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socialno omrežnih računih: »Podoben zakon je 
za ,skrajševanje čakalnih dob‘, ki je spodbujal 
pretok fi nanc in kadra k zasebnikom, sprejela že 
Janševa vlada – pa se jim je zaradi njihove lastne 
nesposobnosti na srečo pacientov v praksi po-
drl. A v takem obsegu, kot to počne Loredanov 
zakon, si privatizacije ni upala spodbujati niti 
Janševa vlada. Pa je ljudi zalivala s solzivcem! 
Interventni zakon je v grobem nasprotju s koali-
cijsko pogodbo in predvolilnimi obljubami vseh 
(!) koalicijskih strank. Zato se sprašujem, zakaj 
sem v doslednem nasprotovanju privatizaci-
ji in obrambi programa koalicije na področju 
zdravstva osamljen. Ni naša skupna naloga, da 
varujemo predvolilne obljube in koalicijsko po-
godbo pred lobiji in pritiski – pa je vseeno, od 
kje prihajajo?«
     Kordišev simbolični boj za javno zdravje 
je sicer navdihujoč, a ne spremeni dejstva, da 
je SGS takšen zakon napovedala že v predvolil-
nem programu, enaka dikcija pa je ostala tudi v 
koalicijskem dogovoru, ki ga je Levica sprejela: 
»Na podlagi Interventnega zakona o zdravstvu 
bomo sprejeli Aneks k Splošnemu dogovoru, ki 
določi, da se vse storitve plačujejo po opravl-
jenih storitvah. Storitve lahko opravijo vsi izva-
jalci, ki se prijavijo v sistem. Zaradi ogromnega 
števila ljudi, ki nimajo primerne oskrbe, je po-
trebno aktivirati vse potenciale zdravstvenega 
sistema, ki so na voljo. Vsi zdravniki, ki so spos-
obni izvesti storitve, lahko konkurirajo za izved-
bo, pri čemer je potrebno določiti in upoštevati 
pravila izvajanja ,javnih zdravstvenih storitev‘. 
Ukrep bi veljal začasno, do upada čakalnih vrst 
na dopustno raven.«
Težave v raju. A očitno za Levico ne tako 
pomembne kot nesoglasje o ukinitvi dopolnil-
nega zavarovanja, ki je privedlo do padca vlade 
Marjana Šarca v začetku leta 2020. 
     Kakorkoli, težava političnega programa SGS, 
ki temelji na simbolnem »antijanšizmu«, v 
političnem programu pa ne gre dosti dlje od nje-
ga, se kaže tudi na drugih področjih, le da tam 

Jaka Virant

Robert Nenša

Poporodni krči petnajste vlade 
Republike Slovenije so pričeli 
grabiti oblast Roberta Goloba in 

Stranke Gibanje Svoboda, krajše SGS, v 
sedmem tednu vladanja. 
    Povzročil jih je sprejem Zakona o nujnih 
ukrepih na področju zdravstva, ki so ga pripravi-
li na Ministrstvu za zdravje pod vodstvom dol-
goletnega borca za privatizacijo javnega zdravst-
va Danijela Bešiča Loredana. Vendar pa se je 
mlečna kislina v obliki neskladij med predvo-
lilnimi obljubami in povolilnimi praksami vlade 
nabirala že vse od vladne zaprisege 1. junija.
     Glavni cilj zakona je po utemeljitvi Min-
istrstva za zdravje skrajševanje čakalnih vrst v 
zdravstvu in izboljšanje dostopnosti zdravst-
venih storitev. Poleg tega zakon uvaja dodatke 
k plačam delavcev v zdravstvu, s katerimi naj bi 
skušali privabiti zdravniške delavce v manj raz-
vita območja v državi. Z dodatki k plačam naj bi 
pokrili povečan obseg dela.
    Simptomatska je bila predvsem tiskovna kon-
ferenca ob predstavitvi Zakona o nujnih ukrepih 
na področju zdravstva, ko je koordinator koali-
cijske Levice Luka Mesec zatrjeval, da zakon še 
ni usklajen in da si bodo v Levici pred spreje-
mom zakona prizadevali za jasno ločnico med 
zasebnimi zdravniki ter javnim zdravstvom, 
medtem pa minister Bešič Loredan glede »čistih 
zasebnikov«, kot se je izrazil, ni imel pomislek-
ov. Zakon je bil nemudoma sprejet z 48 glasovi 
za in 27 proti. Poslanci koalicijske Levice so se 
glasovanja vzdržali »v imenu korektnosti do te 
koalicije,« a naj bi bili vzdržani glasovi v resn-
ici glas proti zakonu, čeprav je proti glasoval le 
poslanec Miha Kordiš. Kot je pojasnil na svojih 

NAMESTO UVODNIKA
zaenkrat še ne povzroča razpok med koalici-
jskimi partnerji. Ko je predsednik vlade Robert 
Golob napovedal, da bodo najprej delali in nato 
govorili, je bilo pričakovati, da bodo po hitrem 
postopku odpravili škodljive posege prejšnje 
vlade v avtonomijo institucionalnega ustroja 
države. Do neke mere je trenutni vladi to uspelo 
s sprejemom Zakona o RTV, pa denimo s prek-
licem novele Zakona o dohodnini, ki je bogate 
delala bogatejše in revne revnejše, in nenazadn-
je s sprejemom sicer amandmiranega zakona o 
odpravi škodljivih ukrepov vlade Janeza Janše. 
Vendar je pomenljivo dejstvo, da množične-
ga kadrovanja – odstranjevanja »janšistov« iz 
funkcij v državni upravi – o katerem so »najprej 
govorili«, kasneje »niso storili«. 
      Prav v tem, da Golob vlada, kakor ne bi 
vladal, verjetno tiči razlog za vse slavospeve, 
s katerimi podporniki obmetavajo Goloba. Ne 
želijo si namreč vlade, ki bi svojo oblast raz-
kazovala, kot jo je Janševa. Največje dejanje 
Goloba je torej njegovo nedejanje. Golob tako 
lahko počne lahko iste stvari kot Janša. Lahko 
izvaja depolitizacijo depolitizacije policije – 
policijska ministrica je namreč postala Tatjana 
Bobnar, nekdanja generalna direktorica polici-
je, zaslužna za migrantsko politiko, na katero 
je ponosen tudi Janez Janša. To dokazuje tudi 
simbolno odstranjevanje žice in ograje na meji s 
Hrvaško. Ministrica je namreč razjasnila, da se 
bo ob povečanem številu zaznanih nezakonitih 
prehodov meje, ograja lahko tudi vrnila. Pa tudi 
nesmiselnega oboroževanja z oklepniki z »an-
tijanšistično« vlado ni konec, če ostanemo na 
področju »varnosti«, te visokoleteče vrednote 
slovenske ksenofobne desnice. 
     »Antijanšistična« vlada novih obrazov ima 
torej v temelje vpisano nedelovanje. Ukrepala 
bo točno toliko, kolikor bo zahtevala javnost in 
nič več – kvečjemu manj, torej le na simbolni 
ravni. Javnost medtem uživa v dopustniškem 
brezdelju. 
       Smo se pa rešili Janše, to pa. “

ujeto v mrežo
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Zavlačevalni 
manevri
Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

“

Poslanci bi se morali konec prejšnjega ted-
na odpraviti na parlamentarne počitnice. A 
ker vladna koalicija dela ne želi pustiti ne-

dokončanega, bodo poslanci počitnice začeli delov-
no. Ta teden so na izredni seji že obravnavali novelo 
zakona o dolgotrajni oskrbi. Nekaj dodatnega dela 
jim je naložilo tudi ustavno sodišče. To je odloči-
lo, da sta dela trenutnega Družinskega zakonika in 
zakona o partnerski zvezi diskriminatorna in tako 
protiustavna. Sodišče je že samo sprejelo odločitev 
in istospolnim parom dalo možnost sklenitve za-
konske zveze. To morata sedaj v roku šestih mese-
cev zakonsko urediti še tako državni zbor kot za-
konodajalec. Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti pod okriljem koordina-
torja Levice Luke Mesca je že pripravilo zakonski 
predlog, ki odpravlja protiustavnost, ter ga posredo-
valo v parlament. Predlogu se obeta podpora koal-
icijskih strank, ki so odločitev ustavnega sodišča 
sprejele z odobravanjem. Precej manj odobravanja 
je prišlo iz opozicijskih vrst, predvsem so bili neza-
dovoljni Krščanski demokrati, ki so prepričani, da 
ločeno mnenje doktorja doktorja Klemna Jakliča 
odtehta večinsko odločitev ustavnega sodišča.
     Vladni koaliciji je prejšnji teden uspelo spre-
jeti še drugi zakon, ki mu je opozicija, predvsem 
večja izmed dveh opozicijskih strank, tako vztra-
jno nasprotovala. Po spremembah zakona o Vladi 
Republike Slovenije so sprejeli še novelo zakona o 
RTV. Prvi je sicer že dočakal zbiranje podpisov, ki 
je zamaknil njegovo uveljavitev. Zelo verjetno je, 
da se bo enako zgodilo tudi z drugim. SDS skoraj 
učbeniško izkorišča vse možne postopkovne zanke, 
ki močno podaljšajo sprejem in uveljavitev zako-
na. Poslanska skupina, ki je sicer že dobro vajena 
opozicijskih klopi, je tokrat svojo opozicijsko držo, 
ki jo sami ocenjujejo kot konstruktivno, še dodatno 
zaostrila.

     Za primer vzemimo prav pred kratkim spre-
jet zakon o RTV, ki je bil prva prioriteta Gibanja 
Svoboda. Takoj ob konstituiranju državnega zbora 
so predstavniki SDS že čakali pred parlamentarnim 
vložiščem in tako prehiteli koalicijo (takrat še v nas-
tajanju) s svojim predlogom zakona. V skladu s par-
lamentarnim postopkom se zakoni obravnavajo po 
kronološkem vrstnem redu njihovem vložitve. Nato 
so predlagali, da se o njihovem predlogu zakona iz-
rečejo državljani na nezavezujočem posvetovalnem 
referendumu. Ta je sprejem zakona zamaknil še za 
30 dni, saj mora toliko časa preteči preden državni 
zbor glasuje o takšni referendumski pobudi. Po tem 
roku so tako predlog referenduma kot zakona zavr-
nili in na vrsto je prišel vladni predlog. Tudi tokrat 
bi se lahko poslužili enakega manevra z referendu-
mom, a se za to niso odločili. Niti ni povsem jasno, 
ali bi jim tak manever sploh dopustili, saj pravniki 
niso popolnoma soglasni, ali ta rok velja tudi pri za-
konih, ki se sprejemajo po nujnem postopku. Zakon 
je bil nato v državnem zboru sprejet, čeprav je SDS 
prej zahteval, da na plenarnem zasedanju še enkrat 
odločajo o nujnem postopku pri sprejemanju zako-
na. SDS ima sedaj možnost zbrati 2500 neoverjenih 
podpisov, ki jim omogočajo, da začnejo zbirati 40 
tisoč na upravnih enotah overjenih podpisov za raz-
pis zakonodajnega referenduma. Zbiranje podpisov 
je že samo po sebi predstavlja dodaten zamik, saj 
je zanj na voljo 35 dni. Ker pa je ustavno sodišče 
odločilo, da zbiranje podpisov med 15. julijem 
in 31. avgustom ni dopustno, rok zanj začne teči 
šele septembra. Če pobudniki referenduma zberejo 
dovolj podpisov, se začnejo referendumska kam-
panja, referendum in štetje glasov. Skupno bi tako 
SDS spremembo zakona lahko zamaknil za približ-
no pol leta in tako monopol nad javnim medijem še 
za nekaj časa obdržal v svojih rokah.

Klasika. Trzin

V soboto zombiji čez dan, v nedeljo zjutraj še vedno. Festival 
fantastičnega fi lma in vina Grossmann, Ljutomer

Fer je fer. Festival Butik, Sotočje, Tolmin Greh je v sladkor zaviti strup. Lahko pa 
je zavit tudi v meniško kuto. Bruselj

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.

RAZGLEDNICE
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RTV SLO je objavila novico, da je 
Vrhovno sodišče v Ljubljani na-
ložilo Solzi Popović, mami nek-

danjega koprskega župana Borisa Pop-
ovića, da mora Milanu Mandariću vrniti 
skupno 960.000 evrov na račun posoji-
la iz avgusta 2007 in zamudnih obresti. 
    Pomagalo ji ni niti pričanje njenih otrok, nek-
danjega župana Borisa Popovića in njegove ses-
tre, ki sta na sodišču neprepričljivo dejala, da 
je njuna mati vrnila dolg s svežnjem bankovcev 
za 500 evrov iz domače spalnice. Sodišča ne-
prepričljiva izpoved njenih otrok seveda ni pre-
pričala, neobstoj pisnih sledi o vračilu je dvome 
v resničnost izpovedi Popovićev še okrepil.
    Več kot zgolj logično je, da je posojila potre-
bno vračati. Tudi tiste, ki jih največji investitor 
v nepremičninske projekte v Kopru leta 2007 
posodi družini takratnega župana.
     A bolj kot to, kar smo vsi vedeli – da je dolgove 
treba vrniti – se odpira vprašanje, kako je mog-
oče, da si županova družina izposoja milijonske 
zneske od osebe, ki nato postane njegov največ-
ji sovražnik. Ob tem je pomembno to, da je bil 
v trenutku nakazila leta 2007 Milan Mandarić 
največji vlagatelj v stanovanjske gradbene pro-
jekte v Kopru. Domet poznejšega Popovićevega 
hišnega gradbinca Grafi st takrat še ni segel dlje 
od asfaltiranja občinskih cestnih površin.
     Nacionalna televizija je poročala o še enem 
posojilu Mandarića družini nekdanjega župa-
na Popovića, tokrat iz februarja 2007, ko je na 
račun Solze Popović nakazal 950.000 evrov. 
Sodišče je ugotovilo, da tudi tega posojila Pop-
ovići niso vrnili, vendar je zanj zastaralo sodno 
varstvo, zato pri izterjavi tega denarja Mandarić 
zaradi zastaranja ne more računati na sodno iz-
vršbo.
     Družina Popović oziroma gospa Solza bo 
tako Milanu Mandariću namesto 1.910.000 ev-
rov vrnila zgolj 960.000 evrov. Ob tem se samo 
od sebe odpira vprašanje, ali to pomeni, da je 
družina nekdanjega župana Popovića prejela v 
dar 960.000 evrov od takratnega vlagatelja v ko-
prske projekte. Upoštevajoč to in dejstvo, da je 
sam Boris Popović dolga leta trdil, da je njegov 
razkošen življenjski slog, ki je močno presegal 

oziroma kar Popovićem samim – glede na to, 
da je sam razglašal, da za njegove fi nance skrbi 
njegova mati Solza. Resda je od leta 2007 do 
danes prišlo do zamenjave glavnega vlagatelja 
– Milana Mandarića je po sporu s Popovićem 
nasledil Grafi st, ki je od takrat dalje brezobzirno 
kopičil vse, kar mu je občinskega Popović us-
pel priskrbeti. Omenjena sodba bi bila v zrelih 
družbah povod za obsežno preiskavo tega, kako 
so praktično vse vredne občinske nepremičnine 
primerne za stanovanjsko gradnjo pristale v lasti 
županovega hišnega gradbinca in županovo vlo-
go pri teh, sedaj je že jasno, nezakonitih poslih. 
     Kot smo spoznali med pandemijo, občin-
ske meje ne predstavljajo ovire za širitev škod-

Željko Urumović 
glavni urednik

KOLUMNA

Poravnava dolgov v domači 
spalnici in podmazovanje z 
oljkami kot reference na 
volitvah

njegove skromne dohodke (ob blokiranih oseb-
nih računih), fi nancirala mati. Očitno tudi z de-
narjem, ki si ga je izposodila od Mandarića brez 
namere po vračilu.
     Človek s čutom za odgovornost bi se v raz-
merah, ki spremljajo nekdanjega župana Pop-
ovića, skril v mišjo luknjo in na vse pretege 
izogibal javnosti ali pa vsaj preselil v neko ital-
ijansko obmorsko letovišče in čakal, da se prah 
nekoliko poleže. Toda ne, Boris Popović, ki je, 
meni nič, tebi nič, napovedal ponovno kandida-
turo za župana Mestne občine Koper. 
     To nam do določene mere nudi vpogled v 
razmišljanje nekdanjega župana Popovića, ki 
goji ambicijo po še enem županovanju, kljub 
temu da ima še iz časa prvega županovanja 
(konkretno iz leta 2007) 960.000 evrov izter-
ljivega in 950.000 evrov neizterljivega dolga 
do takratnega investitorja v nepremičnine in 
nogomet Milana Mandarića. 
    Ali je nekdanji župan Popović menil, da 
mu nevrnjen denar od posojila pripada zaradi 
poslov, ki jih je urejal na občini dokler se z ni-
sta z Mandarićem sprla in je Popović blokiral 
vse Mandarićeve aktivnosti v Kopru? Kot po 
naključju ta razhod sovpada z novo vlogo pod-
jetja Grafi st v Kopru. Ko je Popović blokiral 
Mandarićeve nepremičninske projekte, je kot 
glava občine omogočil Grafi stu serijske nakupe 
občinskih in drugih nepremičnin na prirejenih 
dražbah – naj spomnimo samo na najbolj od-
mevne: Solis 1, Levji grad, Solis 2, ankarans-
ka zemljišča, Sermin, Libertas … Mar lahko v 
Kopru pričakujemo, da bo nekoč Grafi st izkazal 
milijonske terjatve do družine Popović? Morda 
ne, obstaja namreč možnost, da se je nekdan-
ji župan Popović naučil, da je jemanje denarja 
tvegano in se lahko konča z zahtevo po vrači-
lu, ko enkrat pride do spora z Grafi stom. V tem 
primeru mu je bila vloga tihega deležnika bolj 
pisana na kožo.
  Primer Mandarićevega posojila družini 
Borisa Popovića in sodba Vrhovnega sodišča 
v Ljubljani, ki nalaga vračilo slabega milijo-
na evrov jasno kažeta na to, da so za časa žu-
panovanja Borisa Popovića v Kopru potekali 
tudi posli med investitorji in njegovo družino 

Že v krstni številki Megafona smo 
poročali o obstoju milijonskega 
dolga Popovićeve družine do 
znanega poslovneža Milana 
Mandarića. Podporniki nekdanjega 
župana Borisa Popovića so te 
informacije sprejeli s precejšnjo 
mero skepse. Pojavili so se tudi 
očitki, da manipuliramo z javnostjo. 
Z objavo informacije o pravno-
močnosti sodbe Vrhovnega sodišča 
v Ljubljani se je ponovno izkazalo, da 
smo imeli prav, kar glede na 
kredibilnost naših virov ne preseneča

ljivih zadev in očitno je tako tudi s škodljivimi 
praksami ravnanja z občinskim premoženjem. 
Popovićevega nepremičninskega sindroma so se 
nalezli tudi v Izoli – tamkajšnji župan Danilo 
Markočič je po prodaji najbolj vrednega občin-
skega zemljišča ruskemu investitorju – zem-
ljišče je bilo prodano krepko pod realno ceno 
– namesto posojila prejel kar »kupnino za oljčna 
drevesa«. Javnost tega najbrž ne bi niti izvedela, 
če ne bi za največ 20.000 evrov vredna drevesa 
dogovoril skoraj četrt milijona evrov kupnine 
s podjetjem istega investitorja, ki mu je prodal 
občinsko zemljišče. Za približno 10 % zneska, 
za katerega je občina prodala zemljišče za stano-
vanjsko gradnjo. Čisto slučajno ali pa tudi ne. 
       Bližajo se še ene lokalne volitve, na katerih 
bodo volivce nagovarjali kandidati, kot sta tre-
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nutni izolski in nekdanji koprski župan. Dokler 
se ne reši osnovno vprašanje – to so koruptivna 
ravnanja nekdanjega župana Kopra pri prodaji 
občinskih nepremičnin – bomo v slovenski Is-
tri deležni županskih kandidatov, kot sta Boris 
Popović ali Danilo Markočič, ki očitno menita, 
da lahko v nedogled zavajata javnost zahvaljujoč 
neučinkovitosti tožilstva in ostalih, ki po službe-
ni dolžnosti preganjajo tovrstne nezakonitosti. 
      Nenazadnje gre že pri samih kandidaturah 
tovrstnih kandidatov za nedvoumno podcenje-
vanje inteligence prebivalstva, ki naj bi po vseh 
teh dokazanih aferah in nezakonitostih bivšega 
koprskega in trenutnega izolskega župana zopet 
izvolilo na lokalni prestol. Kam je izginila tis-
ta pregovorna skrb za skupno dobro, ki je bila 
še nekaj desetletij nazaj pregovorno značilna za 
Slovence? Tisti občutek odgovornosti, ki je skr-
bel za to, da se vsaj glede ključnih vprašanj daje 
prednost skupnemu interesu pred zasebno ko-
ristjo in je v nekaj desetletjih iz majhnega mesta 
obkroženega z močvirji ustvaril Slovensko okno 
v svet?
       Če ta občutek odgovornosti in čut za skup-
no dobro ne bi zbežala z obale, si ne Popović 
ne Markočič ne bi drznila pomisliti na kandida-
turo za župana. Že to, da verjameta v možnost, 
da jima volivke in volivci podelijo županski 
mandat, predstavlja žalitev razuma volivk in 
volivcev, saj očitno pričakujeta, da bodo vsem 
dokazom navkljub ljudje naivno in slepo verjeli, 
da posojanje denarja družini Borisa Popovića in 
njegovo razpolaganje z občinskimi nepremični-
nami nista povezana. Enako velja za županovo 
preprodajo oljčnih dreves – mar res kdo verjame, 
da je podjetje ruskega investitorja Markočičeve 
oljke nehote preplačalo za skoraj četrt milijona 
evrov po tem, ko je krepko pod realno ceno od 
občine v spornih okoliščinah kupilo zemljišče 
za gradnjo stanovanjske soseske. Že statistično 
gledano je verjetnost za kaj takega nižja od ene-
ga odstotka, tako da je vsem bolj ali manj jasno, 
da pri tem ne gre za naključje.
       Odločitev Popovića in Markočiča, da vsemu 
navkljub ponovno kandidirata, kaže na evident-
no podcenjevanje inteligence prebivalcev Izole 
in Kopra, ki po njunem mnenju vidijo zgolj nak-
ljučja tudi tam, kjer je kriminal očiten. 

V grobem lahko ljudi vedno razdelimo 
na dva dela. Že kantavtor Iztok Mlakar 
poje o tistih, ki služijo s kravato, in 

onih drugih, ki zaslužek ustvarjajo z lopato. Če 
vzamemo omenjeni princip delitve in ga pren-
esemo v vsebinski okvir članka, lahko delimo 
ljudi na tiste, ki se zares svobodno počutijo, ko 
odvržejo zadnjo krpico oblačil, in na tiste, ki se 
jim zdi taka svoboda omejujoča. 
      Sicer pa teh, ki jim je ljubši piš vetra med 
nogami kakor v laseh (čeprav po pravici pov-
edano, so deležni obojega, pač, v kolikor jim 
zgoraj ne kraljuje pleša), ni malo. Po informaci-
jah Turistične zveze Slovenije v naturističnih 
centrih dopustuje približno 100.000 sodržavl-
janov. 
Odnos do golote je predvsem odvisen od okolja, 
v katerem odraščamo. Plastično rečeno, če so 
bili naši starši odprti do golote in niso prenašali 
sramu, ki se, kakor nas družba uči, pojavi ob 
preveč razkritem telesu, bomo tudi mi na goloto 
gledali z drugačnimi očmi, brez predsodkov in 
brez zardevanja. In bomo spet svobodno, s plap-
olajočimi organi tekali pod svobodnim soncem 
kakor otroci, ki sta jim zavedanje lastnega tele-
sa in z njim povezan sram, še kako tuja.
      Ampak najprej k razlagi pojma nudizem 
in naturizem. Pojma, čeprav se ne izključujeta, 
si nista enaka. Če si nudist, še nisi naturist, če 
si pa naturist, si tudi že nudist. Namreč, nudist 
si, ko se kopaš gol, naturizem pa je gibanje in 
način življenja. Za boljšo razlago, kaj naturizem 
sploh je, poglejmo kaj piše na spletni strani 
Zveze naturistov Slovenije: »Naturisti si z gib-
anjem in rekreacijo v naravi izboljšujemo teles-
no in duševno zdravje, se osvobajamo moralnih 
predsodkov, s skupno goloto odkrivamo člove-
kovo pravo podobo …« ter »Posebna značil-
nost naturizma je izkušnja skupnega življenja v 
goloti, ki izhaja iz zveze med človekom in nara-
vo. Pri naturizmu gre za premišljeno goloto, ki 
sta ji fetišizem in izumetničenost tuja in se stro-
go ločuje od golote, ki preseneča in vzburja. 
Dejstvo, da si gol med drugimi ustvarja pose-
bno vzdušje socialne povezanosti: pokažemo se 
takšni, kot smo, pristni v vsej svoji ’goli resni-
ci’. Odnosi so tako neposredni in odkriti, človek 
sname svojo socialno masko, osvobojen je svo-
jega poklicnega položaja; človek zopet najde 
človeka, pa naj bo direktor, politik, ali pomožni 
delavec.«
      Gibanje, za katerim se skriva močna fi lozofi -
ja, torej. Ampak, če vas je dotični pogled na svo-
bodo zamamil in bi radi pred sodelavci odvrgli 
vsa oblačila ter v to prepričali še svojega direk-
torja, to močno odsvetujem. Še vedno namreč 
velja, da lahko z goloto koga prizadenete. Tudi 
naša zakonodaja ščiti tiste bolj konservativne 
v odnosu do golote, tako v 7. členu Zakona o 
varstvu javnega reda in miru pravi: »Kdor na 
javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne 
organe ali na vsiljiv način ponuja spolne usluge 

in s tem koga moti, povzroči vznemirjenje ali 
zgražanje ljudi, se kaznuje z globo od 120 do 
500 evrov.« 
V redu, spreglejmo, da naša zakonodaja prak-
tično ne loči med golim kopanjem in mahanjem 
z organi pred nič hudega slutečim obrazom. 
Dejstvo ostaja, da lahko zaradi občutka lastne 
svobode ostanete s tanjšo denarnico. Zato pa 
obstajajo kraji, kjer lahko mirno in brez stra-
hu pred plačevanjem penalov, odvržete vse, kar 
prikriva vaše bistvo. Obstajajo namreč special-
izirani kampi, plaže in celo terme za ljubitelje 
neovitega telesa. 

      FKK plaže na slovenski obali
      No, na slovenski obali niti ne. Vsaj uradnih 
ni. Sicer obstajajo divje plaže, skrite radoved-
nim pogledom, kjer se lahko mirno nastavljate 
soncu s somišljeniki, taki, kot ste se rodili. Na 
takih plažah boste le stežka srečali organe pre-
gona in tudi tisti, ki pomotoma zakorakajo na 
plažo in jih tovrstno sončenje moti, bodo na-
jverjetneje z rdečico obliti hitro odkorakali kam 
drugam. Ampak vseeno … tisti preveč zagreti 
in prepričani, da so poklicani k vzdrževan-
ju javne morale lahko sklicujoč se na omen-
jeni člen, navkljub vsemu poskrbijo za obisk 
modrih uniform. Komu bo bolj neprijetno, ali 
oblečenemu policistu, ali slečenemu kopalcu, 
pa je drugo vprašanje. 
      Kakorkoli, na slovenski obali se lahko mirno 
predajate soncu na divji plaži pod Belim križem, 
na plaži pod obzidjem Pirana in na divji plaži 
na Debelem rtiču. No, mirno je izmuzljiv po-
jem, še vedno ostaja dejstvo, da so to neuradne 
plaže in kot take hitro podvržene spremembam 
v smeri, no, »varovanja morale«. Ampak do se-
daj tega ni bilo in bolj malo možnosti je, da bi 
do tega tudi prišlo. 
      Sicer pa imamo v Sloveniji tudi uradne na-
turistične objekte oziroma kampe, ki jim žal na 
obali pri tem razvoju ne sledijo. Tako imamo 
v osrednji Sloveniji Kamp Dragočajna ob Zbil-
jskem jezeru, pri čemer je naturizmu namenjen 
le del kampa, Savno Zlati Klub Tivoli in Vod-
no mesto Atlantis-Dežela savn. V Prekmurju 
je FKK kamp v Termah Banovci in Kamp in 
bazen Lipa Lendava, na Dolenjskem pa FKK 
kamp Mali raj. Tu se seznam uradnih names-
titvenih kapacitet za naturiste preneha. Ostaja 
pa južna soseda, kjer je tovrstni turizem precej 
razvit.
Karkoli si že mislimo o takem preživljanju pros-
tega časa, si priznajmo, da je nasprotno stališče, 
ali če hočete, zahteva po dostojnem oblačenju 
po načelu – ker se tako spodobi, mnogo bolj 
omejujoča in potencialno nevarna. Namreč, če 
vas danes motijo razkrita oprsja, vas bodo hitro 
motili preveliki dekolteji, vse do točke, ko vas 
bo zmotilo, da se vidi razkriti gleženj. Ko bomo 
na tej točki, pa ne bo več poti nazaj. 

Naturizem in nudizem na 
slovenski obali Jan Bednarik

“ “
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Meje 
in 
ograje
Koprska gradbena družba Grafi st 

je več kot deset let nedokončani 
kompleks Solis najprej odkupi-

la od Mestne občine Koper in od nje v 
času pandemije uspela pridobiti us-
trezno dokumentacijo, da je kompleks 
zvišala za dodatni dve nadstropji. Solis 
s pritličjem in šestimi nastropji sedaj 
zakriva pogled na historično mestno 
jedro Kopra.
    Dve nadstropji sta občutno pripomogli k 
možnosti gradnje dodatnih prestižnih stano-
vanj, ki bodo po svoji izdatni ceni dostopna le 
petičnim kupcem. Namesto načrtovanega hotela 
bo tako investitor znesek od prodaje stanovanj 
pospravil v lasten žep. Nedokončani betons-
ki skelet Solis, ki že več kot desetletje zakriva 
historično mestno jedro, predstavlja klasičen 
primer investitorske arhitekture, projektirane 
in grajene zgolj za namene zaslužka in potrebe 
kapitala.

Boštjan Bugarič
foto: Avtomatik Delovišče, MOK 

hitekturna stroka je v Javnem apelu za ohran-
itev obveznosti izvedbe javnih arhitekturnih 
natečajev izpostavila, da so »arhitekturni na-
tečaji vgrajeni v sistem javnega naročanja 
projektantskih storitev z namenom doseganja 
višje kakovosti grajenega prostora, ohranjan-
ja javnega interesa in racionalne rabe javnih 
sredstev pri gradnji objektov. Natečaj je najbolj 
transparentna in najbolj demokratična oblika 
odločanja o urbanističnih, arhitekturnih in kra-
jinsko arhitekturnih projektantskih rešitvah, 
ki zaradi možnosti neposredne primerjave ra-
zličnih predlogov predstavlja tudi najracional-
nejši način vodenja javnih investicij v gradnjo 
objektov. Javni arhitekturni natečaji so bili v 
preteklosti in ostajajo tudi danes nepogrešljiv 
način uveljavljanja sodobne arhitekture in dru-
gih posegov v prostor, s tem pa tudi pomemben 
člen v izgradnji identitete našega grajenega 
okolja in krajine.«
     V Prostorski frki je tudi Avtomatik Delovišče 
izpostavil pomen javnih arhitekturnih natečajev, 
ki predstavljajo »primere presoje kompetentne 
skupine članov žirije, ki izberejo najboljšo ob-
likovalsko rešitev. Zato je ključnega pomena, 
kdo je v komisiji. Zgodi se tudi, da si komisija 
zaradi ne dovolj kakovostnih in nerazdelanih 
prispelih natečajnih rešitev pridrži pravico na-
tečaj razveljaviti ali pa ne podeli prve nagrade. 
To se pri izboru rešitev brez arhitekturnega 
natečaja ne more zgoditi,« pove Jurišević. »Iz-
vajanje javnih arhitekturnih natečajev za večje 

javne investicije je civilizacijski standard in os-
novno orodje zagotavljanja kakovostnih rešitev, 
transparentnosti postopkov izgradnje prostora 
in racionalne rabe javnih sredstev, ki ga poz-
najo vse urejene demokratične države,« končuje 
javno pismo za ohranitev obveznosti izvedbe 
javnih arhitekturnih natečajev. Brez natečajev se 
Koper stihijsko razvija že več kot desetletje.
     Osvežimo spomin in se spomnimo leta 2003 
razpisanega urbanističnega natečaja za območ-
je Levji grad, kjer je razpisovalec na podlagi 
natečaja želel pridobiti več različic za izbor 
najustreznejše urbanistično-arhitekturne idejne 
rešitve pozidave na občutljivem robu starega 
mestnega jedra. Izbor rešitve prve stopnje na-
tečaja bi lahko nastavil podlago za nadaljnje 
kvalitetno urbanistično in arhitekturno načrto-
vanje ter gradnjo. Razpisovalec naj bi skupaj 
s pristojno urbanistično službo Mestne uprave 
Mestne občine Koper preveril obseg in postopke 
sprememb obstoječega prostorskega akta, da bi 
lahko podlagi tega pripravil in sprejel program 
izdelave lokacijskega načrta za območje Levji 
grad. Po zaključeni drugi stopnji natečaja naj 
bi razpisovalec pridobil najustreznejšo idejno 
rešitev, ki bo služila kot strokovna podlaga za 
izdelavo novega prostorskega izvedbenega načr-
ta ter izdelavo idejnih projektov zazidave. Razp-
isovalec je v skladu z razpisnimi pogoji natečaja 
želel pridobiti projektanta za nadaljnje arhitek-
turno načrtovanje.
     Realnost pa je precej drugačna, Grafi st svoj 

LOKALNO-KOLUMNA

Na nedokončanem skeletu objekta Solis potekajo grad-
bena dela, na drugi polovici pa se objem že uporablja.

      Naj na kratko povzamem, zakaj so pri posegih 
v grajeno okolje tako pomembni javni anonimni 
arhitekturni natečaji. Bistvene spremembe za-
konodaje so se začele konec decembra 2020, ko 
je Ministrstvo za javno upravo podalo v javno 
obravnavo osnutek predloga sprememb Zakona 
o javnem naročanju (ZJN-3, EVA: 2020-3130-
0004), ki predvideva ukinitev obveze arhitek-
turnih (projektnih) natečajev za javne investici-
je. Ti so bili doslej v skladu s tretjim odstavkom 
100. člena ZJN-3 obvezni za javne investicije v 
novogradnjo javnih objektov, katerih investici-
jska vrednost presega 2,5 milijona evrov, ter za 
vse gradnje na lokacijah, kjer izvedbo natečaja 
zahteva prostorski akt.
     Predlagana sprememba ukinitve natečajev 
pripomore k izvajanju nenadzorovanih in v 
javnosti nepreverjenih posegov v naši skupni 
dobrini: grajeno okolje in mestni prostor. Ar-

Gradbena tabla na očem nevidnem delu nedokončanega objekta razkriva vse vpletene akterje projekta. 

Objekt Levji grad, kot ga v medijih predstavlja Grafi st, ima sedem nadstropij s podzemno garažo in ni bil izbran na 
javnem arhitekturnem natečaju. Vir: Grafi st
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predlog izsiljuje in spreminja gradbeno dovol-
jenje, nedavno pa je investitor na makadamskem 
parkirišču posekal več kot deset desetletja star-
ih cipres, smrek, borovcev in akacij. Na tej lo-
kaciji je po poročanju medijev predviden nov 
poslovno-stanovanjski objekt z garažo, kjer bo 
nov objekt s sedmini nadstropji »lovil« višino 
sosednjega objekta banke in podobno kot Solis 
popolnoma prekril veduto na historično mestno 
jedro Koper. Pred gradnjo, ki se je več kot očit-
no začela, mora Grafi st pridobiti le še spremen-
jeno gradbeno dovoljenje, ki se nanaša na eno 
spremembo in sicer zamenjavo namembnosti 
prostorov v nadstropjih iz poslovnih v stanovan-
jske. Kakopak se za kompleks predvideva 125 
stanovanj, kjer je za kvadratni meter predviden 
znesek od 3000 do 3800 evrov.
     Za arhitekturnim projektom, izbranim brez 
arhitekturnega natečaja, se podpisuje arhitekt 
Marko Apollonio, avtor koprskega Solisa iz 
časa županovanja Borisa Popoviča. Projekt Lev-
ji grad, ki se je že začel izvajati brez ustrezne-

Arhitekturne vizualizacije zlahka zavedejo javnost, saj in-
vestitor manipulira z višino novozasajenih dreves; višina 
dreves na fotomontaži je nerealna, saj drevo za svojo rast 
potrebuje več desetletij. Vir: Grafi st

     Za vsako posekano drevo bi morala zakonodaja v 
času klimatskih katastrof investitorju naložiti zasaditev 
najmanj 5 do 10 novih dreves, ki bi preprečevala pre-
grevanje novo zgrajenega betonskega kompleksa. Pred-
stavniki Krajevne skupnosti Koper-center so protestirali 
proti brutalnemu poseku dreves. Foto: KS Koper-centerNezakonita postavitev gradbene ograje na javno površino 

Mestne občine Koper. Gradbena ograja sega krepko na 
pločnik, javni prostor mesta, ki ga investitor s tem odtuji 
uporabnikom mesta

Območje razglašenega kulturnega spomenika lokalnega pomena – historično mest-
no jedro Koper (EŠD 235) z vplivnim območjem in spremembo parcel iz leta 2007. 

ga gradbenega dovoljenja, pa se naslanja na 
zastarela izhodišča, pridobljena iz lokacijskega 
načrta leta 2003.
    Grafi st je območje Levji grad kupil pred 
štirimi leti na dražbi v izvršilnem postopku. Del 
javne površine z ekološkim otokom in otroškim 
igriščem je resda v lasti Grafi sta, a je investitor 
gradbeno ograjo postavili na pločnik ob Lju-
bljanski cesti, betoniranje v zemljino pa se je 
začelo brez predhodnih arheoloških raziskav in 
z neustreznim ter nepopolnim gradbenim dovol-
jenjem.
     Za pridobitve gradbenih dovoljenj  je kl-
jučnega pomena javno soodločanje uporabnikov 
mesta, da ne bomo ponovno priča uničevanju in 
privatizaciji javnega prostora mestnega oboda 
in uničevanju zelenih površin – pljuč vsakega 
mesta. Leta 2007 je tedanji župan na celotnem 
obodu okrog mestnega jedra ukinil Odlok o 

Neustrezna označitev gradbišča brez gradbene table z 
vsemi informacijami o projektu.

vplivnem območju, kar je privedlo v pospešeno 
razprodajo občinskih zemljišč v roke investitor-
jev, ki so z zidanjem nekvalitetne investitorske 
arhitekture v zelo kratkem času zaslužili visoke 
dobičke. In uporabniki, Koprčani, so ostali 
praznih rok.
     Pa ostanimo optimistični, prav po koprsko. 
Posledice prevelikih faktorjev zazidave, dopus-
tnih višin ter etažnosti in premajhnih faktorjev 
zunanjih zelenih površin so za prostor škodljive, 
saj vodijo v oblikovanje nekakovostnega grajen-
ega okolja. V času klimatskih katastrof je poseb-
no pozornost potrebno nameniti ohranjanju in 
zasaditvi zadostnih zelenih površin v mestu, kar 
pa pomeni manjše podzemne garaže, manjše 
število stanovanj in velikost objekta nad teren-
om. Več je manj, najprej mesto zazelenimo, nato 
gradimo nepotrebne objekte.
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     Druženje, nova poznanstva, dobra glas-
ba in lepi trenutki vsekakor pomagajo pri do-
brem počutju in razvoju vsakega mladostnika. 
Stičišča za druženje mladih ni več. Osebno 
opažam, da so generacije, ki so bile v zadnjih 
letih prikrajšane za druženja in zabave veliko 
bolj apatične. Če primerjam to z zadnjo gener-
acijo, ki je zahajala v Ambasado, je postala ta 
prav zaradi tovrstnih zabav in druženj ambicioz-
na. Oblikovali so se množični DJ kolektivi, učili 
so se producirati glasbo ... Organizirali so svoje 
lastne dogodke s ciljem, da bi nekoč nastopili na 
kakšnem večjem dogodku ob kakšnem večjem 
imenu. To pomanjkanje zabav in z njimi pov-
ezana druženja so danes pravzaprav jedro prob-
lema. Zato nimamo niti več novih bendov med 
mladimi, kreativnost je praktično nična, nobena 
pristojna institucija pa ne pomaga pri tem, da bi 
se kaj spremenilo na boljše.

Zakaj se na obali ne najde nihče, ki bi vla-
gal v t. i. »clubbing« in zabavo za mlade?
      Organizatorji in gostinci se bodo vedno izgo-
varjali, da so s tem že poskušali in da so bili 
dogodki za mlade vselej neuspešni. Sicer drži, 
da je bilo tudi nekaj neuspešnih, vendar se nihče 
ni vprašal, zakaj je temu tako ... Na obali se je 
na glasbenem področju med leti 2014 in 2016 
dogajala velika tranzicija. Balkanska glasba je 
začela prednjačiti v klubskih repertoarjih, tudi v 
večjih klubih, kot je bil Disco Planet Tuš, kar pa 
je odgnalo vse dosedanje generacije, ki so klube 
obiskovale. Organizatorji so postali osredotoče-
ni samo na dobiček, ki ga je tovrstna zabava pri-
našala in so posledično zgubili stik s svetovnimi 
glasbenimi trendi. Ko so poskušali organizirati 
DJ dogodek za mlade (z neznanim lokalnim DJ-
em), odziva ni bilo in tako je ostalo do danes. 
Za razvoj glasbene kulture so pomembni tudi 
določeni temelji. Ne gre samo za nočni »club-
bing«. Ta sloni na razvoju okoliških festivalov, 
ki pa jih v Sloveniji ni več in to je tudi eden več-
jih vzrokov, zakaj »clubbing« pri nas ne deluje. 

Kje vidite rešitve, da bi lahko mladi dobili 
več ponudbe na tem področju?

Daniel Škerjanec je skozi svojo celotno 
mladost fotografi ral številne dogodke 
za Ambasado Gavioli, Disco Plan-

et Tuš, staro Alayo, Tivoli, Azami ... Skratka, 
pokrival je vse manjše in večje kotičke, kjer so 
se združevali in zabavali mladi. Bil pa je tudi 
najvidnejši predstavnik civilne iniciative Save 
Ambasada Gavioli. Z njim smo se pogovarjali o 
trenutni obalni glasbeni sceni.

Veliko ste delali za klube in nočne loka-
le, kjer so se združevali mladi. Večina teh 
prostorov je propadla ali bila odkupljena s 
strani podjetij, ki so jim spremenila nam-
embnost. Kaj to pomeni za glasbeno sceno 
na obali in tudi za zabavo, predvsem mla-
dine?
     Če se sredi turistične sezone usedemo v avto 
po 23. uri in gremo na vožnjo po obali, se ta-
koj opazi kakšno katastrofalno stanje vlada na 
tem področju … Včasih se mi kar smeji, ko vse 
bolj pogosto slišim od znancev v hotelirstvu in 
gostinstvu, da jih gosti sprašujejo po kakšnem 
dogodku z dobrim plesnim programom, pa jim 
žal nimajo česa priporočiti. Zunanji gostje na 
obali to opazijo že pri prekomernem zadrževan-
ju in popivanju mladih na ulicah, kar ni trend, 
kot pravijo nekateri, ampak prisila, ker druge 
možnosti enostavno ni. Takega problema nima-
jo recimo na festivalu Pula Music Week, kjer 
šest dni zapored nastopa šest velikih imen v 
Puljski areni, ki je med drugim spomeniško za-
varovan teater. To pa izpostavljam, ker je pri nas 
že telovadnica smatrana kot strožje varovan ob-
jekt, še bolj kot kultni spomeniški teater v Pulju. 
Seveda, takšni dogodki morajo biti tudi ustrez-
no pokriti z afterpartyem, ker se ob dveh zjutraj 
dogajanje za mlade še ne konča. Naši preostali 
trije portoroški klubi žal nimajo namena inve-
stirati v večje dogodke. Nekateri si tega niti ne 
morejo privoščiti. 

Kakšne so bile vaše izkušnje v teh lokalih? 
Veliko ste v stiku s svojimi sovrstniki, bili 
ste tudi najvidnejši predstavnik civilne ini-
ciative Save Ambasada Gavioli. Kakšni so 
bili odzivi širše javnosti, lokalne skupnos-
ti in navsezadnje mladih, ko so se ti lokali 
zaprli?
     Gostje, tako mladi kot starejši, bodo prostor 
in energijo v Ambasadi zelo pogrešali. Pred-
vsem zaradi unikatne arhitekturne zasnove in 
posebne energije. Seveda je precej tudi takih, ki 
se z načinom vodenja Ambasade niso strinjali, 
predvsem v smislu, da se klub ni izkoristilo za 

Nočno življenje na obali
INTERVJU

Jan Bednarik
foto: megafon

vse potenciale, ki jih je nudila. Prepričan sem, 
da bi klube po epidemiji mladi še kako radi 
obiskali. Prav Ambasada je dober primer, saj od 
ukinitve DiscoNautice in večjih dogodkov razen 
v Ambasadi Giavoli superzvezdniških nastopov, 
za katere bi bili gostje pripravljeni dobro plače-
vati, ni bilo nikjer. Tudi pomanjkanje ostalih lo-
kalov, kot je bil Azami, ki je bil stičišče kvalitet-
nih študentskih zabav v Kopru med leti 2014 in 
2017 ali pa Disco Planet Koper, ki je v začetnih 
letih postregel ene najboljših zabav zadnjega de-
setletja, tvori pri mladih nekakšno nakopičeno 
željo po tovrstnih zabavah.
    Kar se lokalne skupnosti tiče, obstaja man-
jša peščica občanov, ki je probleme s hrupom 
in zadrževanjem mladih na javnih površinah v 
nočnem času pripisovala prav klubom. Danes 
vidijo, da temu ni tako. Klubi, kot je bil Gavioli, 
so bili rešitev za ta problem, ne pa vzrok. Za-
drževanje zunaj, po igriščih, plažah in ulicah je 
danes bolj izrazito kot kadarkoli prej.

Sami ste veliki zagovornik elektronske 
glasbe. Ali menite, da ima res prav ta žanr 
dolgoročno večjo moč narediti spremem-
be v tem segmentu turizma?
    Vsekakor. Če samo pogledamo turistične 
oglaševalske kampanje Hrvaške in Srbije ... na 
oglasih se pojavljajo reklame, kjer je večinoma 
poudarek prav na elektronskih festivalih, reci-
mo za Ultra Music in Exit Festival. Po tem je 
namreč največ povpraševanja, sicer imajo tudi 
odre za druge žanre, vendar je na večini prisotna 
elektronska glasba. Slovenija ne premore prizo-
rišč za 80.000 ljudi, zato bi pri nas težko izvedli 
individualni koncert kakšne superzvezdniške 
skupine,  kot so na primer Rolling Stones. Tre-
nutno so Stožice največ, kar Slovenija premore, 
kar sicer zadostuje za nastope večine zvezd-
nikov, po katerih je povpraševanje na našem 
trgu. Tega na obali nimamo, bi pa zaradi bližnje 
povezave z Italijo in Hrvaško takšno prizorišče 
lahko še veliko boljše tržili kot Ljubljana.

V čem najbolj prepoznamo pomanjkanje 
tovrstnih žurerskih vsebin med mladimi?

- Daniel Škerjanec, fotograf
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približno toliko pomembno kot to, da ima mla-
dina prostor za sprostitev. Izolski gostinci pravi-
jo, da se v času izven sezone čuti pomanjkanje 
takšnih dogodkov. Da bi se resno pogovarjali 
o tem, da se vrnemo na raven, kot je bila re-
cimo leta 2008, ko smo bili resna konkurenca 
Hrvaški, pa bi bili potrebni milijonski vložki v 
prizorišča na odprtem in investicije v parkirne 
površine in turistično infrastrukturo. Ne vem 
več, koga bi lahko prepričal, če kljub pozivom 
niti institucije, kot je bila Ambasada Gavioli, 
niso želeli zaščititi. Sogovornikov na politični 
ravni enostavno ni.

Kakšni pa so bili odzivi županov in pris-
tojnih institucij, s katerimi ste se imeli v 
preteklosti priložnost pogovarjati o tej 
problematiki?
      Zavajajoči. Prazne besede, obljube o izgrad-
nji nekih hal, prostorov, ki niso bile nikoli re-
alizirane. Nimam besed. Edina pozitivna plat 
je bila ta, da težave ne zanikajo ... Me kar boli 
srce, ko gledam župana Pirana, kako promovi-
ra jazz dogodke na svojih profi lih med tem, ko 
ni v celotni piranski občini enega konkretnega 
dogodka za lokalno mladino in mlajši turizem 
na plaži. Tartinijev trg ali portoroška plaža bi 
zlahka bili prizorišče za vsaj en, sicer manjši, 
festival za mlade. Pa nič.

K U L T U R N I 
NAPOVEDNIK

“

25. 7.–3. 8., Koper, različne lokacije
20. Etno Histeria World Orchestra
90 vrhunskih glasbenikov s celega sveta.
25. 7., 19.30, Pokrajinski Muzej Koper – Lapidar-
ium (jam)
26. 7., 20.30, Truške (plesni večer)
28. 7., 21.00, Kubed (koncert solistov in skupin 
sodelujočih v orkestru)
3. 8., 20.00, Koper  Taverna

25. 7., 21.00, Koper, Taverna
15. Poletni koncerti v Taverni Koper 
2022: 
Neža Drobnič Bogataj & Band (pop, rock, 
soul, jazz)

25. 7.–31. 8., 10.00–18.00, Izola, plaža 
Svetilnik in 
Arheološki park Simonov zaliv
Knjižnica na plaži
Brezplačna izposoja in vračila knjig

25. 7, 20.00, Izola, Hangar Bar
Stand up: Poletje smeha/Matjaž Javšnik

25. 7., 20.00, Park Sonce Lucija
Kako je nastal svet – predstava o tetki 
Zemlji, ki 
potrebuje pomoč (LJUD Grup)

26. 7., 21.00, Dekani, Prireditveni pros-
tor Dopolavor

Večeri na placu: Flamenko skupina 
Oblivion
 27. 7., 21.00, Koper, Taverna
Poletje z biseri: Raimondo orchestra

27. 7. in 3. 8., 19.00, Koper, Titov trg
JamObala – nastop mentorjev JazzObale in jam

27. 7., 20.30., Izola, Park Pietro Coppo
Koncert: Time Machine
 
28. 7.–31. 7., Koper
Kultura raztura – dnevi študentske kul-
ture v Kopru
V štirih festivalskih dneh si bodo obiskovalci lahko 
ogledali šest akademskih gledaliških in fi lmskih 
produkcij.

28. 7., 19.00, Koper, Čevljarska ulica
Otroški poletni gledališki vrtiljak – Živa-
li na obisku

29. 7., 21.00, Izola, Letni kino Arrigoni
Koncert: Gunners (Guns’n’roses cover 
band) & Unforgiven (Metallica)

29. 7., 20.30., Izola, Park Pietro Coppo
Koncert: Mr. John Band
 
Koper, Titov trg,
30. 7., 20.30, Koper, Titov trg
Poletni glasbeni večeri na trgu – 
Toopeopleduo
 
30. 7., 21.00, Izola, Letni kino Arrigoni
Koncert: Raiven

30. 7., 21.00, Amfi teater Avditorija Por-
torož
Prvi gala baletni večer Dancs z gosti
Na baletnem koncertu Dancs-Piran se bodo 
predstavili udeleženci Mednarodnega poletnega 
baletnega tabora Dancs-Piran 2022. 

30. 7., 20.00, Plaža Portorož
Koncert: Dino Merlin

31. 7., 19.00, Izola, Park Pietro Coppo
Predstava za otroke: Pika v čarovniški 
šoli
 
31. 7., 21.00, Koper, Muzejski park
Non ti scordar di me – Arije, romance in pok-
lon Pieru Paolu Pasoliniju

31. 7. in 7. 8., 20.00, Piran, Trg 1. maja
Predstave za otroke Juhuhu, spet smo 
tu!
 
1. 8., 21.00, Koper, Taverna
15. Poletni koncerti v Taverni Koper 
2022: Lara Dovier
Lara Dovier študira jazzovsko petje na Univerzi 
Codarts of Arts v Rotterdamu na Nizozemskem.

2. 8., 21.00, Izola, Letni kino Arrigoni
Opera Carmen

3. 8., Koper, Pokrajinski arhiv Koper
Poletje z biseri: Katalena
 
4. 8., 19.00, Koper, Gortanov trg
Otroški poletni gledališki vrtiljak – 
Obisk pravljičarke
Pred nami se skozi zabavno animacijsko pripoved 
pravljičarke ali pravljičarja razkrijejo ljudske pri-
povedke v vsej svoji lepoti.

5. 8, 20.00, Izola, Hangar Bar
Koncert: Prismojeni profesorji bluesa in 
Juicy Pussy

6. 8., 9.00–20.00, Izola, Lonka in Sonč-
no nabrežje
Art sejem: umetniški in obrtniški izdelki

      Začetek rešitve je predvsem v tem, da se 
glasbeno kulturo približa sodobnim gener-
acijam, ki sploh niso imele prilike doživeti 
normalne oblike druženja na nekem plesnem 
večeru. Morebiti preko uvedbe glasbenega 
(elektronskega) festivala, kar je nujno potrebno. 
Da se torej pripravi ustrezna podlaga za kakšen 
nov specifi čen klub, ki je namenjen ljudem, ki 
si želijo nepozabnih večerov, ne pa samo raz-
košnega zapravljanja za alkohol (za t. i. boate) 
in razkazovanja po socialnih omrežjih, kar je 
danes na žalost nova norma za zabavo.

Pred kratkim je na Facebooku zaokrožil za-
pis mladeniča iz Trsta, ki izpostavlja slabo 
sliko nočnega življenja v Trstu. Vzpored-
nice z dogajanjem na obali se izrisujejo 
kar same. Zakaj ni več interesa, da bi se 
vlagalo v zabavno industrijo na Slovenski 
obali, medtem ko denimo na sosednjem 
Hrvaškem in v Italiji je? Sploh v poletnem 
času je takih dogodkov na pretek.
      Tukaj igra glavno vlogo predvsem zelo spor-
na in omejena turistična strategija. V zadnjih 
letih sem imel priložnost spoznati različne ljudi, 
med drugim tudi organizacijo, ki stoji za Exit 
Festivalom in Sea Star Festivalom, od katerih 
sem pridobil kar nekaj koristnih informacij. 
Naša lokalna politika dotičnega segmenta sploh 
ne obravnava. Pravzaprav se zdi, kot da ne ob-

staja. Bilo je že mnogo situacij, ko sem z raz-
nimi kolektivi pristopil do občin in dal predlog 
za dogodek, ki je bil sprva odobren, ko pa je 
prišlo do oddelka za »turizem«, so bile zadeve 
blokirane pod pretvezo, da bi morali repertoar 
približati tudi starejši populaciji. Kako dogodek 
elektronske glasbe izvesti tako, da bo vključeval 
tudi interese starejših, pa je drugo vprašanje.  

Mislite, da se bodo posledice po zadnji 
pandemiji in sedaj še vojnem konfl iktu v 
Ukrajini čutile tudi na zabavni industriji v 
Sloveniji?
      V Sloveniji in nam bližnji italijanski regiji 
ja, drugje pa se je segment ponovno zagnal, z 
mogoče celo nepričakovano visokim tempom. 
Festivali pokajo po šivih, »clubbing« po Španiji, 
Italiji je razprodan za celo sezono. Pandemija 
pri nas niti ni imela kaj dosti za uničiti, uničeno 
je bilo že vse pred tem, z izjemo Ambasade.

Kako bi prepričali lokalno skupnost in 
občine, da podprejo to panogo gospo-
darstva, saj vendar pripomore tudi k pro-
mociji kraja. Ambasado Gavioli so denimo 
poznali daleč naokoli in pritegnila je ljudi iz 
različnih evropskih držav.
       Dovolj bi bila ena sezona dogodkov z mon-
itoringom prenočišč in gostinskega prometa, da 
bi se pokazala realna slika. Ampak to ni niti 
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8 % z Bržanom ni zadovoljnih (neuspešno ali 
zelo neuspešno). Sodeč po rezultatih raziskave 
javnega mnenja nezanemarljiv del Popovićevih 
volivcev ocenjuje Bržanovo županovanje kot us-
pešno. 

Zadnji bonbončki 
bivše koalicije

Ljubljana – Več kot 50 nekdanjih ministrov, se-
kretarjev in funkcionarjev pretekle vlade si je 
le dan pred imenovanjem nove vlade izplačalo 
nadomestila za neporabljen dopust, skupaj okoli 
230.000 evrov. Najvišja nadomestila (več tisoč 
evrov) so prejeli Zdravko Počivalšek, Simona 
Kustec in Andrej Šircelj, nekateri so nadomestila 
prejeli celo kljub letovanju. Prejšnje vlade tega 
niso počele. Pri tedniku Mladina, kjer so zade-
vo razkrili, sklepajo, da je šlo za načrtno akcijo. 
STA, Mladina, NB

Participativni proračun 
pred in po volitvah

Ljubljana – Obljubo o izvedbi participativnega 
proračuna je držalo 24 od 56 županov, ki so se k 
temu zavezali pred volitvami leta 2018, ugotav-
ljajo na inštitutu Danes je nov dan. Pozdravljajo 
pa delo 39 slovenskih občin, ki so v štirih letih 
izvedle vsaj en cikel participativnega proračuna. 
Gre za eno najpomembnejših oblik neposred-
nega vključevanja občank in občanov v delo 
lokalne samouprave, ki prinaša številne pozi-
tivne učinke. STA, NB

RTVS: Urbanija imenovan, 
Whatmough ostaja 

Ljubljana – Generalni direktor RTV Sloveni-
ja Andrej Grah Whatmough je v ponedeljek na 
položaj direktorja TV Slovenija imenoval nek-
danjega direktorja Urada vlade za komuniciranje 
Uroša Urbanijo, čeprav so ga novinarski sindika-
ti pozivali, naj tega ne stori. Grah Whatmough je 
ocenil, da nasprotovanje novinarjev nima realne 
osnove. Delovno in socialno sodišče je zavrnilo 
tožbo nekdanjega generalnega direktorja RTVS 
Igorja Kadunca, s katero je izpodbijal sklep pro-
gramskega sveta o imenovanju Andreja Graha 
Whatmougha za novega generalnega direktor-
ja, saj naj v postopku ne bi bil upoštevan pogoj 
vodstvenih izkušenj. Sodišče meni, da je What-
mough ta pogoj izpolnjeval. STA, NB

Tudi Hojs je rušil ograjo na meji
Ljubljana – Minuli petek so pričeli z odstranje-
vanjem 143 kilometrov panelnih ograj. Ta teden 
pa so v javnost prišli podatki, da so prve kilo-
metre žičnate ograje na meji s Hrvaško začeli 
odstranjevati oziroma nadomeščati s panelno že 
leta 2017, še v času vlade Mira Cerarja. Vojska 
je pod bivšo vlado prav tako odstranila okoli 100 
km žičnate, »rezilne« ograje, četudi jo je javno 
zagovarjala kot edini učinkovit način za »obram-
bo pred migranti«. Žičnate ograje je sicer še 
okoli 51 km, večina v Slovenski Istri in na težje 
dostopnih območjih. STA, necenzurirano.si, NB 

Prva obsodba od začetka delovanja EPPO
Maribor – Okrajno sodišče je v začetku julija 
izdalo prvo obsodilno sodbo v obtožnici, ki jo je 
vložilo Evropsko javno tožilstvo (EPPO). Vsi tri-
je obtoženi – dve fi zični in ena pravna oseba – so 
bili spoznani za krive poskusa goljufi je na škodo 
proračuna EU, dva vpletena direktorja sta obso-
jena na pogojno kazen, podjetje pa mora plačati 
globo. Sodba še ni pravnomočna. STA, NB

Bržan v Kopru brez 
omembe vredne 

konkurence

Do letošnjih lokalnih volitev, ki 
bodo 20. novembra, so še štirje 
meseci. V Kopru še ni jasno, kdo 

vse se namerava potegovati za župans-
ki stol, jasno je le, da nekdanji župan Bo-
ris Popović že od dne poraza na zadnjih 
lokalnih volitvah na družbenih omrežjih 
vodi intenzivno kampanjo za morebitni 
povratek. 
     Sodeč po rezultatih javnomnenjske raziskave, 
ki jo je na naključnem vzorcu 300 polnoletnih 
občanov za nas opravila agencija Ninamedia 
med 11. in 14. julijem, Popoviću slabo kaže. Če 
je na lokalnih volitvah leta 2018 izgubil za manj 
kot ducat glasov, bi Aleš Bržan tokrat prepričlji-
vo pometel s Popovićem že v prvem krogu. 
      Aleša Bržana namerava na volitvah za župa-
na Kopra voliti kar 53,8 % vprašanih, Borisa 
Popovića pa 17,2 %. Nihče izmed ostalih po-
tencialnih kandidatov ne bi presegel 5 %, malo 
prek 12 % volivcev še ne ve, koga bodo obkroži-
li na volitvah za župana Kopra. 
     Razlog za takšno dominanco Bržana gre 
iskati v tem, da je večina občank in občanov 
zadovoljna z Bržanom na funkciji župana – kot 
uspešno njegovo županovanje ocenjuje kar 48,7 
% vprašanih, dodatnih 9,3 % kot zelo uspešno. 
Natanko 30 % jih pravi, da Bržan županuje v 
skladu s pričakovanji (odgovor »niti niti«), zgolj 

PO DOMAčE UREDNIšKI KOMENTAR

“

Željko Urumović 
glavni urednik
graf: Ninamedia

Trenutnega župana bi volilo 53,8 % volilcev
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resne želje, da tenis v Portorožu dolgoročno os-
tane«, in dodal, da se bo njegova želja uresničila 
samo, če bo teniški center v družbeni lasti. (sic!) 
Ob tem pa navrgel še, da »Razen Term Čatež ni 
zasebnika, ki bo 20 let delal izgubo ali ne preve-
lik dobiček. Čim Marine ni več, je samo izguba, 
in v vsakem primeru je Terme Čatež ne morejo, 
ne smejo in ne bodo krile.«
        Če torej na hitro povzamemo. Družba Terme 
Čatež, del fi nančnega holdinga DZS, ki je že dlje 
časa v rokah bank in drugih upnikov (na prim-
er fi nančnega sklada York Global Management, 
ki čaka na vračilo 135 milijonskega posojila) in 
ima v lasti teniški kompleks v Portorožu, le tega 
prodaja po ceni 4,6 milijona evrov. V Petanovi 
želji, da teniški center ostane v družbeni lasti, 
postavi občini kratek časovni rok (15 dni) za 
odgovor na ponudbo, s čimer spravi občino v 
časovno stisko. Za vse to pa naj bi bil razlog v 
tem, da se je pojavil hrvaški kupec, čigar imena 
ne želi nihče razkriti (celo tako si želi zasebnos-
ti, da se pred ponudbo ni niti pozanimal, kakšni 
so prostorski akti in nadaljnji načrti občine na 
tem območju), ki je pripravljen preplačati 1,9 
milijona evrov za zemljišče s pripadajočimi ob-
jekti, pripravljen je preplačati kompleks, ki je po 
Petanovih besedah »sama izguba«. Pri čemer 
zemljišče, kjer se nahajajo teniška igrišča nima 
niti dostopa niti infrastrukture za vzdrževanje, 
ker je bilo pripadajoče zemljišče, ki igrišča ob-
kroža, izvzeto iz prodaje. 
      Kakorkoli, občinski svet je bil zaradi časovne 
stiske postavljen pred dejstvo: Ali kljub pomis-
lekom izkoristiti predkupno pravico, preplača 
zemljišča in zaščiti kompleks teniških igrišč 
pred špekulanti ter s tem ohrani infrastrukturo v 
javni lasti ali pa upošteva pomisleke in upraviče-
no dvomi v Petanove trditve ter ponudbo zavrne. 
Prevladalo je stališče Gibanja za občino Piran, 
ki je zahtevalo sklic seje in uveljavitev predk-
upne pravice. Za je glasovalo 11 svetnikov, 7 jih 
je bilo proti. 

ocenjeno za približno 1,9 milijona evrov. Iz-
vedenec gradbene stroke Vitomir Mavrič je 
namreč ocenil, da je vrednost objektov 1,9 mili-
jona evrov. Skupaj z že prej dogovorjeno ceno 
za zemljišča bi vrednost celotnega kompleksa 
tako znašala 2,7 milijona evrov. Kdo naj bi bil 
hrvaški kupec, ki je pripravljen plačati skoraj 2 
milijona evrov več kot znaša ocenjena vrednost 
zemljišč, ostaja skrivnost. Verjeli naj bi Bojanu 
Petanu, ki trdi, da kupec res obstaja in da ima z 
njim sklenjeno pogodbo. 
       So pa na občini, še preden so seznanili 
občinski svet o ponudbi, pridobili pravno mnen-
je, ki ga je pripravil Aleksij Mužina (nekdanji 
član državne revizijske komisije) iz katerega 
izhaja, da gre za »visoko tvegan posel za obči-
no«, ki s tem nase »prevzema praktično vsa ob-
jektivna in subjektivna tveganja«. Ob tem kot 
tveganja Mužina izpostavlja potencialne nepora-
vnane obveznosti, ki jih ima do lastnika zemljišč 
njihov najemnik (Marina SR), postopke izbrisa 
obremenitev vpisanih na zemljišče ter njihovo 
umeščanje v prostor – zaradi prej omenjenega 
okoliškega zemljišča s pripadajočo infrastruk-
turo, ki se ne prodaja v sklopu kompleksa. Po-
leg tega je Mužina opozoril na to, da je znesek 
460.000 evrov v ponudbi »izrecno določenih kot 
prvi obrok kupnine« in ne kot ara, zaradi česar 
je v ponudbi »tako že vsebovana možnost, da 
pravni posel ne bo realiziran, prodajalec pa za 
to – v razmerju do občine – ne bo nosil nobenih 
tveganj.« Tudi samostojni občinski svetnik De-
nis Fakin je opozoril, da »obstaja nešteto spo-
ročil in dopisov strokovnih služb Občine Piran 
ter zunanjih pravnih svetovalcev, ki opozarjajo 
na škodljivost ter tveganost sklenitve tega pos-
la.«
      Že tako prisotne strahove pred slabim upra-
vljanjem (celo zaprtjem) centra je Bojan Petan 
na občinskem svetu, na katerem je odgovarjal 
na vprašanja o poslu, še okrepil z izjavo, da je 
»sporazum, ki ste ga dobili na mizo, izraz naše 

Pred tedni je občane Pirana prese-
netila novica, da se prodaja kom-
pleks teniških igrišč v lasti družbe 

Terme Čatež, ki jo vodi Bojan Petan. Pi-
ranska občina, ki ima predkupno pravi-
co, jo je kasneje, po odločitvi občinske-
ga sveta, tudi izkoristila. 
     Predmet prodaje je bil kompleks teniških 
igrišč v Portorožu, torej centralni teniški sta-
dion s poslovnimi prostori, 13 peščenimi in 6 
teniškimi igrišči s trdo podlago, ki se nahajajo 
zunaj centralnega stadiona ter 350 kvadratnih 
metrov velika stavba, v kateri se nahaja gostins-
ki lokal. Ne prodaja pa se pripadajoča zemlja, ki 
obkroža teniška igrišča, torej zemlja, na kateri 
je tako infrastruktura za vzdrževanje igrišč kot 
tudi dostopne poti do stadiona.
     Pogajanja za odkup zemljišč med občino 
Piran in Termami Čatež so se začela že konec 
prejšnjega leta, kot je na seji občinskega sveta 
povedal direktor piranske občinske uprave Rob-
ert Smrekar: »Želeli smo preveriti, ali bi bil 
lastnik pripravljen prodati cel sklop.« V okviru 
teh pogajanj so se dogovorili, da je zemljišče, na 
katerem stoji teniški center, vredno 50 evrov na 
kvadratni meter, kar skupno znese nekaj manj 
kot 800.000 evrov. Za objekte, torej igrišča in 
stavbo z gostinskim lokalom, pa so sklenili, da 
bo njihovo vrednost ugotavljal izvedenec grad-
bene stroke. 
     Še preden je ta poslal oceno vrednosti, je 
občina s strani Term Čatež dobila ponudbo za 
odkup omenjenega kompleksa v višini 4,6 mili-
jona evrov. Za odgovor na ponudbo je imela 15 
dni, do 6. julija, sicer bi se štelo, da se občina 
odpoveduje predkupni pravici za ponujena zem-
ljišča z objekti. Razlog za poslano ponudbo 
in nenadaljevanje že začetih pogajanj je bojda 
skrivnostni hrvaški kupec, ki naj bi bil za zeml-
jišča pripravljen ponuditi 4,7 (!) milijona evrov. 
V občini je pričakovano završalo, poleg slabih 
izkušenj pri prodaji nepremičnim tujcem (s Ho-
telom Metropol, ki ga je leta 2014 kupil Hrvat 
Darko Ostoja in je bil v zadnjih letih večkrat 
zaprt tudi med turistično sezono) je vsaj sporen 
tudi način ponudbe v smislu »vzemi ali pusti.« 
Sploh pa, če vemo, da ponujena cena presega “

Zaradi 
domnevnega 
kupca bo 
občina 
preplačala 
zemljišča

Jan Bednarik
foto:pixabay

LOKALNO
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prejšnje različice, tudi zaradi razvite imunosti 
posameznikov po cepljenju ali preboleli okuž-
bi. Scenarij B bi pomenil bolj nevarno bolezen 
covid-19, tveganje za hud potek bolezni bi bilo 
na ravni prejšnjih različic. V tem primeru bi 
skupina tehtala o predlogih nekoliko strožjih 
epidemičnih ukrepov, o katerih še vedno ne 
vemo nič. Scenarij C bi v veljavo stopil v prim-
eru hudega poslabšanja epidemioloških razmer.
     Skupina za koordinacijo posteljnih kapacitet 
Ministrstva za zunanje zadeve, ki jo bo vodil 
Matjaž Jereb, je sestavljena predvsem iz uprav-
ljalcev in zaposlenih v bolnišnicah. Načelo nji-
hove strategije je regionalnost – nič ne de, da v 
Sloveniji že 30 let samo sanjamo o pokrajinski 
razdelitvi, vzpostavili pa jo bomo verjetno šele 
takrat, ko bo vsak prebivalec dobil svojo pokra-
jino. Regionalna središča bodo tako najverjetne-
je zasedale večje bolnišnice in od tam bo tek-
la nadaljnja mreža manjših javnozdravstvenih 
ustanov. Po ministrovih načrtih mora vsaka 
bolnišnica priskrbeti kapacitete za zdravljenje 
obolelih s kovidom, ki naj predstavlja deset do 
dvajset odstotkov vseh kapacitet. Premestitve 
kovidnih bolnikov v centralizirane kovid bol-
nišnice pa so predvidene, ko se te kapacitete 
zapolnijo.
     Upravljanje epidemije in njenih posledic 
torej na več načinov kaže svojo dvojnost. Po eni 
strani gre za birokratsko robusten in razvejan 
logistični sistem, po drugi strani pa stroka stavi 
na posameznikovo odgovornost. Cepljenje in s 
tem kolektivna zaščita je prepuščena avtonom-
nemu odločanju vsakega posameznika, higien-
ski standardi so zgolj priporočeni. Se vidimo v 
naslednjem valu, ko pridemo iz morja.

bo o njih tudi glasoval. Novela ohranja prakso 
individualne odgovornosti reševanja javnega 
zdravja, saj ne uvaja obveznega cepljenja proti 
covidu-19, prav tako ne predvideva dodatnega 
zapiranja šol in ne nalaga obveznega nošenja 
mask v šolah.
    A od zakona do izvedbe je še precej poti. 
Z delovanjem sta pričeli dve strokovni skupini, 
ena pod okriljem Ministrstva za zdravje, ki se 
bo ukvarjala predvsem z bolnišnično logistiko 
in druga v organizaciji Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, ki bo delovala na različnih po-
dročjih družbe.
      Strokovno skupino za obvladovanje epidemi-
je koronavirusa v okviru NIJZ vodi epidemiolog 
in vodja centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario 
Fafangel. V njej bosta tudi epidemiologinji 
Alenka Trop Skaza (namestnica vodje) in Marta 
Grgič Vitek, pa tudi imunolog Alojz Ihan, in-
fektologinja Tatjana Lejko Zupanc, antropolog 
Dan Podjed, specialist javnega zdravja Rade 
Pribaković Brinovec, mikrobiologinja Viktorija 
Tomič, komunikolog Mitja Vrdelja, matema-
tik Janez Žibert in sanitarna inženirka Andreja 
Kukec.
    Strokovnjaki bodo, po načrtih ministra za 
privatizacijo zdravja Danijela Bešiča Loredana 
do sredine septembra pripravili tri strategije. Po 
scenariju A bo veljala paleta priporočil, ki velja-
jo sedaj, ko so že skoraj dva meseca odpravljeni 
vsi prejšnji ukrepi – priporočeno je cepljenje 
proti covidu-19, izolacija, zračenje prostorov, 
delo na domu in uporaba zaščitnih mask za 
zaščito sebe in drugih. Gre za scenarij, ki bo vel-
jal v primeru širjenja obstoječe koronavirusne 
različice omikron, ki po besedah Fafangla pred-
stavlja manjše tveganje za hud potek bolezni kot “

»Imamo val, ki ni še tako velik. 
Val sredi poletja. To je samo do-
bro. Zakaj? Imamo dve naravni 

zdravili proti covid-19: to sta vitamin 
D in sonce ter slana morska voda. Od-
lično je, da je val zdaj, ker gremo lahko 
vsi na morje in se tam pozdravimo. Ne 
šalim se, to je čista resnica,« je mimo-
grede izjavil predsednik vlade Robert 
Golob in še enkrat dokazal, da populis-
tične neumnosti politikov lahko zrušijo 
še tako dobre namene strokovnjakov in 
operativcev. 
    V preteklih dveh tednih je bilo v Sloveniji 
potrjenih največ dnevnih okužb z nič več novim 
koronavirusom v tem četrtletju, zaradi česar 
se javnost upravičeno sprašuje, kako se bo na 
ponovni razmah epidemije odzvala oblast. Kot 
kaže, ne preveč odločno, sploh če se bo morala 
večkrat posvečati omejevanju škode, ki jo povz-
ročijo nespametni politični prvaki. 
     Strategija obvladovanja epidemije je zaenkrat 
še v fazi pripravljanja. Konec prejšnjega meseca 
je bil storjen prvi korak, državni zbor je sprejel 
novelo Zakona o nalezljivih boleznih, ki so jo 
pripravili v Pravni mreži za varstvo demokraci-
je in odpravlja neustavnosti skoraj 30 let starega 
zakona. Novelo, sprejeto po hitrem postopku, 
so podprli v koaliciji, proti so glasovali v SDS, 
v NSi pa so se glasovanja vzdržali. Prenovljeni 
zakon strožje kot doslej omejuje vlado pri vseh 
tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne 
pravice posameznika. Poleg tega uvaja institut 
parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov, kar 
pomeni, da se bo parlament sprva seznanjal z 
morebitnimi vladnimi epidemiološkimi ukrepi, 
pri podaljševanju ukrepov za več kot 30 dni pa 

Melodije morja 
in covida

PO DOMAčE

Jaka Virant
foto: pixabay

Uvod: morje in sonce
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V skupino najbolj subvencioniranih 
založnikov, ki jim ob vsakokrat-
nih javnih razpisih ni treba skrbe-

ti, da ne bi bili izdatno podprti, spada 
tudi založniška hobotnica Beletrina. 
     V javno objavljenem poročilu te založbe za 
leto 2020 piše, da je za svoje delovanje pridobi-
la skupno 2.576.099,10 evra, iz javnih virov so 
prejeli 786.989,80 evra. V letu 2021 je iz po-
ročila razvidno, da so se skupna sredstva zvišala 
na 3.022.714,37 evra. Od tega javni viri pred-
stavljajo 24,25 odstotka, evropski viri pa 15,93 
odstotka vseh virov v letu 2021. Prodaja knjig in 
storitev obsega 57,56-odstotni delež, medtem ko 
delež ostalih virov znaša 2,27 odstotka. V letu 
2021 je Mitja Čander od JAK prejel 6.982,76 
evra, njegov poslovni sopotnik Aleš Šteger pa 
5.994,09 evra.
     Natančnejši pregled prihodkov iz javnih raz-
pisov razkriva, da je Beletrina edini prijavitelj 
in dobitnik sredstev iz razpisa za izbor javnega 
kulturnega programa informacijske dejavnos-
ti na področjih mednarodnega sodelovanja in 
promocije. Gre za 180.000 evrov oziroma po 
90.000 evrov v letih 2021 in 2022. Ministrstvo 
za kulturo je dodelilo Beletrini tudi 19.500 ev-
rov za izvajanje zakona o medijih in pa 4.500 
evrov za »nepredvidene akcije«, karkoli že to 
pomeni.
     JAK je za sofi nanciranje knjižnega programa 
v letu 2021 Beletrini namenil 300.000 evrov, 
za bralno kulturo 12.000 evrov, za literarne 
prireditve pa 95.000 evrov. Za leto 2021 skupni 
znesek znaša 476.740,00, kar je nekaj več kot 
70.000 evrov višja številka, kot leto poprej.
     Od Geodetskega inštituta so lani prejeli 
117.500 evrov, v poročila so zapisali, da so v 
letu 2021 z inštitutom »nadaljevali z obliko-
vanjem okvirnega nabora skupne ponudbe za 
omogočanje dostopnosti digitalnih in spletnih 

vsebin slepim, slabovidnim, gibalno oviranim in 
starejšim.«
  Veliko fi nančno injekcijo dobi založba od 
knjižnic za uporabo platforme Biblos. Minis-
trstvo za kulturo je za leti 2019 in 2020 name-
nilo po 260.000 evrov namenskih sredstev kn-
jižnicam (uporabnina in delež za nakup licenc), 
ki jih te večinoma prelijejo v Biblos. Samo up-
orabnina je na letni ravni znašla 145.600 evrov. 
V raziskavi knjižnega trga, ki ga je opravila 
Agencija za varovanje konkurence piše, da se 
zdi knjižnicam sporna pogodbena obveznost, ki 
jo določa Ministrstvo za kulturo z določitvijo 
deleža sredstev za nakup e-knjig v slovenskem 
jeziku. Glede na to, da izposojo omogoča le 
en ponudnik, Beletrina-Biblos, je po njihovem 
mnenju sporno, da Ministrstvo za kulturo določi 
znesek, ki ga morajo knjižnice plačati naveden-
emu ponudniku. Strošek uporabnine tako po 
navedbah knjižnic znaša več kot polovico sred-
stev, ki jih Ministrstvo za kulturo letno nameni 
knjižnici za nakup e-knjig v slovenščini. 
   Pred dvema letoma je bilo objavljeno 
poročilo Občine Lendava o projektu Evropske 
prestolnice kulture 2025, v katerega so do takrat 
vložili več kot 300 tisoč evrov. Prejšnji župan 
Anton Balažek je k sodelovanju povabil iz-
kušene, predvsem pa vplivne ljudi, Mitjo Čan-
dra in Aleša Štegra, ki sta svoje delo mastno 
zaračunala. Po preteku pogodbe in zamenjavi 
lokalne oblasti v Lendavi sta januarja 2019 
Šteger in Čander odšla. Enakega projekta sta se 
nato lotila na Ptuju. Omenjeno poročilo razkri-
va še, da sta Občina Lendava in Galerija-Muzej 

Lendava v letih 2016, 2017 in 2018 sklenili šte-
vilne pogodbe z zavodom Kreativna baza, ki je 
v stoodstotni lasti zakoncev Čander. Šlo je za 
38.000 evrov. Glede na poročilo je vodja EPK 
za izvedeno sejo programskega sveta mesečno 
izstavljala občini zahtevke za izplačila vodji in 
članom programskega sveta. Vodja programs-
kega sveta Aleš Šteger je na tak način prejel 
skupaj s sejninami 13.904 evrov bruto, preos-
talih pet članov pa 7441 evrov bruto. Kljub vi-
sokim vložkom pa Lendava po odhodu Čandra 
in Štegra ni imela ne dokumenta ne smernic, na 
katerih bi lahko pripravila prijavo na razpis za 
kandidaturo, je navedeno v poročilu. Obstajal 
je le Lokalni program za kulturo 2017–2025, 
ki se posredno nanaša na EPK in za katerega 
je občina Kreativni bazi plačala 14 tisoč evrov. 
Kreativna baza je od občine Lendava v obdob-
ju, ko sta tam delovala Šteger in Čander, prejela 
76.951,84 evra. 
     Opisani način dodeljevanja javnih sredstev 
izkazuje dolgoročno in stabilno fi nanciranje 

“

Založniška 
hobotnica, 
ki se kopa 
v denarju

Simon Smole
foto: wikicommons

založbe Beletrina, ki na ta način ohranja pomem-
bno prednost pred večino drugih udeležencev 
na trgu, predvsem tistimi, ki se na razpis pred-
vidoma ne morejo prijaviti zaradi neizpoln-
jevanja pogojev ali so v podrejenem položaju 
zaradi pomanjkanja klientelističnih povezav. Iz 
podatkov JAK, ki so javno objavljeni tudi na 
njihovi spletni strani, je razvidno konstantno 
fi nanciranje določenih založb v celotnem petlet-
nem obdobju, pri čemer je največji posamezni 
prejemnik založba Beletrina. Ta ima monopo-
len položaj tudi na področju trženja e-knjig, 
pri čemer ima podporo Ministrstva za kulturo, 
knjižnice pa vsako leto ponavljajo svoje neza-
dovoljstvo. Smiselno bi bilo preučiti možnosti 
preoblikovanja razpisnih pogojev za javna sred-
stva na način, da bi bilo možno sodelovanje tudi 
manjših založb, novim pa olajšalo pridobivanje 
sredstev. Sicer bomo vsako leto priča višjim šte-
vilkam na računu založniške hobotnice, ki ima 
siamsko dvojčico v Kreativni bazi, ta je v obd-
obju 2013–2021 prejela skupno 876.056 evrov 
prihodkov od javnih plačnikov. Najpomemb-
nejše vprašanje, s kom vse sta zakonca Čander 
povezana v najpomembnejših javnih ustanovah, 
pa ostaja zaenkrat brez jasnega odgovora, a zag-
otovo v njeni zgodbi ne profi tira kultura, ampak 
predvsem določeni posamezniki.

Mitja Čander

Aleš Šteger

KULTURA



14 T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  1 7  -  2 2 .  j u l i j  2 0 2 2

Matej Jemec je bivši sekretar 
gorenjske območne organizaci-
je Zveze svobodnih sindikatov 

Slovenije. ZSSS mu je zaradi poslovnih 
razlogov odpovedala delovno razmerje 
in kot razlog navedla odgovornost za 
slabo fi nančno stanje in upad članar-
ine. Jemec velja za izjemno aktivnega 
sindikalista, ki resno jemlje sindikalni 
boj, zato je njegova odpoved razbur-
kala javnost. Po izobrazbi je pravnik, 
pred leti je prenehal z resnim igran-
jem nogometa, kot pogodbeni vojaški 
rezervist pa se je pripravljen boriti tudi 
za domovino.

Kako ste postali sindikalist?
     Sindikalist sem postal leta 2014, ko me je 
na območju ZSSS Gorenjske zaposlila takratna 
sekretarka območja, Romana Oman. Po slabih 
sedmih letih dela kot sindikalist sem uvidel, 
da so sindikati zelo pomembni. Mislim na 
sindikate, ki dejansko opravljajo svoje poslan-
stvo. To ne pomeni, da se vse breme dela zvali 
na predsednika ali izvršni odbor sindikata, am-
pak da so tudi člani pripravljeni na aktivnosti 
za zaščito svojih kolegov in sindikalnih pravic. 
Zgolj takšen sindikat je lahko resnično neod-
visen in močan.

Odpovedali so vam delovno razmerje 
kot sekretarju v gorenjski območni or-
ganizaciji ZSSS. Zakaj so se vas »zne-
bili« kot trdite vi in vaši podporniki? 
Katere konkretne očitke ste prejeli s 
strani ZSSS?
     V vsaki veliki organizaciji so ljudje, ki jim na 
prvem mestu ni poslanstvo te organizacije. Za 
mojo odpovedjo stojijo osebe, ki svoje osebne 
interese postavljajo pred interese sindikaliz-

Simon Smole
foto: osebni arhiv

INTERVJU

»»Ne verjamem tistim, ki trdi-
jo, da v njihovi organizaciji, 
sploh če gre za velik sistem, ni 
nepravilnosti.««

ma. Gre za štiri ljudi, predsednico ZSSS Lidijo 
Jerkič, generalnega sekretarja ZSSS Boštjana 
Medika, Franca Verka, predsednika sindikata 
državnih organov Slovenije (SDOS) in pred-
sednico Sindikata komunale, varovanja in 
poslovanja z nepremičninami (SKVNS) Maj-
do Marolt. Tem ljudem sem se zameril, zato je 
prišlo do odpovedi delovnega razmerja. Majda 
Marolt je podpirala mojo odpoved, ker je odkar 
sem zaposlen, torej od leta 2014, izvajala stalen 
pritisk, naj se avtonomija sindikalnega območja 
Gorenjska ukine in naj se ta vključi v območje 
Ljubljane. V začetku leta 2017 so bile volitve 
za predsednico SKVNS. Majda Marolt je bila 
takrat že na čelu tega sindikata. Prikrojiti je ho-
tela pogoje za kandidaturo na način, da bi bila 
edina kandidatka. Pogoj za kandidaturo je bilo 
večletno članstvo in pravniška izobrazba. 
     Opozoril sem, da med člani ni ravno ve-
liko pravnikov, še posebej ne takih, ki bi želeli 
kandidirati za predsednika. Organi SKVNS so 
nato pogoje za kandidaturo razširili. Konec leta 
2017 je Maroltova želela, da preneham podpi-
rati žvižgačico v Komunali Bled. Borila se je 
proti korupciji, zato sem kot sindikalist čutil 
dolžnost, da ji v tem boju stojim ob strani. Ma-
jda Marolt je aktivno podprla sindikalista, ki je 
sodeloval z direktorjem Komunale Bled in je 
nato žvižgačico odpustil. Šla je celo tako daleč, 
da je sabotirala predlog sindikalnega območja 
Gorenjska, ko smo predlagali žvižgačico za na-
grado ZSSS. Leta 2020 je bila zgodba podobna. 
Maroltova je podprla sindikalista Boštjana No-
vaka, ki je napadal žvižgača Blaža Jazbeca in 
Tomaža Lična. Pravno pomoč jim je fi nančno 
pomagal zagotoviti Ivan Gale preko Centra za 
zaščito žvižgačev. Majda Marolt žvižgačema iz 
Jesenic ni zagotovila niti pravne oziroma od-
vetniške pomoči, čeprav je šlo za člana in jima 
ta pripada. 

Spor s Francem Verkom je nastal 
junija 2020, ko je bila, na njego-
vo pobudo in lobiranje, odpušče-
na sekretarka Sindikata državnih 
organov Slovenije (SDOS) Ana 
Jakopič. Odpuščena je bila zato, ker 
ni strogo upoštevala njegovih uka-
zov. Pomagala je sindikalistom na 
terenu, ki so se borili proti nepravil-
nostim znotraj svojih organizacij. 
Jaz sem se mu zameril, ker sem v 
medijih komentiral njeno odpoved. 
Iskreno sem povedal, da je gre za 
nedopustno odpoved ene najboljših 
sindikalistk. Pomagal sem spisati 
peticijo v njeno podporo in jo šir-
iti. V bistvu sem imel še najboljši 
odnos z Boštjanom Medikom, ki 
me je na koncu odpustil. Odločno 
sem ga podprl, ko je kandidiral za 
sekretarja Sindikata delavcev pro-
meta in zvez (SDPZ). Takrat so ga 
namreč poskušali s prikrojevanjem 
pravnih pravil izločiti iz postopka 
kandidature. Po trdem boju nam je 
uspelo in lahko je kandidiral. Med 
tistimi, ki smo se najbolj izpostavi-
li v tem prizadevanju in se s tem 
zamerili mnogim na vrhu ZSSS, 
sem bil ravno jaz. Imam občutek, 
da je Boštjan Medik izvršilec, ki 
deluje po navodilih zgoraj naštetih.

- Matej Jemec, sindikalist

Ste se zamerili tudi predsednici ZSSS-
ja Lidiji Jerkič?
     Lidiji Jerkič sem se zameril že na začetku, 
ko je v svojo ožjo ekipo izvršnih sekretarjev 
med drugim izbrala Nino Štrajhar. Ta naj bi 
vodila fi nance ZSSS, kljub temu da so nanjo 
leteli očitki fi nančnih mahinacij v času, ko je 
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bila v vodstvu zahodne regije – območje Lju-
bljane, Primorske, Dolenjske in Bele Krajine. 
Med drugimi sem tudi jaz glasno protestiral 
proti njenemu imenovanju. Izgledalo je, da nam 
bo uspelo in Nina Štrajhar ne bo izvoljena, zato 
je Lidija svoj mandat vezala na izvolitev svo-
je ožje ekipe. Tako je gospa Štrajhar prevzela 
vodenje fi nanc ZSSS.

     Nadaljevalo se je spomladi leta 2020, ko 
je odpustila delavko, mlado mamico, ki je dela-
la na projektih in izobraževanju. Razlog za 
odpoved naj bi bil padec dohodka iz članarin 
zaradi epidemije. Zaman sem pozival, naj se 
ohrani zaposlitev vsaj do izteka ukrepov države 
za pomoč organizacijam, ki so utrpele velike 
izgube. Preden ji je poteklo delovno razmerje, 

je delavka doživela spontani splav. Lidija Jerkič 
sicer ni vedela, da je delavka noseča, ko je ta 
prejela odpoved. Je pa za to izvedela preden je 
delavki poteklo delovno razmerje. Kljub temu 
je ni obdržala v službi, čeprav je takrat država 
subvencionirala večino plače, če je bil delavec 
na čakanju in je podjetje ali organizacija utrpela 
večjo fi nančno izgubo. Kasneje se je sicer izka-
zalo, da ZSSS ne bi bila upravičena do pomoči 
države, toda aprila in maja tega Jerkičeva še ni 
vedela.
     Zamera je nastala tudi takrat, ko sem se 
postavil v bran Gibanju za dostojno delo in so-
cialno družbo. Gre za nevladno organizacijo, 
ki se bori proti prekarnemu delu, torej gre za 
boj, ki si ga deli z ZSSS, zato je v času pred-
sedovanja Dušana Semoliča to gibanje v stav-
bi ZSSS dobilo prostore, za katere je plačevalo 
zelo ugodno najemnino. Lidija Jerkič se je sku-
paj z nekaj posamezniki iz vodstva ZSSS, med 
drugim Nino Štrajher, odločila, da se najemnina 
trikratno zviša. Tega neprofi tna organizacija, 
za katero večinoma delajo prostovoljci, seveda 
fi nančno ni zmogla. Da bi ustavili to nerazum-
no potezo sem, skupaj še z nekaterimi iz ZSSS, 
stopil v bran Gibanju za dostojno delo in prosil 
Lidijo, da se ohrani višino zdajšnje najemnine. 
Na žalost je naša prošnja naletela na gluha uše-
sa.

Kako to, da je v delovanju ZSSS toliko 
nepravilnosti, nepotizma, šikaniranja in 
podobno?
     V svojem življenju sem od blizu spoznal 
precej velikih sistemov, od Univerze v Ljublja-
ni pa do Slovenske vojske. Povsod so številni 
posamezniki, ki res predano sledijo poslanstvu 
teh institucij. Na žalost je tudi veliko ljudi, ki 
strežejo svojim interesom, ki so velikokrat v 
nasprotju z interesi teh organizacij. Enako je 
bilo na ZSSS. Rad bi poudaril, da ne verjamem 
tistim, ki trdijo, da v njihovi organizaciji, sploh 
če gre za velik sistem, ni nepravilnosti.
     Kot rečeno, priča sem bil mnogim nepravil-
nostim in si nakopal precej sovražnikov v vod-
stvu ZSSS. Dokler je bil na čelu ZSSS Dušan 
Semolič in ljudje, ki so podpirali opozarjanje na 
nepravilnosti, sem bil deležen razumevanja in 
zaščite. To se je radikalno spremenilo leta 2017, 
ko je na čelo ZSSS prišla Lidija Jerkič. Od tedaj 
ni bilo več veliko posluha za kritiko. S strani 
vodstva ni bilo več klicanja h odgovornosti tis-
tih, ki so zagrešili nepravilnosti. V času Duša-
na Semoliča in generalnega sekretarja Milana 
Utroše so ljudje v vodstvu sindikatov dejavnos-
ti, teh je v ZSSS združenih 22, vedeli, da bodo 
v primeru »nesindikalnega ravnanja« imeli 
težave z vodstvom. Z Jerkičevo na čelu so dobili 
ti močno zaveznico, ta je sodelovala pri napadih 
na sindikaliste, ki so zasedali manj pomembne 
položaje in so, tako kot jaz, opozarjali na resne 
nepravilnosti v sindikatih.
     Kljub temu bi rad poudaril, da je ZSSS bila 
in je še vedno organizacija, ki je od osamosvo-
jitve do danes za delavske in socialne pravice 
v Sloveniji naredila največ. Še zmeraj je tam 
mnogo odličnih sindikalistov, ki so med najbol-
jšimi pri nas. Drži pa, da je stanje kritično, če so 
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Vodstvo ZSSS-ja ob tem vztraja, da 
je odpoved zakonita, in pravi, da ni 
nobene možnosti, da bi jo preklicali? 
Boste poskušali po pravni poti povrniti 
zaposlitev? Vas zakonodaja vsaj formal-
no ščiti kot sindikalista?
      Ko sem prejel odpoved, sem poskušal s po-
govori, imel sem podporo sindikatov dejavnos-
ti na ZSSS in želel sem razčistiti »primer«. Na 
žalost Boštjan Medik ni imel posluha, Lidija 
Jerkič pa se sploh ni želela sestati z nami, češ 
da gre za pristojnost Medika. Nisem imel druge 
možnosti, kot da vložim tožbo zaradi nezakonite 
odpovedi. Predvidevam, da bo postopek na prvi 
stopnji zaključen septembra 2022, ko bo kot 
priča nastopila Lidija Jerkič. Zakonodaja me ne 
ščiti, saj v okviru območne organizacije ZSSS 
nisem imel statusa sindikalnega zaupnika ali 
člana sveta delavcev. Samo ti delavski pred-
stavniki imajo zaščito pred odpovedjo zaradi 
poslovnih razlogov.

Podporo so vam izrekli mnogi sindika-
ti, Svobodni sindikat Slovenije, Sindikat 
Glosa, Sindikat poklicnega gasilstva 
Slovenije … Slednji so ob tem odpoved 
označili za nezakonito in opozorili na 
strukture v ZSSS-ju, ki načrtno zavira-
jo in onemogočajo sindikalni aktivizem. 
Lahko to izjavo pojasnite?
      Ko gre za aktivni sindikalizem, moram 
poudariti, da sem bil eden od tistih, ki je spom-
ladi 2020, ko je vlada začela sprejemati »pro-
tikoronske pakete«, vredne več 100 milijonov 
evrov davkoplačevalskega denarja, opozarjal, 
da moramo ukrepati. Jasno je bilo, da nas vla-
da ne jemlje resno, ko gre za zahteve po zaščiti 
delavcev in opozoril, da pomoč ne smejo dobiti 
podjetja, ki ne izpolnjujejo določenih pogojev. 
Dokaz, da smo imeli prav, vidimo danes, ko ve-
liko podjetij, ki so takrat dobile pomoč, izkazu-
je milijonske dobičke. Ne obstaja mehanizem, 
ki bi jih prisilili, da to pomoč vrnejo. Torej se 
je davkoplačevalski denar pretočil v privatne 
žepe. Mnogo teh podjetij je takoj po krizi, ko so 
izčrpale fi nančno pomoč, prenehalo poslovati v 
Sloveniji in se preselilo v tujino. Lidija Jerkič 
je jasno povedala, da temu nasprotuje, a razen 
nekaj novinarskih konferenc in pisem vladi in 
medijem ni bilo storjeno nič drugega. ZSSS 
pod vodstvom Lidije Jerkič ni krenil v odločen 
sindikalni boj, pa bi moral. Mnoga privatna pod-
jetja so namreč med epidemiološko krizo kovala 
dobiček iz javnega denarja, položaj delavcev pa 
se ni bistveno izboljšal. Dolg, ki je nastal kot 
posledica številnih »PKP paketov«, bodo na 
koncu plačevali delavci in ne ta podjetja.

INTERVJU

sindikalisti tarča napadov vodstva. Očitno želi-
jo, da so sindikalisti kritični le navzven, ko gre 
za dogajanje znotraj organizacije pa naj molčijo. 
Še en dokaz, da je stanje na ZSSS kritično, je 
odpoved Ani Jakopič, ki je nedvomno ena na-
jboljših sindikalistk v Sloveniji. Ni naključje, 
da je po odhodu generalnega sekretarja Milana 
Utroše zvezo zapustil Goran Lukić. Poleg njiju 
sta odšli še dve odlični mladi sindikalistki, Staša 
Pernat in Katja Gorišek. Tudi preostali odlični 
sindikalisti znotraj ZSSS imajo hude težave, ker 
so se na mojo prošnjo, ko sem dobil odpoved, 
postavili na mojo stran.

Kako komentirate izjavo zastopnika ob-
močne organizacije ZSSS-ja Gorenjska 
Boštjana Medika, da so zaznali prece-
jšen padec članarine, ki je osnovni vir 
fi nanciranja območnih organizacij, kar 
naj bi bil glavni razlog za nezadovoljst-
vo z vašim delovanjem? So torej v od-
povedi navedeni poslovni razloge? Kat-
eri?
      Drži, uraden razlog za mojo odpoved je 
občuten upad članarin in zato pravijo, da me je 
potrebno odpustiti. Do upada je dejansko priš-
lo. Boštjan Medik pa je pozabil povedati, da 
je do upada prišlo potem, ko je bil leta 2020, 
mimo volje članstva, postavljen za vodjo Ob-
močja Gorenjske ZSSS. Takrat nam je namreč 
prenehala plačevati članarino Majda Marolt, 
ki je bila z mano v sporu. Pred tem mi je gro-
zila z prenehanjem plačevanja, a je članarino še 
vplačevala. Rekel sem ji, da bom, če preneha 
s plačevanjem, njene nečednosti – torej šikan-
iranje žvižgačev in podpiranje sindikalistov, ki 
podpirajo direktorje, predvsem pa zaposlitev 
njenega sina namesto tajnice, ki jo je prisilila 
k odstopu – posredoval medijem. Ko je postal 
moj šef Boštjan Medik, se je opogumila in že 
naslednji mesec nismo prejeli 850 evrov, ki jih 
vplačuje SKVNS. Nadalje se je – kljub obljubi, 
da do tega ne bo prišlo – proračunu Območja 
Gorenjske ZSSS začelo odtegovati okoli 400 ev-
rov za Medikovo plačo. Pred njim je bila vodja 
območja Ana Jakopič, ki za svoje delo ni dobi-
la plačila, saj sem jaz neuradno opravljal veči-
no dela vodje. Tudi zaradi epidemije covid-19 
je članarina upadla za okoli 200 evrov. Njegov 
očitek, da je na Območju Gorenjske ZSSS okoli 
1500 evrov primanjkljaja na mesečni ravni, ok-
virno drži. Boštjan Medik pa je prav tako »poz-
abil« povedati, da sva mu s kolegico Mirelo Žni-
darec ponudila sanacijo primanjkljaja v višini 
1500 evrov. Našel sem namreč nove prostore, 
kjer bi z najemnino in stroški prihranili okoli 
300 evrov, znižal sem si tudi plačo za 10 ods-
totkov, kar znese okoli 300 evrov prihranka in 

Medik je pristal, da se njegovi stroški zmanjšajo 
za polovico, s čimer bi prihranili dodatnih 200 
evrov. 300 evrov na mesec bi prihranili še s tem, 
ker moram kot rezervist v slovenski vojski na 
letni ravni opraviti en mesec in teden vojaškega 
usposabljanja in službe. S tem smo primanjkljaj 
zmanjšali na 400 evrov. Preostali primanjkljaj 
bi z Mirelo odpravila tako, da bi si jaz znižal 
plačo še za 10, ona pa za 20 odstotkov. Torej 
smo Boštjanu Mediku ponudili rešitev. Dejstvo, 
da je ni hotel sprejeti, pa kaže, da pravi razlog za 
mojo odpoved tiči drugje.

Kaj je torej pravo ozadje vaše odpove-
di? So vas res odpustili, ker ste bili za 
nekatere v ZSSS preveč bojeviti v svojih 
prizadevanjih?
     Pravo ozadje moje odpovedi sem že pojasnil. 
Zameril sem se Lidiji Jerkič, Francu Verku in 
Majdi Marolt. Boštjan Medik pa je bil predvsem 
izvršitelj, ki je to vlogo – kljub najinemu pri-
jateljstvu – brez večjih zadržkov odigral. Ne bi 
rekel, da so me odpustili, ker sem bil preveč bo-
jevit, ampak zato, ker nočejo težav z nekom, ki 
si drzne jasno in glasno povedati, ko delujejo v 
nasprotju s poslanstvom sindikalizma. “

Za izjavo in pojasnitev smo pros-
ili Lidjo Jerkič, predsednico 
ZSSS, ta nam je povedala, da 
Jemec ni bil zaposlen v ZSSS, ki 
jo vodi, zato mu ni ona dala od-
povedi. Njegov delodajalec je 
bila Območna organizacija za 
Gorenjsko, ki je samostojna prav-
na oseba. O odpovedi zato ni ho-
tela dati nobenih informacij, ker 
je z njo le posredno seznanjena. 
Povedala je, da spor teče pred 
sodiščem in da še ni končan, zato 
ne želi dajati nikakršnih dodatnih 
komentarjev. O upravičenosti ali 
neupravičenosti bo razsodilo 
sodišče, vse ostalo je lahko zgolj 
osebno postavljanje na eno ali 
drugo stran, česar pa je bilo do 
sedaj preveč, je odgovorila na 
vprašanje, kakšno podporo ima 
Jemec znotraj ZSSS. 
Boštjan Medik se na prošnjo za 
komentar ni odzval.
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RAZBIJAMO TABUJE

Eva je bila stara 35 let, ko je nenačr-
tovano zanosila. Zaradi zapletov, 
ki jih je imela od najstništva, so ji 

zdravniki povedali, da ima manj kot dva 
odstotka možnosti, da bo imela otroke.   
     Njen partner je imel diagnosticirano neplod-
nost, zato sta se sprijaznila z dejstvom, da otrok 
ne bosta imela.
     Ko sta se na testu za nosečnost pokazali dve 
črtici, je bila prepričana, da je rezultat lažno 
pozitiven. Do prvega ginekološkega pregleda 
je test ponovila še več kot desetkrat. Vsi so bili 
pozitivni. Ginekologinja ji je tako v desetem 
tednu nosečnosti potrdila, da je noseča – še več, 
bila je noseča z dvojčkoma. Partner otrok ni 
želel, zato se je odločila, da ju bo imela sama.
     »Kljub temu, da se pogledi spreminjajo, ljud-
je še vedno verjamejo v neke temeljne vrednote. 
Še vedno je skoraj nesprejemljivo, da se ženska 
odloči, da bo otroke imela in vzgajala sama,« 
pove Eva. »Kako boš to zmogla? Brez moža, ki 
ti bo stal ob strani in pomagal? Sploh z dvema? 
To so bila vprašanja, ki sem jih vsakodnevno 
poslušala,« doda.

»Odkar pomnim, sem 
želela postati mama.«

»Zavedam se, da je moja odločitev egoistična. 
Zavedam se, da sta otroka najina, skupna, am-
pak enostavno nisem mogla niti razmišljati o 
tem, da bi naredila splav,« razloži Eva.
     Že od majhnega je sanjala o veliki družini, 
saj je sama edinka. Ko so ji zdravniki poveda-
li, da se to ne bo zgodilo, se ji je porušil svet. 
»Približno leto dni sem se spravljala k sebi. 
Vmes sem jemala antidepresive, ker v življenju 
brez družine, brez otrok nisem videla smisla. S 
tem se nikakor nisem želela sprijazniti, vendar 
so številke govorile svojo zgodbo. Manj kot dva 
odstotka. Na koncu sem morala sprejeti dejstvo, 

da morda nikoli ne bom mama,« pove Eva.
     Ko je videla utripajoči srci na zaslonu ul-
trazvoka, je občutila takšno srečo kot še nikoli 
prej. Domov je prišla s prvo fotografi jo, pre-
pričana, da bo partner sicer presenečen, vendar 
presrečen, tako kot ona. »Ko sem mu zvečer, ko 
sva se usedla k večerji, z nasmehom potisnila 
sliko najinih pikic čez mizo, je najprej ni želel 
niti pogledati. Potem me je povsem brez čustev 
vprašal, če sem se že pozanimala, kako bom 
to ,uredila‘. Bila sem šokirana. ,Ampak to je 
čudež!‘ sem mu rekla. On pa mi je zopet popol-
noma hladno pojasnil, da sva se odločila za 
življenje brez otrok.«
    Ko mu je povedala, da se je odločila, da 
bo otroka obdržala, sta se sporekla. Naslednji 
dan je spakirala kovčke in se preselila nazaj k 
staršem. Danes sta njena dvojčka stara leto in 
pol. Dnevi so naporni, noči še bolj, a pravi, da 
bi vse ponovila.
    »Želim si, da mi bo bivši partner nekoč odpus-
til, ker sem se za njiju odločila sama, čeprav 
se z menoj ni strinjal. In želim si, da ju bo ne-
koč pripravljen spoznati in dopustiti, da sta del 
njegovega življenja. Tudi če se to ne bo zgodilo, 
bi se še milijonkrat odločila enako, kot sem se.«

»Otrok potrebuje očeta«
    Pri prehodu iz patriarhalnih družin v sodobno 
starševstvo vlogi mame in očeta pri vzgoji posta-
jata vse bolj enakovredni. Številne raziskave so 
dokazale, da čustvena ali fi zična odsotnost oče-
ta otroka velikokrat vodi do čustvenih stisk, up-
orništva, agresivnega vedenja ali depresije.
Vendar vse to ne pomeni, da bo ob odsotnosti 
biološkega očeta otrok prikrajšan. »Spraševala 
sem se, če bo odsotnost njunega očeta pome-
nila, da bosta moja otroka prikrajšana na ka-
kršenkoli način. Vendar sem na koncu vedno 
prišla do zaključka, da je pomembno, da imata 

v življenju močan moški lik, ki jima bo te stvari 
predal – to je lahko moj brat, oče ali pa mor-
da novi partner. S tem, da bi bivšega partnerja 
prisilila v to, da ostane z nami, ne bi naredila 
nič dobrega, saj bi njegova čustvena odsotnost 
na otroka vplivala še slabše,« pojasni.

V zadnjih letih se odpira vse več debat na 
temo vzgoje in razvoja otrok, ki živijo v eno-
starševskih ali istospolno usmerjenih družinah. 
Pred nekaj tedni se je zgodil tudi velik premik, 
saj je Ustavno sodišče odločilo, da je ureditev, ki 
določa, da istospolna partnerja skupaj ne moreta 
posvojiti otroka, v neskladju z Ustavo Republike 
Slovenije. Ali bo to prineslo povsem drugačen 
pogled na vzgojo otrok in na to, kaj zares potre-
bujejo za zdrav razvoj, bo pokazala prihodnost. 
V tujini, kjer so takšni zakoni v veljavi že dlje, 
kakšnih sprememb ni zares mogoče opaziti.
     »Jaz še vedno trdno verjamem, da je za to, 
da bo otrok zrasel v zdravo, samostojno in emo-
cionalno zrelo osebo, nujna samo ljubezen. Da 
se počutijo ljubljeni in da se počutijo varni. 
Ne glede na to, katerega spola je oseba, ki jim 
ljubezen in varnost zagotavlja. In tu ne govo-
rim zgolj o starših, ampak tudi o stricih, tetah, 
starih starših, prijateljicah in prijateljih staršev, 
o novih partnerjih. Več kot ima otrok ob sebi 
oseb, ki ga imajo rade, bolje je zanj,« zaključi 
Eva. 

Otroci potrebujejo ljubezen in 
varnost, ne pa očeta in mame

Petra Znoj
foto: pxhere

“
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veliko zadovoljstvo čisto fajn prijel. V zgodnjih 
letih odkrivanja in ustvarjanja tega novega umet-
niškega kontinenta, smo na njem živeli sami 
kreativci, ki nas je gnala želja po ustvarjanju in 
vzvišeno poslanstvo kreiranja smisla. Ali – če 
povzamem naš avantgardistični etos – umetniki 
smo prenašalci virusa svobode. 
      Po nekaj letih mirnega in naivnega delovanja 
sta bili spletna in kasnejša digitalna umetnost 
vsrkani v umetnostni sistem, kar je pomenilo di-
alog in niti najmanj romantičnih kompromisov 
s tako imenovanim drugim ešalonom – umet-
niško stroko, birokracijo in administracijo. Zelo 
kmalu potem, se je digitalna umetnost znašla na 
radarju komercialnih galerij in treba se je bilo 
naučiti tudi jezika in kulture trgovcev z umet-
nostjo. Tudi to smo nekateri nekako preživeli, 
ampak potem se je pojavil kripto.
    Tako kot vsaka umetnost, ki sloni na neki 
medijski tehnologiji (na primer književnost, 
glasba, fi lm, fotografi ja, takšne malenkosti), ima 
tudi digitalna umetnost medijske posebnosti in 
naša je v komplikacijah s kopiranjem. Za raz-
liko od slikarstva ali fotografi je, kjer vemo, kaj 
pomeni original in ga znamo ločiti od mehanske 
reprodukcije, pri digitalni umetnosti nimamo 
tako jasne, ponarodele in samoumevne logike. 
Umetnikom se je to zdelo v redu in tudi dobra 
centralna tema nekaj pomembnih del, a to je tr-
govce postavilo v neroden položaj. Da bi nekaj 
prodali, so morali zagotavljati avtentičnost. Vsa 
ta leta je veljalo, da ko prodaš digitalno umetni-

DRUŽBA

Kako preživeti NFT 

Vuk Ćosić
foto:pixabay

Za razliko od slikarstva 
ali fotografi je pri digi-
talni umetnosti nimamo 
tako jasne, ponarodele 
in samoumevne logike.

Svojčas, ko so se nad nas spravili družbeni 
mediji, me je zabavala primerjava z muz-
ikali. To so tisti stari fi lmi, v katerih ju-

nak med sprehodom s punco kar naenkrat prhne 
v petje (burst into singing). No, Facebook in 
podobni projekti so pripeljali družbo do tega, da 
je ljudem povsem normalno sredi najbolj intim-
nega pogovora s prijateljem prhniti v marketing. 
Zdaj, ko gledam kriptosvet, se zdi, da je normal-
izirano prhniti v fi nančno prevaro. 

Najprej kripto 
NFT-ji so zapeljevalno krilo kriptovalut. Zato 
začnimo z res hitrim in rahlo površnim kontek-
stualnim uvodom: Pred petnajstimi leti je zaenk-
rat še neidentifi cirani posameznik ali kolektiv z 
imenom Satoshi Nakamoto namaštal in postavil 
sistem Bitcoina, prve kriptovalute. Ravno v 
trenutku velikega zloma globalnega bančnega 
sistema 2008 je Bitcoin ponudil na videz ele-
gantno rešitev za izogib boleznim klasičnega 
bančništva. Namesto zaupanja v centralne ban-
ke in njihove medsebojne protokole ter večsto-
letne izkušnje s hendlanjem ljudi in denarja je 
koncept kriptovalut ponudil laboratorijsko de-
lujoč sistem globalnega nezaupanja, v katerem 
je vse delovanje bank preneseno v računalniške 
protokole. 
     Zadeva je sprva bila zanimiva marginalnim 
računalniškim entuziastom, ideološkim lib-
ertarcem in fi nančnim avanturistom, sčasoma 
pa je zaradi možnosti anonimnega poslovan-
ja postala predvsem udobna za mednarodni 
kriminal. V dejanski, merljivi realnosti se je 
izkazalo, da je vsa logika delovanja Bitcoina in 
drugih kriptovalut najbolj podobna klasični pi-
ramidni shemi, ali njeni bolj sodobni različici 
multi-level marketingu. Sistem kriptovalut se po 
vseh indicih sodeč v celoti zanaša na to, da se 
za vsakim investitorjem mora pojaviti naslednji, 
ki je še bolj neumen in bo nasedel ter zatopil 
življenjske prihranke. Da bi torej shema delova-
la, mora nenehno rasti in vase vsrkavati nove in 
nove kohorte kockarjev, ki jih bo hipnotizirala 
zgodba o bodočih milijonih. Ker je to načelo, 
na katerem v našem ljubem kapitalizmu deluje 
tudi veliko legalnih družbenih podsistemov, so 

mediji novost veselo podprli in izdatno pomaga-
li napihniti ta veseli balon hitrega bogatenja.

      Kot implicirano – med ustvarjanjem globalnega 
sistema je prišlo do določenih odstopanj od ide-
ala. Prav tako se je izkazalo, da se z večanjem 

števila uporabnikov zaradi nekaj nedorečenih 
in nedomišljenih malenkosti pojavljajo kolos-
alni »komunalni« problemi, s katerimi se v teh 
petnajstih letih zgodovine nihče ni uspešno spo-
prijel. Posledice so resna energijska potratnost 
(če koga zanima okolje), razširjeno nagnjenje 
k več vrstam prevar (če koga zanima zakon) 
in pospešena fi nancializacija (če koga zanima 
družba).

Digitalna umetnost rodi NFT
Priznam, sem digitalni umetnik. Že petindva-
jset let bolj ali manj pridno delam fajle in na-
jprej s svojo generacijo, zdaj pa z že več novimi, 
soustvarjam in konsolidiram globalni diskurz o 
razširjenem pojmu umetnosti, ki se je na moje 

Šnelkurs o NFT, ki vam utegne rešiti duševni mir in denarnico. Samopomoč za samo-
zaposlene samoumetnike in njihove samoprijatelje. 
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“

no, podpišeš pogodbo ali certifi kat in novi last-
nik s tem dokazuje ekskluzivno lastništvo nad 
tvojim spletnim mestom, ki ga sicer vsak lah-
ko obišče ali celo kopira. Tako smo se zmenili, 
sistem je deloval, ampak ni bil optimalen. 
    Nato je leta 2014 naš dragi prijatelj Kevin 
McCoy – v veliki želji, da bi eksperimentiral z 
možnostmi certifi ciranja digitalnega originala – 
prišel na misel, da digitalno umetnino poveže 
z blockchainom oziroma tehnologijo, na kateri 
slonijo kriptovalute. Zadeva je bila dobro izpel-
jana in metoda je bila rojena. Zadeva je v nadal-
jevanju preskočila v svet iger in nastalo je nekaj 
zelo viralnih NFT-jev, vezanih na Ethereum, ki 
je programerjem dopuščal več kot Bitcoin. Ta 
kombinacija bazične tehnične izvedljivosti in 
tržne viralnosti ni mogla dolgo ostati neopaže-
na in z malo pomoči je bil NFT pripravljen za 
mainstream.

NFT manija
Kljub velikim besedam o globalnem boju proti 
imperijem Facebooka, Googla in Appla, se je 
»decentralizirani« novi internet – ljubkovalno 
poimenovan »web3« – v svoji dejanski strukturi 
izkazal za enako centralizirano igro med nekaj 
dominantnimi, novimi akterji. To pa nikakor 
niso ljudje, ki jih žene želja po kreiranju in vz-
višeno poslanstvo kreiranja smisla. 
     Uspešen preskok NFT eksperimenta v main-
stream je rezultat združenih oportunizmov krip-
to scene in uveljavljenih avkcijskih hiš, ki so z 

neverjetno visokimi cenami validirale novi trg.  
Četudi je bilo dokaj kmalu objavljeno, da je 
bila velika večina prvih in zelo velikih prodaj 
pravzaprav zgolj zamaskirano notranje trgovan-
je, kjer so lastniki kriptoborz prelivali denar iz 
enega na drug svoj račun, to ni ustavilo kotal-
jenja snežne kepe. V ekstremno kratkem času 
svet je bil bogatejši za veliko spletnih platform 
za trgovanje z NFT-ji. Nadaljevalo se je kot v 
učbeniku: Po eni strani so bili mnogi kripto 
špekulanti, ki so sedeli na debelih denarnicah, 
motivirani, da dodatno oplodijo in pomnožijo 
svoj kriptokapital, po drugi pa je medijsko glo-
rifi ciranje velikih zneskov primamilo navadne, 
ne-kripto špekulante, da svoj stvarni denar pret-
vorijo v kriptovalute in sami skočijo na vlak as-
tronomskih donosov. To je dvigovalo vrednost 
kriptovalut, prvi in drugi val investitorjev sta 
profi tirala. Eh.
     Žal se je v to past ujel tudi svet digitalne umet-
nosti. Veliko umetnikov je naivno ponotranjilo 
emancipatorno NFT retoriko o končno osvoje-
ni svobodi ustvarjanja in pristalo na plačevanje 
zasoljenih vstopnin v borze. Zelo mali procent 
del je bil prodan za dostojne zneske, večina pa 
sploh ni pokrila vhodnih stroškov. Potem je tu 
patologija samih del. Zgodnje NFT eksperi-
mente so pognali kripto navdušenci, nekateri 
med njimi čisto spodobni geniji programiranja, 
ki pa so tipično zaprti v nek estetski univerzum 
znanstvenofantastičnih ilustracij. No, v žel-
ji ugajati okusu zbirateljev, so bile borze NFT 

umetnin že od samega začetka tragično zaz-
namovane z rotirajočimi logotipi kriptovalut, 
utripajočimi portreti Elona Muska (ta je res za v 
Haag) in fl uorescentnimi podobami iz računal-
niških iger. Nič nimam proti takšni estetiki, celo 
nasprotno, ampak žal to ni niti približno ključen 
predstavnik digitalne umetnosti. Mediji in jav-
nost pa so videli samo to. 

In kaj bomo zdaj
V trenutku tipkanja tega besedila se NFT trg 
drastično krči in kriptovalute strmo padajo, am-
pak se je izrazito ne-fer naslajati nad agonijo 
milijonov ljudi, ki so jih v avanturo potegnili es-
tradni zvezdniki in njihovi dilerji. Če imate pri-
jatelja, ki je nasedel, bodite solidarni in pozor-
ni, ter se zavedajte, da pri žrtvah prevar obstaja 
močan psihološki mehanizem, ki jim prepreču-
je, da priznajo lastno naivnost. Nekako tako kot 
pri Trumpovih volivcih.
     NFT ima kot programerska rešitev problema 
certifi ciranja avtentičnosti digitalne umetnosti 
svojo prihodnost točno tam, kjer se pojavlja po-
treba, in to je interno delovanje trga umetnosti. 
Ta trg ni lep in njegov glavni učinek je, da redu-
cira umetnost na dekoriranje bivališč premožnih 
ter na spekulativno prelivanje premoženja. Pa 
brez skrbi, kapitalizem bo preživel in še naprej 
bomo merili kvaliteto življenja z metri jaht.
Esejev in videoposnetkov o NFT je seveda 
ogromno. Kot startno točko priporočam Molly 
White in njen Web3 is Doing Great. 
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lista, kopijo najemne pogodbe, izpis bančnega 
računa, podatke o družinskih članih in še bi se 
našlo. Potem je ta ista uradna oseba te iste up-
ravne enote pregledala potni list in seštela dneve 
prisotnosti v Sloveniji. Po dnevih. V zadnjih pol 
leta. Na koncu je ta uradna oseba te upravne 
enote odločila, da »po skrbni presoji dokazov 
navedeni naslov ne predstavlja središča njego-
vih življenjskih interesov,« torej praktično nima 
stalnega prebivališča v Sloveniji na tem naslovu.   
Naj še enkrat jasno poudarimo: Naš uporabnik 
na tem naslovu živi že leta. Občasno gre v BiH 
in ni noben kriminalec. Je starejša brezposelna 
oseba, ki iz dneva v dan živi z nizkimi prejemki, 
opravil je tudi izpit iz slovenskega jezika. 
     Odločba Upravne enote je bila izdana pred 
nekaj dnevi. Celoten uradni postopek nadzora 
našega uporabnika (ki nas je pred dnevi tudi kli-
cal, ker za konec tedna ni upal iti v BiH in ni 
vedel, kaj naj naredi) je trajal dobrega pol leta. 
Medtem je Marinblu po vseh teh letih uradnih 
opominov, opozoril, ovadb, prijav, nadzorov, na-
dzorov še vedno aktiven. 
    Za birokrate so torej prioritete jasne. Z 
ognjem in mečem (in pokvarjenim printerjem) 
v terenski boj (in občasno kavico) za izplačilo 
regresa. Pogumno. Skriti se v birokratske jarke, 
ko je treba zapisati kakšen bolj konkreten ukrep 
oziroma sankcijo, kot je recimo prepoved oprav-
ljanja dejavnosti. Strahopetno. A ni skrbi. Zato 
pa je tukaj naš »fi ktivni« uporabnik, nad katerim 
se potem birokrat znese s celim razpoložljivim 
represivnim aparatom (predvidevam, da temu 
birokratu printer dela). 
    Čestitamo, uradne osebe, ubranili ste sistem. 
Ubranili ste ga najgrših zgodb, zato da lahko 
na našem uporabniku [Delavske svetovalnice] 
rečete da deluje. 

di in živali ali za nastanek škode v naravnem 
oziroma življenjskem okolju in na premoženju.«
      Ko gre torej za praktično rutinsko preverjan-
je regresa, se terensko vpne celotna ekipa inš-
pektorata za delo. Pohvale vredno. Ko pa gre za 
verižno kršenje cele vrste delovne zakonodaje, 
pa se isti inšpektorat kar naenkrat skrči v pre-
strašenega birokrata, ki se boji svojih pooblastil. 
In tako še dandanes tako podjetje Marinblu kot 
podjetje Selea nista vpisana v register podjetij 
z negativnimi referencami na Zavodu RS za 
zaposlovanje, kar praktično pomeni, da lahko v 
tem trenutku Zavod RS za zaposlovanje napoti 
brezposelno osebo na delo v eno od omenjenih 
podjetij. Če bi to brezposelna oseba zavrnila, bi 
lahko bila zaradi tega celo sankcionirana.
    Medtem je na drugem koncu Slovenije v 
začetku leta proti našemu uporabniku drug 
birokrat, tokrat na upravni enoti, uvedel post-
opek ugotavljanja stalnega prebivališča, ker so 
»prejeli obvestilo, da imenovani ne prebiva na 
naslovu prijavljenega stalnega prebivališča.« 
Birokrat, pardon, »uradna oseba« na Upravni 
enoti je šla v zelo intenzivno akcijo preverjanja. 
Za začetek je preverila vse razpoložljive uradne 
registre, da je videla, kdo vse je prijavljen na 
tem naslovu, kdo je lastnik nepremičnine in 
koliko ljudi živi na tem naslovu. Potem je kon-
taktirala pristojni center za socialno delo, da 
od njih pridobi vse podatke o tej osebi in raz-
pisala ustno obravnavo na upravni enoti. Nato 
je ta ista uradna oseba na isti upravni enoti v 
preverjanje »dejanskega prebivanja« vpregla še 
Policijo, da zberejo »terenske informacije«, ki 
je večkrat opravila kontrolo na naslovu strank-
inega bivanja. Za tem je ta ista uradna oseba te 
iste upravne enote od našega uporabnika pisno 
zahtevala vrsto dokumentacije: kopijo potnega 

Goran Lukić
ilustracija: Jernej Žumer

“

Pred nekaj dnevi je Inšpektorat za 
delo objavil sporočilo za javnost, 
v katerem piše, da v letošnjem 

letu nadaljuje tako z rednim kot usmer-
jenim nadzorom pri delodajalcih glede 
izplačila regresa za letni dopust, pri 
katerem obravnavajo prejete prijave 
in izhajajo tudi iz podatkov Finančne 
uprave RS o delodajalcih, ki niso oddali 
obrazca iREK za izplačilo regresa za 
letni dopust v letu 2022. 
    Inšpektorji so tako v letošnjem letu glede 
izplačila regresa za letni dopust opravili 479 na-
dzorov. Po lastnih besedah so do sedaj ugotovili 
več kot 100 različnih kršitev. Pohvale vredno. 
Ni kaj. Inšpektorji za delo so šli na teren. 
     Pa poglejmo, kako ta teren izgleda v praksi. 
Kolega, ki ima doma manjši gostinski objekt, mi 
je razložil potek. Obisk inšpektorice je bil dokaj 
prijateljski, saj se inšpektorica osebno pozna z 
njegovo mamo. Po njunem začetnem sprošče-
nem pogovoru je sledila izmenjava papirjev; 
obrazec iREK, bančni izpiski, plačne liste, na-
kar je sledilo pisanje zapisnika. Gospe inšpek-
torici ni delal prenosni printer, zato je prosila 
njegovo mamo, naj poslika zapisnik. In to je to. 
Celoten postopek je trajal med 10 in 15 minut. 
Sedaj pa vprašanje: Ali se res mora za nadzor 
nad izplačevanjem regresa terensko vpreči inš-
pektorje za delo po celi Sloveniji, če se pa to 
vse lahko dandanes preveri po elektronski poti, 
s pomočjo nekaj podatkovnih baz? 
     Vse to se še posebej sprašujem v luči zgod-
be o izkoriščanju delavk in delavcev v podjetjih 
Marinblu in Selea. Pri vsem izkoriščanju, za ka-
terega ve že praktično celotna slovenska javnost, 
inšpektor za delo ni izdal prepovedne odločbe 
za opravljanje dejavnosti podjetja. In tako so 
delavke in delavci v podjetju Marinblu oziroma 
Selea delali naprej. In tako so včasih delali tudi 
po več kot 20 ur in se je zgodila poškodba pri 
delu. Ja, poškodba pri delu, ki se ne bi zgodila, 
če bi inšpektor za delo podjetju izdal prepoved-
no odločbo za opravljanje dejavnosti. Potem pa 
v Državnem zboru poslušam tisti stavek »to ni 
tako enostavno«. Ja, pa je. Pa saj glavni inšpek-
tor to ve. Pa saj ve za 34. člen Zakona o inšpek-
cijskem nadzoru, ki pravi naslednje: »Inšpektor 
prepove opravljanje dejavnosti oziroma zaseže 
predmete ali dokumentacijo, ki jih zavezanec 
uporablja za kršitve ali so s kršitvami nastali, 
ne da bi prej določil rok za odpravo nepravil-
nosti, če je to potrebno, da bi se odvrnila nep-
osredna nevarnost za življenje ali zdravje lju-

Čestitamo!
KOLUMNA
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godb za nič ur«. Te podjetjem omogočajo, da 
se izognejo zaposlitvi s polnim ali skrajšanim 
delovnim časom. Povedano drugače, podjetju ni 
potrebno sklepati pogodb o zaposlitvi, delavce 
lahko zaposlijo kar preko SMS sporočila dan 
prej, v katerem naj bi navedli pričakovano šte-
vilo delovnih ur, ki so na voljo – lahko gre za 
osem ur ali za samo dve ali pa je delavec ob 
prihodu na lokacijo, kjer bo potekalo delo, za-
vrnjen. Od leta 2011 se je štiri petine vseh po-
gajanj o plačah na ravni podjetij odvijalo brez 
legitimnih predstavnikov delavcev. Če delavci 
želijo ustanoviti sindikat, ki se bo pogajal za 
višje plače in izboljšanje pogojev dela v podjet-
ju, mora članstvo presegati 50 odstotkov vseh 
zaposlenih v tem podjetju. Veliki trgovci na 
drobno v Romuniji zaposlujejo več kot 15.000 
ljudi. Delavci imajo po sprejeti zakonodaji tudi 
manj nadzora nad zadolžitvami delavnega mes-
ta. Pogodbe, ki določajo zahteve delovnega mes-
ta, se končajo s stavkom »in vse druge naloge, 
ki jih določi vodja«, kar pomeni, da ne moreš 
zavrniti neustreznih in včasih nevarnih delavnih 
nalog.
      Predstavniki sindikatov menijo, da so Romu-
nijo tuji investitorji ob podpori Trojke uporabili 
kot poskusnega zajčka za radikalno decentral-
izacijo kolektivnih pogajanj in s tem oslabili 
delavsko samoorganiziranje. Romunski model 
se je »uspešno« izvozil v druge države srednje 
in vzhodne Evrope.
     Glavne značilnosti tega modela so, da vla-
da dopušča, da kapital zadržuje plače delavk in 
delavcev na čim nižji ravni in zaostruje splošne 
delovne pogoje, kot so nestandardne zaposlitve, 
podaljševanje delovnega tedna, pospeševan-
je delovnega ritma, ob tem pa slabi vse oblike 
delavskega organiziranja v imenu bodočega 
gospodarskega razcveta, ki nikoli ne pride.“

Romunija je z vstopom v Evropsko 
unijo leta 2007 izpolnila eno 
svojih glavnih strateških pred-

nostnih nalog. Po razpadu sovjetske-
ga bloka je ostala z industrijskimi in 
proizvodnimi zmogljivostmi, ki niso us-
trezale razmeram in potrebam države. 
    V letu 2021 je Romunija največ izvažala el-
ektrično in elektronsko opremo, vozila, strojno 
opremo, žita ter železo in jeklo. Vsaj formal-
no je Romunija na začetku postsocialistične 
poti ohranila dediščino delavskih pravic, celo 
v ustavo je zapisala pravico, da se »državljani 
lahko svobodno združujejo v politične stranke, 
sindikate, združenja delodajalcev in druge ob-
like združevanja.« 
      Zveni kot zgodba o uspehu. Država iz nekdan-
jega komunističnega bloka se je hitro preobra-
zila v liberalno demokracijo z delujočim trgom, 
a ohranila visoko stopnjo sindikalne organizira-
nosti. Natančnejša analiza pokaže drugačno 
podobo države. Raziskovalci ocenjujejo, da več 
kot 40 odstotkov delavcev v Romuniji prejema 
minimalno plačo, če v številke vključimo nefor-
malna delovna mesta. Medtem podatki romun-
ske vlade govorijo, da je približno 30 odstotkov 
vseh delovnih pogodb sklenjenih za minimalno 
plačo ali manj. V Nemčiji je takšnih pogodb 9 
odstotkov. Minimalna bruto mesečna plača se 
je v januarju 2022 prvič občutneje dvignila in 
sicer na skromnih 515,26 evra. Eden ključnih 
razlogov, da je Romunija postala država poceni 
in fl eksibilne delovne sile, je tudi zakonodaja, ki 
otežuje nastanek sindikatov. 
    Romunijo je tako kot večino držav močno 
prizadela fi nančna kriza leta 2008. Obupano je 
iskala svež dotok denarja, zato je marca 2009 
sprejela postavljene pogoje, da bi prejela paketa 
pomoči v vrednosti 20 milijard evrov. Posojilo-
dajalci so bili Mednarodni denarni sklad (IMF), 

Simon Smole
foto:wikicommons

Evropska komisija, Svetovna banka in Evropska 
banka za obnovo in razvoj. Največjo vsoto je na-
menil IMF in sicer 13 milijard evrov. Seveda ni 
šlo za dobrodelnost. Denar je prišel pod pogo-
jem, da Romunija deregulira trg dela.   Na poga-
janjih o fi nančni pomoči je sodeloval generalni 
sekretar sindikata Cartel Alfa Petru Dandea. 
Kasneje je povedal, da sta si Evropska komisija 
in IMF močno prizadevata za sprejem zakonov, 
ki bi povečali prožnost trga dela. 
     Romunski voditelji so se izognili javni raz-
pravi, predstavnik sindikatov pa je lahko le 
nemočno gledal, kako vlada zavrača predloge, 
češ da rešuje romunsko gospodarstvo. Jalov-
ost sindikatov in neuspešen pritisk na vlado 
sta tudi posledica padca sindikalnega članstva, 
ki je s približno 90 odstotkov leta 1991 padlo 
na 20 odstotkov.   Romunska oblast je torej v 
zameno za posojilo sprejela za zaposlene uniču-
jočo zakonodajo, ki z manjšimi popravki vel-
ja še danes. Iz starega zakona o delu so črtali 
sklenjeno pogodbo med delodajalci in državo. 
Ta pogodba je vsebovala plačno lestvico, ki je 
podjetja zavezovala, da pri izračunu plače up-
oštevajo raven izobrazbe, poklicne sposobnosti 
in izkušnje delavca. Ko je bila ta zaščita od-
stranjena, so morali delodajalci izpolnjevati le 
eno obveznost: izplačilo minimalne plače. Kas-
neje se je izkazalo, da so za to potezo romunske 
oblasti stali predvsem lobisti multinacionalk. Po 
besedah Petruja Dandee in drugih sindikalnih 
voditeljev so glavne korporativne lobistične 
skupine v Romuniji, Svet tujih vlagateljev in 
Ameriška gospodarska zbornica neusmiljeno 
lobirale za prožnejši trg dela že od leta 2002, 
torej precej pred fi nančnim zlomom.
     Sindikati že nekaj časa poskušajo spremen-
iti zakon, ki omogoča kratkoročno najeman-
je delavcev, zlasti je problematičen razmah 
začasnih pogodb o delu in tako imenovanih »po-

Romunski 
recept za 

omrtvičenje 
sindikatov

PO SVETU
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Izidor Barši

Šrilanškim protestnikom, ki so že 
mesece zahtevali odstop predsednika 
Gotabaje Radžapakse, je prekipelo. 

Radžapaksa in njegovi sorodniki so v dobrih 
petnajstih letih državo spremenili v svoje 
družinsko podjetje, njegova vlada, v kat-
eri sta njegova starejša brata zasedala mes-
ti fi nančnega ministra ter premiera, pa jo je 
nato pripeljala do popolnega ekonomskega 
propada. Povrhu pa se je Radžapaksa na vse 
načine oklepal svojega stolčka do zadnjega 
trenutka, ko je moral pobegniti pred gnev-
om desettisočih protestnikov, ki so 9. julija 
vdrli v njegovo rezidenco v glavnem mestu 
Kolombo.
    Družina Radžapaksa je državno oblast 
ponovno dobila s predsedniškimi volitvami 
leta 2019, nato pa jo utrdila še na parlam-
entarnih volitvah leto kasneje, ko je koali-
cija pod vodstvom njihove stranke Podujana 
Peramuna (SLPP) osvojila kar 145 od 225 
sedežev v parlamentu. Premier je postal Go-
tabajin starejši brat Mahinda Radžapaksa. 
     Družina sicer pripada singalski večini, ki 
sestavlja 75 odstotkov prebivalstva, je večins-
ko budistična ter v največji meri obvladu-
je državni aparat in centre moči v državi. 
Prepričljiva zmaga SLPP na predsedniških 
in parlamentarnih volitvah je temeljila na 
sistematičnem gojenju singalskega nacional-
izma, slikanju zunanjih in notranjih groženj 
singalski kulturi ter na obljubi o močni vo-
jaški vladavini reda in miru. Le nekaj mese-
cev pred predsedniškimi volitvami se je v 
Kolombu namreč zgodil teroristični napad 
skrajnih islamistov, ki je zahteval 268 živl-
jenj. Radžapaksa in njegovi privrženci so 
predhodni vladi tako očitali ogrožanje na-
cionalne varnosti tudi na podlagi tega, da je 
ta sledila resoluciji Združenih narodov, ki je 
predvidevala ustanovitev Urada za pogrešane 
osebe, ki bi služil predvsem Tamilcem, kat-
erih sorodniki so izginili v času vojaških op-
eracij proti njim.
     Utrditev oblasti je vodila v še večjo mil-
itarizacijo že tako militarizirane družbe. 
Jacobin poroča, da je Radžapaksa na ključ-
na mesta v državni upravi postavil nekdan-
je generale, ki so naenkrat imeli nadzor nad 
carino, pristanišči, odpravo revščine in celo 
odzivom na pandemijo. Letni vladni načrt 
2022 je vojski namenil 12,3 odstotka celotne 
državne porabe, pri čemer je v primerjavi z 
drugimi državami pred Šrilanko le še Izrael.   
Za Izraelom se Šrilanka v globalnem meri-
lu znajde z 1,46 odstotka celotne populaci-
je, ki so pripadniki vojske. Poleg vojske je 
Radžapaksa povečal tudi pristojnosti in moč 
predsednika ter oslabil še nekatere zadnje 
demokratične varovalke. Vse to je botrova-
lo upravičenim ocenam, da šrilanška družba 
drvi v avtoritarizem. 

Osamljen Afganistan
Khost – Notranji minister talibanske vlade Sirajud-
din Haqqani je svetovne voditelje pozval k diplo-
matskem prepoznavanju Afganistana, talibanske 
države namreč ni priznala niti ena država. Medn-
arodna skupnost od talibanov zahteva upoštevan-
je človekovih in pravic žensk. Haqqani je pozval 
ZDA, naj odmrzne premoženje Afganistana v za-
hodnih bankah, v zameno pa ponudil varnostna 
zagotovila. DPA, NB

Severna Makedonija končno na poti v EU 
Sofi ja – Državi sta v nedeljo podpisali sporazum, 
ki odpravlja bolgarsko blokado Skopja na poti v 
EU. Sporazum naj bi odpravil nestrinjanja glede 
skupne zgodovine in bolgarske etnične manjšine 
v Severni Makedoniji, ki so bili temelj večletnega 
spora. DPA, NB

Proti višjim davkom na Madžarskem
Budimpešta – Minuli vikend je več tisoč ljudi pro-
testiralo proti varčevalnim ukrepom in spremem-
bam davčne zakonodaje, ki je med drugim najbolj 
prizadela samozaposlene. Ljudi je na ulice pozval 
tudi vodja opozicije Peter Marki Zay, ki mu na 
aprilskih volitvah ni uspelo spodnesti premierja 
Viktorja Orbana. DPA, NB

Proti deportacijam v Angliji
London – V več mestih so se zbrali protestniki, ki 
nasprotujejo vladnemu dogovoru, po katerem bi 
migrante, ki so v Veliko Britanijo prišli nelegal-
no, poslali v Ruando. Protestnike podpira tudi 11 
sindikatov, med drugim sindikat mejnih enot PCS. 
Prvo deportacijo, načrtovano v juniju, so preprečile 
pravne pritožbe migrantov oziroma nevladnih or-
ganizacij. Da se bodo dogovora med državama 
držali, so potrdili vsi konservativni kandidati za 
novega premierja. DPA, NB

Biden ustavil stavko železničarjev
Washington – Predsednik Joe Biden je z ustano-
vitvijo posebnega odbora za zdaj ustavil stavko 
100.000 železničarjev, ki jih med drugim pesti 
70-urni delovnik, obvezna stalna pripravljenost na 
delo ter infl acija. Medtem ko železničarska podjet-
ja poslujejo z dobičkom, so delavci že tri leta brez 
kolektivne pogodbe. Ustanovitev odbora so sicer 
predlagali sindikati. WSWS, NB

Nemčija: Javni prevoz se splača
Berlin – Greenpeace je v študiji začasnega znižanja 
cen javnega prevoza (9 evrov za mesečno vozovni-
co), ki velja do konca avgusta, ugotovil, da bi trajno 
znižanje cen ublažilo težave z višanjem cen goriv 
ter zelo pripomoglo k zmanjšanju onesnaževanja. 
Izračunali so, da bi gospodinjstva z redno uporabo 
javnega prevoza (napram uporabi avtomobila) na 
mesec privarčevala tudi od 200 do 470 evrov. DPA, 
NB

Shod neonacistov preprečen
Mainz – Okoli tri tisoč prebivalcev nemškega mes-
ta je skupaj s sindikati, cerkvenimi, antifašističnimi 
in drugimi organizacijami minulo soboto prepreči-
lo shod neonacistične skupine NSP. Člani skupine 
so vzklikali sporočila kot »Mainz je nacistično 
mesto«, njihov »marš« pa so preprečili tudi s po-
močjo policije. DPA, NB

PO SVETU

      A gnev, pred katerim je v zadnjem tre-
nutku pobegnil Radžapaksa, ni le posledi-
ca zadnjih treh let, temveč že več kot 15 let 
trajajoče politične premoči njegove celotne 
družine. Šest bratov že od konca 90. let zase-
da ključne pozicije v državi, pri čemer je na 
različnih mestih zaposleno še okoli 70 članov 
družine. Mahinda Radžapaksa je bil na pred-
sedniško mesto izvoljen leta 2005 in po tem 
zmagal še dva mandata do poraza leta 2015. 
To obdobje je zaznamovalo predvsem krvavo 
zatrtje Tamilskih tigrov (LTTE) leta 2009. 
V vojaški akciji, ki je trajala več mesecev, 
je bilo po ocenah Združenih narodov ubitih 
40.000, pogrešanih pa je 146.000 civilistov. 
Na šrilanško vojsko leti nešteto očitkov o 
storjenih vojnih zločinih, ki pa do danes niso 
bili natančno preiskani. Singalska večina in 
večji del mednarodne skupnosti ta dogodek 
danes razume kot zaključek 25-letne državl-
janske vojne in zmago nad teroristično orga-
nizacijo, medtem ko ga Tamilci razumejo kot 
genocid in poraz njihovega osvobodilnega 
gibanja. 
       Kot sekretar na ministrstvu za obrambo 
in infrastrukturo je bil Gotabaja Radžapak-
sa ta, ki je na vladni strani vodil vojaško 
akcijo proti Tamilskim tigrom. Prav tu se je 
vzpostavil kot močna fi gura singalskega na-
cionalizma ter reda v državi. A trije predsed-
niški mandati njegovega brata so bili prepre-
deni s korupcijo in klientelizmom, pogosti pa 
so bili tudi umori ali izginotja novinarjev ter 
disidentov. V preiskavah, ki so potekale pod 
novo oblastjo, se je leta 2017 izkazalo, da je 
prav Gotabaja vodil neuradni vojaški oddelek 
zunaj neposrednega poveljstva vojske, ki je 
služil za umore nasprotnikov in novinarjev. 
Slednjih naj bi tako v tem času bilo umor-
jenih kar 17. 
     Zgodovinski kontekst vzpona dinastije 
Radžapaksa na krilih z budizmom povezane-
ga singalskega nacionalizma pa je treba razu-
meti v kolonialnem in postkolonialnem kon-
tekstu. Šrilanka je bila do leta 1948 britanska 
kolonija, imenovana Cejlon. Britanci so nje-
no gospodarstvo podredili izvozu določenih 
dobrin, kot so kava, čaj, sladkor in začimbe, 
pri tem pa so na višje pozicije v lokalni up-
ravi nastavili Tamilce. Po osamosvojitvi je 
gospodarska infrastruktura ostala enaka, to-
rej narejena za monokulturno kmetijstvo ter 
namenjena izvozu, zato ni nikoli prišlo do di-
verzifi kacije kmetijske produkcije. Na ravni 
družbene organizacije pa so oblast prevzeli 
Singalci, ki so prej imeli občutek, da jim ne 
vladajo le Britanci, ampak tudi Tamilci. Na 
tej podlagi občutka ogroženosti so gradili 
svoj nacionalizem, ki je večkrat rezultiral v 
krvavih pogromih nad Tamilci, navsezadnje 
pa je še vedno služil kot vir politične moči za 
družino Radžapaksa.“

Zapuščina šrilanške 
dinastije Radžapaksa
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turne pobude še kako pomembne za ozaveščanje državljanov in mladine, 
se je v javnem nagovoru strinjal tudi Mattarella. Leto 2022 je namreč tudi 
leto smrti Letizie Battaglia, slavne fotografi nje, ki je svojo rodno Sicilijo 
upodabljala v najbolj krvavih in strašljivih letih, ko je regija najbolj trpela 
zaradi težav z mafi jo.

“

SOSEŠČINA

Najprej je policijski nacional-
ni urad za zatiranje korupcije 
in organiziranega kriminala 

(PNUSKOK) potrkal na ena od vrat 
v nizu hiš HDZ-jevega ministra za 
kmetijstvo Tomislava Tolušića. Sumi-
jo, da je na osnovi ponarejenih doku-
mentov o poreklu denarja iz evropskih 
skladov pretočil 2,9 milijona kun za 
potrebe svoje vinske kleti. PNUSKOK 
je v tem primeru postopal na podlagi 
naloga evropskega urada za boj proti 
goljufi jam, kar je precej indikativno.  
Zatem so zaposleni na policijski upra-
vi Karlovac med krajo železne arma-
ture z gradbišča obvoznice Turanj pre-
stregli HDZ-jevca Stjepana Turkovića. 
Turković je zasedal vrsto javnih funk-
cij v Karlovcu. Zadnja med njimi je 
bila funkcija svetovalca direktorja 
Občinske uprave za ceste Karlovaške 
županije. To delovno mesto si je izmis-
lil po tem, ko se mu je iztekel mandat 
direktorja uprave. 
     Nekoliko kasneje je prišlo na dan, 
da je načelnik občine Murter v avstri-
jskem bordelu La Cocotte sredi aprila 
leta 2019 za plačevanje uslug uporabil 

občinsko kreditno kartico, na kar je 
premier Plenković odgovoril, da »HDZ 
tam ni na oblasti,« pri čemer je mislil 
na Murter in ne na La Cocotte. Potem 
se je Toni Turčinov, načelnik občine 
Murter, odločil za zmanjševanje nas-
tale škode in je izjavil, da se umika iz 
javnosti in z mesta občinskega svetni-
ka, ampak to ni povezano s plačevan-
jem z občinsko kartico v bordelu. 
Predpostavljamo lahko, da se mu to 
verjetno zdi dejanje samopokore.
    Nadaljnje poskuse umika iz javno-
sti mu je preprečilo murtersko društvo 
»Kučerosi«, ki mu je podelilo priznan-
je »numero uno«, ker mu je »preko 
poletja uspelo, da se je obrnilo največ 
žensk.«
    Turčinov je nagrado prejel in se tako 
pojavil na še eni javni ceremoniji. Vsi 
omenjeni podatki kažejo na podob-
nost z zapisi, ki jih Njegova visokost 
Broj Jedan, šef skupine TNT čuva v 
svoji mali črni knjižici. Razlika je le 
v tem, da to ni strip, poln črnega hu-
morja, ampak gre za surovo realnost 
razpadanja družbenih norm.

Kradejo, kjer lahko

Kaja Šeruga

Stanovanjska 
kriza v 
Innsbrucku - bo 
sledil Salzburg?

Občinski svet mesta Innsbruck je razgla-
sil stanovanjsko krizo in s tem obudil 
petdeset let star zakon s spevnim imen-

om Bodenbeschaff ungsgesetz, ki bi mestu lahko 
omogočil strateško poseganje v stanovanjski trg 
in celo pravico do razlastitev. Podžupan Markus 
Lassenberger zagotavlja, da slednje ne pridejo 
v poštev, vendar pa nameravajo mestne oblasti 
uveljavljati prednostno pravico do odkupa stavb-
nih zemljišč in so že identifi cirale 80 primerov, v 
katerih so upravičene do posredovanja.
     Pomanjkanje stanovanj ni v Innsbrucku nič 
novega. Vlada je v preteklih letih poskusila ra-

zlične strategije za umiritev trga – od povečanja 
števil socialnih stanovanj do dodatnega davka na 
prazna stanovanja in omejitve števila stanovanj, 
ki se oddajajo preko platforme Airbnb, vendar 
(še) brez želenega učinka.
      Zakon, na katerega se zdaj sklicuje Innsbruck, 
je bil sprejet leta 1974, vendar ni bil še nikoli 
uporabljen. Druga avstrijska mesta z zaostreno 
stanovanjsko situacijo z zanimanjem opazujejo, 
kakšen precedens bo postavil Innsbruck, v Sal-
zburgu pa že potekajo pogajanja za razglasitev 
lastne stanovanjske krize.

Saša Paprić
foto: wikicommons

19. julija 1992 je sicilijanska mafi ja na ulici D’Amelio v Paler-
mu ubila Paola Borsellina. Bil je kultni sodnik, ki je skupaj 
z Giovannijem Falconejem sodil v zloglasnih primerih proti 

mafi ji. Falconeja so umorili 23. maja istega leta. Falcone in Borsellino 
sta bila ubita v načeloma nepovezanih napadih s podtaknjeno bombo. V 
napadu je umrla tudi Falconejeva žena in policista, ki sta ju spremljala 
zaradi varnosti.
     V zgodnjih osemdesetih so razvili novo metodo za raziskovanje pov-
ezanosti mafi je in njenih dejanj, ki se je izkazala za zelo učinkovito v 
primeru največje kriminalne združbe tistega časa: sicilijanske mafi je ozi-
roma Cose Nostre. Leta 1980 je v mafi jskem napadu svojega brata Pier-
santija izgubil tudi trenutni italijanski predsednik Sergio Mattarella. 
V treh desetletjih, ki so sledila umorom sodnikov, je na plan priplavalo še 
več obremenjujočih dokazov glede domačih mafi jskih združb, tako glede 
Cose Nostre kot tudi neapejske Camorre in kalabrijske ‘Ndranghete.
Sposobnost mafi jskega prodiranja v gospodarstvo in družbeno življenje 
pa se je do danes kljub temu ohranila, zato so spominske proslave in kul-

Chiara Agagiù
foto:zajem zaslona

Mafi ja, trideset let kasneje

“

“
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Vprašanje v naslovu verjetno nima pravega odgovora. Res je, da 
v fi lmih vse redkeje vidimo drage bitke z letali, a novi Top Gun 
ne kaže kaj veliko več od tega. Razen tega, da dela še perverzno 

reklamo za ameriško vojsko, ki tragično izgublja svoje pilote, medtem ko 
nasprotnike brezdušno uničuje in o njih govori, kot da gre za kolateralno 
škodo v videoigri. Vpis v mornarico se je po izidu fi lma menda res pov-
ečal, reklama je bila torej uspešna, tako kot je bila uspešna v nesramežl-
jivem prikazovanju Toma Cruisa kot seks simbola, čeprav bi lahko pri 
svojih 60. letih pokazal še kakšne druge kvalitete. Je mar res potrebno v 
zaključni špici Toma Cruisa kot edinega od igralcev pokazati na fotografi -
ji brez majice, kjer se njegovo naoljeno telo blešči v soncu?
      Rimejk fi lma, ki je poceni zabava brez globljega pomena, je za razliko 
od originala namesto z udarno rockersko glasbo za konec postregel celo z 
melanholičnim r’n’b-jem. Vseeno se je v ZDA zaradi svoje priljubljenosti 
tudi po koncu predvajanja v kinematografe celo vrnil. Spletni vplivneži 
napovedujejo, da to pomeni, da bodo zagotovo posneli še njegovo nadalje-
vanje. Nenazadnje je v blagajno prinesel že prek milijarde dolarjev.
Mnogi uspešnost fi lma pripisujejo predvsem njegovi dobri reklami, s 
katero so nadaljevali tudi po tem, ko so se producenti odločili leta 2019 
predvajanje fi lma zamakniti, da bo lahko svojo premiero ugledal v kinod-
voranah, namesto na videopretočnih portalih. Tudi ta poteza se je izplača-
la, saj se je o prihodu Toma Cruisa na rdečo preprogo na premiero v Can-
nesu s pomočjo helikopterja govorilo še tedne. Glavni igralec naj bi bil 
tudi razlog, da fi lm še dolgo ne bo dostopen za ogled prek spleta, kjer so 
se navdušenci mesece zabavali s spletno stranjo, na kateri si lahko gener-
iral svoje lasten pilotski vzdevek.
     Top Gun: Maverick je uspel po zaslužku premagati doslej dolgo časa 
najuspešnejši Paramountov fi lm Titanik ter se prebiti med zgolj 49 fi l-
mov v svetovni zgodovini, ki so prebili plafon milijarde dolarjev zaslužka. 
Tako se je pridružil denimo Maščevalcem, Jurskemu parku in Avatarju.
Zabava za množice pa vseeno preveč spominja na resnično geopolitično 
situacijo, v kateri se veliko govori o velikem agresorju, Rusiji, medtem 
ko ZDA, ki je bila v svoji zgodovini v stanju miru le 25 let, velja za ve-
likega rešitelja in ne zavojevalca, napadalca, kolonizatorja. In takšen je 
v fl mu tudi Tom Cruise: umeten, plehek, navidezno herojski ali kot je 
rekel Mickey Rourke: »Ta tip že 35 let igra isto prekleto vlogo. Do tega ne 
morem imeti spoštovanja. V mojem svetu je irelevanten.«

RECENZiJi

Najstarejši festival na tolminskem Sotočju se je letos odvil že 23. 
leto. Prireditev je bila tradicionalno polna predvsem domačih, a 
tudi tujih glasbenih nastopajočih, delavnic za odrasle in otroke ter 

pogovorov. A vendar je ta tudi najbolj medgeneracijski festival na Sotočju 
potekal z grenkim priokusom, saj sta ga zadela kar dva udarca. Prvi se je 
zgodil že spomladi, ko je po več kot desetih letih ostal brez podpore Min-
istrstva za kulturo za obdobje 2022–2025. Posledica omenjenega je, da je 
moral festival odpovedati več kot 90 odstotkov mednarodnega programa, 
prav tako pa se je združil z elektronskim festivalom od:vod, ki sicer po 
žanru še ni tako tuj Sajeti, se je pa vendarle zdelo, da se publiki nista prav 
dosti mešali.
     Še večji udarec je prišel kar s strani lokalnih oblasti, saj se je občina 
Tolmin odločila, da z letom 2023 prepove vse festivalske aktivnosti na 
plaži na Sotočju in jih omeji na maksimalno 5000 obiskovalcev, pri čemer 
se sklicuje na Zakon o vodah. V sklopu slednjega se predvideva prost 
dostop do voda za vse, kar se seveda v času festivalov na Sotočju omeji z 
ograjo in vstopnino. Po eni strani se zdi, da je odločitev na mestu, po drugi 
pa se težko znebimo občutka, da se občina želi zgolj znebiti festivalov 
oziroma jih omejiti, kljub temu da slednji v občinski proračun prispev-
ajo kar dosti fi nanc ter poleti krepko podpirajo lokalni turizem. Čeprav 
naj glede na Študijo izvedljivosti in zasnove programskega koncepta In-
vesticijskega projekta »Sotočje« v času covida, ko so festivali odpadli ali 
bili prirejeni, ne bi bilo prav dosti fi nančnega izpada, so prav festivali v 
Tolmin in na Sotočje prvi pripeljali goste, ki to območje obiskujejo tudi 
izven časa festivalov. 
     Festivalov tudi ne bi kar neposredno ukinili. Glede na omenjeni projekt 
o Sotočju, bi si občina želela, da se slednji dogajajo izven glavne poletne 
sezone. Govori se celo o ambicioznem podaljšanju sezone. Velik del bi 
bil namenjen aktivnostim na prostem, predvsem športnim, zgradili naj bi 
posebno infrastrukturo za prireditve, gostinske obrate in podobno. Glede 
na omenjeno, torej sklicevanje na Zakon o vodah, pravzaprav niti ni tako 
pomembno kot sama ambicioznost glede turizma, ki naj bi bil butičen, 
vezan na naravo in kulturo. Slednji zelo očitno že obstaja, a občina očitno 
želi več vpliva nad njim. V vsakem primeru je Sajeta kot festival na na-
jvečji izgubi, saj je edini, katerega aktivnosti v celoti potekajo na Sotočju. 
Ali bo občina glede slednjega naredila izjemo v naslednjih letih, pa lahko 
le ugibamo.

Brigita Gračner
foto: sajeta

“

Je bila Sajeta letos res zadnjič? 
(23. Sajeta 2022, 5.–10. 7. 2022, 
Sotočje, Tolmin)

“

Pia Nikolič
foto:wikicommons

Zakaj je Top Gun: Maverick 
Cruisov najuspešnejši fi lm? 
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Med zadnjimi prestopi igralcev so bili 
v minulih dveh tednih najbolj vpadl-
jivi štirje. Sleherni od teh bi lahko 

celo usodno vplival na potek prihajajoče sezone. 
Zaradi prihoda angleškega reprezentančnega 
krila in senegalskega kapetana so lahko zelo 
zadovoljni pri Chelseaju. Navijači Manchester 
Uniteda upajo, da jih bo navduševalo kadro-
vanje po meri novega trenerja Erika Ten Haga. 
Nizozemec je pri svojem nekdanjem delodajalcu 
kupil odličnega argentinskega branilca ter svojo 
zasedbo v veznem oddelku dopolnil z najboljšim 
danskim nogometašem. 
     Skoraj 50 milijonov funtov za Raheema Ster-
linga ni skromna vsota. Toda Pep Guardiola, 
trener Manchester Cityja, je 27-letnega krilnega 
napadalca iz načrtov izzvzel brez pomislekov. 
Prihod norveškega golgeterja Erlinga Haalan-
da – za približno enako vsoto – nakazuje sen-
zacionalno preobrazbo že tako učinkovitega 
Cityjevega ofenzivnega bloka. V nasprotju z 
namero sinjemodrih se Chelsea delno vrača k 
napadalski ideji, ki jo je nemški trener Thomas 
Tuchel vzpostavil takoj po prevzemu Chelseaja. 
Vloga izpostavljenega klasičnega napadalca bo 
še bolj alternativna kot je bila do zdaj. Romeluja 
Lukakuja, ki ga je Chelsea posodil milanskemu 
Interju, bo le občasno nadomeščal Kai Havertz.   
Chelsea bo s Sterlingom občutno hitrejši v zak-
ljučni fazi ofenzivne tranzicije. Na levem boku 
bo Sterling komplementaren Timu Wernerju, še 
zlasti v primerih, ko si bo Tuchel želel jurišev z 
manjšim deležom visokih podaj. Ni pa izključe-
no, da bo Sterling pogosto kar sam prevzemal 
funkcijo lažne devetice. Napadalec, rojen na Ja-
majki, je v zadnjih petih tekmovalnih ciklih za 
Manchester City redno dosegal več zadetkov, kot 
jih je na svojem računu zbral najbolj profi tabilen 
Chelseajev strelec. Med letoma 2017 in 2019 je 
bil to Eden Hazard (17 in 21), dve zaporedni se-
zoni nato Tammy Abraham (18), predlani skupaj 
z Wernerjem (samo 12). A tudi Lukakujevih 15 
doseženih golov iz lanske sezone je Sterling is-
točasno prehitel s svojimi 17 za City. V šestih 
sezonah pred tem je 77-kratni angleški reprez-
entant za Manchester City zabil 114 zadetkov ter 
skupno vknjižil kar 74 asistenc. 
      Leta 2010 je takratnega mladinca Queens 
Park Rangersov, Chelseajevih bližnjih sosedov, 
v Liverpool poklicala tudi nuja po spremembi 
sredine. Sterlingovi neupravičeni izostanki od 

šolskega pouka in slaba družba so postali za 
njegov osebni razvoj že nevarni. Zato je vrnitev 
v domači London za asa tiha, a pomembna in-
timna zmaga. Hkrati je z investicijo v domačega 
zvezdnika svojo ambicijo in pripadnost Chel-
seaju izkazal novi tehnični direktor in solastnik 
Todd Boehly. Še več, peščica navijačev Chel-
seaja je ob minulih Sterlingovih nastopih na 
Stamford Bridgeu – skoraj po pravilu so bili ti za 
domače nerešljiva uganka – zvezdnika verbalno 
zlorabljala. Zadoščenje in zaveza moralni korek-
tnosti sta naposled dosežena. Zaradi Chelseajeve 
ameriške lastniške nomenklature gre Sterlinga 
pred zaključnkom kariere pričakovati v tamka-
jšnji ligi MLS. 
     Tudi Kalidou Koulibaly se je svojim novim 
soigralcem prvič predstavil v Ameriki. 31-letni 
centralni branilec se je iz Neaplja, kjer je nasto-
pal osem let, v britansko metropolo preselil za 
33 milijonov funtov. Koulibaly naj bi k Chelsea-
ju prestopil že leta 2016, ko je trener postal An-
tonio Conte. Izkušeni (v Franciji rojeni) branilec 
bo tako končno zapolnil primanjkljaj, ki sta ga 
pred tedni z odhodom v Španijo zapustila An-
dreas Christensen in Antonio Rudiger.
      Dva izjemna nova nogometaša ima tudi Man-
chester United. Kot bolj decentni podajalec in 
kontrolor igralnega ritma bo Brunu Fernandezu 
pomagal najboljši danski nogometaš svoje gen-
eracije 30-letni Christian Eriksen. Danec je po 
zastoju srca na lanskem Euru povsem okreval ter 
spomladi pustil izjemen pečat pri Brentfordu, ki 
se je v Premier ligi ohranil prav zaradi njegovega 
vložka. 
    Novi zvezdnik otoškega nogometa naj bi 
postal tudi 25-letni Lisandro Martinez. Argen-
tinec operira na levi strani centralno-obrambne 
sekcije, obenem pa je odličen podajalec in prav 
enako učinkovit uničevalec nasprotnikovih kom-
binacij. Martinez, ki mu Ten Hag zaupa na pod-
lagi odličnih predstav v zadnjih dveh sezonah, 
ki sta jih z domačima titulama skupaj uspešno 
zaokrožila pri amsterdamskem Ajaxu, je tudi 
odličen skakalec, pa čeprav v višino meri le 
175 centimetrov. Več kot 47 milijonov funtov 
vredna investicija namiguje na prenovo Unite-
dove obrambe. Martinez v marsičem spomninja 
tudi na svojega proslavljenega rojaka Gabriela 
Heinzeja, ki je z Unitedom angleško prvenstvo 
osvojil leta 2006.

Teden pred začetkom nove 
sezone v angleški Premier ligi 
Sterlingova 
vrnitev v London

Matjaž Ambrožič
foto: commoswikimedia

“

šPORT

Britanci do zlata 
v Ljubljani

Ljubljana je sredi julija gostila slowpitch 
evropsko prvenstvo v softballu. Svojo 
dominanco v športu je tudi v Štepan-
jskem naselju nadaljevala reprezentanca 
Združenega kraljestva, ki je v fi nalu ugna-
la Nemce. Na prvenstvu devetih mešanih 
ekip so domačini ostali brez medalje in 
posledično brez uvrstitve na svetovno pr-
venstvo.

Slovenska predstavni-
ca na Otoku

Četudi Slovenk ni na prvenstvu najbol-
jših evropskih reprezentanc stare celine, 
pa tekmovanje na Otoku ne mineva brez 
slovenskega pridiha. Za tega namreč skr-
bi stranska sodnica Staša Špur, ki deluje 
v sodniški ekipi s kolegicami iz Hrvaške. 
Finale prvenstva bo 31. julija.

BMX bron iz Belgije
Evropsko prvenstvo BMX Racing v belgi-
jskem Desslu je Sloveniji dalo drugi na-
jvečji uspeh vseh časov, ko je Jošt Ložar 
domov odnesel bronasto medaljo. Najbol-
jši rezultat si še vedno lasti Miha Čeh, ki je 
leta 2016 postal evropski prvak v kategori-
ji osemletnikov. Slovenske barve je tokrat 
zastopalo deset tekmovalcev.

Paraodbojka na 
mivki v centru

Ljubljana bo med 30. julijem in 1. av-
gustom prizorišče odprtega prvenstva v 
paraodbojki na mivki sede in stoje 2022. 
Na tekmovanje prihajajo odbojkarice in 
odbojkarice iz 12 držav. V treh dneh bo 
odigranih več kot 50 tekem. Igralo se bo 
na dveh lokacijah: v Ludus centru Črnuče, 
fi nalni dan pa bo potekal na Kongresnem 
trgu.

Pumptrack namesto 
deskanja

Slovenski deskarji na snegu tudi vroče 
poletne dni razmišljajo o zimi, zato bodo 
mesec julij zaključili s serijo dogodkov za 
mladino na izbranih pumptrack poligonih. 
Zadnji delovni teden meseca bodo v Ve-
lenju, Celju, Račah, Radovljici in Ljubljani 
mladi pod strokovnim vodstvom deskar-
skih delavcev tekmovali z rolkami in skiro-
ji, seznanjeni pa bodo tudi z zimskimi ak-
tivnostmi deskarskih klubov.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: youtube, wikicommons, piqels

EXS-
PRESS

>>> Člani bivše koalicije so si mirno 
izplačali skoraj četrt milijona evrov 
dodatkov iz naslova neizkoriščen-
ega dopusta. Ogorčeno javnost so 
pomirili z besedami, da je to v resni-
ci dodatek za psihično in mentalno 
pripravljenost, saj so jim (nekdan-
je) opozicijske stranke tako moč-
no nagajale, da jim skoraj ni bilo za 
živeti. V bivši koaliciji so še posebej 
ponosni, da so delavcem praktično 
pokazali, da to pravico sploh imajo 
(za razliko od levih strank), saj pred 
tem  83 % prebivalcev niti ni vedelo, 
da imajo to (delavsko) pravico tudi 
sami, sploh pa nerazgledani prekar-
ci. PRESS

>>> Premier Golob bi si po 
nekaj rumenih kartonih 
zaslužil že kakšnega rdeče-
ga, a kaj, ko je Čeferin 
njegov prijatelj. PRESS

>>> Največ, kar lahko nared-
imo za mir na svetu je, da v 
Ukrajino pošljemo Janeza 
Janšo. Pa bo v kratkem mir 
v Ukrajini, Sloveniji in Bosni. 
PRESS

>>> Ker imamo v Sloveniji 
več kot polovico prebivalst-
va delovno aktivnega, pre-
bivalstvo pa se naglo stara 
(povprečna starost je 43,8 
let), so pri Skladu za Penzije 
(SZP) predlagali edinstveno 
rešitev: Delali bi še po up-
okojitvi, višina plačila pa bi 
bila enaka pokojnini. Živela 
delovna penzija! PRESS

>>> Člani Gospodarske 
zbornice Slovenije (GZS) 
so z žalostjo ugotovili, da se 
je obseg državnega gospo-
darstva v 30 letih zmanjšal 
za 82 %, obseg zasebnega 
gospodarstva pa se je pov-
ečal samo za 75 %. Kam je 
šla razlika, niso sporočili. 
PRESS

>>> Filofof Slavoj Žižek se je odzval na ogorčene zapise svojih spletnih sledilcev, ki mu 
očitajo, da z navijanjem za NATO in Ukrajino v resnici navija za elito (v EU vojaško urad-
niško, v Ukrajini za oligarhe) ter da je s tem izdal delavski razred in razredni boj. Na očit-
ke je glasno odgovoril, da »so tudi vojaki NATA proletariat« in da je sploh vse v redu. Na 
uredništvu Ropotala smo iz krogov blizu Žižka pridobili informacije, da je Slavoj precej 
besen, ker ga je v podpori Putinu prehitel njegov kolega Jordan Peterson in se torej ni 
mogel odločiti drugače, kot se je. PRESS 

>>> Slovenci, znani po mešetarjen-
ju, so izredno hitro izkoristili po-
dražitev zobotrebcev na Hrvaškem 
(za 431 %) in na letovanje začeli 
uvažati zobotrebce lastne izdelave. 
Hudo užaljena hrvaška oblast je, 
takoj za tem, ko je zaznala davčno 
luknjo, napovedala omejevanje 
vnosa zobotrebcev v državo (3 
zobotrebci na osebo). Pri tem je 
zasegla že za okoli 210 ton zo-
botrebcev odlične kvalitete (dober 
les), zato razmišljajo, da bi iz njih 
postavili nov glamping resort tik ob 
Dubrovniku. PRESS

UŽALJENEGA 
ŽIŽKA 

TOŽBA

Strela z jasnega razdelila slovenske volivce
Božja ali naravna 

strela?

SLOVENSKI LES NA HRVAŠKO
NAGRADA ZA 

TEGOBE IN MUKE

>>> Na Triglavu je nedav-
no v planince udarila 
strela, kar pa je razdelilo 
tudi slovenske volivce, 
saj ni jasno, čigavi voliv-
ci so bili vpleteni planin-
ci. Desni volivci trdijo, 
da je strela božja kazen, 
ker je toliko ljudi volilo 
»leve« stranke, levi vo-
livci pa trdijo, da je stre-
la logična posledica kli-
matskih sprememb ter 
da so krivi desni volivci, 
ki v ogrevanje ozračja 
ne verjamejo. PRESS 
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Časopis Megafon izdaja AK NET, tele-
komunikacije, d.o.o., 
Prešernova ulica 4a, 6310 Izola
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KOLOFON

srednji

lahek

težji

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: 100 EUR
2. nagrada: 70 EUR
3. nagrada: 35 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: 
nagrade@megafon.si.
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