupnosti in posameznikom, ki 
so pomoč potrebovali. Ne bi pa se rad spuščal 
v podrobnosti. Nenazadnje so to velikokrat os-
ebne in tragične zgodbe in ne zdi se mi prav, da 
bi izkoriščal stisko posameznika za osebno pro-
mocijo. Torej, če odgovorim konkretno na vaše 
vprašanje – popolnega prehoda nikoli ne bo, 
ker je navijanje nekakšen spiritus agens našega 
delovanja, ampak prav tako je tudi delovanje v 
dobrobit skupnosti. Oboje nas defi nira in je med 
seboj neločljivo povezano. 

Na kratko se dotakniva dogajanja v 
izolskem nogometnem klubu. Po spek-
takularni predstavitvi, na kateri je Damir 
Skomina napovedal prevzem vodstva, in po 
velikopoteznih načrtih, ki jih je najavil, je po 
manj kot letu odstopil z mesta predsednika 
kluba. Kakšen je vaš pogled na trenutno 
dogajanje?
Pravzaprav težko razumem, kako je lahko oseba 
s takim renomejem pripeljala klub v tako stan-

je. Popolnoma smo mu zaupali, imel je podpo-
ro javnosti, imel je podporo navijačev, obljubil 
je, da bo izolski klub postal ponos Izolanov, 
naredil pa je kaj? Odpustil vse domače trenerje, 
razpustil člansko ekipo, napram prejšnji sezoni 
drastično poslabšal rezultate ekip, klub pustil v 
razsulu. In to v manj kot letu dni. Mislim, da ni 
razumel, kam je prišel, to je v klub v tretji ligi, 
kjer se način delovanja razlikuje od delovanja 
največjih klubov. V takem klubu so pomembni 
ljudje in delo z njimi. Pomembno je, da se ohra-
ni domača kadrovska sredina, ne pa da se ljudi, 
ki so dihali s klubom, takoj odpusti. Mislim, da 
ko prevzameš vodstvo takega kluba, prevzameš 
tudi odgovornost za njegovo delovanje. In ko 
popolnoma prevzameš odgovornost, vztrajaš 
navkljub težavam, na katere naletiš. Ne pa da 
dobesedno zbežiš ob prvih neuspehih. In še to 
javiš prek sporočila. 

V mandatu 2018-2022 ste tudi član občin-
skega sveta, kandidirali ste na listi Izola 
prihodnosti. Zakaj ste se odločili za vstop 
v občinsko politiko? Domnevate, da boste 
s tem lažje dosegli cilje, kot bi jih kot vodja 
Ribarjev?
V lokalno politiko sem se vključil že leta 2008, 
kandidiral sem na listi Izola Zbudi se. Že po 
dveh letih delovanja je občinski svet pod vodst-
vom Tomislava Klokočovnika razpadel in sem 
bil ponovno, tokrat s preferenčnimi glasovi, 
izvoljen za nov mandat v občinskem svetu. Po 
tem v občinskem svetu nisem deloval vse do leta 

INTERVJU

 -Marko Treskavica, občinski svetnik in vodja 
navijaške skupine Ribari
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nenazadnje so me pobude, da naj se vključim 
v župansko tekmo, vendarle spodbudile k poi-
gravanju s to idejo. Če bom na koncu tudi de-
jansko kandidiral, se bom odločil septembra. 
Odločitev bo namreč odvisna tudi od tega, ka-
kšen nabor kandidatov bo Izola imela. Osebno 
sem prepričan, da si na tako pomembne funkcije 
»poklican«. V kolikor jih zasedeš, ker si želiš 
biti, v tem primeru, župan, nekaj enostavno ni 
v redu. Na taki funkciji je teža odgovornosti 
ogromna, vsaj morala bi biti. Konec koncev si 
župan vseh občanov in delovati moraš za vse 
občane. Krmariti moraš med različnimi interesi 
in sprejemati odločitve, ki gredo v najsplošnejšo 
korist, odgovoren si za fi nančni del poslovanja. 
Nenazadnje si odgovoren za delovanje celotne 
občine in njenih zavodov. 
      Takšno funkcijo lahko zasede samo nekdo, ki 
čuti odgovornost do someščanov, nekdo, ki ima 
občino rad, ki ima rad svoje mesto in njegove 
prebivalce, ki ljudi postavlja na prvo mesto, ne 
pa poslov z nepremičninami in zemljišči. Sploh 
pa, če jih prodajajo krepko pod ceno.  
Nekdo, ki dela, sprejema določene odločitve, 
ker je tako prav, ne zato, ker njemu ali pa ozki 
skupini ljudi to koristi. Gotovo pa te funkcije ne 
sme zasesti nekdo, ki uživa v pojavljanju pred 
kamerami in mikrofoni, nekdo, ki uživa v po-
zornosti. 
Takšen človek bo imel namreč tendenco po 
početju ljudem všečnih stvari, ne pa tistih, ki so 
nujne in potrebne, če le s tem ne bo pridobival 
dodatnih simpatij. Kar pa ni smisel vodenja. 
Župan mora biti pogumen, da se lahko upre in-
teresom kapitala in se zavzame za ljudi.    “

2018, ko je do mene pristopil Milan Bogatič. Po 
pogovoru z njim sem se prepričal, da je človek 
na mestu, da razume dogajanje, razmišlja stvar-
no in po mojem osebnem prepričanju lahko, s 
pomočjo ostalih seveda, pripelje Izolo is kolesja 
stagnacije, neprestanih afer in postopne degrad-
acije. Na žalost je zaradi spleta okoliščin, ki so 
se dogajale v letu volitev, lista Izola prihodnosti, 
na kateri sem kandidiral, dosegla zgolj dva man-
data v občinskem svetu. Osebno sem se odločil 
za delovanje v politiki, ker so me za to nagov-
orili in ker sem prepričan, da lahko zastopam 
interese občanov. Moj edini interes v politiki je 
dobrobit občine in skupnosti. Takšen je tudi moj 
interes izven političnega polja, politika je samo 
ena pot, po kateri lahko, ali vsaj poskušam, to 
doseči.  

Kako ste zadovoljni z delovanjem občins-
kega sveta in z županom? Je izpolnil priča-
kovanja?
Osebno sem izredno razočaran nad delovanjem 
občinskega sveta, deluje kot županov glasovalni 
stroj. Kar je na dnevnem redu, se kot po avtoma-
tiki sprejme. Deluje po principu: župan predla-
ga, koalicija sprejme. Razprav o predlogih ni. 
Če so že, so zato, ker jih opozicija izsili. Težko 
bi to imenoval demokratično vodenje … Glede 
na povedano seveda nisem zadovoljen z delo-
vanjem župana, že od začetka mandata se do-
besedno sprehaja iz afere v afero, ni niti sledu o 
demokratičnem vodenju niti sledu o delovanju v 
dobrobit skupnosti. Seveda ni izpolnil pričako-
vanj. No, z vidika določenih posameznikov jih 
je verjetno več kot izpolnil. 

Včeraj zjutraj (intervju je potekal dan po 
preiskavah) so pri županu in na občini po-
tekale hišne preiskave, domnevno v pove-
zavi s prodajo oljčnika oziroma zazidalne-
ga zemljišča podjetju BM 21 d.o.o. So vas 
hišne preiskave presenetile? Ali so bolj 
nekakšna logična posledica delovanja se-
danjega župana?

 Blagajna za stadionom v Izoli

Niti približno me niso presenetile, vesel sem, da 
je do njih tudi prišlo. Tako bo končno jasno, ali 
je početje župana kaznivo in ali je zvesta pod-
pora koalicije županovim dejavnostim sporna. 
Že od samega začetka te zgodbe, zaradi katerih 
so potekale hišne preiskave, smo opozarjali na 
sum nepravilnosti pri prodaji zemljišča omen-
jenemu podjetju. Tudi nadzorni odbor občine 
pod vodstvom Milana Bogatiča je odkril, zelo 
milo rečeno, sporne prakse in to ne samo z 
omenjenim poslom. Sicer smo poslu z zeml-

 Iz sivega betona v pisano umetnino jiščem glasno oporekali. Jasno 
smo dali vedeti, da se s poslom 
dela ogromna usluga kupcu, ki 
občini ne bo prinesla nič, razen 
še večje luknje v proračunu. Za-
nimivo je, da ves čas poudarjajo 
fi nančni primanjkljaj, potem pa 
občinska zemljišča razprodajajo 
krepko pod ceno. 

Zasledili smo informacije, da 
razmišljate o kandidaturi za 
župana na prihodnjih volit-
vah. Če je to res, na kateri listi 
boste kandidirali? Kakšne bi 
bile, v primeru vaše izvolitve, 
razlike med vašim vodenjem 
občine in trenutnim?
Zadnje čase sem tudi sam zaz-
nal te informacije, tudi nekateri 
občani me k temu nagovarjajo, 
ampak po pravici, nisem še res-
no razmišljal o temu. Seveda 
možnost kandidature dopuščam, 
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ni center Izola se trenutno nahaja v objektu iz 
leta 1911, višinskih gabaritov P+4 deloma pa 
P+1 (...) Zaradi dotrajanosti objekta ter njegove 
nefunkcionalnosti investitor ugotavlja, da brez 
korenitega posega slednji kmalu ne bo več prim-
eren za izvajanje kulturnih dejavnosti. Pred leti 
je že bila izdana odločba Inšpektorata za okol-
je in prostor, s katero je bilo lastniku objekta 
naloženo: izdelati projekt sanacije s statično 
presojo temeljenja objekta, nosilnosti obsto-
ječih medetažnih konstrukcij in nosilnih zidov 
in zagotoviti varnost objekta. Zaključek presoje 
je, da je objekt statično ogrožen in potreben nu-
jne rekonstrukcije ter adaptacije. Iz tega razlo-
ga je investitor pričel z analizo potreb s ciljem 
odločitve najbolj smiselne rešitve problema-
tike.« Občina mora torej še zagotoviti sodoben 
in varen objekt, saj je zgradba obstoječega Kul-
turnega doma statično ogrožena in je potrebna 
temeljite obnove. Šele zaznamba vseh parcel, na 
katerih stoji Istrski kulturni center Izola, v zem-
ljiški knjigi kot javne infrastrukture na področju 
kulture zagotavlja podlago za kandidaturo na 
javne razpise za sofi nanciranje obnove objektov 
na področju kulture, ki jih izvaja Ministrstvo 
za kulturo oziroma drugi organi. Občina Izola, 
kljub opozorilom civilne iniciative, tako pisnih 
kot ustnih, ne sodeluje in ne komunicira z njo, 
temveč pojasnjuje svoje odločitve preko medijev 
oziroma tiskovnih konferenc. Tovrstna komu-
nikacija je grobo kršenje/neupoštevanje dogovo-
ra, ki je bil sklenjen po dobljenem referendumu, 
kjer sta Občina Izola in župan obljubila tvorno 
sodelovanje, očitno s fi go v žepu.  

Občinski svet Občine Izola je dne 27. 
junija 2022 sprejel sklep o določitvi 

javne infrastrukture na področju kulture 
v občini Izola in s tem izvedbo določil 
veljavne zakonodaje. Gre za določitev 
območja, kjer bo stala stavba novega Is-
trskega kulturnega centra Izola z zunanjim 
prireditvenim prostorom. 
     V obrazložitvi predloga sklepa piše, da si 
želijo »dolgoročno sodobno središče, ki bo 
mestu omogočilo preskok v kulturni ponudbi. 
Ureditev tega območja je hkrati gradnja ne-
posredno ob starem mestnem jedru, kar izbol-
jša pogoje za krepitev mestne identitete. Izola 
namreč namenja stavbi novega kulturnega cen-
tra najbolj prestižno in neponovljivo lokacijo tik 
ob morju, a še vedno v stiku s starim mestnim 
jedrom. Želja je, da je nova stavba kulturnega 
centra tudi prostorsko prepoznavna in estetsko 
zanimiva, oblikovana tako, da se povezuje z zu-
nanjim prizoriščem, le-to pa z obalno promena-
do in morjem.«
    Občina Izola je predlagala uvrstitev inves-
ticije izgradnje Istrskega kulturnega centra v 
Izoli v Načrt razvojnih programov državnega 
proračuna. Generalni sekretariat Vlade RS je s 
sklepom z dne 23. decembra 2021 Istrski kul-
turni center Izola uvrstil v Načrt razvojnih pro-
gramov državnega proračuna. Občina Izola se je 
torej s sprejetim sklepom zakonodajno uskladi-
la z veljavnim Načrtom razvojnih programov 
2021–2024 vlade Republike Slovenije, kamor 
je uvrščen projekt Istrski kulturni center Izola. 
Sofi nanciranje projekta Istrskega kulturnega 
centra v Izoli je planirano v obdobju med 1. 
januarjem 2021 in 31. decembrom 2026. Predv-
idena proračunska sredstva so v skupni višini 
7.170.225,05 evrov. Celotna vrednost projekta 
znaša 16.438.850,91 evrov. Občina Izola naj bi 
prispevala 9.268.628,86 evrov. Sredstva za ta 
namen so v proračunu Ministrstva za kulturo 
zagotovljena na proračunski postavki Investicije 
v kulturi.
    Parcele, namenjene za Istrski kulturni cen-
ter Izola, se v zemljiški knjigi zaznamujejo kot 
javna infrastruktura na področju kulture, piše v 
Sklepu o določitvi javne infrastrukture na po-
dročju kulture v Občini Izola. S tem sklepom se 
določi tudi območje bodoče izgradnje kulturne-
ga centra. Gre za parcele: 1318/1, 1319, 1320. 
Med parcelami nista navedeni parceli s številka-
ma 1331/1 in 1332, ki sta v lasti podjetja RIBA, 
ribištvo na morju, d.o.o, Izola, in se nahajata na 
istem naslovu kot preostale parcele na Dantejevi 
ulici 2. 

Negotova usoda Istrskega 
kulturnega doma Izola

LOKALNO

“

Simon Smole
foto: center Izola

    Glede na izpis iz zemljiške knjige z dne 29. 
junija 2022 je razvidno, da na parceli ni vpisana 
nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje 
lastninsko pravico na nepremičnini. Predvideno 
zemljišče  izgradnje Istrskega kulturnega centra 
v Izoli torej ni v celoti v lasti občine in ga tako 
ni moč spremeniti v javno infrastrukturo, kot je 
zapisano v sprejetem sklepu. V nalogi za izdela-
vo  občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) iz leta 2015 je območje IPA3, na kate-
rem se nahajajo tudi omenjene parcele, predvi-
deno za ureditev prožnega prostorskega načrta, 
ki bo upošteval  naravno in kulturno dediščino. 
V okviru OPPN je bil sprejet odlok o začasnih 
ukrepih za zavarovanje prostora za območje 
Marina (območje v planski celoti T1/1, notranje 
ureditveno območje Riba in območje Gostinske 
šole – IPA3). »Zazidalni načrt v delu IPA3 ni 
bil realiziran v navedenem obsegu, v času od 
izdelave do danes so se bistveno spremenile 
razmere v območju urejanja in razvojne težn-
je. Občina je v letu 2013 pristopila k sprejemu 
začasnih ukrepov za zavarovanje prostora zara-
di izdelave prostorskega akta. Podlaga za to je 
bila razglasitev območja za spomeniško zavaro-
vano območje kulturnega spomenika, ki je bilo 
razglašeno s sklepom Zavoda za spomeniško 
varstvo, območne enote Piran.« Lokacija torej 
sodi v nepremično kulturno memorialno ded-
iščino, kar zaplete in podaljša izvedbo vsakršnih 
posegov v to območje. 
V dokumentu z naslovom Povzetek projekta se 
ugotavlja stanje objekta, kjer naj bi se nahajal 
Istrski kulturni center Izola. »Istrski kultur-



9T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  1 6  -  8 .  j u l i j  2 0 2 2

K U L T U R N I 
N A P O V E D N I K

ZADEVA: Arhitekturni natečaj 
za Istrski kulturni center

Na spletni strani Občine Izola ste dne 27. 6. 2022 objavili novico 
o razpisu Arhitekturnega natečaja za Istrski kulturni center, ki ga 
Občina Izola razpisuje v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo. O 
navedeni zadevi naj bi na seji dne 7. 7. 2022 pod točko 14, v pove-
zavi s točko 7, odločal tudi Občinski svet občine Izola.

V zvezi s tem vas opozarjamo, da bomo zahtevali revizijo o smo-
trnosti in zakonitosti tega natečaja, še posebej zato, ker je Občins-
ki prostorski načrt občine Izola (v nadaljevanju OPN) RAZVEL-
JAVLJEN na referendumu dne 9. 1. 2022, s čemer je bila jasno 
izražena volja občanov. Prav tako je bilo za izgradnjo Kulturnega 
centra izdelanih že kar nekaj študij, izvedenih delavnic, smernic za 
izdelavo natečaja,  projektnih nalog, o čemer smo lahko samo v 
letu 2021 prebirali v različnih medijih. 

Po izjavi župana v Mandraču z dne 21. 10. 2021 (obisk vladne del-
egacije v Izoli) na vprašanje tedanjega predsednika vlade, ali je 
izgradnja Kulturnega centra vezana na sprejetje OPN, je župan de-
jal: »gradnja je seveda vezana na OPN« (del objave iz Mandrača).

Pri pregledu smernic za izdelavo Arhitekturnega natečaja za 
izgradnjo Istrskega kulturnega centra lahko ugotovimo, da le-te ne 
upoštevajo podanih pripomb Civilne Iniciative – Gibanje za Izolo 
(CI-GZI) o lokaciji bodočega Kulturnega centra (v razveljavljenem 
OPN je na sedanji lokaciji v razpisni dokumentaciji na območju 
t.i. IPA 3, tj. v neposredni  bližini stanovanjskih stolpičev; kdaj in 
kdo je določil lokacijo v arhitekturnem natečaju, ni znano), da še 
vedno predvidevajo nove stanovanjske objekte na Dantejevi ulici, 
čeprav smo bili v svojih pripombah izrazito proti temu.

V gradivu 7. točke za sejo Občinskega sveta na dan 7. 7. 2022 na-
vajate sklep prejšnje vlade št. 3340-21-0175 v zvezi z realizacijo 
izgradnje Istrskega kulturnega centra, zato predlagamo, da njego-
vo veljavnost preverite, še posebej zato, kot pravi župan Markočič, 
ker »ni nobena skrivnost, da je občina Izola fi nančno podhran-
jena« (Mandrač 21. 10. 2021), kar dokazuje tudi podatek o pro-
računskem primanjkljaju pri 3. Rebalansu občinskega proračuna, 
predvidenem na seji občinskega sveta dne 7. 7. 2022, ki znaša 
cca 1.3 milijonov evrov. 

Vsekakor CI-GZI podpira izgradnjo prepotrebnega Kulturnega 
centra, ki je mantra predvolilnih obljub vsakega bodočega župa-
na, tudi sedanjega pred 4 leti, ne želimo pa nepotrebnega zapravl-
janja denarja za ponavljanje različnih študij in elaboratov, projekt-
nih in natečajnih nalog, skritih v predalih občinskih uradnikov. 

Zato prosimo, da to opozorilo o reviziji smotrnosti in zakonitosti 
takega početja upoštevate, še posebej zato, ker se izteka mandat 
tako županu kot občinskim svetnikom. 

Lep pozdrav, Civilna iniciativa – Gibanje za Izolo

prejeli smo:

11. 7., 20.00, Koper, Dvorana sv. Frančiška Asiškega
Simfonic Voices – koncert Kärntner Landesjugendschor
Zadnji letošnji koncert v okviru festivala SANCTI NAZARII 2022.

12. 7., 21.00, Koper, Dekani
Večeri na placu: En big band
Big bandovska in druga glasba - v živo.

13. 7., Koper, Pokrajinski arhiv Koper
Poletje z biseri
Štras in Bojan Cvetićanin 1na1

14. 7., 10.30, Koper, Park Hlavaty
20. Alpe – Adria PUF festival uličnega in lutkovnega gle-
dališča
V juliju in avgustu lutke in ulično gledališče za otroke in vso publiko.

14. 7., 21.00, Portorož, Amfi teater Avditorija Portorož
Gilberto Gil & Family »Nós a gente«
Koncert popularne brazilske glasbe

15. 7., 21.00, Izola, Hangar bar
Koncert: Sentido Project
Dialog plesa z glasbo in tolkalsko doživetje, tudi s poezijo.

15. 7., 20.30, Izola, Park Pietro Coppo
Koncert: Jet Black Diamonds
Pozitivni pop-rock iz Vipavske doline

17. 7., 19.00, Izola, Park Pietro Coppo
Predstava za otroke: O dimnikarčku

18. 7., 21.00, Koper, Taverna
15. Poletni koncerti v Taverni Koper: Vila Madalena
Popotovanje po različnih glasbah sveta.

19. 7., 11.00, Izola, Mestna knjižnica Izola
Delavnica japonščine za otroke 

19. 7., 21.00, Izola, Manziolijev trg
Koncert: Isola in musica – Lori Williams Band
Nastop ameriške jazz in R&B pevke

20. 7., Koper, Pokrajinski arhiv Koper
Poletje z biseri
Tulio Furlanič in Kamnolom!

21. 7., 20.30, Koper, Atrij Pretorske palače
Jazz Ethno Funky Festival – JEFF 2022: Abel Marton Nagy’s 
Cosmos band 

21. 7. – 23. 7., 21.00, Koper, Taverna
Folkest 2022
Četrtek, 21. julij, s pričetkom ob 21.00: 
Koncert skupine Poseben gušt – etnobanda (Slovenija)
Petek, 22. julij, s pričetkom ob 21.00: 
Koncert umetnika Piera Pocecca, ki bo predstavil 
ploščo Emosioni Istriane (Slovenija)
Sobota, 23. julij, s pričetkom ob 21.00: 
Koncert Roya Pacija in Aretuske (Italija)
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va, konservativno obdavčenje kapitala in debi-
rokratizacijo podjetništva. Vse to lahko strnemo 
v manj državne regulacije, večjo konkurenčnost 
vseh področij in privatizacijo družbene lastnine. 
      Nevarnost povečevanja neenakosti na pod-
lagi socialno-ekonomskega statusa, nakazuje 
že primerjava med čokolado in by-passom, a 
vzpostavljanje tržnih mehanizmov na področ-
jih, kjer dobičkonosnost ni primarna dejavnost 
– denimo v zdravstvu, šolstvu in javni upravi 
– prinaša predvsem razgradnjo teh družbenih 
podsistemov. Ko Mrkaić govori o večji 
konkurenčnosti šolstva, to neizogibno pomeni 
nižanje kvalitete šolstva v zameno za rentabil-
nost šolstva – cenejšo infrastruktura, cenejšo 
delovna sila, osredotočanje na dobre ocene šo-
lajočih namesto na njihovo znanje in vzgojo, 
odmiranje šol v odročnejših krajih. Enako se 
zgodi z zdravstvom, ko si Mrkaić prizadeva da 
»se obseg pravic, ki jih krije ZZZS radikalno 
zmanjša na kritje tistih bolezni in stanj, ki res-
nično ogrožajo življenja državljanov, vse ostalo 
pa naj bo predmet dodatnih zavarovanj, ki naj 
jih državljani kupujejo od zasebnih zavaroval-
nic.«
      Nenazadnje se škodljive posledice umikanja 
države iz gospodarstva kažejo v trenutni krizi 
cen energentov, ko deregulacija trga nemudoma 
pomeni podražitev kljub stomilijonskim dobič-
kom podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo energen-
tov. Teorija pronicanja je pač utopija, odvisna od 
dobre volje lastnikov kapitala, ta pa je pogojena 
z razmerji na trgu. Ravno v izogib odvisnosti 
od dobre volje posameznikov pa je država tudi 
nastala, zato je njena regulacijska vloga ključna.    
Vendar na žalost najnižjih slojev država še sama 
ne razume svoje vloge, saj jo obvladuje vlada-
joči razred, njegovi interesi pa so ravno interesi 
kapitala – torej svobodni trg. Vse do trenutka, 
ko svobodni trg neizogibno pade v krizo, takrat 
kapitalistična država še kako verjame v pomem-
bnost vplivanja na trg, kar izkaže z ogromnimi 
količinami odpisanih dolgov ali vložkov v pri-
vatni sektor. 
      Libertarni ekonomisti, kot so Jože P. Dami-
jan, prvak levoliberalnih političnih krogov in 
profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ali 
Tomaž Štih, ljubljenec desničarskih podjetnikov 
in volivcev, ki prodaja svoje umotvore po lon-
donskih salonih, ali Janez Lotrič, predstavnik 
energetskega kapitala, tako služijo predvsem 
za vsakokratno reprodukcijo idej o škodljivosti 
države. Ne glede na to, koliko od države zasluži-
jo in koliko njihovih »svobodnih gospodarskih 
pobud« je država morala sanirati.  

Jaka Virant

“

Milijoni za verske uslužbence
Ljubljana – Največja nevladna organizaci-
ja v Sloveniji je bila s strani prejšnje vlade 
precej podprta. Nekaj manj kot 700 verskih 
uslužbencev Katoliške in Srbske pravoslavne 
cerkve ter Islamske skupnosti je v dveh letih 
prejelo skoraj 5,3 milijona državnih sredstev 
v obliki temeljnega mesečnega dohodka. 
Za plačilo prispevkov za socialno varnost 
uslužbencev Cerkva ali drugih verskih skup-
nosti so ti s strani davkoplačevalcev od leta 
2018 do konca aprila letos v ta namen prejeli 
dobrih 8,4 milijona evrov, samo v lanskem 
letu pa dobra 2,9 milijona evrov. STA, NB

Google in internetna varnost 
Ljubljana – Deset evropskih potrošniških 
organizacij, med katerimi je tudi Zveza po-
trošnikov Slovenije (ZPS), je pod okriljem 
Evropske potrošniške organizacije (BEUC) 
nadzorne organe pozvalo k ukrepanju glede 
Google-a. Med drugim tehnološkemu gigan-
tu očitajo zlorabo varstva zasebnosti, pred-
vsem na račun nejasnega pristopa ponudnika 
in omejevanja možnosti nastavitev varnosti. 
Kot pojasnjujejo, večina uporabnikov sploh 
ne ve, na kaj so s klikom na »Yes, I agree« 
(»Strinjam se«) sploh pristali. Sledilni meh-
anizmi, ki jih nevede in nehote vklopimo, pa 
pobirajo (osebne) podatke, ki ji Google od-
lično trži.  STA, NB

Pogajanja vlade in sindikatov
Ljubljana – Vlada in sindikati javnega sektor-
ja so ta teden začeli pogajanja. Izhodišča za 
pogajanja je vlada sprejela minuli petek, a po-
drobnosti ni razkrila. Dogovor o višini regre-
sa bodo poskušali doseči do oktobra, zatem 
pa naj bi se lotili zahtevnejših vprašanj, od-
prave uravnilovke v prvi tretjini plačne lest-
vice in porušenih plačnih razmerij. STA, NB

Predlog SDS o RTV ni sprejet
Ljubljana – Parlament je na nedavni izredni 
seji odločil, da predlog sprememb zakona o 
RTVS, ki so ga vložili v opozicijski SDS in 
po katerem prispevek RTV ne bi bil več ob-
vezen, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Vladna koalicija je zavrnila predlog za raz-
pis posvetovalnega referenduma o spremem-
bah tega zakona. SDS je nato vložila predlog 
novega zakona, ki pa je vsebinsko podoben 
že vloženemu vladnemu predlogu. RTV-jevci 
še vedno protestirajo – po njihovih navedbah 
naj bi generalni direktor RTVS Andrej Grah 
Whatmough še naprej pritiskal nanje, zato 
bodo s stavko nadaljevali. STA, NB

Aktivnejši policisti 
v Slovenski Istri

Koper/Ankaran - Policisti in inšpektorji so 
minuli vikend poostreno nadzirali gostinske 
lokale in prireditve v Slovenski Istri, kar bodo, 
kot pravijo, nadaljevali tudi v prihodnje, pred-
vsem med poletno turistično sezono. S tem 
tednom je zaživela tudi policijska podružnica 
v Ankaranu, ki pa bo bolj posvetovalne nar-
ave, saj bo centrala za nujne zadeve še vedno 
v Kopru. STA, NB

Nevidna roka 
države

V času fi nančno-gospodarskih kriz 
kapitalizma, ki se ciklično izmenjujejo 

z gospodarsko konjunkturo ter služijo 
ponastavitvi razmerij med različnimi kap-
itali in ideološki zatemnitvi neizogibnosti 
kriz, se reciklirajo libertarske ideje o svo-
bodnem trgu kot rešitvi kapitalizma.
    Takšne ideje se rade kažejo kot revoluciona-
rno odkritje liberalnih ekonomistov. A dejstvo 
je, da vse od časa ko je ministrska predsedni-
ca Združenega kraljestva Margaret Thatcher 
izjavila, da družba ne obstaja, libertarci vztra-
jno ponavljajo eno in isto idejo o škodljivosti 
državnega poseganja v trg. Ta namreč deluje z 
»nevidno roko«, ki od sredine 18. stoletja, ko 
jo je ubesedil politični ekonomist Adam Smith, 
prevzema status božjega. Vsaj v libertalnih, to 
je neokonservativnih krogih. 
     Eden najbolj plodnih slovenskih libertarcev, 
ki je ob odhodu iz slovenske politike zapustil 
dediščino v javnomnenjskih ekonomistih, kot so 
Jože P. Damijan, Sašo Polanec, Janez Lotrič ali 
Tomaž Štih, je bil Mičo Mrkaić, do leta 2005 
predsednik vladnega strateškega sveta za gospo-
darski razvoj, s funkcijo člana nadzornega sveta 
Petrola in s funkcijo člana skupščine Kapitalske 
družbe. »Z odstopom hočem dati tudi znamen-
je, naj se država umakne iz gospodarstva,« je 
za časnik Delo dejal Mrkaić, ki se je zatem 
pridružil Mednarodnemu monetarnemu skladu. 
     Znamenita izjava Mića Mrkaića da »še na 
čokoladi piše, koliko kalorij ima in koliko 
maščob, če pa greste v bolnišnico in vam bodo 
delali by-pass, ne veste, kako dobri so,« razkriva 
srž neoliberalizma. Izjava je seveda populistič-
na in namerno izpušča pomembno razliko med 
čokolado in by-passom. Medtem ko za užitnost 
čokolade skrbijo sanitarne in prehranske službe, 
pa službe za upoštevanje pravic potrošnikov, 
kakovost in uporabnost by-passov preverja 
medicinska stroka. Čokolado izbere potrošnik 
po svojih željah in potrebah, medtem ko bi po-
trošniška izbira by-passa pomenila razliko med 
življenjem in smrtjo – življenjem za premožne 
in smrtjo za tiste, ki si kakovostnega by-passa 
ne morejo privoščiti. Strinjali se bomo, da mora 
takšne odločitve sprejemati zdravstvena stroka 
in ne morejo biti podrejene tržnim zakonitostim. 
     Pa vendar je to celotna ideja libertarcev. 
Državo, rezultat evolucije socializacije člove-
ka kot družbenega bitja, najprej umakniti iz 
trga, nato pa na trg spraviti celotno družbeno 
realnost. Mrkaić si je tako v svojem načrtu za 
dolgoročno gospodarsko rast in učinkovitost 
prizadeval za zmanjšanje javnega sektorja, pri-
vatizacijo ter decentralizacijo šolstva in zdravst-

PO DOMAčE



11T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  1 6  -  8 .  j u l i j  2 0 2 2

ja. Prenehajmo torej. 
    Dvema opevanima kandidatkama in po-
jočemu kandidatu se je kmalu pridružila še 
uradna kandidatka stranke ki pleše, Gibanja 
Svoboda – Marta Kos. Gre za nekdanjo novinar-
ko in predvsem diplomatko, ki je zasedala vele-
poslaniška mesta v Nemčiji in Švici, skladnost z 
idejami vladajoče stranke pa lahko ugotavljamo 
na primeru njenega opravljanja funkcije pod-
predsednice Gospodarske zbornice. Velikih ra-
zlik v preteklem zastopanju interesov z Natašo 
Pirc Musar torej ni moč opaziti. Mogoče tudi 
zato ne, ker se izmed vseh kandidatov najbolj 
skriva televizijskim kameram in novinarskim 
mikrofonom. Diplomatsko preteklost Marte 
Kos najbolj zaznamujejo nepravilnosti in izred-
ni inšpekcijski nadzor na veleposlaništvu, zaradi 
česar je s položaja odstopila pred iztekom man-
data.
     Preuranjeno se je predvolilnemu vlaku 
pridružil tudi kočevski župan in eden od po-
budnikov Kluba neodvisnih županj in županov, 
ustanovljenega v začetku leta, Vladimir Pre-
bilič, a se vsebinsko še ni predstavil. Medtem 
pa se je predstavil, čeprav zelo nevsebinsko, 
Anže Logar, ki bo kandidiral s podporo Slov-
enske demokratske stranke, kakopak. Moto 
njegove kandidature se glasi SODELUJMO 
#zaPRIHODNOST. Precej nenavadno za člana 
stranke, ki temelji na polarizaciji slovenske-
ga javnega prostora, kar jim uspeva predvsem 
s poveličevanjem zločincev iz preteklosti. 
RAZDRUŽUJMO #sPRETEKLOSTJO? Ka-
korkoli, Logar se vloge SDS v polarizaciji in 
ohranjanju zgodovinskega kulturnega boja zave-
da, saj je javnost pozval, naj mu kljub strankar-
ski pripadnosti ponudijo priložnost. Tako kot je 
SDS ponudila priložnost trenutnemu predsedni-
ku države Borutu Pahorju, ki ga Logar ocenjuje 
kot izredno dobrega predsednika. A za razliko 
od Pahorja Logar napoveduje da bo, če bo izvol-
jen, aktiven predsednik.
      Še dobro, da so osamosvojitelji v strahu pred 
Milanom Kučanom močno omejili pristojnosti 
predsednika republike, da nas slaba letina kan-
didatov in kandidatk ne more pahniti v večno 
lakoto. 

singularnost kandidatke. 
     Hitro je napovedi kandidature Nine Krajnik 
sledila enaka napoved Nataše Pirc Musar, ene 
od ikon ljubljanskih antijanšističnih salonov in 
vztrajna zagovornica interesov kapitala nasproti 
interesom delavstva. Gre namreč za odvetnico 
trgovske verige LIDL, ki je z ustrahovanjem 
poskušala v kali zatreti delavsko organiziranje 
v podjetju. Po tem, ko ji ni uspelo omejiti us-
tavne pravice do sindikalnega združevanja, je 
liberalka, kot opredeljuje sama sebe, verbalno 
napadla delavke in delavce združene v Sindikat 
Lidl, ko so ti javno pozvali k referendumskem 
glasovanju proti predlaganemu Zakonu o vodah.    
To po njeno namreč ni vprašanje sindikata, ki 
naj bi se ukvarjal zgolj s plačami – politiko pa 
prepustil poosebljenemu kapitalu, kakršen je 
sama. Nataša Pirc Musar ni dejavna le v trgov-
inskem sektorju, temveč se bori tudi proti pravi-
cam čistilk Šolskega centra Velenje. Medtem pa 

V kisli sadež predvolilnega boja za 
najbolj impotentno, torej bolj kot ne 

simbolno politično funkcijo, smo zagrizli 
še preden bi bil zrel. Preuranjen začetek 
kampanje se je vzpostavil v duhu tako 
opevane demokracije in obeta se nam še 
en praznik osebne priljubljenosti. 
     Praznik demokracije namreč predvideva 
ravno to – da lahko kandidira kdorkoli, volimo 
pa tiste, ki so nam najbolj všeč, in ne tistih, za 
katere menimo, da so najboljši. In dosedanji 
kandidati za predsednika republike so ravno to 
– kdorkoli.
     Prva je na samopromocijski oder stopila 
Nina Krajnik, ki najraje poudarja svojo fi lozof-
sko in psihoanalitično izobrazbo. H kandidaturi 
jo je nagovoril Peter Jambrek, ideolog sloven-
ske desnice in redni prejemnik fi nančnih bom-
bončkov ob vsakokratnem nastopu stranke Jane-
za Janše na oblast. Da nam ne bi očitali nasilja 
nad singularnostjo, karkoli že to pomeni, pa tudi 
zato, ker so bile njene afere na našem spletnem 
portalu že popisane, se raje osredotočimo na 
diskurz Nine Krajnik v medijskih nastopih. Za 
neprestanim ponavljanjem besede singularnost, 
ki ga Krajnik razlaga kot neprimerljivost subjek-
ta z drugim subjektom ali objektom, se skriva 
individualizacija. Pri tem gre, kot smo ugotovili 
na spletnem soočenju Krajnik z drugo kandi-
datko, predvsem za obrambo lastnih stališč s 
preusmerjanjem pozornosti na klasične teorije 
zarot slovenskih desničarjev o globoki državi. V 
tem se skriva celotno jedro subjekta »kandidat-
ke za predsednico republike Nine Krajnik«. Ne 
dovoli vam namreč predvidevati, kaj je s svojimi 
besedami ona mislila (to bi bil namreč napad 
na politično singularnost), vendar ona točno ve, 
kaj vi mislite in vas zato lahko napada na os-
ebni ravni (to ni napad na singularnost). Če se 
namreč ne strinjate z njo, ste del globoke države, 
tako imenovanih levih privatizatorjev družbene-
ga prostora. Nikakor pa niso privatizatorji tisti, 
ki so v resnici privatizirali določene segmente 
družbene lastnine. Recimo Peter Jambrek s pri-
vatno Novo univerzo, ali Slovenska demokrats-
ka stranka s privatno televizijo, ali Rimokatoliš-
ka cerkev, ki je slovenski družbi odvzela več 
gozdov, kot jih lahko požre. V grobem bi lahko 
rekli, da Krajnik poskuša desničarske volivce 
prepričati z levičarskim diskurzom – mogoče 
zato, ker so tudi desničarji ugotovili, da plap-
olajoča zastava, družinski portret in trkanje po 
slovenskih prsih ne more rešiti socialno-ekon-
omske krize prebivalcev Slovenije. Ampak si 
ne drznemo sklepati, da ne bi trpela politična “

Predsednik 
Kdorkoli

Jaka Virant
grafi ka: kindpng

PO DOMAČE

Praznik demokracije predvide-
va, da lahko kandidira kdorko-
li, volimo pa tiste, ki so nam 
najbolj všeč in ne tistih, za ka-
tere menimo, da so najboljši. 
In dosedanji kandidati za pred-
sednika republike so ravno to - 
kdorkoli.

najde tudi čas, da pogleda še čez lužo, kjer je 
članica odvetniške skupine nekdanje prve dame 
Združenih držav Amerike Melanije Trump.
      Dan kasneje je svojo prihajajočo kandida-
turo na – ne tako velik – zvon postavil še Gre-
gor Bezenšek mlajši, med prijatelji znan pod 
umetniškim imenom Soulgreg Artist, ki se v 
življenju pretežno ukvarja z družino in ustvar-
janjem spektakelske popevke. Soulgreg Artist 
je zvezda predvsem v nevladni organizaciji s 
sektaškimi karakteristikami Eksena, ki jo vodi 
njegova mama. Društvo si s pomočjo različnih 
oblik obrekovanja, predvsem s pomočjo social-
nih omrežij, prizadeva za prenehanje obrekovan-
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in prostorske bližine. Ker se šolski kurikulum 
skozi leta ne spreminja kaj veliko, in ker šole 
poskrbijo za večinski del obiska, potreb po 
spreminjanju razstav ali posebnih dodatnih de-
javnostih ni. 

Pritisk trga na muzeje
    Neoliberalna puhlica, da »mora kultura 
preživeti na trgu«, je verjetno ena od gonilnih 
sil Pokrajinskih muzejev, ki so bili pravzaprav 
prisiljeni svojo dejavnost iz neprofi tne spremen-
iti v profi tno. Vsak od muzejev ima tako že na 
spletu dostopen cenik, po katerem oddaja svoje 
prostore od zelenic do grajskih kavarn ali celo 
stopnišč. V sklopu tega pritiska pa se vse bolj 
veča tudi ponudba muzejskih trgovin, v kater-
ih so bili še do nedavnega dostopni le zvezki, 
katalogi razstav ali obeski za ključe, danes pa 
je povsem običajno, da si lahko omislimo re-
produkcije muzejskih artefaktov, džezvo s tradi-
cionalnim vzorcem, majico ali katero od starih 
igrač.
     Manjši muzeji si takšnih trgovin ne morejo 
privoščiti, vse prevečkrat so le produkt enega ali 
več navdušencev, ki so se muzejske dejavnosti 
lotili v prostem času. Njihov entuziazem pa se 
konča pri brskanju za predmeti in ni usmerjen v 
razvijanje muzejske dejavnosti. Nekdaj zadost-
na postavitev predmetov na ogled je danes že 
zastarela. Zaradi lahke dostopnosti fotografi j in 
podatkov na spletu sodobno ljudstvo zahteva, 
tako kot drugod v turistični sferi, izkušnjo in ne 
le ogleda. 
    Po drugi strani je obisk muzeja vstop v 
preteklost. Zakaj bi se torej morali muzealci 
sploh ukvarjati z dodatnimi vsebinami, če pa je 
lahko že sam sprehod z ogledovanjem artefak-
tov izjemna zgodovinska izkušnja, ki se upira 
sodobnemu pohitrevanju življenjskega ritma in 
preobilice informacij?

Maribor, pa so svojo pedagoško dejavnost iz-
raziteje usmerili tudi k starejšim. Potujoče 
razstave in predavanja ponujajo v kar treh do-
movih za starejše v svoji okolici.
     Vsak od  muzejev poleg stalnih razstav tudi 
sicer ponuja občasne razstave. Na Štajerskem so 
te bolj usmerjene v etnološke ali kulinarične de-
javnosti, v Dolenjskem muzeju pa je precejšen 
fokus usmerjen k likovnim razstavam, čeprav je 
samo Gorenjski muzej tisti, ki posebej izpostav-
lja, da je del njihovega delovanja tudi galerija, ki 
jo vodi ddr. Damir Globočnik, ki je znan po svo-
jih znanstvenih knjižnih izdajah o Hinku Sm-
rekarju, likovni satiri, spomenikih in drugemu.
Tovrstni muzeji v svojih nedrih sicer skrivajo še 
knjižnice, dejavnosti na področju arheološkega 
izkopavanja, arhiviranje trenutnega dogajanja, 
promoviranje tradicionalnih dejavnosti izpred 
stotih let, v manjši meri ponekod tudi zbirke fo-
tografi j ali organizacijo koncertov.

Manjši muzeji
     Muzeji, ki se ponašajo z eno stalno zbirko, so 
ob razstavnih dejavnostih praviloma v zaosta-
janju za večjimi muzeji ali združenji muzejev. 
Eden od problemov je tudi manjše fi nanciranje 
in manjše število zaposlenih. Za veliko število 
spominskih sob in rodnih domačij slovenskih 
kulturnikov pogosto odgovarja le po en kus-
tos. Stari objekti pa imajo še eno slabo stran, 
ki povzroča preglavice tudi večjim ustanovam – 
ogrevanje, ki naj bi zahtevalo ogromen fi nančni 
vložek. Cankarjeva spominska hiša na Vrhniki 
je šele od 6. februarja 2020, ko so uredili ogre-
vanje, lahko zagotovila, da bo imela svoja vrata 
po istem urniku odprta celo leto.
    Še en vidik manjših muzejev je ta, da so v 
njih razstavljene tudi izjemno specializirane 
razstave, ki tja pripeljejo samo obiskovalce z 
resničnim zanimanjem za ta del zgodovine ali 
najbližje osnovne in srednje šole, ki se o obisku 
odločajo tudi na podlagi cenovne dostopnosti “

Največ javnih sredstev se v slovenskem 
kulturnem prostoru zliva v muzeje in v 

ohranjanje kulturne dediščine. Medtem ko 
nekateri muzeji stopajo v korak s časom, 
drugi že desetletja stagnirajo in kažejo 
enako stalno zbirko, ki jo je zaradi ma-
jhnosti in specifi čnosti težje dograjevati 
in izboljševati, še manj pa najti zaintere-
sirano javnost, ki bi jo lahko obveščalo o 
novih majhnih, a pomembnih pridobitvah.
     Ker letno poročilo Ministrstva za kulturo 
za leto 2021 še ni dostopno, preverimo tistega 
iz leta pred tem. Od skupno 180.497.777 evrov 
visokega proračuna se je za ohranjanje in varst-
vo kulturne dediščine odštelo 57.177.800 evrov, 
preostalih nekaj več kot 130 milijonov pa se je 
porabilo za vse preostale dejavnosti. Ohranjanju 
kulturne dediščine torej v Sloveniji namenjamo 
skoraj eno tretjino celotnega proračuna za kul-
turo.

Pokrajinski muzeji
    Pokrajinski muzeji ne sodijo med najman-
jše muzeje na slovenskem, so pa zato med seboj 
lažje primerljivi. Tako lahko opazimo, da večina 
svojo dejavnost redno razvija. Sploh v zadnjih 
dveh letih, ko so bili prisiljeni v razvijanje splet-
nih vsebin, kot so videi ali 3D obiski galerij, kot 
je to možno videti v Stari grofi ji, ki se ponaša 
z ogledom Celjskega stropa, ali v Pokrajinskem 
muzeju v Kopru, kjer so na voljo za 3D ogled iz-
brana umetniška dela iz stalne zbirke. Nekateri 
pa so svoje artefakte ali njihovo restavracijo kar 
sproti predstavljali v člankih na spletni strani ali 
na straneh svojega družbenega omrežja in kan-
alov na YouTube.
    Posebno pozornost namenjajo predšolskim 
otrokom in osnovnošolcem, ki se lahko v vsaki 
regiji udeležijo raznovrstnih delavnic, te pa se v 
obdobju poletnih počitnic strnejo v izobraževal-
no počitniško varstvo. Nekateri, med njimi je 
potrebno posebej izpostaviti Pokrajinski muzej 

Zahteva po še
Razvoj ali stagnacija muzejske dejavnosti

KULTURA

Pia Nikolič
grafi ka:kindpng
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Pred dobrim mesecem je v medijih 
pristala zgodba o zapletih okoli neplači-

la Moderne galerije vizualni umetnici Niki 
Autor. 
   Direktor Moderne galerije se je odzval z 
javnim zapisom, da so svoje dolžnosti poravnali, 
Nika Autor pa naj bi izstavila račun za predhod-
no nedogovorjeno delo. Kasneje so se odzvali 
še v kolektivu Moderne galerije, kjer so se od 
zapisa na uradni spletni strani Moderne galerije 
distancirali. Nika Autor je v odzivu opozorila, 
da pri tem ne gre za izoliran oziroma partiku-
laren primer, ki bi bil vezan na trenutno vodstvo 
Moderne galerije, temveč da gre prej za ukoren-
injeno prakso izkoriščanja vizualnih umetnikov, 
ki obstaja že desetletja, tako znotraj vladnih kot 
tudi nevladnih institucij. 
      Pri tem je najbolj pomenljivo, da je direk-
tor Moderne galerije in MSUM-a Aleš Vaupotič 
konec januarja letos pisno potrdil dogovorjen 
stroškovnik razstave. Čez nekaj časa pa sta 
bila računa, ki ju je izstavila Autor, zavrnjena 
z obrazložitvijo, da bo stekel nov dogovor. Zdi 
se, da se je medtem Vaupotič posvetoval in do-
bil nasvet, naj zavzame stališče, da galerija ni 
naročnik dela, ampak zgolj razstavljalec. Po tej 
logiki so enostavno najeli produkt in niso dolžni 
plačevati dela vloženega vanj. Vaupotič v svo-
jem zapisu trdi, da gre za plačilo razstavnine, 
ki je plačilo avtorju umetniškega dela za raz-
stavljanje ali predstavljanje le-tega v javnosti. 
Vse ostale faze ustvarjanja se torej ne tičejo 
Moderne galerije in jih ni pripravljena fi nančno 
ovrednotiti. Umetnik je v večini primerov nam-
reč hkrati tudi ustvarjalec, ki koncipira, teorets-
ko utemelji in producira svoje umetniško delo. 
Že sama razstava je lahko tudi sama po sebi 
avtorsko delo, ki od avtorja in kustosa zahteva 
intelektualni in praktični angažma, saj zahteva 
razmislek o izbiri del, o postavitvi v prostoru, 
o teoretičnem kontekstu. Nika Autor je sicer 
potrdila, da je leta 2017 za delo pri razstavi 
Novicam se ne odpovemo!, ki  jo je pripravljala 
sedem mesecev, brez težav prejela plačilo v viši-
ni 10.000 evrov bruto. Vaupotič trdi, da njihova 
galerija nima nič s produkcijo njenega dela in 
bi v primeru plačila zahtevanih 10.500 evrov 

dobila izključne avtorske in moralne pravice 
nad njim. V zapisu se direktor ne dotika vse-
bine in kvalitete dela, ki ga ne želi plačati. Naj 
jasno izrazi strokovne pomisleke o razstavi, saj 
ni jasno, zakaj delo ni ustrezno plačano, kot je 
bila podobna razstava avtorice pred petimi leti. 
Takratno vodstvo je očitno ocenilo, da je delo 
vredno razstaviti in tudi pošteno plačati.
     Kakšen je torej odnos med umetnostjo, poli-
tiko in ekonomijo v sedanjih pogojih postindus-
trijske in globalne družbe? Od časa, ko je umet-
nost morala nasprotovati političnim pritiskom, 
se je spremenilo to, da danes nastaja videz, da 
ne obstajajo vidni politični pritiski, ki naj bi se 
jim nasprotovalo. V primeru Moderne galerije 
gre za sistemske pomanjkljivosti na škodo ust-
varjalcev, ki jih lahko umetniške institucije up-
orabijo, kadar je to v njihovem interesu. Na ta 
način lahko izvajajo  ideološko selekcijo in vrši-
jo pritisk na ustvarjalce. Delo Nike Autor sledi 
trendu svetovnih muzejev in galerij, ki niso več 
prostor za razstave nacionalne umetnosti, am-
pak prednost dajejo problemskim predstavitvam 
in globalnim temam. Trije fi lmi ter fotografske 
in tekstualne intervencije, ki so na ogled v Mod-
erni galeriji, so povezane z migracijami, pravi-
cami delavk in delavcev in politiko spomina.
     Ko gre za raznolike politične posege v umet-
niška dela, je slovenski prostor kot resonančna 
skrinja nekega širšega prostora, kot del večje 
globalne zgodbe. V nemškem mestu Kassel so 
na Documenti 15 zaradi kritike antisemitske 
vsebine odstranili eno od instalacij. Gre za ob-

sežno stensko poslikavo indonezijskega podtal-
nega kolektiva Taring Padi. Delo, naslovljeno 
Ljudska pravičnost, naj bi med drugim prika-
zovalo vojaka s prašičjim obrazom, ki nosi šal 
z Davidovo zvezdo in čelado z izpisanim imen-
om izraelske obveščevalne službe Mosad. Pred-
sednik Documenta foruma Jörg Sperling je bil 
kritičen do odstranitve poslikave. »Svoboden 
svet mora to prenesti,« je dejal in dodal, da so 
sporno delo odstranili zaradi političnega pritis-
ka. Stvaritev je po njegovih besedah karikatu-
ra in zanjo velja umetniška svoboda. Člani in-
donezijskega kolektiva sicer podpirajo kulturni 
bojkot Izraela, kar je dodatno podžgalo napad 
na njihovo instalacijo. 
   Poleg »spregleda« kustosov se odpira 
pomembnejše vprašanje: zakaj so sprejeti ok-
vir razstave, dati prostor kolektivni umetnosti z 
globalnega juga, ki deluje stran od umetniškega 
in ideološkega trga Zahoda, zavrgli takoj, ko je 
nastopil zunanji pritisk medijev, raznih poli-
tikov in diplomatskih predstavnikov Izraela? 
Kdo lahko torej vpliva na odločitve avtonomnih 
direktorjev umetniških institucij, da spremenijo 
svoje delovanje?
      Politično in ekonomsko izključevanje umet-
nosti, ki prihaja iz globalnega juga, je zgolj 
navidez radikalno drugačen primer od ukoren-
injenih praks neplačevanja prekarnih umetnikov 
pri nas. Obstaja več vrst cenzure. Tista očitna, 
politično motivirana, in druga, lažno nepris-
transka, ko gre za odtegnitev plačila v imenu 
spoštovanja spornih praks umetniškega trga.“

Kdo cenzurira 
umetnost 
danes?

Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer
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»V  Sudanu na protestu proti milita-
rizirani oblasti islamskih nestrp-

nežev ubili več protestnikov,« beremo 
zadnje dni v novicah iz Sudana. O prost-
rani afriški državi sicer slišimo bolj malo. 
Razen vsake toliko, ko se iz nje vrne Tomo 
Križnar, svetovni popotnik in mirovni aktiv-
ist, ki ga je zavzemanje za preživetje su-
danskih staroselcev že večkrat pripeljalo 
tudi do zapora. 
Zadnjih pet let skupaj z novinarko in učitel-
jico razrednega pouka Bojano Pivk Križ-
nar sistematično dokumentirata življenje 
gobavcev v Nubskih gorah in ob Modrem 
Nilu, kar sta nedavno prikazala v fi lmu 
Trohnenje 2022, ki je bil predpremierno 
predvajan v Kinodvoru. Med srebanjem 
črnega čaja in limonade sva spregovorila 
o kulturni zgodovini Sudana, ki je pripel-
jala do današnje katastrofe, in odgovor-
nosti razvitega sveta, ki ima zdravila proti 
gobavosti, a jih zaradi političnih izgovorov 
ne posreduje najbolj ogroženim.

V Sudan hodite že 50 let. Kdaj ste zaznali, 
da obstaja problem gobavosti? V začetku 
ste se ukvarjali predvsem s konfl ikti.
Med snemanjem množične lakote vrh gora z 
najbolj marginaliziranimi domačini tudi za 
nubske standarde sva na božič leta 2017 sko-
zi leče najinih kamer prvič opazila ude brez 
prstov in glave brez ušes in oči v praznih du-
plinah. Presenetilo naju je, da tisti z gora ni-
majo dostopa do zdravil, zato sva šla v akcijo, 
da s fi lmom pokaževa, kako to izgleda, in da 
pozoveva ZN, da pridejo tudi tja. V statutu jim 
piše, da morajo na znan primer gobavosti odre-
agirati v 48 urah. Doslej obstajajo tri vrste an-
tibiotikov, ki jih proizvaja samo Novartis, ki jih 
lahko posreduje samo Svetovni zdravstveni or-
ganizaciji, ki jih distribuira naprej posameznim 
NIJZ, ta pa jih razdeljuje leprozorijem, bol-
nišnicam za gobavce. V Sloveniji smo imeli 
gobavost, ampak so jo v 70ih letih prejšnjega 
stoletja povsem pozdravili. Gre za bakterijsko 
okužbo, ki so jo odkrili leta 1877, zdravi-
lo zanjo pa iznašli sto let kasneje. Povsod po 

Pia Nikolič
foto: osebni arhiv

INTERVJU

»Če bi imeli dostop do vode, 
ti ljudje ne bi tako pogledo-
vali proti Evropi.«

zemeljski obli jo lahko pozdravijo, v Nubskih 
gorah in Modrem Nilu ter na vrhu Jebel Marre 
v Darfurju pa ne, ker so to oblegana področja, 
od koder hočejo staroselce spraviti v begunska 
taborišča onkraj meje v Republiko južni Sudan 
in Čad, ker so njihovo zemljo že prodali.

Kdo jo je kupil?
Muslimanska bratovščina v Kartumu je že 
davno nazaj priklicala investitorje iz arabskega 
sveta, Pakistana, Malezije, Indonezije in drugih 
muslimanskih držav. Ta denar so v Kartumu že 
zdavnaj porabili. Na Zahodu se to žal tolerira. 
V Sudanu imajo od tujcev še vedno največ be-
sede njihovi nekdanji kolonizatorji iz Anglije, 
ki so vladali skupaj z Arabci. Imeli so britan-
sko-egipčanski kondominium, šele kasneje 
kolonijo. Ob svojem odhodu so Angleži vso 
moč prepustili Arabcem. Sudanci so to sprejeli, 
ker dobivajo veliko denarja iz Saudove Arabi-
je, Katarja, Irana, s čimer te države nadzirajo 
Sudan, da ga ne bi prevzel kdo drug, na primer 
Američani, s katerimi so ves čas v vojni.

Lažje je nadzirati teritorij brez ljudi, zato 
jim verjetno s svojim delom hodite v zelje? 
V fi lmu smo videli, da donacije, s katerimi 
bi lahko kupili dva avtomobila za prevoz 
gobavcev do že vzpostavljenih bolnišnic, 
še vedno stojijo na računu SZO v Kartumu. 
Ste zato sestankovali na NIJZ?
Tam sva predstavila naš fi lm v okviru antro-
pološke šole, ki jo za osebje inštituta vsako leto 
organizira antropologinja dr. Maruška Vidovič. 
Potem ko je doktorirala v Ameriki, se je vrnila 
z novim antropološkim uvidom, da ras sploh 
ni – so samo različne morfološke prilagoditve 
na dano naravno okolje. Že desetletja sodelu-
jeva in skupaj skušava vplivati na institucije, 
sploh pa na izobraževalni sistem. Ona podprta 
s teorijo, jaz pa z izkušnjami med ljudstvi po 
celem planetu, prepričujeva vse od akademik-
ov do šolarjev, da so si rase izmislili kolonialni 
lobiji, zato da so lahko nekatere ljudi naredi-
li za manjvredne in jih začeli izkoriščati. Že 
Aristotel je pisal, da obstajajo nekateri narodi 
samo zato, da služijo njim, saj naj bi bila Grčija 

kulturna, oni drugi pa ne. Večina urbanih ljudi 
še danes verjame, da tisti, ki živijo z naravo, 
niso kulturni in so zato divji in nevarni divjaki. 
Pri Nubah je povsem drugače. Narava je nekaj 
kot mati in je sveta. Tam je vsak človek dari-
lo ljubezni med nebom in zemljo. Tudi živali 
so sestre, rastline so nekaj kot bratranci. To je 
mnogo bolj poduhovljena kultura. Nube celo 
za kamen pravijo, da je občutljiv in ga zato ne 
smemo brcati, ker ga boli.

Zunanji svet jih prav zato razume kot na-
ivne in že vsa stoletja izkorišča in lovi za 
sužnje in janičarje. 
Seveda, Angleži so jih sprva hoteli izkoristiti 
za nabiranje bombaža na plantažah, tako kot v 
Ameriki, a so se Nube hitro naveličali delati z 
monokulturo, sploh pa na strojih v predilnicah, 
ki so zrasle okoli gora. Angleži so zato odšli, 
vse področje zaprli v nekakšen človeški ZOO, 
kasneje pa spustili blizu samo avstralske misi-
jonarje, ki so poleg cerkva in šol res odprli tudi 
prve leprozorije, a so se umaknili, ko je po de-
kolonizaciji Sudan prevzela Muslimanska bra-
tovščina iz Egipta.

Se tudi Svetovna zdravstvena organizacija 
obnaša kot nekdanji kolonizatorji?
Z njimi komuniciramo s pomočjo dr. Vesne 
Kerstin Petrič, ki je bila letos izvoljena za 
predsednico Izvršnega odbora SZO. Leta 2018 
je vzela najine posnetke gobavcev in takratno 
ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc 
povabila s seboj naravnost k generalnemu di-
rektorju SZO dr. Tedroszu Adhanu Ghebreye-
susu v Ženevo. Po nekaj mesecih se je pisno 
opravičil, da ne more poslati svojih delavcev v 
vojno cono v Sudan, zato ker ne sme tvegati 
njihovih življenj. Midva z Bojano lahko – tisti, 
ki so plačani, pa ne morejo, ne smejo. Vesno že 
dolgo poznam in mislim, da ji je res mar in zau-
pam, da bo na svoji sedanji poziciji poskušala 
storiti vse. Prijateljuje denimo z Borutom Tel-
banom, antropologom, ki ga zelo cenim, in na 
Papui Novi Gvineji dela z ljudstvom, ki je bilo 
komaj kontaktirano. Vem, da smo v 80ih mis-
lili podobno. Borut je šel tja prvotno študirat 

 - Tomo Križnar, mirovni aktivist
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zdravilne rastline s psihotropnimi sestavinami 
in nato spoznal ta ljudstva, ki jim zdaj poma-
ga, da jih ne bi vpliv zunanjega sveta povsem 
uničil. Zato sem prepričan, da Vesna razume, 
zakaj hočemo braniti tudi staroselske Sudance 
in zakaj je to tako pomembno. Ravno tako kot 
slone in nosoroge je potrebno braniti kulture, ki 
ohranjajo znanje, ki smo ga mi že davno izgu-
bili in ga hočemo zdaj pridobiti nazaj zaradi 
ekološke krize. Celo papež se je pred sedmimi 
leti v ekološki okrožnici opravičil, da je imela 
Cerkev dva tisoč let napačen odnos do narave, 
ker je verjela, da v naravi divjajo divjaške strasti 
in da je tam divjina. Motilo jih je vse, povezano 
s spolnostjo, bali so se vsega, kar je najlepše na 
svetu.

Kakšne so torej sedaj vaše možnosti za 
pomoč? Je denar še vedno zataknjen na 
računu v Kartumu zaradi posledic pandem-
ije?
Zdaj ja, zato ker so v Kartumu oktobra spet 
prevzeli oblast tisti, ki jih lovi haaško sodišče. 
Omar al-Bašir je sicer še vedno zaprt, ampak 
njegovi najbližji generali so šli iz zapora in 
spet obvladujejo ministrstvo za zunanje zadeve. 
Predsednik Sudana Abdel Fattah al-Burhan je 
njegov nekdanji general, ki je bil klavec v Dar-
furju. Politika tam ni komplicirana, ampak oza-
vestiti bi morali, da je v Sudanu vsa ekonom-
ija temeljila na lovu na sužnje. Zato je tam še 
danes tako malo ljudi in tako veliko prostora. 
Vsa mesta ob Nilu so nastala iz utrdb, v katerih 
so čuvali nalovljene sužnje, preden so jih trans-
portirali na trge v Egipt ali na Zanzibar, kjer je 
bilo največje tržišče za sužnje za arabski svet. 
Njihovih potomcev ne vidimo, ker so jih vse po 
vrsti skopili. V ZDA so bili bolj pragmatični in 
so jih spodbujali k nadaljnjemu razmnoževanju, 
da bi jih lahko prodajali naprej. A v otomanski 
imperij jih je šlo še več kot v ZDA. Hoteli so jih 
uničiti, meni pa so tako lepi. Jaz bom tam umrl, 
s kamero v roki. Zadnje, kar hočem videti, so 
tisti, ki jih še nisem fotografi ral.

V dokumentarcih izgleda, kot da ste že 
večkrat gledali smrti v oči. Denimo, ko s 
kamero usmerjeno proti sebi tečete v jam-
sko zaklonišče sredi gora. Zakaj je vojski 
sploh v interesu bombardirati majhne gor-
ske vasi?
V zadnjih treh letih je padla vlada s severa Su-
dana, ki se je zdaj spet vrnila. Sudan je bil ne-
koč največja afriška država, dokler se niso leta 
1983 na jugu tisti, ki ne verjamejo, da so Arab-
ci, uprli lovcem na sužnje na severu. Jugoslavija 
je na začetku to podpirala, ker je podpirala vsa 
uporniška gibanja proti kolonialistom, kasneje 
pa so to prevzeli Američani, ker so vedeli, da 
je v Sudanu nafta. To so ugotovili pet let pred 
uporom. Pod Bushem starejšim je začelo pod-
jetje Chevron tam vrtati. Ko so za nafto izve-
deli Arabci, so Chevronove delavce pobili in 
iz diaspore poklicali svoje ljudi, ki so prevzeli 
vrtine. Od tedaj so ZDA nenehno v vojni s Su-
danom. Leta 2005 so Američani po tridesetletni 
vojni sicer vsilili mir, ki so ga na severu sprejeli. 
Štiri leta po enajstem septembru so se zbali, da 
bodo napadeni, tako kot Irak, Afganistan, Siri-

ja in Libija. Sesutje dvojčkov je sicer verjetno 
eden največjih nategov v zgodovini, ampak de-
jstvo je, da so bili Sudanci vpleteni že v prvi 
napad na WTC tri leta prej, ko so v klet nas-
tavili bombo. Pa tudi največja bitka vseh impe-
rialnih evropskih držav se je zgodila v Sudanu. 
Britanci so pobili sto tisoč dervišev. Pojavil se 
je mahdi, ki je verjel, da je poslan od boga in 
bo pregnal Britance. Mahdisti so odrezali glavo 
britanskemu guvernerju v Kartumu in trideset 
let kasneje, leta 1905, so se Britanci vrnili in 
pred mestom z novimi strojnicami zmasakrira-
li vojsko, ki je bila oborožena le s sulicami in 
helebardami. Od takrat naprej v arabskem svetu 
obstaja ta potreba po terorizmu, da se ubranijo 
kolonialistov, kristjanov, križarjev. Kar so ZDA 
dosegle leta 2005 ob koncu vojne, je to, da so 
si prilastile južni del, kjer je nafta, Nubske gore 
pa so prepustile severnemu Sudanu, Arabcem. 
Nekje so jim pač morali pustiti nekaj vode ob 
robu Sahare. Njihovo usodo klešejo tujci. Sev-
ernjaki zdaj napadajo Nubske gore, Darfur in 
Modri Nil, ker se bojijo, da se bojo odcepili tudi 
oni. Zato jih raje napadajo, da bi se preselili, po-
dročje pa bo ostalo njim. 

Imajo na severu še kakšne druge vodne 
vire?

Na severu je voda problem, pri Nubah pa se celo 
leto nabira v granitnih skladih pod zemljo. Zato 
pa jih hočejo zavzeti, tako kot Darfur in Modri 
Nil.

Niste iz Darfurja poročali o suši in lakoti?
Tam je pod ognjenikom največji rezervoar pitne 
vode pod zemljo. Pet do petnajst metrov globoko 
jo najdeš. Zato smo jim tja poslali vrtalnik, ki 
smo ga poimenovali Antena Janeza Drnovška. 
To bi morale storiti vse države Evropske unije, 
saj so obljubile, a tega niso storile. Zato, ker 
morajo Francozi vodo pripeljati z letali, da jo 
lahko prodajajo za tri dolarje. Vodo imajo pod 
nogami po celem sahelu, vendar je treba pone-
kod vrtati tudi do sto metrov. Naš stroj gre lahko 
tudi tako globoko. Če bi imeli dostop do vode, ti 
ljudje ne bi tako pogledovali proti Evropi. Am-
pak razen vode jih ne mika evropski mraz, oz-
kosrčnost ljudi in oddaljenost od doma. 

V tako slabih življenjskih pogojih verjetno 
ne razsaja le gobavost?
Tudi za tuberkulozo doktor Tom ne more dobiti 
zdravil. Pred leti sem za ta zdravila pisal vsem 
agencijam OZN, pa jih niso hotela dobaviti. Jas-
no je, da so nad njimi lobiji, ki hočejo, da se 
ljudje preselijo v begunska taborišča in ne os-

Bojana Pivk Križnar med snemanjem intervjuja s SPLA North v Nubski vasi

Gobavost prizadane različne dele telesa, ponavadi se začne kazati pri okončinah
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Tomo Križnar z nekdanjim predsednikom Slovenije dr. Janezom Drnovškom

INTERVJU

tanejo na tem ozemlju. 

Ali niso tudi begunska taborišča fi nančno 
breme?
To ni problem. Denarja in hrane je dovolj. Do 
taborišč tako ali tako pridejo samo odpadki, 
hrana s pretečenim rokom, mi te hrane ne bi ho-
teli jesti. 

Taborišča so postala prostori trajne nase-
litve, to je vidno vse od meja Zahodne Sa-
hare, mar ni to vseeno breme?
Nobenega begunskega taborišča še niso zaprli, 
ponekod ljudje živijo v njih od petdesetih let 
naprej. V Libanonu je slaba zemlja, izkorišče-
na od časov starega Egipta, tisto je pod kontro-
lo Hezbollaha, za to zemljo se ne splača boriti. 
V Sudanu je pa najboljša črnica, kot tista na 
Madžarskem. Na jugu gre za zemljo, ki ni niti 
onesnažena, je dno nekdanjega osrednjega afriš-
kega kontinentalnega jezera. 

Kje se v to enačbo vklopijo Angleži?
Angleži so nadzorovali Geziro, eno od 18 su-
danskih zveznih držav med Modrim in Belim 
Nilom, kjer so ravnine prekopali s kanali, začeli 
namakati in pridelovati sladkorni trs,  bombaž, 
pšenico in koruzo. Dokler niso odkrili nafte, so 
verjeli, da se bo tam pridelovalo hrano za ves 
arabski svet. Situacija se je spremenila že pred 
prvo svetovno vojno, ko so hoteli Nemci pre-
kiniti z angleškim svetovnim gospostvom in si 
tudi sami omislili kolonije.

Kaj pa je v Sudan pravzaprav pripeljalo 
vas?
Nemška knjiga Ljudje kot iz drugih zvezd, na 
kateri sta bila nubska rokoborca. Po študiju stro-
jništva in ekonomije sem imel vrh glave mate-
rialistične znanstvene razlage sveta. Podpisana 
je bila Leni Riefenstahl, režiserka nacističnih 
fi lmov in domnevna Hitlerjeva ljubimka, ki 
je za nacizem navdušila največ ljudi. Še mene 
je malo potegnilo, da bi postal fašist, ko sem 
gledal te ljudi, prikazane kot grške bogove. V 
knjigi je zapisala, da še nikoli ni bila srečnejša 
kot med Nubami v Sudanu. Zanimalo me je, 
kako lahko takšen rasist, kot je bila sama, na teh 
ljudeh nekaj vidi. Zato sem šel tja in videl, kaj 
je videla, mene so tudi povsem navdušili, pose-
bej na rokoborbah. Spolna delitev je tam jasna. 
Moški se borijo v rokoborbi in ženske si glede 
na videno izberejo tistega, ki jim ustreza. 

Ko ste državo prvič obiskali je bila verjetno 
precej drugačna kot danes?
Zelo. Ko sem bil tam prvič leta 1974, sem 
presenečeno ugotovil, da so se mi tam pozdra-
vili vsi tropski čiri na nogah, ki sem jih dobil 
na potovanju prek pragozdov ob reki Kongo. 
Zato sem nadaljeval bos in bil posledično spre-
jet drugače kot drugi tujci v škornjih do kolen. 
Fasciniran sem bil zato, ker sonce tam požge 
večino bakterij in virusov, saj je to sicer zelo 
zdrava dežela, pa tudi zato, ker so me ljudje tako 
toplo sprejemali, da sploh nisem potreboval de-
narja, ki ga nisem niti imel. A šele po tem, ko 
sem nehal hoditi bos, saj Arabci verjamejo, da 

to ni dobro, ker te čevlji naredijo civiliziranega 
in bogu všečnega. 

Ste Nube spoznali že med prvim obiskom?
Nube so eno od 99 sudanskih plemen, ki samo 
sprva ni uporabljalo tega imena. Uporabljali so 
ga le Arabci, ker nb pomeni suženj. K njim sem 
prišel leta 1979 zaradi prej omenjene knjige, v 
kateri ni pisalo, kje živijo. V Kartumu pa sem v 
univerzitetni knjižnici našel drugo knjigo (Vas v 
nubskih gorah) nekega Angleža, ki jih je obiskal 
še pred Leni. Fotografi je golih ljudi so že po-
trgali ven, ker je bila na pohodu muslimanska 
revolucija, a zemljevid je k sreči ostal. Plašili 
so me, naj ne hodim tja, ker so ti ljudje goli in 
zato divjaki. Rekli so, da če se jim bom smejal, 
me bodo ustrelili, ker imajo zdaj tudi že puške. 
Ampak sem vseeno šel, bos, gol in opremljen 
z oslom, kozami, kokošmi, sladkorjem, kavo in 
čajem. Pogani so me vedno najbolje sprejeli.

Ampak v fi lmu vidimo, da ste sodelovali 
tudi s katoliško cerkvijo?
Ja, ampak ne z »vahabitskimi« katoliki, ampak 
s temi, ki sledijo katoliški teologiji osvobod-
itve. Ta je nastala okoli leta 1950 v katakombah 
pod Rimom med študenti teologije in mladimi 
župniki iz Latinske Amerike, ki so se uprli in 
se zaprisegli, da ne bodo živeli za luksuz in da 
bodo začeli pomagati indijancem. Staroselci v 
Sudanu so nekaj kot črni indijanci, ki jih pregan-
jajo z njihove zemlje najhujši sovražniki. Veliko 
bolj sovražni kot potomci belih Evropejcev pov-
sod drugod. To so islamski nestrpneži, ki zatira-
jo najprej sami sebe, so spolno neizživeti in nev-
rotični in se zato izživljajo nad vsemi, ki živijo 
bolj naravno. Bojijo se boga, tako kot Judje, ki 
verjamejo, da jih je bog za kazen izgnal iz raja. 
To so povzeli tudi naši predniki. Še danes ver-
jamemo, da so nas pregnali iz raja, ampak kdor 
ne vidi, da živimo v raju, ne bi smel niti volit. 
Saj zato pa tako narobe volijo, ker se bojijo živ-
ljenja in smrti. Bojijo se umreti, ker verjamejo, 
da bodo šli v pekel.

Kaj o smrti mislijo Nube?
Da je, ko umreš, tam onkraj ravno tako kot 
tokraj, tukaj. Verjamejo, da duhovi prednikov 
bivajo v krošnjah dreves, posebej v baobabu, “

in čuvajo etiko novih generacij. Za gobavost pa 
mislijo, da je kazen duhov ali boga, če so verni 
muslimani ali kristjani, za tiste, ki so naredili 
nekaj narobe. Zato ne verjamejo, da je le-tem na 
vsak način treba pomagati. 

To misli tudi medicinski brat, ki ga vidimo 
v fi lmu.
Ja, ampak on je v resnici naredil le 14-dnevni 
izobraževalni tečaj. Nosi belo haljo in belo pal-
ico in v žepu ima le štiri vrste tablet. Preostale 
zdravnike, večinoma misijonarje, so pregnali v 
času islamske revolucije, da bi lahko povsem 
islamizirali državo. Za posedovanje Svetega 
pisma je bila nekoč zapovedana smrtna kazen. 
Kristjani so zato tam nekaj drugega kot pri nas. 
V bolnišnicah sicer dajejo deke, hrano, a tudi 
oni hočejo, da se odpovejo poganski veri. Mene 
imajo vsi za čudnega, ker nisem nobene vere in 
ne iščem nobene koristi, ampak to delam, ker 
me osrečuje in mi daje smisel. Meni so za zgled, 
ker niso skorumpirani in prodani.

Tudi za vas se veliko ljudi sprašuje od česa 
živite, da lahko toliko potujete?
Bojana uči na Osnovni šoli 7 talcev v Logatcu. 
Sam sem bil nedavno upokojen kot samostojni 
kulturni delavec. Živel sem od knjig, predavanj, 
od fi lmov bolj malo, ker jih delam le zato, da 
prikličem pozornost k tistim, ki si tako sami ne 
morejo pomagati. Živim skromno. Nikoli nisem 
kaj dosti mislil na denar. 

Letalska karta do Sudana ni najcenejša.
Zato vedno letiva tja v Afriko, kjer je najcene-
je, v Nairobi ali Kampalo. Nato kakšnih 20 ur 
prebijeva v avtobusih čez mejo v prestolnico 
Republike Južni Sudan Jubo. Naprej pa štopa-
va avione. Zadnja leta je mogoče leteti že tudi s 
tihotapci ljudi za 100 dolarjev. ZN zahteva 550 
dolarjev do begunskega taborišča Yida na meji s 
Sudanom, kjer imava spravljen motor. Čez mejo 
se odpeljeva sama. 
    Te meje ne nadzirajo sudanske sile, ampak 
samo vojska Južnega Sudana in vojska up-
ornikov Sudan People Liberation Army North. 
Ni res, da je prečkati onkraj na osvobojeno 
ozemlje prenevarno, kot trdijo agencije OZN in 
tudi SZO. To so samo izgovori!
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RAZBIJAMO TABUJE

Žiga je star 35 let in je oče dveh otrok. Z 
Manco sta se spoznala pred desetimi leti 

in že pet let sta poročena. Ker sta ugotovila, 
da tradicionalna poroka ni za njiju, sta se 
pred tremi leti odločila, da poskusita imeti 
odprto razmerje.

»V zakonu so se začele pojavljati težave. 
Razmišljala sva o ločitvi. Takrat sva se used-
la in pogovorila o vsem skupaj. Prišla sva do 
tega, da nama monogamna zveza ne ustreza in 
odločila sva se, da poskusiva z odprtim razmer-
jem. Ker je bilo govora o ločitvi, sva vedela, da 
izgubiti nimava kaj, lahko samo pridobiva,« po-
jasni Žiga.

     Jasno postavljena pravila
      Najbolj pomembna stvar pri odprtem razmer-
ju je jasna komunikacija in vnaprej postavljena 
pravila. »Nekega večera sva se usedla na kavč 
in spisala ’pogodbo’ o najinem razmerju in do-
bivanju z ljudmi izven najinega zakona. Poznam 
primere, ko ljubimci spoznajo partnerja, včasih 
si pri ljubimcih tudi več dni ali greš z njimi na 
dopust, vendar sva se strinjala, da zaenkrat 
tega ne želiva. Dogovorila sva se, kateri dan 
v tednu je ’moj dan’, ki ga lahko izkoristim za 
spoznavanje, ali pa da se dobim z osebo, ki jo že 
poznam, in kateri je ’njen dan’. Imava tudi dva 
manjša otroka, zato je bilo treba dneve določiti, 
da sva vedela, da bo vsaj eden od naju doma,« 
pojasnjuje Žiga.
     Treba se je jasno dogovoriti in postaviti čust-
vene, spolne in osebne meje. Koliko časa bosta 
preživela pri drugi osebi? V katerih primerih se 
lahko pokličeta, če sta z drugo osebo? V katerih 
primerih pokličeta drugo osebo? Bodo odnosi 
z drugimi zgolj seksualne ali tudi romantične 
narave?
     Začetki so težavni, pojavi se ljubosumje, 
včasih tudi zavist. Težko je sprejeti dejstvo, da 

veš, da v tem trenutku tvoj mož ali žena spi ob 
nekom drugem. 
     »Glava dela, sprašuješ se – kaj pa, če se zal-
jubi v drugega? Kaj, če bo odšla? Kaj, če ji bo 
tam bolj všeč? Vse to je popolnoma normalno, 
a s pravilno komunikacijo se take stvari poča-
si razrešijo in razčistijo. Svoje dvome moraš 
povedati naglas. Moraš biti ranljiv, tako te tudi 
partner lažje spozna, razume tvoje občutke in ti 
lažje zagotavlja občutek varnosti, ki ga potrebu-
ješ,« pove Žiga. 

30 – 40 odstotkov bi jih 
raje bilo v odprti zvezi

    Raziskav na to temo sicer ni veliko, ven-
dar imajo podobne rezultate – približno 30 % 
vprašanih žensk in 40 % vprašanih moških naj 
bi raje imelo nemonogamno razmerje. Študija, 
ki je bila objavljena v The Journal of Sex and 
Marital Therapy, pa je pokazala, da je bil prib-
ližno kar vsak peti odrasli v življenju v neki ob-
liki odprte zveze. 
    Najbolj pogosto se za to odločijo pari, ki so 
poročeni ali v izvenzakonski skupnosti več let 
in začnejo čutiti pomanjkanje strasti – takrat se 
namesto za afero odločijo za odprto razmerje, 
ki jima dovoljuje več (predvsem seksualne) svo-
bode. Kljub temu da se število odprtih razmerij 
povečuje, je o tem naglas težko govoriti.
    »Zelo redki bližnji prijatelji vedo za najin 
dogovor. Družinama tega nisva razlagala – po 
eni strani zato, ker veva, da bi težko razumeli, 
po drugi strani pa zato, ker verjameva, da je to 
najina intimna stvar. Iz istega razloga tega ne 
razglašava naokoli, tako kot prej, ko sva bila v 
monogamni zvezi, nisva trobila okoli o najinem 
seksualnem življenju,« razloži Žiga.

Kako spoznati ljudi, ki so 
pripravljeni biti »druga izbira«?

     »Nove ljudi spoznavava preko spletnih aplik-
acij, včasih pa kar tako zunaj, v lokalu. Vedno 
vnaprej povem, da sem v odprtem razmerju, da 
s tem omejim možnosti, da bi me ženska vide-
la kot potencialnega romantičnega partnerja. 
Prav tako, kot mora biti jasna komunikacija v 
zakonu, tako mora biti tudi z drugo osebo. Da 
je pošteno, da točno ve, v kaj se spušča in kaj 
lahko od mene pričakuje in dobi,« pove Žiga.
      Zgodilo se je že, da se je ljubica vanj zalju-
bila in ga prosila, naj se loči in ostane z njo. »Če 
ne bi z ženo imela zares trdnega odnosa in ko-
munikacije, bi takrat vse splavalo po vodi. Tako 
pa sva nekako preživela to obdobje, ki naju je 
pripravilo, da sva še več komunicirala o najinih 
čustvih in zato je najin zakon še bolj trden,« ra-
zloži Žiga.

Zaupanje je ključ
     Pri odprtih razmerjih je najbolj pomembno 
zaupanje. Zaupanje vase, zaupanje v partnerja. 
»Ko se odločiš za tako razmerje, ki seveda ni 
primerno za vsakega, spoznaš nove plati – tako 
sebe kot partnerja. Spoznaš, kako ljubosu-
men si. Spoznaš, da oseba ni tvoja lastnina in 
da se ljubezen da deliti. Da si lahko intimen z 
več partnerji naenkrat in to ne zmanjša tvoje 
ljubezni do tistega prvega,« pojasni Žiga.
Lahko pa se razplete tudi drugače. Včasih kljub 
komunikaciji in zaupanju partnerja spoznata, da 
tega ne zmoreta.
     »Vedela sva, da se lahko zgodi tudi to. Vendar 
pri naju se ni. Najin zakon in najina ljubezen 
je močnejša, bolj odprta, bolj poštena, kot je 
bila prej. Najino seksualno življenje je bolj din-
amično, trenutki, ki jih preživiva skupaj, pa bolj 
ljubeči,« zaključi Žiga. 

Poročen v »odprti« 
zakon

Petra Znoj
foto: pexels

“
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voljni splav. V Južni Afriki je bil podoben zakon 
sprejet leta 1996 v kontekstu zakonodajnih spre-
memb po odpravi apartheida. V teh dveh drža-
vah je, tako kot drugje, dostop do splava še ved-
no omejen tudi zaradi pomanjkanja medicinskih 
zmogljivosti in nepripravljenosti zdravstvenih 
delavcev opravljati splav. Ti se, podobno kot 
ponekod v ZDA, sklicujejo na ugovor vesti. V 
Mozambiku in Angoli je bil splav dekriminal-
iziran leta 2010. V Aziji je Vietnam pionirska 
država, ko gre za legalizacijo splava, saj so splav 
že leta 1945 dovolili pod določenimi pogoji. 
Tako kot v drugih komunističnih državah se je 
splav v Vietnamu legaliziral tudi zato, ker je pri-
manjkovalo sodobne kontracepcije. Kitajska je 
liberalizirala splav leta 1957, ta se je lahko izva-
jal brez omejitev, ne glede na nosečniško dobo, 
kar je bilo v tistem času v ZDA nezamisljivo. 
      »Ne prisilnemu materinstvu! Ne prisilni 
sterilizaciji!« so vzklikale protestnice afroamer-
iškega ženskega gibanja konec šestdesetih let v 
ZDA. Potem ko je nekaj časa izgledalo, da je 
vsaj v nekaterih delih sveta svoboda izbire 
dokončno priborjena, se danes soočamo s krep-
itvijo fundamentalistično-religioznih gibanj. 
Konservativne sile se mednarodno povezujejo, 
zgradile so močno civilno družbo in omrež-
je družbenih medijev, da bi lažje orkestrirale 
strateški, pogosto agresiven protinapad proti že 
doseženim civilizacijskim standardom. S popu-
lističnimi argumenti in novimi političnimi za-
vezništvi se predstavljajo kot zatirana moralna 
večina. Odločitev sodišča v ZDA se v obrazlo-
žitvi sodbe sklicuje ravno na to moralno sub-
stanco ameriškega ljudstva, v imenu katere so 
odrekli pravno varovanje ene temeljnih pravic 
žensk.“

DRUžBA

Ne prisilnemu 
materinstvu!

Simon Smole
foto:piqsels

Pričakuje se, da bo 
26 držav v 

ZDA zagotovo 
prepovedalo splav.

V ZDA so se uresničile napovedi, da bo 
vrhovno sodišče razveljavilo odločitev iz 

leta 1973 v zadevi Roe proti Wadeu in s tem 
pravico do splava prepustilo v urejanje posa-
meznim zveznim državam. Te lahko zdaj 
same odločajo, ali bo splav zakonit oziroma 
kakšne omejitve bodo naložene izvajalcem 
splava. 
    »Menimo, da ustava ne daje pravice do preki-
nitve nosečnosti, zato je potrebno pristojnost za 
urejanje vprašanja prekinitve nosečnosti vrniti 
državljanom in njihovim izvoljenim predstavni-
kom,« je zapisano v obrazložitvi sodbe. Zvezni 
sodniki so tudi dejali, da je bila odločitev, ki te-
melji na primeru Roe proti Wadeu napačna, saj 
dovoljuje splav v primerih, ko plod ni sposoben 
preživeti zunaj maternice. Izrazili so prepričan-
je, da sicer ameriška ustava ne omenja izrecne 
pravice do splava, nasprotno pa jasno varuje 
življenje, in da splav ni globoko zakoreninjen v 
kulturi in tradiciji ZDA.  Pričakuje se, da bo 26 
držav zagotovo prepovedalo splav.
     Po podatkih Centra za reproduktivne pravice 
je v 24 državah na svetu splav popolnoma pre-
povedan, tem se bodo gotovo priključile tudi 
mnoge svobodoljubne zvezne ameriške države. 
72 držav, vključno s Francijo in Nemčijo, dovol-
juje splav glede na časovne omejitve, običajno 
do dvanajstega tedna nosečnosti. A večinoma 
predvidevajo različne izjeme, ki dovoljujejo 
splav tudi pozneje. V Združenem kraljestvu, 
na primer, velja omejitev splava po 24. tednu 
nosečnosti, če pa se pri plodu razvije okvara, se 
lahko nosečnost prekine vse do poroda. 
    Na Poljskem in v ZDA so bila gibanja pro-
ti splavu uspešna pri vplivanju na razveljavitev 
doseženih civilizacijskih standardov, nekatere 
države s podobno konzervativno tradicijo pa 

nasprotno delajo korake v smeri večje repro-
duktivne svobode žensk. V zadnjem času so 
Kolumbija, Argentina in Mehika po valu pro-
testov in kampanj dekriminalizirale splav. Tudi 
na drugem koncu kontinenta se koalicija proti 
splavu krha. 
     V Salvadorju, Dominikanski republiki, Ni-
karagvi, Hondurasu, Haitiju, Surinamu in Čilu 
je splav sicer še zmeraj kaznivo dejanje, a se 
stopnjujejo pritiski, da bi splav vsaj dekrimi-
nalizirali. Marca 2022 je na tisoče salvadorskih 

žensk protestiralo in zahtevalo vsaj odpravo 
prepovedi splava v primerih posilstva, ali ka-
dar je smrtno ogrožen plod oziroma življenje 
nosečnice. V Čilu so v zadnjih letih zavrnili kar 
dvanajst zakonov, ki bi dekriminalizirali splav, 
zaradi česar je na tisoče žensk izpostavljenih 
zdravstvenim tveganjem in revščini. Nedavno je  
volitve v tej državi dobil 35-letni Gabriel Boric, 
ki odkrito podpira istospolne poroke in pravico 
do splava. Njegov protikandidat Karst je izjavil, 
da bi tvegal življenje, da pravica do splava ne bi 
bila uzakonjena.
      Afriške države so podedovale pravni okvir 
kolonialnih sil, zato so v veljavi restriktivni 
zakoni, ponekod celo kazenski zakonik določa 
pogoje za opravljanje splava in  kazni.  Leta 
1973 je Tunizija postala prva afriška in prva 
muslimanska država, ki je legalizirala prosto-
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Kobilice lahko vsak dan pospravijo količino 
hrane, enako svoji teži, kar pomeni, da lahko roj 
kobilic v zelo kratkem času poje hrano za več 
tisoč ljudi. 

Intenzivnost suš se bo povečala
     Suša ni lokalen pojav, zato je ogrožena tudi 
Slovenija. Voda je stvar porečij, ki gredo čez 
več držav, na primer Donave in Save. Vzrok je 
tudi vse hitrejše taljenje snega v Alpah. To je 
območje naravne zaloge vode za »hude čase«, 
kjer je manj padavin, izhlapevanje je hitrejše. Če 
so ledeniki in debela snežna odeja v preteklos-
ti s svojimi zalogami še meseca maja pomaga-
li blažiti posledice visoke vročine in suše, jih 
v zadnjih dveh letih skorajda ni bilo. Projekcije 
za celotno Jugovzhodno Evropo kažejo, da se 
bo zaradi toplejšega podnebja intenzivnost suš 
precej povečevala in bodo pogostejše. Vodni 
rezervoar si Italija in Slovenija v veliki meri 
delita, prednost ima sicer pitna voda, ki jo 
vodni viri zaenkrat še zagotavljajo, manj pa je 
defi niranih prioritet v ostalih sektorjih, kot so 
hidroenergija, turizem, kmetijstvo. V teh prim-
erih se bodo morale države dogovoriti, kaj ima 
prioriteto pri rabi vode. 
     Podnebne spremembe bodo začele povzročati 
težave tudi tam, kjer smo padavinsko bogatejši 
oziroma kjer s sušami doslej nismo imeli večjih 
težav. Lučka Kajfež Bogataj je v svojem zapisu 
opozorila tudi na leto 2003, ko smo dožive-
li najbolj vroče poletje do zdaj. Takrat je bilo 
»ogromno nasvetov, projekcij, politika je kima-
la, kako bomo. Zdaj smo 20 let pozneje, pa ni 
bilo nič. Nihče noče sprememb čez noč, a zdaj 
časa skoraj ni več,« pravi in dodaja, da če bi de-
nar, ki je bil skozi leta namenjen za odpravljanje 
posledic suše, vložili v namakanje, bi »špricalo 
na vsakem koraku.« Tako pa nas v prihodnosti 
čaka pomanjkanje italijanskih paradižnikov, ki 
si jih bomo morali deliti s požrešnimi kobili-
cami.“

Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj 
vsakih nekaj mesecev nastopi v medijih, 

da bi opozorila na prihajajočo podnebno 
apokalipso. Tokrat je napovedala, da se bo 
gozdnata in visokogorska krajina spreme-
nila v kraško in bo ekosistem postajal vse 
bolj podoben sredozemskemu. Obsežni 
listnati in igličasti gozdove se bodo umaknili 
vrtačam, le tu in tam bo videti kakšen rdeč 
bor. 
     Kajfež Bogataj pravi, da se Slovenija izred-
no hitro segreva. To vpliva  tudi na povečanje 
števila ujm, neurij, na spremembo vodnega 
kroga in nenazadnje bo to spremenilo načine 
kmetovanja. Bomo torej pri nas začeli gojiti sre-
dozemsko sadje in zelenjavo? Kmetijstvo se bo 
gotovo moralo prilagoditi, saj bo v prihodnosti 
poleti pomanjkanje vode, manj bo torej tudi žit-
nih pridelkov. Jeseni bomo vodo imeli, a jo bo 
potrebno zadržati z zbiralniki, da bi bilo poleti 
na voljo dovolj vode za zalivanje in namakanje 
v kmetijstvu. 

Suha riževa polja v Italiji
      V Milanu, ki je od Ljubljane oddaljen nekaj 
sto kilometrov, so vodnjaki že nekaj dni zaprti. 
Vmes so se tu in tam po severu razdivjala kratka 
neurja, a pretok reke Pad ostaja 80 odstotkov pod 
sezonskim povprečjem. V Italiji je v zadnjem 
letu dni padlo komaj polovico pričakovanega 
dežja. Jasno so razvidni znaki hidrološke suše z 
upadajočimi nivoji rek, nevarno pa se niža tudi 
nivo podtalnice. Italija je največji pridelova-
lec paradižnika v Evropi. Podnebne spremem-
be vplivajo na zorenje paradižnika, zato letine 
zamujajo, kar pomeni, da povpraševanje v tr-
govinah prehiteva ponudbo. To lahko ustvari 
začasne ali trajnejše izpade tega, za prehrano 
Evrope zelo pomembnega živila. Po zadnjih po-
datkih Statističnega urada Republike Slovenije 
je 78 odstotkov vse uvožene solate iz Italije, od 
koder dobimo tudi 31 odstotkov vsega uvožen-
ega paradižnika. Posledice suše so očitne tudi 

na stotinah hektarjev riževih polj med Piemon-
tom in Lombardijo. Morala bi biti poplavljena 
in blatna; namesto tega so suha in prašna. Nizki 
vodostaji in visoke temperature so Italijo pahni-
li na rob katastrofalnih okoljskih in posledično 
ekonomskih razmer. Najbolj alarmantno je stan-
je na italijanskem severu, le nekaj ur vožnje iz 
Slovenije. Pri Slovenski kmetijski zvezi so že 
napovedali upad pridelka sadja in zelenjave do 
40 odstotkov, pridelava koruze in soje naj bi 
upadla za polovico. 
     Še en dokaz, da je pred nami apokalipsa bib-
lijskih razsežnosti, je pustošenje kobilic. Po Sar-
diniji so se kobilice namnožile še v objadranski 
Romanji. Razmnoževanju kobilic je naklonjeno 

Namesto 
paradižnikove, 
solata s 
kobilicami

Simon Smole
foto: piqsels

DRUŽBA

Podnebne spre-
membe vplivajo na 

zorenje paradižnika, 
zato letine zamuja-
jo, kar pomeni, da 
povpraševanje v 

trgovinah prehiteva 
ponudbo.

suho podnebje. Podobno kot v severni Afriki 
tudi pri nas lahko v nekaterih predelih države 
nastanejo ugodne razmere za inkubacijo jajčec 
kobilic. Entomolog, strokovnjak za insekte 
Claudio Venturelli, predstavnik zdravstvenih 
oblasti v Ceseni, je pojasnil, da so globoke, 
presušene razpoke na poljih idealno okolje za 
odlaganje jajčec. »Vsaka kobilica jih izleže po 
vsaj 40, in to večkrat. Gre za velik problem, saj 
niso izbirčne pri prehrani. Jedo solato, zelje, 
blitvo, da ne omenjam krompirja, vse pojedo.« 
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ga pisma, njegove istovetnosti in načina branja 
v razmerju do znanstvenih in zgodovinskih od-
kritij, ki so takrat v nekaj desetletjih popolnoma 
spremenila zahodno družbo. V središču spora 
so bila vprašanja Kristusovega rojstva ter vsta-
jenja, čudežev, Darwinove teorije evolucije ter 
avtorstva Biblije, okoli katerih sta se oblikovali 
osnovni dve stališči, fundamentalizem in mod-
ernizem. Principi fundamentalističnega gibanja 
so bili formalizirani tik pred 1. svetovno vojno, v 
20. letih pa se je razmahnil širok institucionalni 
spor, ki se je končal šele sredi 30. let s splošno 
premočjo modernističnih liberalnih teologov.
Fundamentalizem je v naslednjih desetletjih 
obstal predvsem na ameriškem jugu. To se je 
pričelo spreminjati v 60. in 70. letih, ko se je 
pričel odzivati na politične in sodne odločitve, 
ki se tičejo sekularizacije, ter spletel tesno vez 
z vzhajajočim gibanjem krščanske desnice. Se-
kularnost je sredi ameriške anti-komunistične 
gonje označevala globalnega sovražnika, zato so 
pripadniki krščanske desnice komunistične an-
ti-krščanske elemente prepoznavali v domačem 
esteblišmentu. Leta 1973 je vrhovno sodišče 
sprejelo nedavno zavrnjeno sodbo Roe vs. Wade 
glede splava, kar je konservativne evangeličan-
ske pastorje še bolj spodbudilo k politizaciji ter 
jim defi niralo eno od osrednjih polj njihovega 
političnega aktivizma – seksualnost. 

Fundamentalizem danes
     Do današnje situacije, ko je krščanski fun-
damentalizem relevantna sila na globalni ravni, 
je še nekaj korakov, ki so ponekod sledili sta-
rim kolonialnim potem, ponekod pa bili kas-
neje uvoženi s pomočjo konservativnih nevlad-
nih organizacij ter mednarodnih fi nancerjev. 
Celotno gibanje pa je veter v jadra dobilo v 
zadnjih desetih letih, ko so liberalne politične 
struje na Zahodu izgubile legitimnost, saj po 
padcu Vzhodnega bloka niso uspele proizvesti 
demokratičnega raja na Zemlji, ki so ga oblju-
bljale. 
    Pomemben dejavnik pri porastu fundamental-
izma so v tem času postali tudi družbeni mediji, 
ki so prej relativno marginalnim idejam omog-
očili neposreden dostop do javnega prostora ter 
nemoteno povezovanje v večje, tudi mednarodne 
skupine. V tem trenutku se je nekdaj specifi čna 
ideologija pričela mešati z vsemi ostalimi bi-
zarnimi spletnimi fenomeni in teorijami zarote, 
tako da je danes ponekod težko ločiti eno od 
drugega. S Trumpovim predsedniškim manda-
tom se je fundamentalistična krščanska desnica, 
prestreljena s temi teorijami, spremenila v mas-
todont, ki mu ni videti, da bi se lahko kar tako 
ustavil. 
    Tako kot v primeru islama tudi tu ne more-
mo reči, da je religija sama tisto, kar vodi v 
fundamentalizem. Slednji je namreč zelo revna 
interpretacija svetega besedila, ki ne sprejema 
tistih dvoumnosti, ki v njem vselej obstajajo. 
V najbolj skrajnih primerih pa sveta besedila 
sploh ne igrajo resne vloge, temveč zgolj služi-
jo kot površna krinka in legitimacija za nasilje, 
najsibodi nad ženskimi telesi, pripadniki druge 
veroizpovedi ali kom tretjim. V tem sta si is-
lamski in krščanski fundamentalizem takorekoč 
enaka.  

Izidor Barši
grafi ka:cleanpng

“

Od konca 20. stoletja lahko na Zahodu, 
pa tudi drugje, spremljamo postopno 

krepitev konservativnih, reakcionarnih in 
anti-modernih gibanj, v preteklem desetletju 
pa njihovo preobrazbo v močne družbene 
sile, ki imajo širok političen in kulturni 
vpliv. 
     Ena od ključnih niti, ki druži večino teh gib-
anj, je vnet zagovor »tradicije« in »krščanskih 
vrednot«, v praksi pa težijo predvsem k uveljav-
ljanju šovinističnih, rasističnih ter homofobnih 
principov. Večji del svoje aktivnosti posvečajo 
različnim kulturnim bojem, napadom na mar-
ginalizirane skupine ter naporom, ki so usmer-
jeni proti nekaterim univerzalnim človekovim 
pravicam. Nemalo tovrstnih skupin je mogoče 
povezati s kategorijo krščanskega fundamental-
izma. 
     Fundamentalizem na splošno označuje 
skupine, ki se organizirajo okoli enoznačnega 
branja svetih besedil in striktno določenih ter 
povezanih idej, ki iz tega izhajajo. Zaradi do-
godkov septembra 2011 pa do danes ob omembi 
fundamentalizma največ ljudi najprej pomisli na 
radikalni islam. Skupine kot so Al-Kaida, tali-
bani, Islamska država, Boko Haram, Al Šabab 
in mnoge druge danes delujejo po celem svetu, 
nekatere tudi v Evropi, in nosijo odgovornost za 
mnogo terorističnih napadov, ki večinoma ne 
prizadenejo zahodnega sveta, temveč družbe, v 
katerih so le-te primarno situirane. A ta apri-
orna asociacija fundamentalizma in islama je 
prej zgodovinska posledica zahodne politike 
in medijskega narativa po napadu Al Kaide na 
Svetovni trgovinski center. 
     Glede tega, ali lahko skupine radikalnega 
islama razumemo kot fundamentalistične, med 
strokovnjaki, ki se s to problematiko ukvarja-
jo, ni konsenza. Gibanja za preporod islama se 
namreč raztezajo preko celotne zgodovine isla-
ma, ki je živel skozi vračanje k temeljem Kora-
na. V tem smislu bi lahko bil fundamentalizem 
splošna poteza islama, a v povsem drugačnem 
pomenu od običajnega: vračanje k temeljnemu 
tekstu je vir raznolikosti branj, ki ustvarja kul-
turo, ki jo je profesor arabske književnosti 
Thomas Bauer poimenoval kultura dvoumnosti. 
Radikalni, militantni oziroma politični islam je 
tako prej kot inherentna lastnost islama samega 
proizvod njegovega srečanja z zahodno kolo-
nizacijo. Nastal je v 70. letih prejšnjega stoletja 
kot odgovor na neuspehe modernizacije nekdan-
jih evropskih kolonij na Bližnjem vzhodu. Mno-
go radikalnih islamističnih skupin Koran inter-
pretira po svoje in nasilje utemeljuje na podlagi, 
ki je osrednji islamski teologiji tuja. 

Evangeličanski protestantizem
Fundamentalizem zgodovinsko izhaja iz amer-
iškega protestantizma. Njegovi začetki segajo v 
19. stoletje med evangeličani, med katerimi se 
je postopoma razvijal spor glede narave Svete-

Sodobni fundamentalizem 
                in njegova zgodovina
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pandemija prizadela moldavsko gospodarstvo, 
je bil pogojen z njegovimi strukturnimi značil-
nostmi: visok delež neformalnih dejavnosti (40 
odstotkov); šibka fi nančna struktura in fi skalna 
nedisciplina; industrijska dejavnost v državi je 
odvisna od mednarodnih blagovnih tokov; moč-
na asimetrija pri razdelitvi ekonomske vred-
nosti v korist kapitala in v škodo dela; prožnost 
delovnih razmerij in šibki sindikati. Vsi ti de-
javniki so prispevali h kronični gospodarski in 
socialni krizi v državi.
     Moldavski sindikati so predvsem v zadnjih 
15 letih izgubili verodostojnost in vpliv, njiho-
va priljubljenost pa nenehno upada. To je pred-
vsem posledica neučinkovitosti in klientelis-
tičnih povezav s političnimi strankami. Zadnja 
leta sindikalno vodstvo niti ne skriva več, da 
je pod vplivom vladajočih strank. Tudi zato se 
v Moldaviji nadaljuje fl eksibilizacija delovnih 
razmerij in slabšanje pogojev za delo. Sindikati 
nemo opazujejo spreminjanje delovne zakonod-
aje, ki je v nasprotju z interesi njihovih članov.    
 Glede prednostnih področij delovanja 
sindikatov, kot so vzpostavitev enotne mini-
malne plače in njeno zvišanje vsaj na življen-
jski minimum ter boj proti sivi ekonomiji, so 
rezultati moldavskih sindikatov slabi, zato se v 
državi krepi nostalgija po sovjetskih časih, ko so 
sindikati, sicer podrejeni partiji, vsaj poskrbeli 
za socialne potrebe delavcev. “

Moldavija je večini Evropejcev precej 
neznana država. Obstaja od časov 

Sovjetske zveze, ko je bila v 20. letih prejšn-
jega stoletja v Transnistriji, na levem vzhod-
nem bregu reke Dnester, sprva ustanovljena 
sovjetska socialistična republika Moldavija, 
leta 1940 pa so jo razširili na večino ozemlja, 
znanega kot Besarabija, ki ga je Sovjetska 
zveza odvzela Romuniji. 
     Do razpada Sovjetske zveze so bili sindikati v 
tej državi del vsesovjetskega sistema sindikatov 
in so veljali za steber partijsko-državnega reži-
ma. 
   Nadzor nad delavci je partija izvajala prav s 
pomočjo obsežne sindikalne birokracije. Bili 
so politično orodje in so imeli drugačno vlogo 
kot sindikati, značilni za tržna gospodarstva. V 
praksi je šlo za ogromen birokratski stroj, ki je 
skrbel za mnoge vidike življenja članov: pomoč 
pri pridobitvi stanovanja, organiziranje prevoza 
na delovno mesto, sindikalne počitnice, varst-
vo otrok, vzpostavitev delavskih menz v bližini 
tovarn in podobno. Določanje plač je bila izkl-
jučna domena države, zaposlitev pa je bila vsaj 
uradno zagotovljena, zato sindikati niso imeli 
odgovornosti ohranjanja delovnih mest, da ne 
omenjamo organiziranja stavk.
    Po osamosvojitvi Moldavije so sindikati 
podedovali številčno članstvo (1,5 milijona), 
pomembno količino nepremičnin, razne san-
atorije, hotele in počitniška naselja, pa tudi 
izrazito sovjetsko organizacijsko kulturo. Po 
tipičnem vzorcu posovjetskih družb je to pre-
moženje kmalu postalo plen koruptivnega ve-
denja sindikalnih vodstev. Moldavski novinarji 
so razkrili mnoge nezakonite transakcije in ose-
bno bogatenje nekdanjih pravovernih komunis-
tov, ki so v demokraciji in tržnem gospodarstvu 
našli svojo tržno nišo prav v razlaščanju svojih 
članov. 
     V okviru prehoda v postsocialistično tržno 
gospodarstvo so se morali sindikati soočiti z 
novimi izzivi, zlasti pri zastopanju delavcev v 
kolektivnih pogajanjih z državo. Moldavska 
država je ohranila vodilno vlogo pri urejan-
ju delavnih razmerij, sindikati pa kljub novo 
vzpostavljeni platformi socialnega dialoga niso 

Simon Smole
foto:piqsels

razvili polne zmožnosti sindikalne zastopanosti. 
Predvsem je šibek njihov vpliv na sprejemanje 
socialnih in ekonomskih politik, saj nemalokrat 
tiho pristajajo na neoliberalne zaposlitvene poli-
tike, ki so v interesu največjih podjetij v drža-
vi. Sindikalna vodstva so vse bolj odvisna od 
vsakokratne politične oblasti, saj so vpletena v 
številne korupcijske škandale.
Sindikalno gibanje v Moldaviji ima naslednje 
značilnosti: 
-ena sindikalna konfederacija, kar se zdi za ma-
jhno državo dobra rešitev, saj zagotavlja močne-
jšo zastopanost sindikatov v tristranskem poga-
janju med sindikati, delodajalci in vlado 
-centralizacija virov in pogajalske moči na ravni 
panožnih sindikalnih združenj 
-sorazmerno omejena vloga sindikatov na ravni 
podjetij, kjer tudi zaradi zakonskih omejitev ni-
majo zadostne pogajalske moči
-podjetja najpogosteje upoštevajo zgolj splošne 
določbe panožnih kolektivnih pogodb, vse 
specifi čne pravice in jamstva zaposlenim so v 
veliki meri v domeni delodajalca, saj panožne 
pogodbe določajo le najosnovnejše pravice in 
dolžnosti.
     Moldavsko gospodarstvo sta v letu 2020 
zaznamovali dve veliki krizi – pandemija cov-
id-19 in suša, ki je povzročila najhujši gosp-
odarski padec v zadnjih 20 letih, pri čemer se 
je BDP zmanjšal za 7 odstotkov. Način, kako je 

Zaton 
sindikalizma 
v Moldaviji
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Izidor Barši

V Južnem Pacifi ku se je aprila zakl-
jučilo poglavje geopolitične drame, 

ki se je odvijala od sredine preteklega 
leta. 
    V javnost je prišla uradna informacija, da 
je Kitajska s Salomonovimi otoki podpisala 
varnostni dogovor, ki je prvi takšen dogovor 
Kitajske s katero od pacifi ških otoških držav. 
Informacija je pomenila hladen tuš za Avs-
tralijo, ki sama sebe vidi kot nosilko varno-
sti v regiji, pri čemer je to samopercepcijo 
potrebno videti v navezavi na ZDA in njene 
strateške interese v regiji. 
     Podpisnici dogovora sicer nista objavili 
javno, a je njegov osnutek pricurljal v javnost 
v maju. Če sklepamo po njem, je dogovor 
kratek in jasen. Bistven je njegov prvi člen, ki 
predvideva, da lahko Salomonovi otoki Kita-
jsko zaprosijo za policijsko oziroma vojaško 
podporo pri vzdrževanju javnega miru, za-
varovanju življenj in lastnine ter pri naravnih 
katastrofah. Na drugi strani pa lahko kitajske 
ladje ob privolitvi vlade v Honiari tam prista-
jajo in napolnijo svoje zaloge, kitajske sile pa 
imajo pravico zavarovati svoje osebje in večje 
projekte na otokih. 
     Osnutek je sprožil veliko nasprotovanje 
takrat aktualne avstralske vlade premierja 
Scotta Morrisona ter močen odziv ameriške 
vlade. Oboji so dogovor brali kot napoved 
ustanovitve kitajske vojaške baze slabih 
2000 kilometrov od obale Avstralije. ZDA 
je napovedala, da bo v primeru konstantne 
vojaške prisotnosti ali baze »ustrezno rea-
girala«, medtem ko je Morrison izpostavil, 
da se je razkrilo »resnično tveganje«, nam-
reč to, da se »želi Kitajska vmešavati v našo 
regijo«. Ta izjava situacijo vpiše v kontekst 
geopolitičnega govora o »interesnih sferah«, 
ki je v globalno javnost prodrl po ruski in-
vaziji na Ukrajino, in v kontekst konfl ikta, ki 
ga ta pojem predstavlja na ravni mednarodnih 
odnosov. 
    Avstralija je v zadnjih desetletjih utrje-
vala svoje mesto v globalni politiki pred-
vsem z zavezništvom z ZDA in z aktivnim 
sodelovanjem v Natu, pri čemer je to svoje 
mesto regionalno prevajala v ekonomski 
in politični vpliv na manjše otoške države 
Južnega Pacifi ka. V ne tako davni preteklosti 
je z vojaškimi in policijskimi silami posredo-
vala v Vzhodnem Timorju, na Tongi in Salo-
monovih otokih. Poleg tega je na Papui Novi 
Gvineji in na otoku Nauru ustanovila centre 
za pridržanje prosilcev za azil, ki so deležni 

Nezadovoljni Britanci
London – Promet na cestah Walesa, Škotske in 
Anglije so ta ponedeljek precej upočasnili protesti 
proti visokim cenam goriva. Veliko ljudi si namreč 
zaradi teh ne more privoščiti niti prevoza v služ-
bo, v mnogih primerih se ji zato odpovejo. Angli-
jo so sicer nedavno pretresli železničarji – več kot 
50.000 jih je stavkalo za boljše delovne pogoje, kar 
je največja stavka v 30 letih. Guardian, RŠ, NB. 

Uporni kmetje na Nizozemskem
Amsterdam – Kmetje so v ponedeljek blokirali 
distribucijske centre veleblagovnic in tako nadal-
jevali proteste proti novimi okoljskim predpisom 
za zmanjšanje izpustov. Ribiči so v znak podpore 
blokirali pristanišča. Vlada vztraja, da so ukrepi 
nujni in da so spremembe – zmanjšati izpuste 
dušikovega oksida za 70 odstotkov – neizbežne. 
DPA, NB

Vrh Nata v Španiji
Madrid – Na srečanju Nata so sprejeli dokument, ki 
v grobem predvideva precejšen dvig bojne priprav-
ljenosti držav udeleženk. Ta vključuje še večjo mil-
itarizacijo evropskega kontinenta ter krepitev pris-
otnosti Natovih sil v vzhodnoevropskih članicah. 
Novi »Machtpolitik« Rusijo in Kitajsko opisuje 
prvo kot »grožnjo« in drugo kot »izziv«, kar je na-
jostrejši geopolitični ton Nata doslej. Podpisali so 
tudi dokument, ki formalno omogoča prej nevtral-
ni Švedski in Finski vstop v organizacijo. Evropski 
del Nata ima tudi novega ameriškega generala – 
Christopherja Cavolija. DPA, NB

Premiki v Ukrajini
Kijev – Medtem ko evropski voditelji razpravljajo, 
kako in na kakšen način po vojni obnoviti Ukraji-
no, so ruske sile osvojile Lisičansk, mesto, ki ga 
od Severodonecka loči le reka Donec. Razen nekaj 
odločilnih območij, ki jih še nadzoruje ukrajinska 
vojska, imajo Rusi trenutno v rokah skoraj celo ob-
močje Donbasa. Naslednja poteza ukrajinskih sep-
aratistov in ruske vojske naj bi bila osvojitev regije 
Slovijansk-Kramatorsk, ki leži okoli 100 kilomet-
rov zahodneje. DPA, NB

Protestniški konec tedna
Los Angeles/Tripoli/Skopje – Na tisoče ljudi se je 
na zahodni ameriški obali zbralo na protestnem 
shodu proti odločitvi ameriških sodišč, ki odslej 
zveznim državam dopušča, da same urejajo zakone 
o splavu. Več kot polovica držav ga bo tako, če ga 
niso že, prepovedala, kar je po mnenju protest-
nikov huda kršitev osnovnih človekovih pravic in 
predstavlja nesmiselno zdravstveno tveganje. Po 
nedavnih mirovnih pogovorih v Ženevi, ki niso 
dosegli svojega cilja, so se protestniki zbrali tudi v 
libijski prestolnici Tripoli, kjer so izrazili ogorčen-
je nad več kot 10-letno agonijo v državi. Za oblast 
se borita dve vladi, ena na vzhodu, ki ji oblast zag-
otavlja predvsem vojska generala Kalife Haftarja, 
ter druga, s strani OZN-a priznana vlada v Tripoli-
ju. Pojem »sod smodnika« na plano spet vlečejo na 
južnem Balkanu – protestnike v Skopju je minuli 
teden razjezilo bolgarsko blokiranje vstopnih po-
ganjanj v EU. Spet je posredi vprašanje nacional-
nosti – oblast v Sofi ji npr. trdi, da je makedonski 
jezik zgolj bolgarsko narečje, v Skopju pa nočejo 
priznati bolgarske manjšine. DPA, NB
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očitkov kršenja človekovih pravic.Že leta 
2003 je takratni avstralski obrambni minis-
ter Alexander Downer glede multilateraliz-
ma, tj. načela večstranskosti v mednarodnih 
odnosih, izjavil: »Multilateralizem je vse bolj 
sinonim za neefektivno in neosredotočeno 
politiko, ki pomeni mednarodno sodelovanje 
po principu najmanjšega skupnega imenov-
alca. (...) Suverenost z naše perspektive ni 
absolutna. Delovanje za dobro človeštva je 
bolj pomembno.« Ni čudno, če so po podpisu 
sporazuma nekateri deli avstralske javnos-
ti spodbujali k vojaški intervenciji v otoško 
državo. 
     Salomonovi otoki in Kitajska se pri podpi-
su sporazuma sklicujeta prav na suverenost, 
namreč na pravico držav, da se same odločajo 
o tem, s kom in kakšne sporazume sklepa-
jo. Predsednik vlade Salomonovih otokov 
Manasseh Sogavare je na kritike odgovoril, 
da sami niso niti protestirali ob sporazu-
mu, ki ga je Avstralija podpisala z ZDA in 
Združenim kraljestvom in ki predvideva, da 
ji bosta ti dve dobavili nuklearne podmor-
nice. Poleg tega je kritiziral tudi obstoječ 
varnostni dogovor z Avstralijo, katere pomoč 
ob lanskih protestih naj ne bi bila dovoljšna. 
    Kitajski vpliv v Pacifi ku v zadnjem de-
setletju nedvomno raste. To ni presenetljivo, 
saj je Kitajska v tem času postala tudi ena 
od prvih globalnih sil, zelo kmalu pa bo tudi 
prevzela prvo mesto. Svoj vpliv širi predvsem 
ekonomsko preko svoje pobude Pas in cesta, 
ki predvideva izjemno širitev transportne in 
ekonomske infrastrukture po celini in morju 
do Afrike in Evrope. ZDA in njene zaveznice 
to razumejo kot sovražna dejanja, zato že 
dolgo spodbujajo percepcijo Kitajske kot 
sovražne sile, pri čemer napihujejo ter de-
loma tudi fabricirajo različne grožnje, ki naj 
bi jih Kitajska predstavljala svetu. Kar je v 
navezavi na pozicijo Avstralije v tej zgodbi 
morda najbolj zanimivo, je nasprotje, v katero 
se je ujela in iz katerega ni videti enostavne-
ga izhoda. V skladu z zunanjo politiko ZDA 
Avstralija namreč aktivno dela na sovražnosti 
do Kitajske – to se je v zadnjih letih v javno-
sti potrojilo –, bori se za prevlado na Pacifi -
ku in za zavarovanje svojih trgovskih poti. A 
pri tem je Kitajska še vedno daleč največja 
trgovinska partnerica Avstralije in večina 
morskih trgovskih poti, ki naj bi jih slednja 
zavarovala, so namenjene prav trgovanju s 
Kitajsko. “

Salomonovi otoki: interesne 
sfere in suverenost v 

Južnem Pacifi ku
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“

SOSEŠČINA

V puljski Areni se je ta teden zaključil sedemd-
nevni festival elektronske glasbe Pula Music 

Week, ki je tja privlekel številne ljubitelje tovrstnih 
zabav. 
     Veliki glasbeni festival je vsekakor poskrbel za dober 
zaslužek, vendar je njegova umeščenost v staro mestno 
jedro povzročila niz problemov. 
     Stanovalci, ki živijo v okolici Arene, denimo niso 
smeli parkirati v bližini svojih domov po 18. uri, morali 
pa so poslušati najnovejše sete popularnih DJ-jev. Puljski 
oddelek stranke Možemo je poseg v življenje domačin-
ov komentiral z naslednjimi besedami: »Stanovalcem je 
bilo obljubljeno oživljanje centra mesta, a namesto da 
bi ustvarili pogoje za boljše življenje, ga spreminjajo v 
’Frankensteinovo pošast’, ki z vsiljevanjem nekih vsebin 
domačine še bolj sili k izselitvi. Staro mestno jedro tako 
poleti postaja turistifi cirano letovišče, komunalna grozl-
jivka, pozimi pa družbena puščava.« 
      V stranki Možemo so zapisu dodali predlog priklad-
nejših lokacij za izvedbo festivala, ki jih je v Puli v izo-
bilju. Poudarili pa so, da bi bilo potrebno bolje upravljati 
z lokalnim okoljem in sprejemati odgovornost za naslavl-
janje njegovih potreb.
      Malo južneje, v Splitu, je situacija podobna. Med 
drugim se je tam pojavil niz posnetkov turistov, ki male 
stranske ulice uporabljajo za opravljanje male potrebe. 
Poleg tega so na predvečer festivala ULTRA Europe last-
niki apartmajev na družbenih omrežjih predstavili neg-
ativne izkušnje s platformami za najem, v primerih, ko 
turisti objekt uničijo.  
      Finančna injekcija, ki jo dobavlja turizem, je vsekakor 
privlačna, a očitno je potrebno najti ravnotežje. Češke 
turiste so na primer z izobraževanjem odvadili uporabe 
zračnih blazin za kopanje za prečkanje morskih vodnih 
poti ali vzponov na Biokovo v neprimerni obutvi. Hrvaš-
ka gorska reševalna služba je namreč že postala znana po 
duhovitih pripombah na to temo, kot je tista, da je padec 
vrsta letenja.
     Čaka nas dolgo in vroče poletje, tako da bomo še vi-
deli, kako se bodo lokalne skupnosti spopadle z novimi 
izzivi.

Vpliv turizma 
na kvaliteto življenja

Kaja Šeruga
foto:prochoiceaustria

Splav: osnovna pravica 
ali le tolerirano kaznivo 
dejanje?

“

Po razveljavitvi razsodbe Roe v. Wade v ZDA je dostop do splava pod drobno-
gledom tudi v Avstriji, kjer je splav sicer možen do dvanajstega tedna nosečnosti, 
kasneje pa pod določenimi pogoji, ni pa izrecno legalen – kaj šele, da bi veljal za 
pravico ali bil del osnovne zdravstvene oskrbe. 
Zavarovalnica krije stroške splava (okoli 500 evrov) le v najbolj nujnih medicinskih 
primerih, poseg pa tudi ni vedno lahko dostopen, saj se vsak zdravnik sam odloči, ali 
ga bo izvedel. Tako na primer v celotni deželi Tirolski splave izvaja le en zdravnik, 
ki gre čez sedem let v pokoj. 
Po šokantni odločitvi ameriškega vrhovnega sodišča se je v Avstriji ponovno začela 
debata o prekarnosti te situacije. 
V kazenskem zakoniku je splav še vedno naveden kot kaznivo dejanje, leta 1975 
pa so socialni demokrati izkoristili absolutno večino v parlamentu in so kljub glas-
nemu nasprotovanju ljudske in svobodnjaške stranke z dodatnim členom splav pod 
določenimi pogoji dekriminalizirali. Predstavnice ljudske stranke so razveljavitev 
sodbe Roe v. Wade sicer ostro obsodile in poudarile, da dostop do splava v Avstriji 
ni v nevarnosti, a aktivistične skupine, kot je Pro Choice Austria, zahtevajo umik 
splava iz kazenskega zakonika in vključitev pravice do splava v avstrijsko ustavo.

Saša Paprić

Na dan četrtega julija letos sta bila brata Bianchi 
obsojena na doživljenjsko zaporno kazen. Ob-

tožnica ju je bremenila umora temnopoltega Willyja 
Monteira Duarteja, ki sta ga zagrešila septembra leta 
2020 v bližini Rima. 
    Duarteja sta pri Colleferru pretepla do smrti, po tem ko 
je pred napadom poskušal ubraniti svojega prijatelja.
Brata Marco in Gabriele Bianchi sta amaterska bokserja, 
ki sta bila predhodno že pridržana zaradi umora 21-let-
nega moškega italijansko-capeverdskega porekla. Bila sta 
tudi med šestimi aretiranimi ob razkrivanju mamilarske 
naveze v Castelli Romani. Izurjena v MMA (mešanih bo-
rilnih veščinah) sta Willyja Duarteja Montero ubila, ker je 
hotel posredovati v pretepu 6. septembra leta 2020.  
     Bianchija sta domnevna vodja tolpe, znana po svojih 

grožnjah zamudnikom s plačili pri prometu z drogami. 
S svojimi prihodki sta si kupila močne avte, dizajnerske 
obleke in drage ure, ki sta jih po besedah policije razka-
zovala med uživanjem nočnega življenja v Castelli Roma-
ni.
     Osmega oktobra leta 2020 je italijanski predsednik re-
publike Sergio Matarella Duarteju posthumno podelil eno 
najvišjih državnih priznanj časti, zlato medaljo, saj naj bi 
bil ubit medtem ko je poskušal pomagati drugemu. 
Po razglasitvi obsodbe sta zapornika začela kričati in 
preklinjati. Njun odvetnik je začel razpredati o medijskem 
pritisku, ki naj bi imel vpliv na končno odločitev sodišča 
in bil pogojen z rasnimi predsodki. Po drugi strani so bili 
Willyjevi prijatelji očitno ganjeni. »Poštena kazen,« so ko-
mentirali.

Chiara Agagi

Od rasnih problemov do afer med tolpami: Willyju v spomin

“
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Pretenciozen naslov konec lanskega leta izdane zbirke kratkih stripov 
Matjaža Bertonclja je od branja odvrnil že kar nekaj bralcev. Zajeten 

286-stranski špeh nam resda točno vedeti, koga ima avtor v čislih in koga 
ne oziroma do koga je gojil kakšno mnenje med letoma 2011 in 2021, ko 
so stripi nastajali. Pravzaprav se po stripih sodeč zdi, da sta mu blizu le 
njegova žena Jelena, ki občasno kolorira njegove stripe, in danes že poko-
jni pes Timka.
      Ljudomrzništvo in sovraštvo sta v današnjem svetu sicer nekaj povsem 
normalnega, a avtor svoje stripe vidi z drugega zornega kota. Ne razume 
jih kot revanšistične pamfl ete proti delodajalcem, povprečnežem v drugih 
avtomobilih, Stripburgerju, Milanu Kučanu in drugim, ampak jih razume 
kot rockovske pesmi. Ker zbirka nima uvoda, v katerem bi lahko to po-
jasnil, kot je to naredil na predstavitvi stripa v Trubarjevi hiši literature, se 
verjetno marsikateri bralec sprašuje, kje je meja med žaljenjem in nekon-
vencionalnim smislom za humor. Strip z naslovom Dražgoški partizani 
denimo vključuje sličico, na kateri Milanu Kučanu metek prestreli glavo, 
zraven pa piše: »Hudobni pritlikavec Milan Kučan, skini se nam vsem s 
kurca!« Kučan se je ob prenehanju mandata predsednika države leta 2002 
upokojil, zato ni povsem jasno, zakaj je Bertonclja še deset let kasneje 
tako silovito razhudil, da ga je v stripu s surovimi besedami kar ubil. Ker 
pa to ni edini protipartizanski strip in ker je Bertoncelj v nabor vključil 
tudi svoj promocijski strip za SDS-ovega kandidata za župana Medvod 
Sašo Ciglerja, lahko sklepamo, da gre za izražanje političnega mnenja. 
Ob upoštevanju striparjeve izjave, zapisane v začetku recenzije, bi takšne 
stripe lahko primerjali  z naci-pankom.
      Zahtevnejši in manj ideološko obarvani so scenariji v stripih, ki jih je 
avtor v svojem značilnem underground slogu dekadentne estetske prakse 
narisal po literarnih in drugih predlogah. Beremo lahko stripe, narejene 
po Slakovi pesmi V dolini tihi, Južnem otoku Kajetana Koviča, kot tudi 
povzetke kitajske pravljice, besedil fi lozofa Sørena Aabyeja Kierkegaarda, 
Franza Kafke ali Harukija Murakamija. Navdihoval pa se je tudi v aktual-
nem družbenem dogajanju, zato lahko preberemo kar dva stripa iz časov 
»afere Baričevič«.
      Za razliko od prejšnjih Enostranskih in Večstranskih se je Bertoncelj 
tokrat lotil eksperimentiranja z različnimi tehnikami, kot sta stripovski 
kolaž ali fotostrip, k čemur so ga z dajanjem nalog spodbudili na Akadem-
iji za vizualne umetnosti AVA, kjer je diplomiral s stripom Ponižani in 
razžaljeni, narejenem po istoimenskem romanu Fjodorja Dostojevskega. 
Nekaj strani v zbirki je zato tudi barvnih.

GLASBA

Avtorske pravice, ki jih povezujemo z ustvarjalci del, v svoji fi lozofi ji 
zvenijo precej romantično in zaščitniško. In to v neki meri tudi so. 

Trajajo še 70 let po avtorjevi smrti. Gre za enovite pravice na avtorskem 
delu, ki samemu avtorju zagotavljajo izključno uresničevanje premožen-
jskih in osebnostnih upravičenj v zvezi z uporabo njegovih del. Pravic 
avtorja je mnogo, a najbolj pogoste so materialne in moralne avtorske 
pravice. 
     Moralne avtorske pravice spoštujejo delo avtorja, tudi če je pravice pre-
nesel na drugo osebo.  Pravica do uporabe njegovega dela namreč še vedno 
zahteva navedbo avtorja ob vsaki javni priobčitvi, saj so moralne pravice 
neprenosljive. Vsaj pri nas še vedno imamo to srečo, ker to postaja prava 
redkost. Denimo v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike slednje 
ne drži več. Kar se tiče materialnih avtorskih pravic, pa slednje dajejo 
avtorju izključno pravico dovoljevati posamezne oblike uporabe avtors-
kega dela, kot je na primer reproduciranje, javno izvajanje, distribuiranje. 
Uporabo dela lahko avtor dopusti brezplačno ali za plačilo.
     Da se lahko avtorjeva dela denimo vrtijo v barih in na radiih, se izva-
jajo v klubih, igrajo v fi lharmoniji itd., je potrebno pravice do varovanih 
del pridobiti preko avtorja, izvajalca, osebe, na katero so bile pravice 
prenesene, ali drugega zastopnika. V primerih kolektivnega upravljanja 
v Sloveniji je to preko organizacije SAZAS (za avtorje) ali IPF (za izv-
ajalce glasbe). Prav SAZAS se še kako trudi, da bi, če navedemo samo 
en primer, recimo od organizatorjev koncertov, dobil zajetno plačilo za 
uporabo glasbenih avtorskih del, kar je seveda na nek način prav. Žal pa to 
mnogokrat koga odvrne od organiziranja koncertov, saj so zneski kar vi-
soki. Slednje je precej udarilo po žepih tudi organizatorje videopretočnih 
dogodkov med koronskimi ukrepi, saj so bila prizorišča že tako ali tako 
obubožana. Žal so tudi zneski za uporabo del, ki jih na koncu od kolek-
tivne organizacije dobi avtor, zelo majhni, če ni redni član ali eden najbolj 
predvajanih izvajalcev.
     Tudi omenjeno nas pripelje do premišljevanja, ali avtorske pravice 
dejansko služijo samim avtorjem. Namreč, ko avtor prenaša delno dovol-
jenje za upravljanje z uporabo njegovih del založbam, glasbenim korpo-
racijam in drugim organizacijam, ker se sam ne čuti dovolj sposobnega, 
prepoznanega ali podobno, se odpove dobršnemu delu dohodka. V tej luči 
avtorska pravica bolj služi ravno omenjenim institucijam, ki so v imenu 
avtorja sámo pravico v zgodovini navsezadnje tudi generirale.

Brigita Gračner
foto: piqsels

“

(Ne)pravica v avtorski glasbi 

“

Pia Nikolič
txt&foto

Punk ali čista objestnost? 
(Jaz D’Artagnan, vsi ostali debili - Matjaž 
Bertoncelj, KUD Apokalipsa, 2021)

RECENZiJA
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Medtem ko nogometni navdušenci 
zadovoljno ugotavljamo, da nam tudi 

letošnji poletni počitek kar dobro dene – 
pred mesecem si tega še nismo upali priznati 
–, pa pospešene poslovne akcije v zakulisju 
najbolj priljubljenega športa na svetu dose-
gajo pomembne suspenze. 
     V ospredju so prestopi znanih igralcev. V 
angleški Premier ligi je bil v zadnjih tednih še 
posebej zanimiv tisti Gabriela Jesusa. Tudi ta 
transfer lahko obravnavamo v kontekstu prob-
lematiziranja človekovih pravic, kajti Brazilec 
je ob tem izkoristil, a se tudi odrekel nekaterim 
pravicam, pri čemer se je še bolj zavezal novim 
ciljem. Gabriel Jesus se je iz prvaškega Man-
chester Cityja preselil k londonskemu Arsenalu. 
Prestopi iz kluba v klub so za posameznika in 
njegove tekmovalne ambicije ključni. Arsenalo-
va nova devetica Gabriel Jesus je po uspešnih 
petih sezonah in pol sklenil svojo sinjemodro 
etapo. Pogodba, ki jo ima 25-letnik s svojim 
novim delodajalcem, velja pet let. Prestop je 
bil vreden 45 milijonov funtov. Brazilec bo od 
te kvote, kot je to običaj, prejel 9- do 12-ods-
totni delež. Višina tedenske plače bo skoraj za 
polovico presegla njegovo dosedanjo, saj bo v 
bruto okvirih znašala približno 250.00 funtov. 
Jesus bo tako celo najbolj nagrajeni med vsemi 
v zasedbi topničarjev. Do tu o pravicah Gabriela 
Jesusa kot da sploh nima smisla debatirati. Še 
bolj kot prej je očitno, da je brazilski nogometni 
as preskrbljen do konca svojih dni, prav enako 
pa tudi njegovi najbližji. 
    A vseeno ne gre zanemariti prgišča dru-
gih podrobnosti, ki so (bile) vtkane v Jesusov 
razmislek o smotrnosti selitve v slavno moštvo 
iz metropole. Arsenal je v odločilnih trenutkih 
minule sezone zapravil priložnost za uvrstitev v 
evropsko Ligo prvakov. Če bi mu to uspelo, bi 
se to močno poznalo tudi v Arsenalovi blagajni.  
Gabriel Jesus, ki še vedno ohranja status prvega 
napadalca v brazilski reprezentanci, se je zavest-
no odločil, da se bo vsaj eno sezono preizkušal 
v Ligi Evropa. Bržčas tako on kot tudi vodstvo 
kluba pričakujeta, da bo sodelovanje v drugem 
najmočnejšem celinskem tekmovanju kratkotra-
jno. Arsenalovi apetiti so večji. A ker v minuli 
sezoni zavoljo poprejšnjih slabih rezultatov za 
Arsenal ni bilo odprto nobeno evro-delovišče, 
so za zelo pomlajeno četo stratega Mikaila Ar-

tete tudi aktivni četrtkovi evropski večeri zaz-
naven napredek. Bolj logično bi se sicer slišalo, 
če bi špica caraoc zadetke drobila v Ligi prva-
kov. Verjeti je, da se bo to zgodilo kmalu, in to z 
Jesusom na krovu.
     Gabriel Jesus je z Manchester Cityjem osvojil 
štiri angleške prvenstvene naslove, medtem ko 
je bil City v sezoni 2020-2021 tudi udeleženec 
fi nala Lige prvakov. Te laskave lovorike aktualni 
angleški prvaki še niso uspeli osvojiti. Zdi se, da 
je pri Gabrielu Jesusu prevladalo prepričanje, da 
bo zanj zaenkrat bolje, če se dokaže v klubu, od 
katerega se še ne pričakuje serijskega osvajanja 
lovorik. Slednje pomeni izdatno manjši psihični 
pritisk. Arsenalov trener Arteta je z Jesusom že 
sodeloval, saj je bil kot pomočnik glavnega tak-
tika dve sezoni eden od njegovih najbolj zaupnih 
mentorjev. Iz tega utrjenega znanstva ni težko 
izpeljati sklepa, da je Arteta Jesusu obljubil več 
igralnega časa, kot ga je strelec 13-ih zadetkov 
za City v iztekli sezoni imel na voljo pod Pepom 
Guardiolo. 
     Poleg dviga števila odigranih minut se Bra-
zilec zelo verjetno zanaša tudi na tip igralnega 
sistema, ki ga bo v prihodnjih letih razvijal Ar-
teta. Ali bo ta stalno vključeval tudi izpostavl-
jenega golgeterja oziroma strateški cilj vseh 
podajalcev oziroma kreativcev Arsenalove 
igre, zdaj ni več vprašanje. Ker spretnih in hi-
trih ofenzivnih vezistov med Jesusovimi kolegi 
ni malo, se bodočemu ljubljencu občinstva na 
stadionu Emirates ni treba bati, da bi kadarkoli 
ostal zapostavljen. Še več. Zelo verjetno je Je-
sus prepričan, da bo v rdeče-belem dresu zabil 
občutno več golov, kot jih je za klub iz deževne-
ga Manchestera. To pa bi, sploh ob zmagoval-
nem začetku prvenstva, pomenilo veliko več kot 
le rast njegovih statističnih bilanc. 
     Pred vrati je Svetovno prvenstvo, na katerem 
se mora Jesus še posebej izkazati. Do zdaj je za 
selekcijo svoje domovine odigral 54 tekem in 
dosegel 19 zadetkov. Če se Braziliji novembra 
posreči osvojiti šesti mundial, bo Gabriel Jesus 
postal osmi Arsenalovec, ovenčan z najvišjim 
nogometnim priznanjem. Pred njim so to post-
ali Anglež George Eastham, Francoza Thierry 
Henry in Emmanuel Petit ter Španec Cesc Fab-
regas in Nemci Mesut Özil, Lukas Podolski in 
Per Mertesacker. 

Vse Jesusove
pravice in 
zaveze

Matjaž Ambrožič
foto: commoswikimedia

“
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Na 10 km 
do 11. mesta

Plavalka Špela Perše je v olimpijski dis-
ciplini na 10 km osvojila odlično 11. mes-
to, kar je njena in slovenska najboljša 
uvrstitev na 19. svetovnem prvenstvu v 
vodnih športih na Madžarskem. V jezeru 
Lupom, kjer se je voda segrela do kar 29 
stopinj Celzija, je za zmagovalko zaostala 
le 14 sekund. 

Namiznoteniška 
elita na Otočcu

Otočec je konec junija gostil športni do-
godek, kakršnih je po mednarodni teži v 
Sloveniji malo. Na njem je sodelovalo 240 
namiznih tenisačev in tenisačic, zmaga v 
moški konkurenci je romala v Južno Kore-
jo, pri ženskah pa na Japonsko. Najboljših 
Slovencev zaradi udeležbe na Sredozem-
skih igrah ni bilo v žrebu.

Prek ovir do naslova
Četrti dan konjeniškega državnega pr-
venstva, ki je potekal na Hipodromu v 
Stožicah, je dal nove prvake v preskak-
ovanju ovir v vseh starostnih kategorijah. 
Pri članih je titulo osvojil Robi Skaza s ko-
bilo Chenoa 3 iz Konjeniškega kluba Ve-
lenje, na stopničke sta se uvrstila še Nina 
Pangeršič in Matej Bertoncelj.

Paraigre uspešne 
za mlade Slovence

Letošnje 6. evropske paraigre mladih so 
potekale na Finskem, slovenska odprava 
pa se je vrnila domov z dvema kolajnama 
in nekaj osebnimi rekordi. Prvo kolajno je 
priplaval Tim Žnidaršič Svenšek, ki je bil z 
novim osebnim rekordom bronast na 100 
m hrbtno. Z odličjem se lahko ponaša tudi 
namiznotenisač Alen Bećirević, ki je bil us-
pešen v dvojicah.

Finančne spodbude 
za mlade

Nogometna zveza Slovenije bo zagotovi-
la 100.000 evrov fi nančnih stimulacij za 
klube, ki bodo na igrišču dajali priložnost 
mladim in doma vzgojenim igralcem. Za 
nagrado bodo klubi odslej vsako tekmo 
morali začeti z vsaj enim igralcem, ki ima 
pravico nastopa za slovensko reprezent-
anco do 21 let, v kadru za posamezno tek-
mo pa bo moralo biti vključenih najmanj 
osem doma vzgojenih igralcev.
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>>> Člani vladne koalicije so nedavno 
odklonili testiranje za droge in druge pre-
povedane substance. Kot so zapisali, gre 
za precej hud poseg v osebno svobodo, 
poleg tega pa da so že dovolj »zadeti« od 
zmage na volitvah in od premierskega 
plesa po političnem parketu, tako da za-
vračajo tudi potencialne ponudbe. PRESS

>>> Zaradi višjih cen moke je svetovni 
koncern astrologov v stilu velike Mar-
ije Antoanete predlagal, da naj ljudje 
pač jedo sladkor, ki ima vsaj za odtenek 
stabilnejšo ceno. Peka kruha iz sladkor-
ja (kaj šele potice) je sicer še v povojih; 
slovenski zobozdravniki pa so se za vsak 

primer pripravili še na dodatno, fi nančno 
izredno lukrativno nočno izmeno. PRESS

>>> Slovenski homoseksualci in _ke so 
po zgledu RKC zagnali novo kampanjo 
»spreobrnitve«. Z novimi metodami naj bi 
v kampanjo vključili čim več katolikov, ki 
jih bodo skušali spreobrniti v »normalne« 
ateiste, s tem pa, tako kot »spreobrnitve«, 
ki jih opravlja RKC, prispevali k »normal-
nejši« Sloveniji. PRESS

>>> Slovenska skupnost LGBTQ+ je 
razglasila, da je Luka Mesec trenutno na-
jbolj »gay« politik v državi, tudi ko nima 
urejene pričeske. Na nasprotnem polu 
sicer navijajo za predsedniškega kandi-
data Anžeta Logarja, vendar je tam na-
vdušenje pričakovano nekoliko prikrito. 
PRESS

>>> Slovenija je od nekdaj tranzitna država – to so vedeli že Rimljani, ki so v naše 
prve ceste investirali svoje najboljše znanje, ceste pa obstajajo še po neverjet-
nih dva tisoč letih. A oblasti v svobodni (in demokratični) Sloveniji težko zgradijo 
kakšno cesto, ki bi vzdržala vsaj nekaj let. Kako pa bi drugače, saj jih večinoma 
gradijo – pred volitvami. PRESS

 Katera cesta je varnejša za otroke, je menda jasno

KJE SO TISTE 
STEZICE...

primer pripravili še na dodatno, fi nančno 
izredno lukrativno nočno izmeno. 

>>>
EXS-PRESS

>>> V naši državi, v kateri doživljajo 
»razvoj« predvsem bogatejši, ni nič 
čudnega, da ni prav nobenega zago-
na za zamrznitev ruskih investicij in 
nepremičnin (ki jih ni malo). Različna 
sodišča, zunanje, notranje in infrastruk-
turno ministrstvo med sabo prekladajo 
odgovornost za sankcioniranje nevar-
nih Rusov kot vroče pirogije – medtem 
pa se vneta javnost za pirogije ne zme-
ni, saj šele ugotavlja, kaj naj si o ukra-
jinsko-ruskem konfl iktu Slovenija sploh 
misli. PRESS

>>>
prve ceste investirali svoje najboljše znanje, ceste pa obstajajo še po neverjet-
nih dva tisoč letih. A oblasti v svobodni (in demokratični) Sloveniji težko zgradijo 
kakšno cesto, ki bi vzdržala vsaj nekaj let. Kako pa bi drugače, saj jih večinoma 
gradijo – pred volitvami. 

V naši državi, v kateri doživljajo 

B O G A T I 
( R U S I ) 
NISO FUJ

Nedemokratični Rusi so kapital med drugim parkirali v Slov-
ensko industrijo jekla (SIJ), Rimske Terme, Terme Maribor, 
hotele v Rogaški Slatini (na sliki), vile na Bledu, stavbo H&M 
na Čopovi ter hotel Cubo na Slovenski cesti v Ljubljani. 

Britanci se treznijo, 
Johnson pač ne
>>> Število pubov se je v 
desetih letih zmanjšalo za 
7000, v Angliji in Walesu 
pa jih je prvič v zgodovini 
manj kot 40.000. Aktualna 
raziskava Britanske zveze 
Beer And Pub še ugotavlja, 
da profi t obrne le še vsaka 
tretja gostilna. Vse kaže, da 
so se Britanci po Brexitu in 
covidu (ki je pobral najmanj 
200.000 potencialnih piv-
cev) končno pričeli trezniti 
– za razliko od svojega pre-
mierja Borisa Johnsona, ki 
v zadnjih javnih nastopih de-
luje ravno nasprotno, zaradi 
raznih divjih zabav mu up-
ada tudi zaupanje volilcev. 
PRESS

>>> Zveza altruističnih potrošnikov Slovenije 
(ZAP) je na Evropsko komisijo podala pobu-
do o preimenovanju »zelenih energij« v »rjave 
energije«. Ugotovili so namreč, da izdelava 
»okolju prijaznih« tehnologij terja precej »uma-
zanih« in nič kaj zelenih virov: za tono neodima, 
ki se uporablja v vetrnih turbinah, se namreč v 
zrak spusti kar 77 ton ogljikovega dioksida – 
za izdelavo tone jekla pa le 1,9 tone. Za tono 
bakra izkopljejo, izčistijo, zmeljejo in sperejo 
od 50 do 200 tisoč ton skal in zemlje, polovi-
co tega zavržejo kot odpadke. ZAP na odgovor 
Komisije še čaka, govori pa se, da so vodilni pri 
»zelenem« preboju vsi po vrsti barvno slepi ter 
da besedo »zelena« uporabljajo zgolj kot oper-
ativno besedo. PRESS

Zeleno, ki te 
ljubim rjavo
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Saša Komerički, Pia Nikolič
Oblikovanje& naslovnica: Piqsels, 
Nejc Bahor
E-pošta: urednik@megafon.si
www.megafon.si

KOLOFON

srednjitežji

Med vsemi, ki boste do 15. 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/a in se strinjam s 
splošnimi pogoji sodelovanja v 

nagradni igri “Sudoku”, 
ki so objavljeni na spletni strani Megafon.si.

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

Poskrbite, da ne boste zamudili nobene 
številke časopisa Megafon!

Digitalni izvod časopisa vam lahko pošljemo 
direktno na vaš elektronski naslov. 
Na digitalni izvod časopisa se lahko 

brezplačno naročite na naslovu: 
casopis@megafon.si.

Več informacij na spletni strani: www.megafon.si
Nagradna igra traja od 8. 7. 2022 do 22. 7. 2022



STRiP

Naloži si mobilno aplikacijo in bodi na tekočem!

Tilen Javornik


