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Po tem, ko so arabski popotniki in evrope-
jski kolonialisti na vase zagledano celino 
prinesli deset števk desetiškega sistema 

in zamenjali rimskih sedem števk, na področju 
številk ni bilo vplivnejšega odkritja od pozitiv-
ističnega družboslovja Augusta Comta v sredini 
devetnajstega stoletja. »Ne obstaja raziskava, ki se 
je v končni instanci ne bi dalo zvesti na vprašanje 
številk, saj ne obstaja nobena raziskava, ki se je 
ne da razumeti kot kolaž medsebojno določujočih 
količin, v skladu z določenimi razmerji.« Pozi-
tivizem, ki je v družbenih znanostih že zdavnaj 
presežen, je še vedno najpogostejše orodje za 
zdravorazumsko razumevanje družbenih stanj in 
premikov. Številkobralstvo se je, jasno, zavleklo 
tudi v poročanje o najhujšem požaru na območju 
Krasa odkar pomnimo.
    Požarišče je sicer zaenkrat pod nadzorom že 
več kot en teden, zato za nevarnostjo trenutno 
oprezajo gasilci matičnih prostovoljnih društev, 
a ker še vedno ni več dni zaporedoma močno 
deževalo, lahko štejemo, da požar traja že 22 dni.
Prve ocene kažejo, da je pogorelo več kot 4000 
hektarjev kraškega gozda, uničena je bila ena 
zasebna nepremičnina, evakuiranih je bilo več kot 
tisoč ljudi, ki se po večini že vračajo v domove. 
Okoli požarišča je po ocenah še vedno okoli 230 
neaktiviranih min, predvidoma iz obdobja prve 
svetovne vojne, kar znaša približno 1300 kilo-
gramov eksploziva. 
    V najhujši noči je Kras pred še višjimi ma-
terialnimi in, Comte ne daj, prvimi številkami 
žrtev med civilisti, branilo več kot 1500 gasilcev 
in prostovoljcev. Tragično so eno smrtno žrtev 
prešteli slednji. Poleg tragedije, se je v množič-
nem odzivu prostovoljnih gasilskih društev, ki 
prostovoljijo že 153 let, pokazal tudi sistemski 
spodrsljaj urejanja prostovoljne civilne zaščite. 
Zakon o gasilstvu sicer določa, da prostovoljni 
gasilci za čas, ko so zaradi intervencije man-
jkali na delovnem mestu, prejmejo nadomestilo 
dnevnice v enaki višini, kot bi jo prejeli, če ne 
bi manjkali. A do izplačil prihaja le redko, saj 
te potekajo od države do podjetja, ki je beležilo 
izpad delovne sile, nato pa podjetje nadomestilo 
vključi v plačo delavca. Počasna so pota državnih 
blagajnikov. Zato se dogaja in se je zgodilo tudi 
na Krasu, da prostovoljni gasilci velikokrat uvel-
javijo dopust za čas, ko prostovoljno gasijo. 
    A brez skrbi, odrešitelj v obliki predsednika 
vlade Roberta Goloba je potegnil številke na 
plano. Sistemsko napako bomo reševali malo 
kasneje, je naznanil, ter pojasnil, da bomo na tre-
nutne težave odgovarjali s trenutnimi rešitvami. 
Društva bodo dobila 63 evrov na dan za vsake-
ga gasilca, ki je delal do osem ur, oziroma 94,5 
evra na dan za vsakega gasilca, ki je delal več kot 
osem ur. Do enakih zneskov bodo na podlagi dela 
prostovoljcev upravičene tudi druge nevladne or-
ganizacije, ki sodelujejo pri gašenju požara na 
podlagi aktiviranja načrtov zaščite in reševanja 

Jaka Virant

Katastrofalne 
številke

NAMESTO UVODNIKA

“

ujeto v mrežo
ob velikem požaru v naravnem okolju. Denar bo 
prišel iz proračunskega sklada za razvoj nevladnih 
organizacij. Struktura izplačila torej ostaja ena-
ka – država plača društvu, ta plača prostovoljcu. 
Plačevanje prostovoljnega dela ne zveni paradok-
salno zgolj po naključju. Plačano delo namreč ne 
more biti prostovoljno. A vendar Zakon o prosto-
voljstvu omogoča izplačilo letne prostovoljske na-
grade v višini 200 evrov na posameznika. Kaj pa 
tisti, ki so delali več kot tri dni? Sistemske težave 
bomo reševali kasneje. Medtem so dobrodelni do-
natorji, večinoma z nakazili po 5 evrov na telefon-
sko številko 1919, zbrali več kot 500.000 evrov 
sredstev za Gasilsko zvezo Slovenije, ki se je in se 
še bo – tako kot vsaka dobrodelna organizacija – 
za to morala pošteno zagovarjati. 
    Kot vidimo, se v pogovoru o številkah prej kot 
slej znajdemo na področju denarja in ekonomije. 
Tako, kot bomo enkrat kasneje reševali sistem-
ske težave plačevanja prostovoljnega dela, bomo 
enkrat kasneje odgovarjali na pereča vprašanja 
strateškega investiranja v obrambno infrastruk-
turo. Zaradi osredotočanja na manjše in večje 
pokalice, s katerimi se najraje igrajo obrambni 
ministri, lahko le upamo, da se ne bodo rabili ig-
rati pravih vojakov, saj so nam morali osebje in 
orodja za uspešno gašenje večjih požarov posoditi 
bližnji in daljni sosedje: 2 helikopterja iz Srbije, 
Madžarske, Italije, enega iz Slovaške in Avstrije, 1 
hrvaški kanader in 2 letali romunske vojske. Floti 
je sicer malenkost pomagala tudi slovenska polici-
ja z 1 helikopterjem in slovenska vojska z 1 pila-
tusom. Poleg letal in helikopterjev je verjetno na-
jveč slave požel vodni top, ki je bil za borbo proti 
požaru na Krasu prvič uporabljen v korist ljudi, če 
povzamemo izjavo Slovenske policije na družbe-
nih omrežjih. Gre za tretji dogodek, kjer je polici-
ja uporabila top. Po protivladnih protestih v času 
druge janšistične vlade leta 2012 še lani na pro-
tivladnih protestih v času tretje janšistične vlade. 
Janšisti so bili nad tem seveda ogorčeni – policija 
zlorablja represivni stroj za pomoč.   Kakorkoli, 
gre za 1,2 milijona vredno mrcino s 3 brizgalnimi 
šobami, skozi katere 60 metrov v daljavo brizga 
curek vode, dokler ne izprazni 10 000 litrov veli-
kega rezervoarja. 
      Vlada Republike Slovenije medtem preudarja, 
ali se ji bolj splača kupiti 45 osemkolesnikov box-
er za skupno 343,43 milijona evrov ali polovico 
cenejše osemkolesnike KTO rosomak. Boxerji naj 
bi nas torej stali približno toliko kot 9 novih letal 
za gašenje požarov, rosomaki pa za 4 do 5 takšnih 
letal ali nenazadnje več kot 125 vodnih topov. A 
o sistemskih rešitvah pod vlado Roberta Goloba 
enkrat kasneje. 
     Ob kraški tragediji lahko tako ugotovimo, da 
ne bi bila nič manjša, in odziv oblasti nič manj 
učinkovit, tudi če odstranimo vse številke iz član-
ka. Augustu Comtu tako kakšno stoletje kasneje 
odgovarja Antonio Gramsci: »Moramo se osvo-
boditi navade, da vidimo kulturo kot enciklope-
dično vednost in ljudi le kot sprejemnike, v katere 
tlačimo empirične podatke in množico nepoveza-
nih surovih podatkov.« Nenazadnje političnih od-
ločevalcev, odgovornih za reševanje sistemskih 
težav, katerih posledica je tudi požar na Krasu, 
ne moremo preprosto zamenjati s kalkulatorji, saj 
številke temeljijo ravno na političnih odločitvah – 
gasilski helikopter ali tank?
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pred uradnim začetkom nove četrtine medvo-
lilne tekme, pogosto odločijo za sklic izredne 
seje. To velja predvsem za vsakokratne opozici-
jske stranke.
    Tokrat pa je začetek počitnic zamaknila kar 
vladna koalicija sama. Slab teden po začetku 
počitnic so se poslanci sestali na kar dveh izred-
nih sejah. Na prvi so izglasovali novelo Zako-
na o dolgotrajni oskrbi, s katero so delovanje 
zakona zamaknili za eno leto. Večja od dveh 
opozicijskih strank, SDS, je že tradicionalno 
napovedala zahtevo za naknadni zakonodajni 
referendum. Za drugo počitniško izredno sejo je 
poskrbel državni svet kot podaljšek te iste stran-
ke. Na zahtevo svetnikov in svetnic, te so sicer le 
4, so poslanke in poslanci ponovno odločali in 
potrdili Zakon o RTV ter zakon o odpravljanju 
škodljivih posledic Janševe dvoletne vladavine, 
ki ga je v državni zbor vložil Inštitut 8. marec s 
podpisi volivk in volivcev. Oba zakona sta bila 
prvič sprejeta dan pred začetkom parlamenta-
rnih počitnic.
    Poslanke in poslanci se na svoja delovna mes-
ta vračajo najkasneje septembra. Pričakala jih 
bo nekoliko obnovljena parlamentarna stavba, 
zaradi katere bo državni proračun lažji za okoli 
20 tisoč evrov. Poslanci Socialnih demokratov 
se bodo lahko razveselili tudi nove čajne kuhin-
je. Parlament je zunanjo obnovo v vrednosti 
dobrih 75 tisoč evrov že doživel junija letos. 
Dvom v nujnost poletnih slikopleskarskih del v 
parlamentu je izrazila prva med enakimi, Urš-
ka Klakočar Zupančič. Morda pa bodo sveže 
prepleskane stene prinesle sveže poglede na 
zakonske rešitve in dvomi se bodo izkazali za 
neupravičene.

Počitnice šele 
po 8. marcu
Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

“

Izvoljeni predstavniki ljudstva so že dodobra 
zakorakali v tako imenovane parlamentarne 
počitnice. Sodeč po fotografi jah paparacev 

prvega med tračoperaterji jih večinoma tudi v 
polnosti uživajo. Parlamentarne počitnice so 
urejene v poslovniku državnega zbora in pred-
vidoma trajajo od 15. julija do 31. avgusta. 
Na precej krajši dopust se je na začetku tedna 
odpravila tudi vlada, ki bo z delom nadaljevala 
po prazniku Marijinega vnebovzetja. Velik del 
vodstva države je trenutno tako na počitku, s 
tem pa si bodo od njih lahko nekoliko odpočili 
tudi državljani.
    V času parlamentarnih počitnic ni rednih sej 
državnega zbora niti njegovih delovnih teles. A 
to še ne pomeni, da lahko poslanke in poslanci 
z možgani na off  in izklopljenim telefonom uži-
vajo na plaži. Ne gre za počitnice v absolutnem 
smislu. Najmanj četrtina poslancev ali pa pred-
sednik države lahko zahtevajo, da predsednica 
državnega zbora skliče izredno sejo v 15 dneh 
od zahteve. Poslanci se morajo takrat vrniti v 
parlamentarno dvorano in opraviti svoje po-
slanstvo, za katerega so bili izvoljeni. Takšen 
predlog lahko v nekaterih primerih sicer po-
data tudi kolegij predsednice državnega zbora 
ali pa vlada. A kavalirski dogovor veleva, da 
se tega med počitnicami ne počne, saj je vsaj 
osebni počitek zaenkrat še vedno konsenz obeh 
političnih polov, v katerega kot nosilec sprave 
na Slovenskem ne posega niti predsednik države 
Borut Pahor. 
    Tak kavalirski, v resnici pa izključno koris-
toljuben, dogovor pogosto pade v vodo tik pred 
zaključkom počitnic, ko se politične stranke z 
namenom, da nekaj političnih točk naberejo še 

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

Bagerji so za mestna deca, pravi kmetje 
dajemo frocom motokultivatorje. Ljutomer

Ne, to ni Mrtvo morje. To je 
samo bralec, ki dobesedno 
ne more odložiti knjige in 
se raje z njo sprehaja po 
plaži. V vodi. Krk

Res je. Ljubljana

Do sedaj nisem pomislil, da bi dal 
pasji kakec na streho. Logatec
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Ministrstvo za okolje in 
prostor je izdalo odločbe 
o odobritvi sofi nanciranja 

projektov za zagotavljanje javnih 
najemnih stanovanj iz Načrta za 
okrevanje in odpornost. 
     Na razpisu je bil s projektom Nova Dolinska 
uspešen tudi Javni stanovanjski sklad Mestne 
občine Koper, ki je za izgradnjo Bloka 3 prejel 
4.688.962 evrov nepovratnih sredstev oziroma 
kar 50 odstotkov investicije.
     Na Dolinski cesti v Kopru se je v začetku leta 

Ur., Koper.si 
foto: MOK

LOKALNO

Skoraj pet milijonov evrov 
nepovratnih sredstev za stano-
vanja Nova Dolinska

“

začela gradnja treh večstanovanjskih stavb s 166 
javnimi najemnimi stanovanji, ki jih skupaj gra-
dita Stanovanjski sklad Republike Slovenije in 
Javni stanovanjski sklad MOK. Oba sta projekt 
Nova Dolinska prijavila na razpis za pridobitev 
nepovratnih sredstev Načrta za okrevanje in od-
pornost ter bila uspešna.
Javni stanovanjski sklad MOK je za 75 neprofi t-
nih stanovanj v objektu Blok 3 prejel nekaj manj 
kot 4,7 milijona evrov, Stanovanjski sklad Re-
publike Slovenije pa je za Blok 1 in Blok 2 s 
skupno 91 stanovanji z neprofi tno najemnino 
prejel nepovratna sredstva v višini 50 odstotk-
ov lastne investicije. Če bodo dela potekala po 
začrtani dinamiki, bi lahko gradnjo Bloka 1, 
Bloka 2 in Blok 3 s skupno 166 stanovanji skle-
nili ob koncu leta 2023.

Ministrstvo za okolje in prostor je sicer odločbe 
o odobritvi sofi nanciranja zagotavljanja javnih 
najemnih stanovanj iz Načrta za okrevanje in 
odpornost izdalo 34 projektom, ki predvidevajo 
pridobitev skupno 1.036 javnih najemnih stano-
vanj v celotni državi. Ta bodo razdeljena prek 
javnih razpisov in obračunana bo neprofi tna 
najemnina. Skupna višina nepovratnih sredstev 
znaša 60 milijonov evrov.
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Zadnji julijski četrtek je 
v Svetem Antonu minil 
v znamenju kulinarike, 

prijetne glasbe in čudovite-
ga vzdušja.
    Altroké Istra Gourmet Festival je znova 
navdušil. Zadnji četrtki v mesecu so rezervi-
rani za druženje na kulinarični tržnici, ki se 
tudi letos seli po različnih lokacijah v Kopru. 
Tokrat je Zavod za mladino, kulturo in turizem “

Izjemen obisk na tretjem 
Altroké Istra Gourmet Festivalu

Megafon TV išče sodelavce – za začetek 
potrebuješ le dobro voljo in zaupanje 

v lasten talent. 
Oglasi se pri nas.  Ostalo bo naša skrb.

tv.megafon@megafon.si

Ur., eKoper 
foto: visitkoper Koper prireditev izvedel v sodelovanju s Kra-

jevno skupnostjo Sveti Anton na tamkajšnjem 
parkirišču in bližnjem igrišču.
    Množica obiskovalcev, ki se je včeraj zbrala v 
Svetem Antonu, je lahko izbirala med različnimi 
jedmi in osvežilnimi napitki, ki so jih pripravi-
li ponudniki. Tokrat so na prireditvi sodelova-
li Kantina Romano, Altroké, Koča na Kokoši, 
Di Kappa tartufi , Folpo, Turistično in kulturno 
društvo Šparžin, Gostilna Belvedur, Ištrijankica, 
BIO vina Montis & EKO Laura, Vina Bordon, 
Vina Sartori, Santomas, Limoni Šik, Istrape dis-
tillery in Pivovarna Varuh.
     Kljub vročemu poletnemu dnevu je bilo 

vzdušje na prizorišču prijetno. Za glasbeno pod-
lago in popestritev je tokrat poskrbel domačin 
Lean Kozlar Luigi z bandom, ki je občinstvo 
navdušil z avtorskimi uspešnicami in drugimi 
znanimi slovenskimi in tujimi skladbami. Od-
ličen je bil tudi odziv na Altroké Bus, ki je vsako 
polno uro brezplačno odpeljal obiskovalce na 
prizorišče prireditve iz centra Kopra.
     Naslednja izvedba Altroké Istra Gourmet 
Festivala se seli v Dekane. V četrtek, 25. avgus-
ta, bo po domačih jedeh, istrskem pršutu, fužih 
s tartufi , pedočih in sladkih »fritolah« dišalo na 
vaškem igrišču pod cerkvijo, za glasbo pa bodo 
poskrbeli Ne me jugat.
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»Megafon TV bo lokalna televizija z 
obalnimi ustvarjalci, ki bo talentom 
iz lokalnega okolja ponudila 
platformo za vstop v medijski 
svet – pred in za kamero.«

Medijska hiša Megafon se širi 
dalje. Spletni strani in brez-

plačniku se bo kmalu pridruži-
la tudi povsem nova televizija 
Megafon TV. Natančneje, nov 
televizijski program, ki bo odda-
jal iz slovenske Istre. 
K sodelovanju ste vabljeni vsi 
zainteresirani, ki nam lahko 
pišete na elektronski naslov 
tv.megafon@megafon.si. Več o 
tem, kako bo videti televizijs-
ki program, kdaj in kje bo dost-
open, nam je zaupal glavni ured-
nik Megafona Željko Urumović.

Megafon bo kmalu začel oddajati nov tele-
vizijski program. Zakaj ste se odločili zanj, 
ko pa je medijski trg že zelo zasičen?
   Preprosto zato, ker v slovenski Istri ni tele-
vizijskega programa, kakršen bo Megafon TV. 
Ocenjujemo, da na medijskem trgu obstajata 
tako prostor kot potreba po tem, da se naredi 
javnosti dostopno (vidno?) lokalno dogajanje. 
Zavoljo tega menimo, da ne bomo konkurenca 
obstoječim medijem, temveč predvsem dobro-
došla osvežitev medijskega prostora na Obali. 
Ob analizi medijske krajine v slovenski Istri 
smo bili presenečeni nad tem, da v 21.stolet-
ju, ko nam enostavno dostopna tehnologija 
omogoča marsikaj, lokalne teme ne dobijo niti 
toliko pozornosti, kot so jo v časih, ko je bila 
televizija prej luksuz kot standard.
    Na Obali imamo vse, kar takšen lokalni tele-
vizijski program potrebuje – nadobudne mlade 
ustvarjalce in ustvarjalke, pestro kulturno doga-
janje ter občinstvo, željno lokalno relevantnih 
vsebin. Megafon TV bo lokalna televizija z 
obalnimi ustvarjalci, ki bo talentom iz lokalne-
ga okolja ponudila platformo za vstop v medijs-
ki svet – pred in za kamero. 
    Drznili si bomo načeti debato o nekaterih 
tabujih, ki to ne bi smeli biti, a v lokalnem okol-
ju vendarle so. Če lahko kaj obljubim našim 

Pia Nikolič
foto: Megafon

Kaj pa ranljivim skupinam?
    Vsekakor. Tisti, ki so praviloma najbolj po-
trebni pozornosti lokalnega okolja, so deležni 
najmanj medijske pozornosti. Temu bomo po-
skusili narediti konec in omogočili, da se sliši 
tudi njihov glas. Saj smo ja megafon.

Bo program potekal v slovenščini?
    Seveda. Kar ne pomeni, da na svoj račun ne 
bodo prišli tudi govorci ostalih jezikov, ki bo-
gatijo naše lokalno okolje.

Kako daleč bo segla lokalnost?
     Kot sem že omenil, bo Megafon TV tele-
vizija lokalnih ustvarjalcev o lokalnih zadevah 
za lokalno občinstvo. Kje so in bodo meje loka-
lnega, bo tako odvisno predvsem od ustvarjal-
cev in občinstva. Meje našega sveta se ne bodo 
ustavile na Črnem Kalu, niti na državnih ali 
zunanjih šengenskih mejah. Obravnavali bomo 
tudi »globalne« zadeve, vendar skozi prizmo in 
v kontekstu lokalnega okolja. Recimo temu lo-
kalni odmev globalnih dogodkov.

Kje bodo programi dosegljivi?
    V omrežjih kabelskih in IP operaterjev ter 
seveda na spletu. Pravzaprav bo, kljub temu da 

LOKALNO

- Željko Urumović, glavni urednik Megafona

bodočim gledalcem, je to, da si bomo upali. To 
bi lahko bil naš moto (smeh).

Šlo naj bi torej za lokalne vsebine. Nam la-
hko poveste kaj več o njih?
     Vsebinski poudarek bo na lokalnem dogajan-
ju na Obali in v Istri. Trudili se bomo ponuditi 
presek obalnega dogajanja tudi na polju ljubi-
teljskega športa, umetnosti in kulture. Pri tem 
ne bomo zanemarili niti številnih interesnih ak-
tivnosti, ki igrajo pomembno vlogo v istrskem 
vsakdanu. Nenazadnje imamo precej pisano 
paleto civilnodružbenih gibanj, organizacij in 
neformalnih skupin ter angažiranih ali ustvar-
jalnih posameznikov, ki jih lahko približamo 
občinstvu.

Bo kakšen del posebej namenjen mladim?
    Seveda bo. In to ne samo z vsebinami, ki 
mlade zanimajo, temveč tudi z možnostjo (da 
ne rečem spodbujanjem) k aktivnemu soustvar-
janju programa Megafon TV – tako s tehnične 
kot vsebinske plati. Vzpostavili bomo platformo 
za učenje, sistem mentorstva oziroma tutorstva 
za mlade ustvarjalce TV-programa in tiste, ki 
se v tem želijo preizkusiti. Prizadevali si bomo 
odpreti vrata v svet televizije čim več mladim.
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“
gre v osnovi za linearno televizijo, vsebina naše-
ga TV-programa močno zastopana na družbenih 
omrežjih in svetovnem spletu. Ne bomo se og-
nili niti neposredni interakciji z našim občinst-
vom, v največji meri preko spleta. Ob tem se za-
vedamo, da družbena omrežja, ne glede na vse 
kar omogočajo ustvarjalcem in uporabnikom, 
ne morejo nadomestiti televizijskega programa. 
Vseeno ga lahko oplemenitijo.

Kaj pa po formi, kaj lahko pričakujemo? In-
formativni program? Zabavni program?
    Vse našteto in ne samo to. Recimo, da bomo 
v veliki meri javnosti približali vsakdan tuka-
jšnjih ljudi. Pri tem nimam v mislih takoimeno-
vane estrade ali javnih osebnosti, temveč tudi 
slehernike, ki v medijih sicer redkeje dobijo 
možnost podajanja izjav oziroma nastopa.

Se vam zdi, da so te vsebine zastopane že 
kje drugje?
    Morda res so, vendar ne v dovoljšnjem obsegu 
in ne v našem lokalnem okolju. Osebno menim, 
da ni treba, da nekdo z Obale osvoji olimpijs-
ko kolajno ali se približa prezgodnjemu koncu 
življenjske poti, da bi dobil nekaj medijske po-
zornosti.

Prostori Megafon TV se bodo nahajali v palači Totto ex Gavardo v Kopru.

Kdo bo skrbel za te vsebine, kje boste iskali ustvar-
jalce TV-programa?
    Kot se za lokalno televizijo spodobi, bomo sodelavce 
iskali predvsem v lokalnem okolju.

Na kakšen način lahko ljudje pristopijo k sodelo-
vanju?
     Tudi ob tej priložnosti pozivam vse, ki bi se radi 
preizkusili v ustvarjanju TV-programa ali delu na tele-
viziji, da nam pišejo na elektronski naslov tv.megafon@
megafon.si ali se oglasijo pri nas. Ponudili jim bomo 
priložnost, da se preizkusijo – pa naj jih zanima delo 
pred ali za kamero. 

Bo šlo za klasično televizijo, po zgledu RTV Slo-
venija?
    Nikakor ne. Bolj kot nekemu zunanjemu zgledu bomo 
sledili lastni viziji.

Glede na to, da nas letos čaka še dvoje volitev, se 
odpira vprašanje, ali gre za politični projekt ali kaj 
drugega?
    Gre, kot sem že dejal, za lokalni projekt. Dogajan-
ja, tudi volilnega, ne bomo ignorirali, vendar poudarek 
nikakor ne bo na volitvah ali dnevni politiki. Življenje 
na Obali nudi mnogo več od politike in s tem povezanih 
zadev. Čas je, da se to odrazi tudi na programu lokalnih 
televizij. Mnogo bolj kot politiki bomo civilni družbi 
omogočili, da se sliši njen glas. A sem že omenil, da smo 
Megafon, hehe?

Kdaj se načrtuje začetek oddajanja?
    S prvim septembrom. Z delom smo nameravali pričeti 
mnogo prej, vendar je pandemija terjala svoje. Od de-
cembra leta 2019, ko smo se lotili zadeve, do razglas-
itve pandemije, so minili približno trije meseci. Temu 
so sledila tri leta negotovosti, a nismo obupali. Zagon 
Megafon TV bo tudi mali simbolni dokaz tega, da smo 
iz te negotovosti prišli kot zmagovalci.
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ternami v velikosti 10 kubičnih litrov, od petka 
pa tudi zasebniki s cisternami s priklopniki in 
zmogljivostmi 25 kubičnih litrov. S temi prevozi 
so v zadnjih treh dneh zagotovili dodatnih 
3.855 kubičnih litrov vode iz reke Unice. Pre-
jšnji teden so na naslove vseh gospodinjstev v 
slovenski Istri posredovali zgibanko o tem Kako 
ravnati z vodo v času izjemnih razmer v oskrbi 
s pitno vodo. Po informacijah iz Pošte Slovenije 
so zgibanke dostavljene na naslove vseh 38.127 
gospodinjstev, ki imajo v regiji registrirane 
poštne nabiralnike. Za tiste, ki nimajo urejenih 
poštnih nabiralnikov, smo dodatne količine 
zgibank dostavili na sedež občine, kjer jih lahko 
tudi prevzamejo.
     Rižanski vodovod Koper dodaja: »Uporab-
nike še nadalje pozivamo, da se striktno držijo 
sprejetih ukrepov prepovedi rabe vode za nenu-
jne potrebe in racionalno trošijo vodo!«

Koper – Rižanski vodovod Koper 
je v ponedeljek, prvega avgusta, 
objavil poročilo o stanju 

oskrbe s pitno vodo in sporočil, 
da sobotne padavine v slovenski Istri 
niso izboljšale stanja podtalnice reke 
Rižana, kjer je nivo še vedno zelo 
nizek in omogoča črpanje vode v 
količini do 200 litrov na sekundo. 
     Del te vode (35 litrov na sekundo) se vrača v 
strugo reke Rižana za zagotavljanje 110-litrske-
ga biološkega minimuma. Ostala dva razpoložl-
jiva vodna vira iz sosednjih vodovodov se črpata 
maksimalno, iz Kraškega vodovoda Sežana za-
gotavljajo 100 litrov na sekundo in iz Istrskega 
vodovoda Buzet še dodatnih 65 litrov na sekun-
do. Vodarna v Sečovljah je bila med vikendom 
izklopljena zaradi slabe kvalitete surove vode 

Rižanski vodovod: Voda je 
trenutno zdravstveno 
ustrezna in varna za 
uživanje na obali

“

LOKALNO

RVK, uredništvo
foto: RVK

in bo v naslednjih dneh ponovno aktivirana s 
kapaciteto, s katero bodo pri RVK lahko zag-
otavljali zdravstveno ustrezno pitno vodo. Tudi 
najnovejše vremenske napovedi za slovensko 
Istro za naslednje obdobje napovedujejo nov 
vročinski val z možnostjo manjših padavin, zato 
bo potrebno z vodo tudi v bodoče ravnati varčno 
in odgovorno.
     »Poraba pitne vode je v zadnjih dneh še ne-
koliko upadla in je v nedeljo 31. julija znaša-
la 26.656 kubičnih litrov na dan (308 litrov na 
sekundo). Zmanjšana poraba je posledica os-
vežitve ob koncu prejšnjega tedna, predvsem pa 
kolektivnih dopustov pri nekaterih večjih porab-
nikih,« so zapisali pri RVK.
    Prevozi surove vode iz reke Unice v vodar-
no Rižana v Cepkih z avtocisternami potekajo 
nemoteno, tudi med vikendi, izvajajo jih pred-
stavniki slovenske vojske in gasilskih enot s cis-

Novo na Obali: predlagaj nam bodoče televizĳ ce 
iz svojega lokalnega okolja, ostalo bo naša skrb. 

tv.megafon@megafon.si
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“

Koper – Na treh javnih 
parkiriščih v Žusterni –    
na ulici Dolga Reber, na 

Krožni cesti in na Moletu – 
je od konca julija dalje 
parkiranje plačljivo. 
     Režim velja vse dni v tednu, za vsako uro 
parkiranja je treba odšteti en evro. Spremenjen je 
tudi režim na makadamskem parkirišču, kjer je 
parkirnino mogoče plačevati le po urni postav-
ki. Režim sicer ostaja nespremenjen: Parkiranje 
je plačljivo vse dni v tednu, za uro parkiranja je 
po novem treba odšteti en evro. Občani lahko še 
naprej parkirajo z abonmaji, in sicer s posebnim 
abonmajem za deset evrov na mesec, s splošnim 
parkirnim abonmajem za 20 evrov na mesec ali 
brezplačnim jutranjim abonmajem, ki si ga za 
parkiranje med 6. in 9. uro zjutraj lahko uredijo 
na prodajnem mestu Marjetice Koper.
     Plačljiv režim je začel veljati tudi na parkirišču 
na ulici Dolga reber (pod bazenom), na Krožni 
cesti ter na Moletu. Parkiranje na omenjenih 
parkiriščih je plačljivo vse dni v tednu, 24 ur na 
dan. Za prvo uro parkiranja in vsako naslednjo 
je treba plačati po en evro.

Nov parkirni režim 
ob obmorskem 
parku Žusterna

Uredništvo, koper.si
foto: MOK
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hovo javno opravičilo. Države s skupno dedišči-
no morajo začeti resno obravnavati vandalizem 
nad pomniki skupnih vrednot EU, med katerimi 
je pomembnejši boj proti vsakršnemu fašizmu.
S projektom se nasprotuje tudi komercializaci-
ji prostorov spomina, saj odpira problematiko 
rušenja in oskrunjenja spomenikov bivše Ju-
goslavije. Analiza gradiva različnih sodobnih 
avtorjev, ki spomenike postavljajo na eno od tur-
ističnih tur po razoranem teritoriju bivše države, 
odpira problematiko trženja in izkoriščanja lo-
kacij spominskih obeleženj in grobnic za nove 
zaslužke. Tovrstni turizem predstavlja novo 
obliko kolonializma 21. stoletja. Svet potrebu-
je solidarnost in spoštovanje obstoječega sveta 
za prihodnost. Kaj drugega je to kot ljubezen? 
Badieu (2019) pravi, da nam »ljubezen po-
maga odkriti, da smo sposobni razmišljati in 
čutiti nekaj, kar nam ni bilo znano, ali za kar 
smo mislili, da nismo sposobni. Ljubezen nam 
pomaga spoznati, da nismo omejeni, kar je 
defi nicija sreče. Gonilo naše subjektivne iden-
titete je danes koristoljubje. Zato mislim, da so 
glavni izzivi, s katerimi se srečujeta dve osebi, 
ki se ljubita, ravno v konstrukciji skupnega sve-
ta, ki jima bo pomagal premagati dva osebna 
interesa. Ljubezen ima en skupni svet, ki ni zu-
nanji svet. Znotraj tega skupnega sveta je ljubeč 
odnos razprava, razrešitev napetosti, protislov-
je, ki ta skupni svet še bolj razširi.« 

Podporo za ohranitev in proti dejanju uničenja 
spomenika Partizansko pokopališče v Mostarju 
lahko podpišete na spletu (dessa.si)

Vir: Mladenovič I (2019): Alain Badiou: Istori-
jski proces će dovesti do reunifi kacije Jugoslavi-
je; Novi plamen. 

“

Dostojanstvo 
spomina

Globalni kapital progresivno 
slabi pojem države, za kat-

ero so se tekom zgodovine bíle 
mnogotere vojne. Sama po sebi 
zato ne zmore zaščite pred im-
pulzivnimi valovi nacionalizmov 
in populizmov. 
    Zaradi mešanja nacionalnih in identitetnih 
vprašanj v poznih 80. in 90. letih prejšnjega 
stoletja je jugoslovanski nacionalizem dobival 
razsežnosti z elementi norosti. Zakaj torej pri-
haja do novih vznikov nacionalizmov? Globalni 
kapital vzpodbuja permanentno ekonomsko vo-
jno na območjih interesa globalnih investitorjev. 
Državne meje ne obvarujejo pred izkoriščanjem 
teritorijev, ki jih opustošene in uničene puščajo 
za seboj. Nestabilnost političnega reda se kaže v 
neartikuliranosti levice in desnice, ki se v bist-
vu strinjata in na tak način oblikujeta patološko 
stanje stvarnosti. Politična oblast se težko 
prilagaja globalni hegemoniji kapitalizma, kar 
pospešuje krizo identitete. Živimo v dobi umi-
ranja socialnega človeka, s čimer je izničeno 
tudi njegovo dostojanstvo. 
   Z razpadom Jugoslavije leta 1991 je začela 
izzvenevati potreba po spoštovanju spomina, 
izraženega s spomeniki NOB. Ponekod ohran-
jajo spoštljiv spomin na preteklost, drugod so 
zapuščeni ali oskrunjeni. Zaradi abstraktnosti se 
izkoriščajo v komercialne namene: od sneman-
ja reklam do resničnostnih šovov in glasbenih 
videospotov. Takšna izraba spomenikov s stra-
ni posameznikov, ki ne poznajo preteklosti, je 
zloraba in omalovaževanje dostojanstva žrtev 
ter njhovega spomina. Mednarodni projekt Ar-
hitektura. Skulptura. Spomin. Umetnost spome-
nikov Jugoslavije 1945–1991 spodbuja zrelo in 
spoštljivo presojo umetniško-arhitekturne vred-
nosti spomenikov nekdanje države, opozarja na 

LOKALNO

dr. Boštjan Bugarič 
foto: Matej Vozlič

njihov kulturni pomen ter prispeva k ohranjanju 
spominskih območij. Projekt je sprožila galerija 
DESSA, revija Arhitektov bilten in odprtokodna 
platfoma Architectuul iz Berlina s sodelovanjem 
strokovnih sodelavcev iz nekdanjih republik sk-
upne države. Po otvoritvi na Piranskih dnevih 
arhitekture v Piranu, se je projekt predstavil v 
galeriji DESSA v Ljubljani, na spletni platformi 
Salona arhitekture v Novem Sadu, na digitalni 
konferenci Architectuul, v skladišču Libertas v 
Kopru, Galeriji Miroslav Kraljević v Zagrebu, 
Muzeju Lapidarium v Novigradu in Rimskem 
trgu v Podgorici. V letu 2022 nadaljuje svoje 
popotovanje v Prištino in Sarajevo. Razstava 
predstavlja nenehno dopolnjujoči se arhiv raz-
novrstnih fotografskih in fi lmskih materialov 
ter zapisov avtorjev ter s tem oblikuje nov vidik 
ohranjanja te arhitekturne zapuščine. Fizična 
prisotnost spomenikov v pokrajini je opomin 
grozovitosti posledic fašizma in nacizma, kar 
odpira vprašanje vloge spomenikov preteklega 
teritorija v današnji, skupni Evropi. Projekt pre-
sega prekarne sisteme produkcije, ki za seboj 
puščajo shirana živeča trupla sodobnega kapi-
talističnega človeka.
    Skupnost sodelujočih je obsodila nedavno 
vandalizacijo spominskih plošč z imeni umr-
lih na spomeniku Partizanskega pokopališča v 
Mostarju, ki so ga leta 1965 postavili po načrtih 
arhitekta Bogdana Bogdanovića. Uničenje se je 
zgodilo. Dasiravno gre za izjemno umetniško 
delo simbolnega pomena, za spomenik s statu-
som državnega pomena, ki je od leta 2018 za-
varovan z videonadzorom ter posebej osvetljen. 
Namerno načrtovan napad je napad na dostojan-
stvo med drugo svetovno vojno padlih borcev za 
svobodo, med katerimi je bilo ogromno otrok. S 
protestnim pismom se odločno obsoja uničeval-
no dejanje ter zahteva razjasnitev dogodkov, 
identifi kacijo, obsodbo in pregon storilca ter nji-

Spomenik v Mostarju
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K sodelovanju vabimo 
zainteresirane 

mentorje za 
nadobudne 

mlade 
TV ustvarjalce. 

Pišite nam na 
tv.megafon@megafon.si

6. 8., od 16.00 dalje, različne lokacije po 
Piranu
15. Dan delfi nov
Lov na zaklad, info stojnica Morigenos, družen-
je z raziskovalci delfi nov, razstava o delfi nih v 
slovenskem morju, interaktivno predavanje o 
delfi nih, panoramska vožnja z ladjico, prikaz 
iskanja delfi nov s kopnega.

6. 8., 20.00, Plac pod Belvederjem
Klapa Capris
Koncert

6. 8., 20.30, Park Pietro Coppo, Izola
Jimmy Joe Band
Blues koncert

6. 8., 20.30, Titov trg, Koper
Margherita Baggi Trio
Igriv vokal ob spremljavi klavirja in kontrabasa 
v funk in jazz vodah

6. 8., 20.30, Valdoltra
Katalena
Etno koncert

6. 8., 21.00, Amfi teater Avditorija 
Portorož
DBUS
Zaključni gala baletni večer Dancs z gosti.

6. 8., 23.00, Študent, Ankaran
Freedom Fighters
Koncert

7. 8., 20.00, Largo pri Špini, Izola
Natalia Machin
Glasba s Kanarskih otokov

7. 8., 21.00, Amfi teater Avditorija Porto-
rož
Pehlivanian Operna akademija: Carmen
Koncertna opera

8. 8., 17.00, Centralna plaža Piran
Pravljična urica v Knjižnici na plaži

8. 8., 20.00, Hangar bar, Izola
Poletje smeha #13
Ladies Night Stand-up: Ipša, Orsag, Mifka, 

Lončar

8. 8., 21.00, Taverna, Koper
Poletni koncerti v Taverni
Dixie Šok Band – večer dixieland glasbe

10. 8., 20.00, Park Sonce Lucija
Boštjan Gorenc – Pižama
Zabavne pravljice in pesmice in ustvarjalne 
malhe

10. 8., 20.30, Park Pietro Coppo, Izola
Why Not
Koncert

10. 8., 21.00, Študent, Ankaran
Kino Istra Triumf

11. 8., 20.30, Largo pri Špini
Grafenberg Und The Alkotesters
Koncert

12. 8., 20.00, Belvedur, Koper
Ana Pupedan in Karamela z gostom 
Nelfi jem Depangerjem 
Tradicionalni rock & blues glasbeni večer

12. 8., 20.30, Amfi teater Avditorija Por-
torož
Portoroške noči 2022
Bajaga & Instruktori (Yu rock)

12. 8., 20.30, Park Pietro Coppo, Izola
The Chillers
Koncert

12. 8., 21.00, Študent, Ankaran
Pantaloons
Sodobni brass funky trio

13. 8., 20.30, Park Pietro Coppo, Izola
Yani Pearl in Martin Martis
Koncert

13. 8., 20.30, Titov trg, Koper
Matej Mittendorfer in Zina Ban
Kombinacija čustvenih balad in žurerskih hitov 
v vokalno-kitarski preobleki

13. 8., 21.00, Amfi teater Avditorija Por-
torož
Portoroške noči 2022
Joker Out (pop rock)

13. 8., 21.00, Manziolijev trg, Izola
Letni koncert
Moški pevski zbor Izola

14. 8., 20.00, Plac pod Belvederjem
Master Vinly
DJ večer

14. 8., 21.00, Amfi teater Avditorija Por-
torož
Portoroške noči 2022
Magnifi co (balkan pop)

15. 8., 20.00, Hangar bar, Izola
Poletje smeha
Rok Škrlep – Svetovne fore

15. 8., 21.00, PKC Georgios, Piran
Panorama festival
WCKD Nation (soul/funk)

do 16. 8., 17.00 –22.00, Tartinijev trg, 
Piran
Tartinijeva poletna tržnica
Tradicionalna tržnica s ponudbo lokalnih obrt-
no-umetniških izdelkov

K U L T U R N I 
N A P O V E D N I K
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V poletnih mesecih se nova generacija štu-
dentov vpisuje na izbrane študijske pro-
grame. V tem času ponavadi izplujejo 

na površje znane dileme o omejevanju vpisa, ki 
je za nekatere prava pot za reševanje problema 
zaposljivosti. Spomnimo, da je prejšnja vlada 
zavirala soglasje k razpisu za vpis na fakultete, 
ker po Janševih besedah vpisna mesta na javnih 
fakultetah ne morejo biti zbirka želja, pač pa je 
treba zadostnemu številu mladih omogočiti, da 
se vpišejo na programe, ki izobražujejo za kl-
jučne poklice prihodnosti.
Na drugi strani so rektorji opozarjali na raz-
položljivost kadra in infrastrukture fakultet, 
strokovnjaki pa so spomnili na hitro spremenljiv-
ost trga dela, na to, kako težko je danes napove-
dati, kateri bodo poklici prihodnosti čez pet, ko 
bodo letos vpisani študentje šli na trg dela. Zdi 
se, da bi omejevanje vpisa s strani države po nep-
otrebnem zožilo izbiro študentov in preprečilo 
uresničitev njihovih študijskih želja. Drži pa, da 
bi recimo lahko v srednji šoli dijake v četrtem 
letniku bolj kvalitetno seznanili s priložnostmi 
in možnostmi zaposlitve na trgu dela, kot tudi 
s tistimi znotraj sistema izobraževanja. Zaveda-
ti se je treba, da je v današnji družbi stalnega 
izobraževanja diploma le osnovni gradnik in 
podlaga za interdisciplinarne nadgradnje. Danes 
prehod iz prvostopenjskega študija sociologije 
na recimo učenje programiranja ni nič nenavad-
nega.
     Poglejmo nekaj primerov študijev, ki imajo 
majhne zaposlitvene možnosti. Eden od njih je 
študij astrofi zike. Končan študij fi zike in astro-
fi zike da diplomantom dovolj široko znanje in 
sposobnost reševanja problemov, a zaposljivi 
so predvsem v šolstvu in v majhnem delu gosp-
odarskega sektorja, recimo na delovnem mestu 
modeliranja v zavarovalnicah. Astrofi ziki, ki 
želijo še naprej delati na področju astrofi zikalnih 
dejavnosti, se lahko zaposlijo predvsem na 
Fakulteti za matematiko v Ljubljani ali na pri-
vatni Univerzi v Gorici. Nekaj je zaposlenih na 
Centru za astrofi ziko in kozmologijo.
     Koliko je razpisanih vpisnih mest za študij as-
trofi zike, je odvisno tudi od fi nanciranja znano-
sti nasploh in od uspešnosti posameznih skupin 
pri pridobivanju raziskovalnih projektov. Na 
Fakulteti za matematiko je na magistrski stopn-
ji astrofi zike razpisanih 15 rednih in 5 izrednih 
vpisnih mest. Na Univerzi Nova Gorica pravi-
jo, da v zadnjih letih zanimanje narašča, vendar 
niso zapolnjena vsa od razpisanih 30 mest.
    Naslednji primer »odvečnega« študija je 
klasična fi lologija. Gre za interdisciplinarni 
študij latinskega in grškega jezika in kulture. 
Kadar nam nekdo razkrije, da študira klasično 
fi lologijo, sledi vprašanje: »In kaj boš s tem 
počel?« Študij klasične fi lologije povečini ust-
varja srednješolske učitelje in profesorje, ki bodo 
izšolali nove rodove latinistov in grecistov. Za 

redni dvopredmetni študij je razpisanih 12 mest, 
v prvem roku letos so se prijavili zgolj trije, lan-
sko leto je bilo zapolnjenih vseh razpisanih 10 
mest. Za nekatere profi le humanističnih študijev 
specifi čnih delovnih mest tako rekoč ni na voljo. 
Takšne razmere so seveda težava za tako izo-
bražene iskalce dela, ki so zato pogosto zelo ve-
seli vsakršne zaposlitve. Tudi takšne, ki z njiho-
vo strokovno usposobljenostjo ni posebno tesno 
povezana. Morda bi Janšo prepričal argument, 
da znanje klasičnih jezikov ni odvečen študij, 
saj omogoča študiranje in razumevanje drugih 
humanističnih disciplin, recimo umetnostne 
zgodovine in fi lozofi je. In nenazadnje – fi lolo-
gi se ukvarjajo z genezo kontinenta, na katerem 
živimo.
     Potrebe trga dela so seveda eden od kriterijev, 
ki ga je treba upoštevati tako pri pripravi študi-
jskih programov kot tudi pri določanju vpisnih 
mest, vendar nikakor ne more biti edini ali pa 
najpomembnejši. Študijski programi, ki jih po-
trebuje trg dela, se razvijajo dolgoročno, skupaj 
z gospodarstvom in drugimi nastajajočimi po-
trebami družbe, sprotne prilagoditve zaradi ne-
nadnih sprememb na trgu pa se opravljajo skozi 
manjše in hitrejše spremembe študijskega pro-
grama. Obstajajo tudi specializirani študiji, ki so 
potrebni zaradi ohranjanja splošnega standarda 
znanja in razvoja celotnega šolskega sistema ter 
udeležbe države s specifi čnimi strokovnjaki v 
globalnih projektih. Eden od primerov, zakaj trg 
dela in majhno zanimanje za študij ne moreta biti 
absolutna kriterija, je nedavna ukinitev magistr-
skega študija slavistike na univerzi Alpe-Jadran 
v Celovcu, ki je med drugim ponujal tudi študij 
slovenskega jezika.
      Vlada je iz rokava nemudoma potegnila 
argument nacionalnega interesa, da stalni in 
kakovostni študij slovenščine skrbi za ogroženo 
slovensko manjšino v Zvezni deželi Koroški. 
Kriterija številčnosti in zaposljivosti tukaj nima-
ta česa iskati. A na avstrijskem ministrstvu so 
uporabili prav ta argumenta in izjavili: »V očeh 
ministrstva so študentje žal osnova za fi nan-
ciranje študija.« Rudi Vouk je glede utemeljitve 
univerze, da je premalo študentov za ta študij, 
dejal, da je to težava, a opozoril, da je bilo nji-
hovo število pred nekaj leti »še kar visoko« in 
da lahko hitro pride do spremembe, kar malo 
spominja na tezo, da se bo tudi trg dela čez de-
setletja lahko spremenil, enako kot etnična ses-
tava države. Oboje sta dolgoročno, v globalnem 
svetu, nestabilni postavki. Če zagovarjamo 
ohranitev študija slovenščine, kljub temu da 
vpisanih praktično ni več, lahko zagovarjamo 
tudi študija astrofi zike in fi lologije, saj pri prido-
bivanju znanja ne gre za preprosto relacijo študij 
– zaposlitev. Ob tem velja reči, da problem ni 
samo na strani izobraževanja, ampak še kako na 
področju zaposlitvenih politik države.“

PO DOMAčEPO DOMAčE
Pirc Musar 

ostra do medijev
Ljubljana – Kandidatka za predsednico repub-
like Nataša Pirc Musar je z nedavno izjavo »o 
kupovanju medijskih napadov na drugače mis-
leče« vznemirila novinarsko stroko. Omenila 
je Požareport, Nova24TV, Reporter in (morda 
presenetljivo) tudi Necenzurirano.si. Ti mediji 
od nje pričakujejo opravičilo, nekateri napovedu-
jejo tudi tožbo. Pirc Musar se zaenkrat glede iz-
jave ne želi dodatno opredeljevati. STA, NB

Referendum 
škodi starejšim

Ljubljana – Ministrstvo za delo je v odzivu na 
referendumsko pobudo SDS zapisalo, da je bil 
zamik izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi 
sprejet izključno zaradi pomanjkljivosti in neizv-
edljivosti zakona, ki ga je sprejela prejšnja koali-
cija, čemur je pritrdila tudi stroka. Referendum-
ska pobuda po mnenju ministrstva dolgoročno 
škodi tako izvajalcem kot uporabnikom dolgo-
trajne oskrbe. STA, NB

TEŠ 6: Prvi sodni 
epilog v eni največjih afer

Celje – Zadeva šesti blok Termoelektrarne 
Šoštanj (TEŠ6), ena največjih afer v zgodovini 
države, bo konec avgusta (po 12 letih) dobila prvi 
epilog na sodišču. Prvoobtoženi je Uroš Rotnik, 
ki je imel v rokah ključne vzvode pri projektu. 
Pri njem so odkrili tudi največ nepojasnjenega 
premoženja. Z enim od dvanajstih obdolžencev, 
ameriško skupino General Electric, ki ji tožil-
stvo očita pomoč pri kaznivem dejanju zlorabe 
položaja, bodo morda sklenili sporazum, ostali 
so se izrekli za nedolžne. Zadeva zastara leta 
2028. necenzurirano, NB

Sežigalnica ne bo 
izboljšala zraka

Ljubljana – Zdravniška zbornica Slovenije je 
julija objavila odprto pismo, v katerem naspro-
tuje postavitvi sežigalnice, za katero sicer močno 
navija občina. Za razliko od na primer Dunaja, 
kjer imajo sežigalnico v centru mesta, Ljublja-
na leži v manjši kotlini, v kateri je veliko manj 
pretoka zraka. V zbornici so opozorili še na to, 
da je v Ljubljani povprečna koncentracija stru-
penih delcev (PM2,5) v zraku vsaj trikrat višja 
od priporočenih smernic, priporočena dnevna 
vrednost pa je bila do konca maja presežena kar 
68-krat. Po kakovosti zraka je Ljubljana na 279. 
mestu od 344 evropskih mest. oštro, NB

Omejitve vode 
po vsej Sloveniji

Novo mesto/Kranj/Murska Sobota/Koper – 
Občine in komunalna podjetja nadaljujejo z 
ukrepi, s katerimi želijo zaradi suše zagotoviti 
racionalno rabo pitne vode, marsikje pa so že 
omejili njeno porabo. Med drugim so jo omeji-
li na Novomeškem, v Spodnji Savinjski dolini, 
Ajdovščini, Vipavi, na Kozjanskem, Obsotelju, 
Kranju in Murski Soboti, kjer opažajo tudi nedo-
voljene odvzeme vode iz hidrantov. Že v začetku 
meseca so rabo pitne vode močno omejili v Slov-
enski Istri, k razumni rabi pitne vode so pozvali 
tudi v Ljubljani. STA, NB

PO DOMAčE

V kakšni meri vpisna mesta za študijske programe odražajo 
potrebe po posameznih poklicih

Kar se Janezek nauči, to lahko Janez proda

Simon Smole
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Spremembe davčne 
zakonodaje je poslanec 
Branko Grims takoj 

pospremil s komentarjem na 
Twitterju. Preko tega družbe-
nega omrežja nam daje večkrat 
na dan vedeti, kako sovraži 
migrante in socializem ter kako 
se vsi razen njega motijo. 
     To družbeno omrežje je sicer eno glavnih 
orodij izjavljanja in manipuliranja z dejstvi ne-
davno glavne koalicijske – danes pa največje 
opozicijske – poslanske skupine SDS. Ker zap-
isom na omrežjih pogosto ne gre verjeti, smo se 
odločili, da kompleksnost delovanja poslancev 
v parlamentu raje preverimo s pomočjo nekat-
erih številk, ki so dostopne na Parlametru, odpr-
tokodnemu orodju za analizo glasovanj in tran-
skriptov nastopov.
     Branko Grims se v povprečju oglasi petkrat na 
sejo. V prvi vrsti ga zaznamujejo besede levičar, 
totalitarizem, Marx, socialist, Hitler, nacist, 
holokavst in sovjetski. Njegove besede o lenih 
levičarjih, ki jim je v življenju vse podarjeno, 
pa lahko vzporedimo z dejstvom, da je njegov 
sedež v tokratni sestavi parlamenta lokacija, 
kjer bo preživel že sedmi poslanski mandat. Več 
jih šteje le njegov veliki vodja Janez Ivan Janša, 
ki v državnem zboru sedi že 9. mandat in ga je 
do sedaj pospremil s popolno tišino. Njegova 
prisotnost na glasovanjih je le 39-odstotna, sedi 
pa le še v Odboru za zunanjo politiko. Po številu 
mandatov jima je najbližje Eva Irgl, ki svoj šesti 
poslanski mandat okrašuje z največjim številom 
poslanskih vprašanj in pobud od vseh poslancev, 
to je 17. Med besedami, ki jo zaznamujejo, pa 
se je na vrhu znašla beseda Trnuljčica. Njena 
poslanska tovarišica, gimnazijska maturantka 
Alenka Jeraj, je na poslanskem stolčku SDS en 

mandat manj, a zato govori večkrat, v povprečju 
šestkrat na sejo. Raznolikost njenega besedišča 
je podpovprečna, zaznamujejo pa jo besede 
transparent, zapornica, vislice, Pirc, Ig, šikan-
irati, Musar, stavkati, RTV in matura. Slaba 
raznolikost besedišča nasploh zaznamuje SDS. 
Andrej Hoivik, ki letos v parlamentu sedi prvič, 
ima pri 29 letih sicer 77-odstotno prisotnost pri 
glasovanju, drži pa tudi rekord v številu izgovor-
jenih besed. V povprečju je izgovorjenih 10.129 
besed, sam pa jih je izgovoril že 62.670, med 
njimi najdemo tudi bolj nenavadne kot so Krevs, 
Auschwitz, Twitter, Žitnik, bencin in levosre-
dinski. Predsedniški kandidat Anže Logar očit-
no raje govori pred kamerami, saj v parlamentu 
v povprečju govori manj kot enkrat na sejo.
     V vsaki poslanski skupini je mogoče zaznati 
določene podobnosti, ki se večinoma kažejo tudi 
pri glasovanjih. Največ neenotnosti pri glasovan-
jih je v 9,89 odstotka opaziti prav v SDS, ki ji 
sledi NSi z 7,69 odstotka in SD s 6,31 odstotka. 
Najmanj neenotna je Levica z zgolj 3,09 odstot-
ka. Slednja je skupaj z SD tudi med najbolj pris-
otnimi na glasovanjih. Predstavniki obeh strank 
so se udeležili kar 98 odstotkov glasovanj. Na-
jmanj so se jih udeležili predstavniki SDS, ki so 
bili prisotni le pri 94 odstotkih.
     Gibanje Svoboda najdemo nekje vmes. Veči-
na poslancev –  te največje stranke do sedaj – še 
ni postavila poslanskih vprašanj ali podala po-
bud, so pa v veliki meri prisotni na skoraj vseh 
sejah. Dejan Zavec je bil denimo prisoten na 
vseh glasovanjih, ki pa jih je sicer spremljal v 
tišini. Enako je bilo z Janjo Sluga, ki je s presto-
pom v to stranko nastopila že tretji mandat. 
Tamara Vonta ju zasleduje z zgolj 99-odstotno 
prisotnostjo. Predsednica državnega zbora Urš-
ka Klakočar Zupančič je bila prav tako prisotna 
na 98 odstotkih glasovanj, v povprečju pa ima, 
verjetno tudi zaradi funkcije, največ govorov 
na sejo, kar pomeni 18. Ob visoki prisotnosti, 

ki jo Klakočar Zupančič zahteva, se postavl-
ja vprašanje, ali je ta smiselna tudi, če na njej 
niso aktivni? Poslanka SD Meira Hot se denimo 
oglaša v povprečju kar 16-krat na sejo. Nataša 
Sukič iz Levice to priložnost izkoristi okoli 
9-krat. Njen soborec Milan Jakopovič pa se v 
svojem prvem mandatu v povprečju oglasi enk-
rat. 33-letni Miha Kordiš, ki zaseda že 3. man-
dat, se oglasi približno 6-krat na sejo, pri čemer 
največkrat uporabi besede skrbstvo, delavski, 
oskrbnina in napaka.
     Same številke morda res ne povedo vsega. Če 
pogledamo v podrobnosti, nam te razkrijejo, da 
se je nekdanji minister za obrambo Matej Tonin 
iz NSi doslej ukvarjal le z enim poslanskim 
vprašanjem. Zanimalo ga je, kaj se dogaja z 10 
mesecev pogrešano 10-letno deklico in njeno 
52-letno mamo ter ali se predsednici državnega 
zbora zdi, da je bilo »storjeno vse, kar je v moči 
pristojnih organov, da se deklico najde in varno 
pripelje domov?«
     V NSi so skupno sicer podali 270 poslanskih 
vprašanj in pobud, kar je zanemarljivo v prim-
erjavi s 1316 pobudami stranke SDS ali 1 iz vrst 
stranke SD. Socialni demokrati so sicer prav 
tista stranka, ki na Parlametru beleži najbolj 
raznoliko besedišče. Sledita ji le še predstavni-
ka italijanske in madžarske manjšine, poslanci 
Levice in nato Svobode. Raznolikost besedišča 
SDS je na tem grafu komaj zaznavna. Med 
posamezniki pa pri raznolikosti besedišča vodi 
Felice Žiža, ki za razliko od ostalih ne pade v 
kategorijo raznolikosti besedišča pod 0,01, am-
pak se giblje okoli faktorja 0,15, čeprav je v tem 
mandatu spregovoril le 290 besed v povprečno 
manj kot enem govoru na sejo.
Ali bo glasovanje v prihodnjih mesecih kaj manj 
uniformno, težko predvidimo, a verjetno tega ni 
pričakovati. Pomembnejše od zapisanih pa bodo 
besede, ki bodo pomagale pojesti ali obdržati 
predvolilne obljube. “

Udobnost poslanskih 
stolčkov

Pia Nikolič
grafi ka: parlameter

Od prisesancev na dojke davkoplačevalskega  
denarja do gobezdačev in ponavljačev



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 8  -  5 . a v g u s t  2 0 2 2

Radiotelevizija Slovenija je že 
več kot dve leti, kolikor je tra-
jal mandat prejšnje vlade, tarča 

političnih in drugih napadov. Govo-
ra je o pravi medijski vojni, katere 
prvoborec je prav največji javni medij, 
ki zaenkrat še vzdržuje svojo legit-
imnost, delno tudi standarde. Zara-
di javnega interesa so se nekateri 
zaposleni na RTV izpostavili kot aktiv-
istični posamezniki, ki delujejo v okvi-
ru skupnega sindikata in opozorili na 
napake, ki se znotraj hiše pojavljajo v 
zadnjem času. Ena od njih je novinar-
ka zunanjepolitične redakcije Helena 
Milinković, ki na TV Slovenija dela že 
23 let, od tega le zadnja štiri leta (od 
decembra 2018) kot zaposlena s pol-
nim delovnim časom. Za intervju smo 
jo ujeli ravno po prihodu iz Kijeva.

Na RTV stavka poteka že nekaj časa. Ste v 
tem času dosegli kakšne spremembe?
Še vedno ni prišlo do dialoga, pogajanja ne 
vodijo nikamor. Stavka se nadaljuje.

Sredi minulega meseca je bil za direktorja 
televizije imenovan Uroš Urbanija. Je bila 
ta odločitev v skladu s stavkovnimi zahte-
vami?
Da bo Urbanija imenovan za direktorja tel-
evizije, je bilo jasno že nekaj časa. Njegove-
mu imenovanju smo v novinarskih sindika-
tih in novinarskih aktivih RTV nasprotovali 
zaradi njegove zgodovine političnih pritiskov, 
neprofesionalnosti in rušenja javnih medijev 
– to je počel pred dobrimi desetimi leti kot 
odgovorni urednik MMC in nedavno še kot 
direktor Ukoma, ko je fi nančno in kadrovsko 
izčrpal STA. Kot nekdanji direktor Ukoma je 

Pia Nikolič
foto: osebni arhiv

INTERVJU

»Gre za to, ali imamo dovolj 
politične kulture in ali lahko 
politične stranke držijo svoje 
prste stran od javnega medija 
ter spoštujejo interes javnosti.«

preko kvazianaliz izvajal politične pritiske na 
uredniško in novinarsko avtonomijo in prese-
gal svoja zakonska pooblastila. Uroš Urbanija 
nima integritete in ne strokovnega znanja, ki 
sta potrebna za opravljanje funkcije direktor-
ja javne televizije. Imenovanje Uroša Urbani-
je za direktorja televizije še utrjuje našo prvo 
stavkovno zahtevo – uredniško in novinarsko 
avtonomijo ter depolitizacijo organov RTV. 
Med našimi glavnimi zahtevami je tudi odstop 
oziroma razrešitev Jadranke Rebernik, odgov-
orne urednice Informativnega programa TV 
Slovenija zaradi kršitev profesionalnih in pro-
gramskih standardov. Tudi sodišče je z začas-
no odredbo nakazalo, da sta z generalnim di-
rektorjem vodila politično propagando, ki je v 
tej državi nezakonita, razen v času volitev, ko 
mora biti še vedno jasno ločena od preostale-
ga programa. Vse kršitve odgovorne urednice 
smo popisali, a v njih generalni direktor ne vidi 
nobenega problema, zato smo se znašli v slepi 
ulici. Naša prva zahteva ostaja avtonomija in od 
nje ne odstopamo, čeprav bi si generalni direk-
tor Andrej Grah Whatmough, ki se je najprej 
pogajal sam, to želel. Nimamo razlogov, da bi 
končali s stavko. V informativnem programu 
nam manjka okoli 40 zaposlenih, večina oddaj 
je bila ukinjenih. 

Kako se »racionalizacija« delovne sile 
pozna pri vašem delu?
V času največjega požara v zgodovini Sloveni-
je na Krasu nismo imeli na razpolago dovolj 
novinarjev, da bi pokrili zgodbo. V notran-
jepolitični redakciji na televiziji sta dnevno na 
voljo le dva novinarja ali trije, štirje. Ostali so 
šli. Deset jih je dalo odpoved, deset so jih pos-
rkali v Panoramo, vsaj deset jih je šlo v druga 
uredništva, nekaj jih je na bolniških odsotnos-
tih, trije so se upokojili, pa še v času dopustov 

- Helena Milinković, predsednica 
stavkovnega odbora novinarskih 
sindikatov RTV Slovenija in 
predsednica Koordinacije novinarskih 
sindikatov RTV 

smo.

Se pomanjkanje novinarjev v takšni meri 
pozna tudi v drugih uredništvih?
Največji kadrovski problem imamo predvsem 
v informativnem programu na televiziji, saj se 
je tega od novembra lani kadrovsko in fi nančno 
izčrpalo zaradi uvedbe oddaje Panorama. V 
informativnem programu na radiu so povečini 
prisotni honorarni delavci, ki tega problema ne 
vidijo na enak način. Poleg tega je velika težava 
v Informativnem programu na Televiziji odsot-
nost odgovorne urednice in njenih namestnic. 
Odgovorne osebe so torej večino časa odsotne, 
dolgoročnega vsebinskega planiranja ni.

Z Multimedijskega centra (MMC) prav 
tako poročajo o odsotnosti v. d. urednika 
uredništva.
Igor Pirković je odsoten že ves čas od nas-
topa položaja, gre za isti način delovanja kot 
pri odgovorni urednici, to je njihov namen. 
Ustvariti si želijo kaos. Za napake, ki bi se ob 
tem pojavile, pa bi bili krivi novinarji. Tako so 
nas bojkotirali že v času državnozborskih vo-
litev – ko so predvolilne politične oddaje ust-
varjali izbrani novinarji in ne tisti, ki so za te 
teme specializirani. Ravno danes sem prejela 
pismo gospe s Primorske, ki se ni želela pod-
pisati, ker ne zaupa Urbaniji. V njem piše, da 
nima več česa za gledati in se ne more znebiti 
občutka, da vodstvo to dela namerno, da bi nas 
ljudje resnično nehali gledati in potem pristali 
na prenehanje plačevanja RTV prispevka. To 
je njihov načrt. Gre za fi nančno in kadrovsko 
izčrpavanje. Prejšnji teden je na pobudo gen-
eralnega direktorja nadzorni svet sprejel sklep, 
da bodo za fi nanciranje odpravnin za predčasne 
upokojitve prodali še za 1,8 milijona evrov del-
nic, ker je to po njihovem mnenju cenejše kot 
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kredit. Delnice pa naj bi bile sicer namenjene 
razvoju oziroma investicijam. Desk je osiro-
mašen, tehnološko smo podhranjeni, vse se nam 
kvari.

Dogaja se tudi to, da za več kamer skrbi en 
snemalec.
Ker nimamo dovolj ljudi. Veliko starejših se 
je upokojilo po programu presežnih delavcev. 
Zaposleni, ki jim manjkata denimo dve leti do 
upokojitve, so se sami javili, kdo je tehnološki 
višek. S prodajo delnic vodstvo tem zaposlenim 
fi nancira deset plač, da grejo lahko v pokoj dve 
leti preden izpolnijo vse pogoje. Potem na isto 
delovno mesto nekaj mesecev kasneje zaposlijo 
nekoga drugega, kot se je to zgodilo v primeru 
Karmen W. Švegl, ki jo bodo zaposlili na mes-
to komentatorja, ki se je predčasno upokojil. 
Kar dokazuje, da te ljudi pravzaprav potrebu-
jemo. Vodstvo jih obdari s sedmimi dodatni-
mi plačami, saj jim mora po zakonu izplačati 
le tri. Ne dela se nobene kadrovske analize, 
podhranjen pa je cel RTV, kar se najbolj poz-
na pri tehničnem kadru, v pisarnah, programu. 
Tudi pisarniški delavci so preobremenjeni. Delo 
nosijo s seboj domov, a jim tega nihče ne plača 
dodatno. Delo pa mora biti opravljeno. Zaradi 
vseh teh ljudi RTV sploh funkcionira, ne zaradi 
njegovega vodstva. Situacija je šla zdaj čez vse 
meje. Zaposleni dobivajo anekse k pogodbam, 
kjer so predvsem dodane dodatne delovne ob-
veznosti z minimalnim dodatkom k plači. Tako 
imajo nekateri zaposleni v pogodbi, da snemajo, 
a so hkrati asistenti režije, občasno pa morajo 
zaradi racionalizacije delati še v skladišču ali 
kaj drugega, da dosežejo za štiri plačne razre-
de boljšo plačo, ki pogosto ne dosega niti višine 
povprečne.

Glede na razmere nekateri mislijo, da ste s 

stavko začeli prepozno. Zakaj ste se vanjo 
podali šele spomladi?
Tisti, ki to pravijo, očitno ne vedo, kako se 
stavke organizira, saj moraš zanjo imeti izpol-
njeno zakonsko podlago. Sindikat smo na tel-
eviziji vzpostavili šele decembra lani, saj prej ni 
obstajal, zato stavka ni bila mogoča in posega-
li smo po drugih sredstvih. Že od jeseni – od 
sprejemanja programsko-produkcijskega načrta 
– smo o vsem komunicirali kot kolektiv, torej 
uredništvo Informativnega programa. Tedaj smo 
se odločili, da s tiskovnimi konferencami in 
dopisi obveščamo o dogajanju tudi javnost. Če 
bi stavko razglasili pred enim letom, bi nam ti 
isti, ki nam zdaj očitajo, da smo prepozni, očita-
li zakaj stavkamo, če smo pa med celo epidem-
ijo prejemali izplačane epidemiološke dodatke, 
medtem ko je moralo veliko ljudi ostati doma in 
so bili brez dela.

Na kakšen način trenutno poteka stavka, 
saj je kot gledalci in poslušalci v resnici ne 
zaznamo?
Gre za dolgo stavko, v sklopu katere smo do zdaj 
izvedli dva stavkovna dneva akcij. Marsikdo si 
predstavlja, da je to nekaj lahkega, da bi morali 
izklopiti kable in zatemniti televizijo, ampak je 
to nemogoče, saj novinarji ne moremo stavkati 
kot tovarniški delavci in ustaviti proizvodnje, 
ker to ni proizvodnja, ampak moramo zagotavl-
jati minimalen obseg javne službe, torej inform-
iranja. Po zakonu moramo javnosti sporočiti nu-
jne in glavne novice, ker smo javni medij. Tudi 
policisti ne morejo stavkati tako, da bi prekinili 
z delom, ampak stavkajo s svojim delom. Smo 
v stavki in stavkamo še naprej. V prihodnjih 
dneh se bomo sestali glede nadaljnjih pogajanj z 
vodstvom in stavkovnih akcij v septembru, ko se 
zaposleni vrnejo z dopustov. Čakamo še na prve 
korake novega direktorja televizije, ki do sedaj 

ni naredil še ničesar. Imenovati mora novega 
odgovornega urednika razvedrilnega programa, 
o katerem so se v uredništvu izrekli že pred 
enim mesecem. Eden od kandidatov je dobil 
skoraj stoodstotno podporo. Zdaj so na vrsti 
tudi druga uredništva – pričakujemo podobne 
rušilne ukrepe kot v Informativnem programu, 
kjer poskušamo v teh razmerah preživeti.

Se vam zdi, da za stavkovnimi zahtevami 
stoji večina zaposlenih? V oddaji RTV 
Slovenija danes in jutri so vam očitali, da v 
sindikat niso vključeni vsi.
To govori predvsem generalni direktor, ki nas 
ves čas poskuša diskreditirati, ampak kot sem 
že večkrat povedala – smo največji sindikat na 
RTV. Zdaj imamo že več kot 450 članov. Naše 
članstvo se je od decembra povečalo za 50 ods-
totkov. Mnogi so se nam pridružili maja, ko smo 
se izrekali glede tega, ali razglasimo stavko ali 
ne. Prvič smo se o stavki izrekali že marca, ko 
je bila napovedana stavka javnega sektorja. Na 
drugem izrekanju je več kot 60 odstotkov članov 
izreklo 98-odstotno podporo stavki. Seveda smo 
poskušali tudi s pogajanji.

So v sindikatu samo novinarji?
Ne. Večina nas je novinarjev. Stavkamo sicer vsi 
od približno 650 novinarjev na RTV, tudi tisti, 
ki niso člani našega sindikata. Z nami so stavka-
li tudi zaposleni v Regionalnem centru v Ko-
pru in Mariboru ter v uredništvih manjšinskih 
programov Capodistria in Lendava. Vrhunec 
je stavka dosegla 20. junija, ko sta generalni 
direktor in odgovorna urednica cenzurirala pro-
gram stavkovnega odbora. Zato so z delovnih 
mest na Trg republike odkorakali vsi ustvar-
jalci, od kamermanov, do tajnic režije, organ-
izatorjev in producentov. Stavkali smo skoraj 
vsi, saj nihče ni želel delati oziroma sodelovati 
pri cenzuriranemu programu. Je pa to načelo-
ma solidarnostna stavka ostalih zaposlenih z 
nami, novinarji v Informativnem programu TV 
Slovenija in MMC.

Vendar se stavkovne zahteve ne tičejo le 
novinarjev?
Naša prva in glavna zahteva je zahteva po 
avtonomiji, med njimi tudi institucionalna, 
ki smo jo dosegli s spremembo zakona, ki bo 
šel na referendum. Skupaj s Pravno mrežo za 
demokracijo smo napisali tudi svoje pripombe 
nanj, saj smo glede nekaterih členov razočara-
ni. Še vedno mislimo, da bi moralo biti soglas-
je zaposlenih v uredništvu pri imenovanju 
odgovornega urednika nuja, saj se to potrjuje 
že z drugim odgovornim urednikom. Ta mod-
el »ustvarjanja nezaupanja« bomo lahko do 
uveljavitve zakona videli še večkrat. Zato, ker 
je vodstvo odločeno, da nastavlja svoje kadre, 
preverjene, politične, takšne, ki bodo vsiljevali 
svoje svetovne nazore, namesto da bi zasledo-
vali profesionalizem, javni interes in spoštovali 
novinarsko avtonomijo. Naša zahteva je tudi ce-
lovita kadrovska politika in pogajanja o dvigu 
najnižjih plač. Med receptorji, šoferji, scenski-
mi delavci, tajnicami režije, montažerji in drugi-
mi mnogi ne dosegajo niti minimalne plače in 
nimajo možnosti za napredovanje do dostojne 
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v eter, koga je potrebno zaščititi in na kakšen 
način. Temu rečemo novinarska etika, zato tudi 
obstaja novinarski kodeks in profesionalna mer-
ila. Zato mi stavkamo in zahtevamo, da se tudi 
naši nadrejeni tega držijo, ne pa, da vabijo neke 
»politikante«. Za to je parlament, tam imajo vso 
svobodo, naj govorijo.

Verjetno je problem tudi v tem, da kršenje 
novinarskega kodeksa ponavadi ni sank-
cionirano? Društvo novinarjev Slovenije je 
nazadnje zaradi kršenja kodeksa denimo 
obsodilo Jožeta Možino. Odgovorno ured-
nico informativnega programa TV Sloveni-
ja Jadranko Rebernik in urednico oddaje 
TV Dnevnik Sašo Banjanac Lubej pa zato, 
ker sta s spreminjanjem vsebine in pomena 
prispevka vanj posegali na način cenzure. 
A več kot madeža na ugledu omenjeni ne 
bodo dobili.
Jadranka Rebernik je bila leta 2018 razrešena 
kot odgovorna urednica zaradi istih razlogov. 
Deluje po istem principu, kot je delovala takrat 
in generalni direktor jo je razrešil na predlog 
direktorice. Ker je bila odsotna, svojega dela 
ni opravljala, ker je delo prelagala in politično 
manipulirala. Ampak Rebernik je bila obtožena 
cenzure in malokdo v tej državi ali kateri koli 
demokratični članici Evropske unije se lahko 
s tem dosežkom »pohvali«. Seznam podobnih 
kršitev je kar dolg, tudi v primeru v. d. urednika 
uredništva MMC. Kot rečeno, sredi julija smo 
v okviru stavkovnih pogajanj kršitve odgovorne 
urednice in v. d. urednika uredništva predložili 
pravni in kadrovski službi, v prihodnjih dneh 
pričakujemo odziv pristojnih, čeprav odgovor 
lahko že predvidimo.

Z namenom kazenske ovadbe?
Vložili smo sicer več prijav na različne inš-
pektorate in tudi že tri kazenske ovadbe. Proti 
generalnemu direktorju nazadnje zaradi ovi-
ranja stavke. Pa tudi proti nekdanji predsednici 
sindikata, ki je sedaj strokovna direktorica in 
tesna sodelavka generalnega direktorja, ker je 
nepooblaščeno dostopala do sindikalne pošte in 
jo posredovala generalnemu direktorju. Je ena 
od razlogov, zakaj nekaj časa nismo imeli delu-
jočega sindikata in zakaj nas poskušajo z vsemi 
silami ustrahovati in diskreditirati.

INTERVJU

plače.

Bo novela Zakona o RTV odgovorila na 
katero od teh zahtev?
Absolutno, saj je ključen problem v politično 
nastavljenem nadzornem in programskem svetu. 
Kot je rekel že sam programski svetnik Slavko 
Kmetič, večina svetnikov razmišlja kot en sam 
mož. Sej nadzornega sveta javnost žal ne more 
spremljati, ker so tajne. Ker se v teh organih s 
tesnim sodelovanjem generalnega direktorja 
sprejemajo vse odločitve, smo zaposleni dokaj 
nemočni.

Bo z uveljavitvijo novega Zakona o RTV 
mandat potekel tudi tema dvema organo-
ma?
Tako je in s tem se bomo izognili nadaljnjim 
političnim, strankarskim imenovanjem. Do se-
daj je večino članov imenoval parlament, kar je 
pomenilo, da je koalicija nastavila svoje ljudi 
brez kakršnihkoli kompetenc ali strokovnega 
znanja o medijih. Nastavili so ljudi, ki sledijo 
vojni z mediji Janeza Janše in njegove ukaze 
pridno izpolnjujejo ter med tem vztrajno krši-
jo poslovnike. Tviti predsednika programskega 
sveta postanejo točke dnevnega reda, na pod-
lagi katerih se daje tudi sankcije. Tako je bil 
kaznovan Marcel Štefančič. Na podlagi sklepa, 
da zaposleni in honorarni sodelavci s svojimi 
javnimi izjavami, ko govorimo o razmerah in 
dogajanju na RTV, blatimo to institucijo in nas 
je treba kaznovati. Ker je imel Štefančič pogod-
bo za določen čas in ni bil zaposlen, s tem pa 
bolj ranljiv, je bil izbrisan iz programa. Gener-
alni direktor je tudi javno priznal, da Marcelu 
niso podaljšali pogodbe zaradi izjav na javni 
tribuni, čeprav je bilo tam izrečenega marsikaj, 
saj je tribuna trajala tri ure. A očitno smo zadeli 
Ahilovo peto »janšistov« in SDS, ki zdaj agre-
sivno in brezsramno naskakujejo RTV. Nenaz-
adnje je tudi novi vodja pravne službe nekdanji 
vodja kabineta Janševe vlade, ki je kmalu po 
preteku mandata tiste vlade prišel na RTV in se 
zaposlil za nedoločen čas.

Kdaj je realno pričakovati uveljavitev nov-
ele?
Glede na napovedan referendum in časovnico 
naj bi stopila v veljavo z novim letom. Predvide-

vam, da bo marec prihodnje leto nekje skrajni 
rok. Niso pa to spremembe, ki so samoumevne 
in bodo marsikaj rešile. Rešile bodo le vodst-
veni problem, saj vodstvo zdaj ruši RTV in javni 
medij kot tak, ga kadrovsko in fi nančno izčrpava 
in mu nenazadnje s programom, ki ga ni več, 
znižuje tudi ugled in gledanost. Vlada bo mora-
la stati za svojimi besedami in urediti tudi sta-
bilno fi nanciranje.

Direktor radia je na srečanju odbora 
vprašal, ali je nastavljanje članov civilne 
družbe v po novem samo en – združen – na-
dzorni svèt res depolitizacija. Se politizaciji 
sploh lahko v popolnosti izognemo?
To je čista manipulacija. Vsi smo politični ljud-
je. Seveda lahko, tudi ko govorimo o nevladnih 
organizacijah, trdimo, da so to lobiji, ampak 
tukaj gre za čisto sprenevedanje in nadaljnjo 
politizacijo RTV. Bistveno je, da se umakne 
vpliv političnih strank. Nismo naivni, saj smo 
novinarji. O takšnih situacijah poročam že celo 
svojo kariero, ampak v nekih drugih državah. 
Gre za to, ali imamo dovolj politične kulture 
in ali lahko politične stranke držijo svoje prste 
stran od javnega medija in spoštujejo interes 
javnosti. To je tisto, kar mi zahtevamo. Vemo, 
da bodo vseeno kakšni želeli svoj kos pogače, 
ker ima televizija moč in je javna radiotelevizija 
vpliven medij. Zato se je vse to začelo ravno 
pred tem »supervolilnim« letom.

Z desnega političnega pola pogosto sliši-
mo predloge, naj se RTV organizira kot ital-
ijanski javni medij RAI, kjer je en program 
namenjen bolj politično levo in drugi bolj 
desno mislečim. Je takšna delitev sploh 
smiselna?
Ne, zato ker ne obstajajo leva in desna dejstva. 
In ne obstaja levo in desno mnenje o nečem. 
Mi moramo poročati o relevantnih dogodkih 
in pojavih v družbi ter seveda vabiti relevantne 
sogovornike. Ne vsakega, ki ima pet minut 
časa. Kot novinarji moramo spoštovati osnovne 
novičarske kriterije. Saj imamo tudi oddaje, 
v katerih iščemo mnenja različnih družbenih 
skupin. Ampak vsak, ki misli, da ima mnenje 
in ga mora izraziti na javni televiziji, ga ne rabi. 
Za to smo tukaj mi, da kot profesionalci presod-
imo, čigavo mnenje je relevantno, kaj spustimo “
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RAZBIJAMO TABUJE

V zadnjih 15 letih se je 
število obiskov pri plastičnih 

kirurgih drastično povečalo. 
Po mnenju najbolj uveljavljenih 
slovenskih plastičnih kirurgov 
Slovenci sicer v primerjavi z 
ostalimi narodi nismo med 
najpogostejšimi uporabniki, 
vendar se število operacij in 
popravkov veča. 
    Najpogosteje se tako kot v tujini opravljajo 
popravki prsi pri ženskah in izsesavanje 
maščobe pri moških. Mlajši se večkrat odločijo 
za popravek nosu ali ušes, medtem ko pri stare-
jših prevladujejo pomlajevalni posegi na obrazu. 
Še vedno je največ pacientk ženskega spola – 
razmerje je kar 80 proti 20 v korist predstavni-
cam ženskega spola, se pa je število moških, 
ki se odločajo za lepotne posege po podatkih 
Ameriškega združenja za estetsko kirurgijo, v 
zadnjih 15 letih več kot podvojilo.
     Katarina se je za manjši poseg odločila pri 
32 letih. »Vedno bolj se mi je poglabljala guba 
med obrvmi, ki jo imam že od rojstva, hkrati pa 
se mi je zdelo, da se mi koža na obrazu poveša. 
Odločila sem se, da si dam vbrizgati polnilo, da 
bo moja koža ostala sveža in napeta. Zdi se mi 
pomembno, da ohranjaš videz kože, saj tako z 
manjšimi popravki vzdržuješ situacijo, kar je 
precej boljše, kot da bi šla pri 50 letih pod nož,« 
pojasnjuje svojo odločitev.

Plastične operacije niso več tabu
Kot pojasnjujejo strokovnjaki na področju 
plastične kirurgije, se je povpraševanje po nji-
hovem delu povečalo zaradi drugačnega ra-
zumevanja in pogleda na plastične operacije. 
V preteklosti naj bi operacije dobile negativen 
prizvok zaradi posameznikov, ki so z njimi pre-
tiravali, danes pa, kot opisujejo plastični kirurgi, 
je njihovo delo namenjeno predvsem temu, da bi 

se ljudje boljše počutili v svoji koži.
»Želim si izgledati tako mlado, kot se poču-
tim. Zato sem si vbrizgala polnilo. Ljudje se 
spreminjamo in naš bioritem se spreminja. Ne-
koč je bilo pri štiridesetih skoraj konec življen-
ja, danes se takrat šele zares začenja. Ne želim 
biti mlada po duši, moj obraz pa poln gub in 
odvečne kože,« pravi Katarina in doda: »Če 
bo po porodu moja koža na trebuhu povešena, 
če bom imela povešene prsi, se bom zagotovo 
odločila za zateg kože. Nismo več tam, da smo 
ženske samo mame in ko rodimo, ostanemo za 
štedilnikom. V življenju želim uživati in pri tem 
ostati lepa in mlada.«

Zunanja podoba 
in fi ltri na družbenih omrežjih

Kljub temu da naj bi estetska kirurgija ljudem 
prinesla novo samopodobo in zadovoljstvo 
ob tem, ko se pogledajo v ogledalo, se je tre-
ba vprašati, zakaj je prav zunanji videz tisti, 
ki prinese zadovoljstvo. O tem, kako popravl-
jene fotografi je na naslovnicah in različni fi ltri 
na socialnih omrežjih vplivajo na razvijajočo 
se samopodobo mladih ljudi, je bilo že veliko 
zapisanega.
V nedavni raziskavi, ki jo je opravilo društvo 
Safe.si, so prišli do zaskrbljujočih ugotovitev 
– kar tretjina slovenskih dijakinj razmišlja o 
plastični operaciji. V njihovem sporočilu za jav-
nost, so zapisali: »Na internetu so mladostniki 
izpostavljeni nemogočim lepotnim standardom, 
idealiziranim in seksualiziranim podobam ljudi 
in njihovih življenj. Nedoseganje lepotnih ideal-
ov, ki jih vsiljujejo nerealne in pogosto grafi čno 
obdelane spletne objave, ima lahko slab vpliv 
na počutje in duševno dobrobit mladostnikov, ki 
so v občutljivem obdobju glede odnosa do svo-
jega telesa, sprejemanja le-tega ter razvijanja 
občutka lastne vrednosti. Postanejo lahko ob-
sedeni z zunanjim videzom, nezadovoljni s svo-
jim telesom, imajo občutek manjvrednosti, so 
pod pritiskom, razočarani in nesproščeni.

    Anketa je pokazala, da 45 odstotkov na-
jstnikov že v osnovni šoli primerja svoj obraz 
in telo s popolnimi podobami vplivnežev in 
vplivnic ter zvezdnic in zvezdnikov na spletu in 
so zaradi tega nezadovoljni s svojim videzom.
     »Skrb vzbujajoče je, da kar tretjina (33 %) 
dijakinj razmišlja o izboljšanju videza z oper-
ativnim posegom, medtem ko je takih učenk v 
zadnji triadi osnovne šole četrtina (24 %). Pri 
fantih je nekoliko drugače, saj o spremembi vi-
deza v zadnji triadi osnovne šole razmišlja 10 % 
fantov, v srednji šoli pa se ta delež zmanjša na 6 
%,« so zapisali na Safe.si.
     Večina družbenih omrežij že vsebuje fi ltre, 
ki pokažejo, kako bi oseba izgledala po plastični 
operaciji – z drugačnim nosom, bolj zategnjen-
imi lici in večjimi ustnicami. Kljub temu da več 
kot polovica najstnikov, ki so jih zajeli v anketo, 
ve, da so slike vplivnežev in zvezdnikov pogosto 
nerealne in obdelane, da so videti popolne, in 
želi, da bi jih označili kot neresnične, se želja 
po popravkih, da bi izgledali popolno, še vedno 
povečuje.

Drugačna vzgoja deklic?
Čeprav naj bi se vzroki za plastične operacije 
spreminjali in naj bi z njimi ljudem pomagali do 
boljšega počutja, ne moremo mimo dejstva, da 
je od vseh, ki se za te posege odločajo, kar 80 
odstotkov žensk. Ženske so z bojem za enako-
pravnost dobile tudi pravice, da niso več zgolj 
žene in mame, da so lahko uspešne v poslovnem 
svetu, se oblačijo tako, kot si želijo in posledič-
no tudi izgledajo tako, kot želijo.
     Še vedno pa lepota ostaja nek ideal, češ »lepa 
ženska bo dosegla več.« In morda je prišel čas, 
ko moramo svojim hčerkam začeti prebirati 
pravljice o uspešnih ženskah, ki so uspele, ker 
so bile sposobne, in prenehati s Pepelkami in 
Sneguljčicami, ki so bile tako lepe, da se jim 
princ ni mogel upreti in jih je tako odrešil vseh 
muk.

»Želim izgledati tako mlado, 
kot se počutim«

Petra Znoj
foto: pexels

“
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ti Španiji, ki je bila 31. avgusta. Na preostalih 
dveh tekmah, ki jih je Slovenija odigrala proti 
Turčiji in Latviji ter končala na 15. mestu, ni več 
stopil na igrišče. Pri tem je napaka pri zapiso-
vanju statistike ostala, razlika med dejanskimi 
in napačno zapisanimi nastopi pa se je obdržala.
Drugi na večni lestvici naj bi bil Goran Dragić, 
pri katerem je zapisano, da je za reprezentanco 
nastopil 81-krat, a tudi to ni pravilen podatek. 
Razlika med dejanskimi nastopi »zlatega kapet-
ana« in napačnim številom nastopov je natanko 
deset (10).
     Prvič je za reprezentanco nastopil na svetov-
nem prvenstvu na Japonskem, kjer je igral samo 
na prvi tekmi proti Senegalu, ki se je odvila 19. 
avgusta leta 2006. Na preostalih petih tekmah 
ni igral. Na Eurobasketu leta 2009 na Poljskem, 
ko je Slovenija osvojila četrto mesto, je Goran 
Dragić igral le na začetnih štirih tekmah proti 
Veliki Britaniji, Srbiji, Španiji in Litvi. Zara-
di poškodbe kolena se preostalih petih tekem 
ni udeležil. Na samo dveh tekmovanjih je tako 
nastala razlika za natanko deset reprezentančnih 
nastopov.
     Uroš Slokar je tretji na večni lestvici nastop-
ov za reprezentanco. Njegova statistika kaže na 
še večjo razliko med resničnimi podatki in zap-
isom na spletni strani KZS. Tam so zapisali, da 
je igral na 76 tekmah, dejansko pa je igral na kar 

DRUŽBA

Statistika v službi 
zgodovine

Vladimir Nikolić

Statistika je znanstvena veda, 
katere osnova je matematična 
statistika, veja uporabne matem-

atike. V svetu športa jo uporabljajo za 
različne namene, saj nam pomaga pri 
spremljanju športnega dogajanja in pri 
razvoju posameznih panog. 
Nenazadnje je statistika pomembna 
tudi pri športnih stavah in pri 
postavljanju vrednosti dela 
posameznega športnika.
    Združene države Amerike slovijo po svoji 
izjemno razvejani in natančni športni statistiki, 
posebej ko je govora o njihovih najpopularnejših 
športih. S podrobnim zapisovanjem skrbijo za 
arhiviranje tekmovanj, zgodovinjenje dogajanja 
v lastni državi in omogočajo lažjo predvidljivost 
tekočih dogodkov. Pri nas je slika precej drugač-
na, vsaj ko govorimo o krovni košarkarski orga-
nizaciji – Košarkarski zvezi Slovenije.
     Pred kratkim sta se zgodili premieri kar dveh 
domačih dokumentarnih fi lmov, katerih glavna 
tema se giblje okoli košarke. Prvi je igrano-do-
kumentarni celovečerni fi lm Vrnitev domov 
režiserja Aleša Žemlje, ki prikazuje zgodbo 
košarkarske poti igralca in kasneje trenerja 
Jureta Zdovca. Drugi je dokumentarni fi lm Go-
rana Vojnovića z naslovom EP 2017, ki govori 
o zgodbi slovenske košarkarske reprezentance, 
ki je leta 2017 pod vodstvom selektorja Igorja 
Kokoškova in s pomočjo Gorana Dragića, Luke 
Dončića, Klemna Prepeliča, Gašperja Vid-
marja in drugih osvojila naslov evropskih pr-
vakov. Oba prikazujeta slovensko košarkarsko 
zgodovino oziroma njen približek. Spletna stran 
Košarkarske zveze Slovenije (kzs.si) namreč ne 
prikazuje pravilne zgodovine slovenske košarke, 
saj temelji na nepopolnih alibolje, napačnih 
statističnih podatkih.

Nastopi reprezentantov
V teh dneh je slovenska košarkarska reprez-
entanca že odigrala kvalifi kacijske tekme za 
nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto, 
kar je s štirimi zmagami in dvema porazoma 
zadostovalo za drugo mesto v skupini C. Letos 
se bo med 1. in 18. septembrom na Češkem, v 

pri nemški reprezentanci. Na seznamu igralcev 
je zdaj uradno tudi Goran Dragić, ki je bil ka-
petan reprezentance Slovenije, ki je osvojila zla-
to medaljo na Evropskem prvenstvu leta 2017, 
zaigral je tudi na dveh letošnjih kvalifi kacijskih 
tekmah. Na spletni strani kzs.si, kjer lahko 
spremljamo njegov razvoj in statistiko drugih 
igralcev reprezentance, pa se najdejo različni 
podatki in informacije okoli njihovega udejstvo-
vanja v košarki. Podatki, ki jih najdemo pod za-
vihkom »Večne lestvice«, so večinoma napačni.
    Glavni vzrok za objavo napačnih podatkov 
najverjetneje izhaja iz tega, da so na spletni 
strani podatke zgolj prenesli iz prejšnjih virov 
podatkov, pri tem pa jih niso zares preverili. Na 
lestvici uradnih nastopov denimo piše, da se na 
prvem mestu po številu odigranih tekem nahaja 
Jaka Lakovič, danes pomočnik trenerja sloven-
ske reprezentance, ki se je kalil pri košarkarskem 
klubu Slovan iz Ljubljane, igral v novomeški 
Krki, nato pa nastopal tudi pri grškem Panathi-
naikosu in španski Barceloni. Na spletni strani 
KZS ga na prvo mesto umeščajo glede na statis-
tiko, ki naj bi pri njem zabeležila 86 nastopov v 
dresu košarkarske reprezentance Slovenije, kar 
je napačen podatek. Njegove nastope so zače-
li napačno beležiti že na prvem tekmovanju, 
ki se ga je udeležil. Na evropskem prvenstvu 
leta 2001 v Turčiji je igral na prvi tekmi pro-

Košarkarska zveza Slovenije z napačnimi 
statističnimi podatki potvarja zgodovino.

Podatke so pri KZS zgolj prepisali, pri tem pa jih niso preverili. 
Vir: zajem zaslona

Gruziji, Italiji in Nemčiji odvilo 
še evropsko prvenstvo. Po štirih 
odigranih tekmah v kvalifi kaci-
jah je Finska zbrala tri zmage in 
en poraz, Slovenija in Švedska 
imata po dve zmagi in dva poraza, 
Hrvaška pa zmago in tri poraze. 
Vse štiri ekipe bodo tako bile hud 
boj za prva tri mesta na lestvici, 
ki vodijo v drugi del kvalifi kacij. 
Skupina C se bo namreč združila 
s skupino D (v kateri so Nemčija, 
Izrael in Estonija), kjer bo vsaka 
od reprezentanc odigrala tri tekme 
na domačem igrišču in tri tekme 
v gosteh. Slovenija se bo za uvod 
25. avgusta v Celju pomerila z 
Estonijo ter 28. avgusta gostovala 
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“

dvanajstih tekmah manj, zato bi morali številko 
popraviti na 64 nastopov za slovensko reprezen-
tanco. Prvič je namreč nastopil na Eurobasketu 
leta 2005 v takratni Srbiji in Črni gori, kjer je za 
razliko od prejšnjih dveh reprezentantov igral tudi 
na zadnji tekmi Slovenije proti Litvi, ni pa igral na 
prvih petih tekmah.
     Temu je sledilo Svetovno prvenstvo 2006 na Ja-
ponskem, kjer je izpustil zadnjo tekmo proti Turčiji 
26. avgusta. Prav tako ni nastopil na uvodnih dveh 
tekmah Eurobasketa 2009 na Poljskem proti Veli-
ki Britaniji in Srbiji. Do konca tega prvenstva je 
tako zabeležil le sedem nastopov. Leta 2010 je na 
svetovnem prvenstvu v Turčiji izpustil le eno tek-
mo, in sicer 2. septembra proti Iranu. Nastopil ni 
niti na zadnjih štirih tekmah Eurobasketa 2013, ki 
se je odvijal v Sloveniji. Torej na tekmah 4. septem-
bra proti Češki, 7. septembra proti Gruziji, 12. sep-
tembra proti Italiji in 18. septembra proti Franciji.

Zaradi napak slabše povprečje
Napačne številke so zapisane tudi pri večini preos-
talih reprezentantov, ki so se znašli na večni lestvi-
ci nastopov. Košarkarska zveza Slovenije namreč 
kljub večkratnim opozorilom statistiko še vedno 
vodi na način, da je posamezen reprezentant, če 
se je udeležil svetovnega ali evropskega prvenst-
va, igral na vseh tekmah, kar seveda največkrat ni 
res. Prav tako podatkov za nazaj ne primerja, ne 
nudi niti obrazložitve napačnih podatkov, ampak 
vztraja pri preverljivo nepravilnih zapisih, ki jih 
nerefl ektirano povzemajo tudi športni novinar-
ji različnih medijev. Zapis na spletni strani KZS 
jim tako neupravičeno daje legitimnost, s tem pa 
se napačne informacije vedno znova ponavljajo 
in širijo naprej ter ustvarjajo napačno zgodovino 
slovenske košarke.
      Morda so se napake pojavile tudi zato, ker 
je nekdo mislil, da bo z zapisom večjega števila 
nastopov posameznemu košarkarju naredil »uslu-
go«, saj bo njegova statistika navidezno izgledala 
boljše. A temu ni zares tako, kar lahko preverimo 
s preprostim izračunom povprečja v posameznih 
košarkarskih statističnih prvinah. S povečanjem 
števila nastopov se košarkarju namreč zmanjšu-
je povprečje kvalitete njegovega udejstvovanja. 
Vzemimo za primer dejavnost Uroša Slokarja, ki 
je po številu nastopov zapisanih na spletni strani 
Košarkarske zveze Slovenije dosegel 4,5 točke na 
tekmo in 2,5 skoka na tekmo. Sodeč po njegovem 
dejanskem številu nastopov pa se ti številki vzp-
neta na v povprečju 5,3 točke na tekmo in 3 skoke 
na tekmo. Če bi v Sloveniji za košarkarje tiskali 
kartice, bi Slokarja torej oškodovali, saj mu KZS 
z vztrajanjem pri napačnih zapisih pravzaprav 
znižuje povprečje.
     Košarkarska zveza Slovenije bi se zato lahko 
zavezala k beleženju prave zgodovine in točnih 
podatkov, ki so plod raziskovalnega dela in davno 
opredeljene metodologije, ki sloni na ugotovitvah 
znanosti. Nenazadnje si to zaslužijo tako ljubitelji 
tega športa kot zanamci, ki bi si lahko pomagali 
s točnimi podatki in spremljali zgodovino v vsej 
njeni resničnosti. Kaj vse je le ostalo skrito ali na-
pačno zabeleženo, če uradne institucije vztrajajo 
pri lansiranju napačnih podatkov že pri na videz 
tako nepomembni stvari, kot je zgodovina košark-
arske statistike?

Pravilna reprezentančna statistika Gorana Dragića. Vir: Vladimir Nikolič

Pravilna reprezentančna statistika Uroša Slokarja. Vir: Vladimir Nikolič

Pravilno izpolnjena tabela vseh tekmovanj in celotna reprezentančna statistika Jake Lakoviča. 
Vir: Vladimir Nikolič
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črnogorske sindikate sta majhno število članov 
in skromna fi nančna sredstva, ki otežujeta 
opravljanje sindikalnega poslanstva. Podatki 
o deležu članstva v sindikatih se občutno raz-
likujejo. Po podatkih Komisije za ugotavljanje 
reprezentativnosti sindikatov izpred dveh let je 
26 odstotkov članov zaposlenih, po oceni samih 
sindikatov pa gre za 41 odstotkov.
     V Črni gori so delavske pravice v primerja-
vi z obdobjem socializma na precej nizki ravni. 
Status kandidatke za vstop v EU je paradoksal-
no prispeval tako k, sicer zmerni, širitvi nabora 
delavskih pravic kot popuščanju zahtevam tuje-
ga kapitala na rovaš delovnih pogojev in pravne-
ga varstva delavcev. Na pobudo EU je vlada us-
tanovila črnogorsko agencijo za mirno reševanje 

Črna gora je država z manj kot 
650.000 prebivalci in je 
najmanjša država, nastala na 

področju nekdanje Jugoslavije. 
Poročilo o človekovem razvoju Črno 
goro uvršča na 48. mesto med 188 
analiziranimi državami. Črnogorska 
družba pospešeno, na račun delavskih 
pravic in organiziranja, zaključuje 
zakasneli politični in gospodarski 
prehod iz socializma. 
     Zahtevna in podaljšana politična tranzicija je 
posledica razmeroma nedavne obnove samosto-
jne državnosti leta 2006, ko se je ločila od Srbi-
je. Proces hitre preobrazbe v tržno gospodarstvo 
se odvija ob šibki zmogljivosti državnega apara-
ta za zagotavljanje javnih dobrin in storitev, kot 
so zdravstvo, šolstvo in socialna skrb, ki so bile 
prej del sistema na ravni državne skupnosti s 
Srbijo. Vloga sindikatov je zato ključna, ko gre 
za boj za boljše delovne pogoje in oblikovanje 
politik, ki se tičejo dela in socialnega varstva, 
pa tudi ohranjanje podedovanih sindikalnih pri-
dobitev.
     Črno goro pestijo strukturni problemi, ki za-
devajo celotno regijo in so posledica korupcije, 
klientelizma in nedelovanja družbenih podsiste-
mov. Kljub temu je država kandidatka za vstop 
v EU z dobrimi obeti. Čeravno novejši zanesl-
jivi podatki o neformalnem zaposlovanju niso 
na voljo, se ocenjuje, da je 25 do 33 odstotkov 
zaposlitev v državi neformalnih. Črna gora ima 
sicer spodobno višino povprečne plače glede na 
države Zahodnega Balkana. Povprečni zaslužek 
znaša okoli 54 odstotkov plače v Avstriji in je 
višji kot v Bolgariji, ki je članica EU. V tranzici-
jskih državah, kjer se pospešeno izvaja privat-
izacija, je porazdelitev plač zelo neenakomer-
na. Tako ima Črna gora najvišji delež delavcev 
z nizkimi plačami v regiji. Posebna izziva za 

Simon Smole
foto: wikicommons

“

Sindikati v Črni gori
PO SVETU

Dobrodošli na Balkanu: Delavsko organiziranje z majh-
nim številom članov in skromnimi fi nančnimi sredstvi

     Eden največjih problemov sindikatov v Črni 
gori je politična odvisnost. Na eni strani je 
Zveza svobodnih sindikatov, na drugi pa Zveza 
neodvisnih sindikatov, ki pripadata vsaka svo-
jemu političnemu polu in njihova »uspešnost« 
je pogojena z volilnim izidom. Delavska solidar-
nost, ki je vpisana v statut obeh zvez, je le mrt-
va črka na papirju. Kako naj sindikati v takšnih 
okoliščinah ukrepajo proti strategiji glavnih 
političnih strank, ki trg dela podreja željam in 
zahtevam investitorjev? Močno sindikalno gib-
anje iz časov socializma je preteklost, črnogor-
skega delavca zastopajo razdrobljeni panožni 
sindikati in zbirokratizirane ter politiki podre-
jene sindikalne centrale. 
   Predsednik sindikata Železarne Nikšić je 
takole komentiral stanje v Črni gori in nji-
hovi tovarni: »Položaj delavcev nikoli ni bil 
slabši. Nikogar ni, ki bi jih zaščitil, država se 
je postavila na stran investitorjev. Razmere so 
zelo težke, objekti stari, delavci niso zaščiteni, 
povrhu pa še delajo za mizerne plače. Od 250 
zaposlenih je okoli 100 delavcev zaposlen-
ih za nedoločen čas. To je brutalno.« Delavci 
železarne Nikšić prav te dni stavkajo, saj turški 
lastniki železarno prodajajo domačemu podjet-
niku, delavci pa so prepričani, da jih bo zdajšnji 
lastnik s prvim septembrom odpustil, da bi lažje 
prodal železarno.
     Trend zapiranja delovnih mest v industriji 
zaradi preoblikovanja gospodarstva v Črni gori 
nenehno narašča, hkrati pa prihaja do višanja 
cen blaga in storitev, kar otežuje življenje vseh 
prebivalcev. Mnogo tujih podjetij zaposlitev 
pogojuje s »sindikalno abstinenco«, zato je vse 
manj delavcev včlanjenih v sindikate. Delavci so 
največje žrtve spremembe družbenega sistema v 
Črni gori, ki poudarja podjetniško avtonomijo 
brez pravnih ovir in državne regulacije v imenu 
svobodnega delovanja investicijskega kapitala.

Na eni strani je Zveza 
svobodnih sindikatov, na 

drugi pa Zveza neodvisnih 
sindikatov, ki pripadata vsaka 
svojemu političnemu polu in 

njihova »uspešnost« je pogoje-
na z volilnim izidom. 

Delavska solidarnost, ki je 
vpisana v statut obeh zvez, je 

le mrtva črka na papirju.

delovnih sporov, ki je bila ustanovljena leta 
2010 kot organ, ki se fi nancira iz državnega pro-
računa in ga vodi tripartitni odbor, torej sindika-
ti, delodajalci in vlada. Po podatkih agencije je 
od takrat obravnavala 32.000 sporov, stopnja 
rešenosti sporov pa je 72-odstotna, s čimer se 
vlada rada pohvali. A organ rešuje že nastale 
spore, ki so večinoma posledica neizborjenih 
zakonskih ureditev. 
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dosežke. Poleg denarja nagrada vključuje tudi 
umetniško rezidenco in mentorstvo ter tehnično 
podporo pri realizaciji novega dela.
 

Kultura v javnem interesu
Za fi nanciranje kulture je Slovenija leta 2021 
skupaj namenila rekordnih 238 milijonov ev-
rov za izvajanje javnega interesa na področju 
kulture, za leto 2023 se predvideva celo 244 
milijonov. Ob tem je potrebno poudariti, da 
lokalni proračuni v Sloveniji prispevajo skoraj 
polovico vsega denarja za kulturne dejavnosti. 
Več državnega denarja za kulturo pa ne pomeni 
avtomatsko zagotovljenega obsega fi nanciranja 
nevladnih organizacij ali izenačitve socialnih 
pravic samozaposlenih s tistimi, ki so redno 
zaposleni v javnih zavodih. Ključno je torej 
vprašanje notranje razporeditve fi nančnih sred-
stev, kar pomeni, da nekatera področja sploh ne 
morejo zares profesionalno delovati, medtem ko 
se na drugih pogosto fi nancira tudi projekte, ki 
so povsem komercialni in nimajo nobene do-
dane vrednosti, ki bi jo bilo smiselno zaščititi 
z državnimi fi nancami. Slabo socialno stanje in 
revščina med samozaposlenimi v kulturi, ki po 
oceni strokovnih komisij ustvarjajo vrhunske 
rezultate na področju kulture, kažeta, da ukrepi 
države niso zadostni za to, da samostojni ust-
varjalci ne bi bili ujeti v prekarno pozicijo. Za 
samozaposlene v kulturi je velika težava tudi 
pomanjkanje dodatnih možnosti javnega fi nan-
ciranja in vključevanja skozi druga, izvenpro-
računska sredstva z uvedbo različnih spodbud 
in mehanizmov, kot so denimo davčne olajšave 
za vlaganja v kulturo in nakup umetniških del, 
možnost plačila davka v obliki umetnostnih del 
in druge sheme, ki bi lahko sprostile trg dela za 
samozaposlene v kulturi. Kompleksni struk-
turni problemi slovenske kulture ostajajo neraz-
rešeni, kljub temu da je Slovenija glede na od-
stotek BDP, ki ga namenja za kulturo, še vedno 
zelo visoko na lestvici držav EU.“

Na področju kulture v Sloveniji 
obstaja zapleten sistem kul-
turniške preživetvene ekonom-

ije, kjer pomembno vlogo igrajo sub-
vencije prispevkov za socialno varnost, 
razpisi za projektna sredstva, delovne 
štipendije, knjižnično nadomestilo, 
gostovanja na rezidencah, festivalih in 
nenazadnje prodaja umetniških del. 
     Odstotek delovno aktivnih v kulturi glede na 
celotno število delovno aktivnih je v Sloveniji 
višji od povprečja EU in znaša 3,5 odstotka, kar 
Slovenijo uvršča na 10. mesto med opazovanimi 
državami. Za delavce v kulturnih dejavnostih 
je značilen bistveno večji delež samozaposle-
nosti kot na drugih področjih, poročajo avtorji 
Analize fi nanciranja v kulturi, ki jo je naročilo 
Ministrstvo za kulturo. Samozaposlena je prib-
ližno tretjina vseh kulturnih delavcev, v drugih 
panogah je povprečje okrog desetih odstotkov. 
V razvid na Ministrstvu za kulturo je vpisanih 
3428 posameznikov, ki imajo status samozapos-
lenega v kulturi. Največ jih opravlja special-
izirane poklice na področju arhitekture in oblik-
ovanja, sledijo glasba, uprizoritvene umetnosti 
in vizualne umetnosti. 
Pravico do kritja prispevkov za socialno varnos-
ti ima 70 odstotkov vseh, ki so vpisani v razvid 
samozaposlenih na ministrstvu. V zadnjih pe-
tih letih se je njihovo število povečalo za 600. 
Javni zavodi, ki so pomemben vir fi nanciranja 
kulturnih ustvarjalcev, so – po raziskavi sodeč 
– v stroških dela predvideli samo 14 odstotkov 
denarja za zunanje sodelavce, kamor sodijo tudi 
samozaposleni v kulturi. Vse ostalo namenijo 
za plače redno zaposlenih. Podatki Finančne 
uprave (FURS) so pokazali, da dobrih 18 od-
stotkov samozaposlenih s plačanimi prispevki 
zasluži manj kot 5000 evrov bruto na leto, kar 
pomeni 400 evrov ali manj na mesec. Še nadal-
jnjih 21,5 odstotka jih zasluži med 400 in 800 
evri neto na mesec.

Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer

 Delovne štipendije
 Obstajajo tudi bolj neposredne oblike podpore 
iz javnih sredstev za samozaposlene v kulturi, 
kot so delovne štipendije in prvi avtorski pro-
jekti ter razpisni podpodročji mednarodnega 
sodelovanja in rezidenčnih udeležb, ki pa sta 
običajno razpisani za uprizoritveno, glasbeno 
in intermedijsko umetnost. Izpostaviti velja tudi 
uvedbo kulturnih žepnin v višini 1500 evrov let-
no, za katere lahko zaprosijo samozaposleni v 
kulturi. A žepnino ministrstvo dodeli le nekaj 
deset kulturnim ustvarjalcem na leto. Ministrst-
vo za kulturo je objavilo javni razpis za dodelitev 
delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi za 
leto 2022. Višina razpisanih sredstev je 159.000 
evrov, predvideva se podelitev 53 štipendij. 
Vrednost delovne štipendije je določena v višini 
3000 evrov bruto, kar je manj kot prejšnja leta, 
ko je na področjih vizualne, intermedijske in 
glasbene umetnosti štipendija znašala 5000 ev-
rov bruto. Štipendije za ustvarjalnost na področ-
ju leposlovja, prevajanja, ilustracije in fotografi -
je, glasbe in na avdiovizualnem področju, ki jih 
podeljuje Javna agencija za knjigo, za leto 2022 
skupaj znašajo 537.409,50 evra. Višina štipendij 
za ustvarjalnost po kategorijah bo določena na 
podlagi števila prejetih vlog, ki bodo dosegle 
prag za fi nanciranje. Problem pri štipendijah je, 
da so te na področju intermedijske, pa tudi na 
področju vizualne oziroma likovne umetnosti, 
pogosto starostno omejene in s tem namenjene 
samo mladim ustvarjalcem do 35. oziroma 36. 
leta starosti, na področju glasbe pa so denimo 
razpisane brez starostnih omejitev. Še en, sicer 
redek, vir neposrednega fi nanciranja so razne 
kulturniške nagrade. Če ste med izbranci, pre-
jmete za Prešernovo nagrado 21.000 evrov, kot 
nagrajenec Prešernovega sklada pa 7000 evrov. 
Zneska nista obdavčena. Za primerjavo – ostale 
nagrade so fi nančno precej skromne in segajo od 
1000 do 3000 evrov, toliko kot prejme dobitnik 
nagrade Tesla za novomedijske in intermedijske 

Ali so delavci 
v kulturi
resnično na 
robu 
preživetja?

KULTURA

Veliko denarja, malo muzike
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Izidor Barši

António Guterres, 
generalni sekretar 
Združenih narodov, je ta 

teden opozoril, da se svet sooča 
z »jedrsko grožnjo, kakršne nis-
mo videli od viška hladne vojne« 
in dodal, da smo »le en nespora-
zum stran od jedrskega uničen-
ja.« S temi besedami je otvoril 
10. konferenco držav podpisnic 
Sporazuma o neširjenju jedrske-
ga orožja, ki je bil sprejet leta 
1970. 
Čeprav se je 50 let po njegovem sprejemu šte-
vilo jedrskih konic na svetu precej zmanjšalo, 
pa pri ključnih zavezah, med njimi k popolni 
razorožitvi, ni bilo storjenih večjih korakov na-
prej. Kvečjemu se je stanje poslabšalo, saj ima 
jedrsko orožje danes v lasti več držav kot ob 
sprejemu sporazuma. 
    Združeni narodi, organizacija ustanovljena 
po 2. svetovni vojni z namenom zagotavljanja 
svetovnega miru med državami, naj bi udejanjili 
razsvetljenski kozmopolitski ideal globalnega 
sodelovanja, a jim ta naloga ne uspeva najbol-
je. Razlogi za to so različni, med njimi pa sta 
ključna nestrinjanje članic in možnost veta, ki 
ga imajo velike sile kot stalne članice Varnost-
nega sveta ZN. Pri uporabi slednjega je v prvem 
obdobju po vojni prevladovala Sovjetska zveza, 
od 70. let so prednjačile ZDA. Od leta 2006 do 
danes monopol nad vetom držita Rusija in Ki-
tajska.
    Letos je bil veto v Varnostnem svetu upo-
rabljen trikrat, pri čemer ga je vedno podala 
Rusija, v enem primeru pa se ji je pridružila 
tudi Kitajska. Rusija je februarja, en dan po svo-
ji ofenzivi na Ukrajino, ustavila potrditev pis-
ma, ki je obsojalo rusko invazijo, pri čemer so 
se glasovanja z argumentom vztrajanja na diplo-
maciji med petnajstimi članicami Sveta vzdržali 
tudi Kitajska, Indija in Združeni arabski emirati.
Konec maja je pod taktirko ZDA v obravnavo 
Sveta prišla resolucija, ki je obsodila severnoko-
rejsko izstrelitev medcelinskih balističnih raket 
in predvidela uvedbo novih sankcij. Nasprotova-
li sta ji Rusija in Kitajska, njuni predstavniki 
pa so pri tem poudarili, da sankcije še nikoli 
niso vodile do rešitve, ter da je severnokorejsko 
rožljanje z orožjem potrebno videti v kontekstu 
političnih in vojaških pritiskov Združenih držav 
in njenih zaveznic v regiji. Tako je v okviru 
lani sklenjenega varnostnega pakta med ZDA, 

Naftna podjetja z rekordnimi dobički 
Irving, San Ramon – Ameriški naftni podjetji 
Exxon in Chevron sta v drugi četrtini leta za-
beležili večje prihodke od načrtovanih. V tem 
času sta podjetji, ki obvladujeta ameriški trg 
goriv, zaslužili trikrat več kot lani – Exxon je 
od četrtletne prodaje zaslužil dobrih 67 milijard, 
letos pa dobrih 115 milijard dolarjev, Chevron 
je lani zaslužil 36 milijard, letos pa 65 milijard 
dolarjev. Poznavalci rekordne dobičke pripisuje-
jo okoriščanju podjetij po odpravi pandemičnih 
ukrepov ter posledicam ukrajinsko-ruske vojne 
oziroma sankcijam proti Rusiji, ki so cene ener-
gentov močno dvignile. WSWS, WSJ, NB

Stavka v British Telecomu
London – 40 tisoč delavcev iz telekomunikaci-
jske stroke je po vsem Združenem kraljestvu 
začelo s stavko. Delavci zahtevajo boljše plačilo, 
še posebej po objavi sprotnih zaslužkov podjetja 
British Telecom, ki je v zadnjih treh mesecih še 
povečalo dobičke (skupaj 5,1 milijarde funtov). 
Moti jih nižanje plač novim delavcem, hud dvig 
produktivnosti ob enaki plači ter višji stroški 
življenja oziroma energentov, ki so neprimerljivi 
glede na zaslužek. SkyNews, WSWS, NB

Španija deportirala 
alžirskega žvižgača

Alžir/Madrid – Nekdanjega ofi cirja alžirske 
vojske in žvižgača, 32-letnega Mohameda Ben-
halimo, ki ga oblasti v Alžiriji obtožujejo ter-
orizma, je Španija kljub opozorilom o kršitvah 
mednarodnega prava in protestom nevladnih or-
ganizacij deportirala v Alžirijo. Sredi julija so 
tam začeli predvajati posnetke »priznanj« Ben-
halime, za katere poznavalci trdijo, da so izsilje-
na. Benhalima je leta 2019 sodeloval v protestih, 
ki so »odnesli« Abdelaziza Boutefl iko, nato pa 
je iz Evrope preko družbenih omrežij razkrival 
nečednosti alžirskih oblasti oziroma vojske, ki 
je obdržala oblast. Španija si sicer prizadeva za 
dober odnos z Alžirijo, saj od nje pridobi do 40 
% plina. DPA, NB

Rusija kaže mišice 
Sankt Peterburg – Ruski predsednik Vladimir 
Putin je v nedeljo ob dnevu ruske mornarice 
podpisal novo pomorsko doktrino, ki kot glavno 
varnostno grožnjo izpostavlja željo ZDA, da bi 
dominirale svetovnim oceanom ter širjenje Nata 
bližje mejam Rusije. Ob tem je napovedal, da 
bo ruska mornarica kmalu dobila rakete cirkon, 
ki so devetkrat hitrejše od zvoka in jih z obsto-
ječimi obrambnimi sistemi ni mogoče ustaviti. 
DPA, NB

Selitve Američanov
Trenton/Sacramento – Po podatkih največje-
ga selitvenega podjetja United Vans je državo 
Kalifornijo od aprila 2020 od januarja 2022 
zapustilo več kot 352 tisoč prebivalcev. Največ 
sta jih na račun izredno visokih najemnin in živ-
ljenjskih stroškov izgubili mesti Los Angeles in 
San Francisco, zaradi podobnih razlogov pa se 
ljudje odseljujejo tudi iz držav Illinois, New Jer-
sey in New York. Po ocenah ekonomistov gre za 
relativno premožne ljudi, ki se selijo v države z 
manj prebivalci. DPA, NB

PO SVETU

Združenim kraljestvom in Avstralijo (AUKUS), 
slednji predvidena pomoč pri dobavi jedrskih 
podmornic.
    Nazadnje pa je Rusija veto vložila pred ne-
kaj tedni, ko je šlo za glasovanje o možnostih 
12-mesečnega podaljšanja odprtja enega od 
sirskih mejnih prehodov za namen dostave hu-
manitarne pomoči, ki so je Sirci nujno potrebni. 
Potem, ko je resolucija zaradi Rusije padla, je 
ta v glasovanje poslala svojo verzijo, ki je pred-
videvala podaljšanje za 6 mesecev s perspektivo 
dodatnega 6-mesečnega podaljšanja na podlagi 
nove resolucije. Predlog je podprla tudi Kitajs-
ka, proti pa so bile glavne sile zahodnega blo-
ka. Spor med stranmi je povezan z vprašanjem 
prepoznavanja in sodelovanja s sirsko vlado pod 
vodstvom Baširja al Asada. Predstavnik sirske 
delegacije, ki je bila povabljena kot opazoval-
ka glasovanja, je poudaril, da je vir trenutne 
humanitarne krize v Siriji iskati prav pri ZDA, 
Združenem kraljestvu in Franciji, ki ne upošte-
vajo sirske vlade kot sogovornice, uveljavljajo 
enostranske sankcije, neomajno kršijo teritori-
alno suverenost države ter ropajo njena naravna 
bogastva.
     Tri padle resolucije so le manjši del v prim-
erjavi s tridesetimi preostalimi, ki so bile v na-
jveč primerih sprejete enoglasno, le z občasnimi 
vzdržanji nekaterih članic Sveta. Drugače pa je 
v Skupščini ZN, kjer sodelujejo predstavniki 
vseh držav članic in kjer se glasuje le glede na-
jpomembnejših resolucij, možnost veta ne ob-
staja, sprejetje pa je odvisno od dvotretjinske 
večine glasov.
    V letošnjem letu je Generalna skupščina, v 
kateri je trenutno 193 držav članic, glasovala o 
šestih zadevah. Nazadnje je z veliko večino spre-
jela resolucijo, ki med človekove pravice uvršča 
čisto, zdravo in trajnostno okolje. A letos se na-
jpomembnejše in najbolj kontroverzne resoluci-
je tičejo Rusije in njenega napada na Ukrajino. 
Zapovrstjo so bile sprejete kar tri, ki v osnovi 
napad obsojajo in zahtevajo prekinitev spopa-
dov ter umik ruskih enot s celotnega ozemlja 
Ukrajine. Zadnja od resolucij je suspendira-
la članstvo Rusije v Svetu OZN za človekove 
pravice. Če sta prvi resoluciji bili vsaka podprta 
s strani okoli 140 držav in jima je nasprotovalo 
le 5, medtem ko se je vzdržalo ali jih ni bilo 
prisotnih okoli 47, pa je zadnjo resolucijo pod-
prlo 93 držav, 24 jih je bilo proti, 67 pa se jih je 
vzdržalo. Čeprav je večina torej še vedno bila na 
strani izključitve, se je sentiment v tem primeru 
precej pomaknil na stran vzdrževanja političnih 
stikov z Rusijo.“

Glasovalni stroj 
Združenih narodov
Razporeditev sil v največjem »parlamentu« na svetu
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3. avgusta je tako imenovani »dan enakih 
pokojnin« v Avstriji označil dan, do ka-
terega povprečen moški prejme toliko 

pokojnine kot ženska v vsem letu. Na državni 
ravni to pomeni 41-odstotno pokojninsko vrzel 
ali 12.000 evrov manj letno, z velikimi razlikami 
med zveznimi deželami: Vorarlberg je prelom-
nico dosegel že 9. julija, Dunaj pa jo bo »šele« 
9. septembra. Poleg razlike v plačah je razlika 
v pokojnini, ki je krepko nad evropskim (30 %) 
in slovenskim (16 %) povprečjem, posledica de-
jstva, da neplačano delo, kot je skrb za otroke, 
ostaja ženska naloga.

Porodniški dopust v Avstriji, ki se morda zdi 
Slovencem zelo radodaren, je dvorezen meč, 
saj ženskam zmanjša tako dohodek kot delovno 
dobo. Čeprav se dvoletni starševski dopust lah-
ko razdeli med staršema, moški prevzamejo par 
mesecev le v petini primerov, krajši delovni čas 
za matere do šestega leta otroka pa je pogosto 
nuja in ne izbira. Avstrijsko združenje sindikatov 
opozarja, da je pomanjkanje celodnevnega varst-
va za otroke – predvsem na podeželju – vodilni 
razlog za to, da je le 60 % žensk zaposlenih za 
polni delovni čas.

Toskane, kjer so v Versiliji evakuirali na stotine ljudi, do Furlanije-Julijske 
krajine. Nič boljša ni bila situacija na južni peti italijanskega škornja v 
Salentu, kjer se požar zaradi suhih oljk, ki jih je napadla Xylella, širi še 
lažje.
     Serija vročinskih valov ustvarja ugodne razmere za širjenje gozdnih 
požarov. Temperature v višini okoli 40 stopinj Celzija je občutiti po vsej 
državi. V podnebni debati bi se zato morali prižgati vsi alarmi, saj se s 
požari v zrak spuščajo ogromne količine ogljikovega dioksida.

“

SOSEŠČINA

Zadnje mesece se prebivalci osiješke 
mestne četrti Donji Grad soočajo z 
neprijetnim prizorom propadanja dveh 

someščanov. Na Trgu Bana Jelačića, na kat-
erem se nahaja več lokalov, otroško igrišče in 
park, vidno zanemarjena mama in sin že več 
mesecev poležavata po klopeh, tudi v največji 
vročini. V umazanih oblekah in prekrita z rana-
mi v prebivalcih Donjega Grada vzbujata veliko 
zaskrbljenost. Mama, skrbnica sina s posebnimi 
potrebami, je vsako doslej ponujeno vrsto po-
moči zavrnila. Njeno obnašanje se zdi neurav-
novešeno. Čeprav nista zares brezdomca, njuno 
prebivališče ni primerno za življenje. 
Apeli zaskrbljenih prebivalcev Donjega Grada 
so po družbenih omrežjih vendarli prišli do ušes 
pristojnih institucij. Policijska postaja se sicer 
nahaja nedaleč od trga, na katerem mama in sin 
preživljata dneve. 
Upravni oddelek za zdravstvo in socialno varst-
vo Mestne občine Osijek je o primeru že obves-

Počasna smrt

Kaja Šeruga

Za ženske 
12.000 evrov 
manj pokojnine 

Saša Paprić
txt&foto

Od severa do juga Italije še vedno divjajo gozdni požari. Še posebno 
so se razmahnili v prejšnjem tednu, ko je bilo po čistem naključju 
objavljeno poročilo za leto 2021. Sodeč po študiji, ki jo je vodi-

la Chiara Cadeddu, raziskovalka na rimski Università Cattolica, je bila 
Italija med najbolj prizadetimi zaradi požarov glede na celotno Evropsko 
unijo.
     Gasilci so lani sodelovali pri skoraj 33.000 operacijah, skupno en 
mesec pa so se borili z gozdnimi požari. Najbolj prizadeti regiji sta bili 
Sardinija in Kalabrija, kjer so lani začeli s podrobno raziskavo, ki naj bi 
razkrila odgovorne. Letos je situacija še hujša, kar je glede na lanskoletno 
poročilo zaskrbljujoče.
    »Italija je bila prva v Evropi in druga na svetu po številu zabeleženih 
požarov v letu 2021, ki jih je bilo kar 1422. V njih je zgorelo 160.000 
hektarjev zemlje,« je ob predstavitvi študije povedala Cadeddu. »Gre za 
najvišje število požarov v zadnjem desetletju, ampak letos pričakujemo še 
slabše številke.«
    Ta teden je bil še posebej slab na področju gozdnih požarov, vse od 

Chiara Agagiù
foto:rawpixel

Italija še vedno v plamenih

“

“

til Center za socialno pomoč, za kar so v enem 
od osijeških poskusov tabloida zapisali, da se je 
mesto »raztrgalo« od pomoči. Na občini trdijo, 
da mama ne pristaja na ponudbe glede selitve na 
novo lokacijo, zdravljenje ali kakršnokoli dru-
go obliko pomoči. Žoga je tako zdaj na strani 
občinskega sodstva v Osijeku, ki se trudi materi 
dokazati, da ni sposobna za delo.
 Odločbo naj bi prejela septembra, po strokov-
nem pregledu Centra za socialno varstvo.

Glede na hitrost delovanja, po kateri so omen-
jene institucije znane, je vse bolj gotovo, da se 
bo situacija spremenila v tragedijo, čeprav po 
zakonu obstaja pravni mehanizem prisilnega 
pridržanja in prisilne namestitve v psihiatrično 
ustanovo, ki se lahko izvede v primerih, ko gre 
za osebe s težjimi duševnimi motnjami, ki zara-
di teh motenj resno in neposredno ogrožajo svo-
je ali tuje življenje. V tovrstnih postopkih se ne 
zahteva privolitve duševno bolne osebe.
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Ko slišimo, da je slovenski fi lm »slab« ali »negledljiv«, imejmo 
v mislih pogoje, v katerih nastaja. Velikokrat je fi nanciran iz 
javnih sredstev, ker na trgu zaradi njegove majhnosti žal ne more 

preživeti. Za razdelitev sredstev skrbi Slovenski fi lmski center (SFC), ki 
s strani Ministrstva za kulturo letno prejme sredstva za svoje zaposlene, 
razpise, Festival slovenskega fi lma in še kaj. Letos naj bi se ta številka 
gibala okoli 8.500.000 evrov, od česar naj bi 2.800.000 evrov namenili 
igranim fi lmom in realizaciji celovečernih prvencev ter 120.000 evrov za 
projekte realizacije igranih avdiovizualnih projektov.
     Lani je SFC dodelil sredstva štirim celovečercem in enemu kratkemu 
fi lmu. Najvišji znesek za celovečerni fi lm je bil 510.000 evrov, najnižji 
pa 360.000 evrov. Povprečen znesek fi nanciranja slovenskega celovečerca 
znaša 450.000 evrov.
     V primerjavi z obrtniki s področja servisiranja avtomobilov, ki za 
uro dela zaračunajo okoli 50 evrov, bi morala biti urna postavka fi lmskih 
delavcev krepko višja, kot je sedaj. Snemalni dan traja 12 ur in na sneman-
ju dela povprečno nekje okoli 50 ljudi, kar pomeni 30.000 evrov dnevno. 
V kar niti slučajno niso všteti stroški opreme, poti, različnih najemov, 
gradnje, zavarovanj in tisoče ostalih nujno potrebnih elementov. Ker je 
snemanje fi lma precej dolgotrajen in zapleten postopek, povprečni fi lm 
potrebuje 30 snemalnih dni, kar potemtakem stane 900.000 evrov samo 
za podcenjeno plačilo ekipe. Nikar pa ne pozabimo, da je priprava na 
snemanje fi lma veliko bolj dolgotrajen in časovno obsežnejši postopek kot 
samo snemanje, da o postprodukciji zvoka in slike rajši ne razmišljamo, 
saj je to v spektru fi nanciranja s strani uradnikov očitno popolna neznan-
ka. Dejansko je skorajda neobstoječa še marsikatera druga osnova, kot na 
primer rahlo obsežnejša ali zahtevnejša scenografi ja, kostumografi ja in 
drugi spremljevalni elementi, ki so popolnoma normalen pojav v produk-
ciji fi lma. Ko se enkrat nekako vse to čudežno zakrpa, ponavadi na plečih 
avtorjev in postprodukcije, nastopi čas za marketing fi lma, ki pa v svetu 
kapitalizma zahteva enormne stroške, zaradi katerih je usoda slovenskega 
fi lma zapečatena in obsojena na dokončni propad. Če smo iskreni, tudi 
stanje na drugih kulturno-umetniških področjih ni kaj preveč boljše, saj 
je slovenska kultura že leta ujetnica brezosebnih birokratov, ki predvsem 
razmišljajo, kako upravičiti in zadovoljiti predpisane normative in direk-
tive po tekočem traku menjajočih se ministrov, ki delujejo po nareku pop-
ulističnih političnih strank. Med tem pa ljudstvo kulturni presežek real-
izira v obisku bližnjega fastfooda, pogrošne veselice in pozabi identitete 
naroda, ki v okviru prvega osnutka proračuna za leto 2023 predvideva 
odvzem 9 milijonov evrov področju kulture.

GLASBA

Vsako leto znova lahko spremljamo tako nove kot stare glasbene iz-
vajalce doma in v tujini, kako se vzpenjajo ali padajo po lestvicah 
popularnosti ter nabirajo oglede in poslušanja preko spletnih plat-

form in radiev. V primeru digitalnega predvajanja na teh platformah ne 
moremo prav dosti izvedeti o prodaji albumov, saj gre pogosto za strea-
manje singlov z albumov, platforme pa se poslušajo preko naročnin. Je pa 
deloma lažje ugotoviti, kako se prodajajo fi zični albumi izvajalcev, vsaj 
kar se tiče spletnih nakupov in ne na dejanskih koncertih.
     V primeru trenutno najbolje prodajanih albumov na zgoščenkah in 
vinilnih ploščah, kar se tiče tujine, je lahko dober pokazatelj Amazon. 
Trenutno največji porast nakupov beleži kompilacija različnih izvajalcev 
Encanto, kjer gre za glasbo istoimenske Disneyjeve animirane komedije 
iz leta 2021. Sledi letošnji novi album Harry’s House angleškega glasbe-
nika Harryja Stylesa. Na tretjem mestu se nahaja posebna izdaja Abbey 
Road Anniversary glasbenih legend The Beatles, ki je izšla ob 50. oblet-
nici albuma leta 2019. Med novejšimi glasbeniki so pri prodaji popularni 
še denimo Adele, Taylor Swift in Kanye West, sicer pa se dobro kupuje 
ogromno starih izvajalcev z različnimi albumi, kot so denimo Pink Floyd, 
Bob Marley in Nirvana. Slednje kaže na trend, da se v fi zični obliki mno-
go bolj prodajajo klasike, medtem ko novejši albumi kraljujejo na spletnih 
platformah in radiih preko »prodaje« singlov.
      Če pogledamo na domača tla, pa se je v primeru fi zičnih izdaj najbolje 
obrniti na platformo Bandcamp, čeprav se najboljša prodajanost zelo hitro 
spreminja in se je najbolj popularni slovenski izvajalci ne poslužujejo ali 
pa tam fi zičnih izdaj ne prodajo dosti. Siddharta je denimo na Bandcam-
pu prisotna, a njena publika očitno ne toliko, saj je prodaja zelo majhna. 
Bandcamp se glede prodaje najbolje izkaže za bolj popularne alternativne 
izvajalce. Najbolje se trenutno prodaja novi album Utekočinjeni prestol 
preprostih imaginarnega folk tria Širom, prav visoko pa seže tudi njihov 
prejšnji dolgometražec Lahko sem glinena mesojedka. Izjemno dobro se 
prodajajo različni albumi »black metal« benda Veldes, mnogo prednaročil 
za septembra načrtovano izdajo pa beleži še najbolj popularni metalski 
izvoz v tujino, Within Destruction. 
     Če se usmerimo še nekoliko v jazz vode, se relativno uspešno prodaja 
oziroma kupuje še glasba Kaje Draksler Octet ter Sama Šalamona, vendar 
gre vseeno za majhne številke, kažejo zgolj na nek rahel trend. Kakšni 
bodo nadaljnji trendi in končni izkupiček za 2022, pa bo znano šele ob 
začetku leta 2023.

Brigita Gračner
foto: FB

“

Trendi najbolje prodajanih albumov 

“

Quo Vadis
foto: pixabay

Kriza slovenskega fi lma 

FILM

Člani banda Within Destruction
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To prestopno poletje sicer ni rekordno, je 
pa ponudilo nekaj izjemno zanimivih 
kadrovskih rošad. Vsaj za zdaj. Tik pred 

začetkom 124. angleškega nogometnega prven-
stva številni aduti še niso na mizi, saj se mar-
sikateri še skriva v kupu kart, ki bo premešan 
v prihodnjih tednih.  Prestopni rok se zaključi 
prvega septembra.  Trenerski štabi mnogo rajši 
velike in pomembne transferje opravijo že pred 
začetkom priprav na dolgo sezono ali pa te sk-
lenejo vsaj pred začetkom ligaškega tekmovan-
ja. Večina poznih nakupov je bodisi prisilnih – 
zaradi poškodb – bodisi te zaznamujejo posebno 
modo, predvsem lastnikov klubov, ki prej niso 
uspeli zadovoljiti svojih zapravljivih prevzetno-
sti.
     120 milijonov funtov, kolikor jih je za okrep-
itve zapravil Arsenal, se zaenkrat zdi dobra 
naložba. Še bolj kot vsota navijače londonskih 
topničarjev bodri dejstvo, da je njihov klub po 
dolgih letih največji zapravljivec med vsemi. Še 
več. Investicija nosi predznak zaupanja v mlad 
in obetaven tim, ki sta ga v zadnjih dveh letih 
in pol premišljeno sestavljavila trener Mikael 
Arteta in športni direktor Edu. Oba sta bila v 
tem času deležna tudi številnih kritik, ki pa so 
zdaj že pozabljene. Namera fi nalista Lige prva-
kov iz leta 2006, ki je v zadnjih letih segel le 
do Lige Evropa, če sploh (v drugi kakovostni 
evropski diviziji bo nastopal tudi to sezono), da 
se vrne med celinsko klubsko elito, zdaj zveni 
docela uglašeno. Arsenal se je v času, ko ga je 
še vodil sloviti francoski strateg Arsène Wenger 
odločil, da bo raje kot v igralce vložil v novi 
stadion Emirates. Ta je Arsenalova domačija od 
začetka sezone 2006/2007. In res, Arsenal je vse 
od tedaj veljal za bolj zadržanega nakupovalca 
novih zvezdnikov.
     Tihi absurd, ki je vsa ta leta zbujal arse-
nalovce, je bilo dejstvo, da je bil stadion Emir-
ates, v navednicah, zgrajen za uživanje ob 
spremljanju zadetkov legendarnega napadalca 
Thierryja Henryja. Toda stroški za izgradnjo 
veličastnga objekta v londonski četrti Islington 
so že takoj po začetku gradnje silovito poskočili 
in Arsenal elegantnega francoskega golgeterja ni 
uspel zadržati v svojih vrstah. Henry se je janu-
arja 2012, že kot posojen igralec New York Red 
Bullsov, za dva meseca vrnil v Arsenalove vrste 

in v tistem času res dosegel dva zadetka – enega 
prav na domači zelenici.
     Arsenalov najmanj ljubi sosed Tottenham je v 
zimskem prestopnem roku zapravil 20, v zadnjih 
tednih pa sklenil še za 105 milijonov funtov nak-
upov. To pomeni, da se je z najbolj debelo denar-
nico v letu 2022 bahal Daniel Levy, v nogometni 
Angliji znan tudi kot gospod Skopušnik. Bojazni 
najvijačev Tottenham Hotspurs se niso ures-
ničile, kajti direktor kluba je komaj tri leta po 
selitvi v nov objekt ob White Hart Lanu v sever-
nem Londonu klubu namenil tudi kakovostno 
falangoprišlekov. S tem je v prvi vrsti ustregel 
trenerju Antoniu Conteju. Italijan, ki slovi kot 
izrazito sistemski strateg, se je v svoji bogati in 
uspešni trenerski karieri že večkrat pritoževal 
nad nezadostnim vložkom v igralski kader, s tem 
da njegov službeni naziv nikoli ni bil menedžer, 
pač pa le trener prvega oziroma seniorskega 
moštva. Contejev odhod iz Juventusa, Chelseaja 
in Interja je imel prav takó vsebinsko podstat. 
Marsikdo je nad pravkar vnovič potrjeno simbi-
ozo med operativnim vodstvom kluba in stroko-
vo kapetanijo Tottenham presenečen, pri čemer 
se je Tottenham z nizom lepih predstav v zakl-
jučku lanske sezone uvrstil na četrto mesto in si 
priboril nastop v Ligi prvakov. Pred tremi leti je 
na tem tekmovanju dosegel – tako kot Arsenal 
leta 2006 – prvo in edino fi nale, v katerem je 
klonil proti Liverpoolu.
     Med klubi, ki poleg Arsenala in Tottenhama 
sodijo v veliko šesterico angleškega nogometa, 
so bili marljivi kupci v tem poletnem prestop-
nem roku tudi Liverpool (74 milijonov funtov, 
že pozimi dodatnih 49), Manchester City (96, 
pozimi le 14) in Chelsea (83), ki pa januar-
ja ni kupil nič. V tej navezi zaenkrat zaostaja 
Manchester United z zapravljenimi 70 milijoni 
funtov. Še posebej izrazito nakupovalno mrzli-
co vzdržuje Newcastle United. Savdski lastniki 
Newcastla so iz svojega hranilnika pozimi vzeli 
93, v zadnjih dveh mesecih pa še dodatnih 60 
milijonov funtov. V tej konstalaciji so radodarni 
tudi lastniki Leeds Uniteda (91), od povratnikov 
v Premier ligo pa enako velja za upravo Notting-
ham Foresta (64). Nenavadno politiko uresniču-
jejo pri Leicester Cityju, kjer so se odločili za 
varčevanje in – precej nenavadno – do zdaj za 
okrepitve niso zapravili niti penija.

Nenavadna 
potrošniška 
krajina
Bilanca zapravljivosti klubov iz 
Premier lige

Matjaž Ambrožič
foto: commoswikimedia
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Skok 
v poletno sezono

Smučarske skakalke so prenesle odlično 
zimsko olimpijsko formo v poletje ter z 
zmagama Urše Bogataj in Nine Križnar na 
uvodu poletne sezone na Poljskem poskr-
bele za dobro voljo pred nadaljevanjem 
tekmovanj. Med skakalci najboljšo formo 
zaenkrat kaže Domen Prevc.

Kvintet odličij 
iz Alabame

Slovenska reprezentanca se je iz Birming-
hama v Alabami vrnila s petimi medaljami 
z 11. svetovnih iger, tekmovanja za vse 
neolimpijske discipline. Bron so domov 
prinesli Lana Skušek (plezanje), Tim To-
plak (ju-jitsu) in Jekaterina Vedenejeva (rit-
mična gimnastika), srebro Katja Debevec 
(plezanje), zlato pa Maja Povšnar (ju-jitsu).

E-šport 
je šport

E-športna zveza Slovenije je postala član-
ica Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez. Gre za zgodovin-
ski dogodek, saj je slovenski olimpijski 
komite eden od prvih v Evropi in tudi na 
svetu, ki je sprejel v članstvo e-športno 
zvezo.

Ljubljana, 
evropska prestolnica 

balinanja
Balinarska zveza Slovenije in Balinarski 
športni klub Krim Ljubljana bosta v zač-
etku jeseni gostila evropsko prvenstvo v 
balinanju za ženske, ki ga bo slovenska 
prestolnica gostila od 31. avgusta do 4. 
septembra. Med favoritinjami za odličja 
bodo tudi slovenske balinarke, ki po nas-
topih na Svetovnih igrah v ZDA in Sre-
dozemskih igrah v Alžiriji nestrpno čakajo 
na vrhunec sezone.

Z rolerji po 
mestni vpadnici

V Ljubljani bo 21. avgusta potekel rolerski 
polmaraton. Na zaprti štiripasovni – mestni 
vpadnici – bodo tako lahko vsi navdušenci 
rolanja brezskrbno rolali na 21-kilometrski 
razdalji z rolerji ali s tekaškimi rolkami. Za 
najhitrejše so predvidene tudi denarne na-
grade.
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EXS - PRESS

KDO JE AVTOR VICA?

>>> Kriminalisti že dober teden iščejo avtorja šale, ki je povsem razburila 
slovensko javnost.  Ravno anonimnost avtorja je še pospešila novo raz-
klanost Slovencev: Desničarji trdijo, da bi moral biti v zaporu Janković, 
kap pa bi na Kučanovem pogrebu zadela Janšo (od sreče). Medtem so 
se za župana Ljubljane postavili podjetniki in drugi mešetarji, ki trdijo, da 
kap ne bi »ruknila« nobenega, ker je zrak na ljubljanskih pokopališčih 
neoporečen, za Kučana pa so se zavzeli bivši SKOJ-evci, ki trdijo, da 
Kučan z obema drugima akterjema nima nič, ter da naj se sama dogov-
orita, kdo bo šel v zapor in kdo na Žale. Golob, tako ali drugače sim-
bol miru, menda že pritiska na policijo, da čimprej odkrije nemarnega 
storilca preden Slovenci, polni medsebojnega obtoževanja, spet ne 
zaplešejo kakšne »spravne« polke. PRESS

Neznanega avtorja 
policija še išče

>>> Potem, ko se je nekdanji ameriški predsednik 
Donald Trump močno osmešil, ker je objavil nek 
satiričen članek, za katerega je mislil, da je resničen, 
smo na uredništvu te rubrike dobili idejo, da bi vel-
jalo preveriti, ali so trezne presoje medijev zmožni 
slovenski politiki. Rezultati so pričakovano porazni: 
Branko Grims (SDS) verjame vsemu, kar rečejo v 
stranki, ne verjame pa vremenarjem, Luka Mesec 
(Levica) ne verjame niti horoskopu, Marjan Šarec 
(GS) verjame samo gasilcem in gobarjem, Urška Kla-
kočar Zupančič (GS) pa, odkar bere le še leposlov-
je, zaupa samo svojemu frizerju, pastor NSi Matej 
Tonin pa za kredibilno smatra le »edino« knjigo. Od 
predsedniških kandidatov je gordijski vozel ne-lažnih 
novic presekala edino Nataša Pirc Musar. Ta ne ver-
jame nikomur, ne levi ne desni ne sredici. PRESS  

>>> Potem, ko se je nekdanji ameriški predsednik 

KDO NAM LAŽE?

>>> Združenje Tesarjevega Sina, ki vsako leto organizira krščanski 
tesarski tabor, je napovedalo, da bodo iz golega božjega usmiljenja 
letos na Krasu začeli graditi lesene barake za migrante, ki potujejo 
po t. i. »balkanski poti«. Kot je povedal navdušeni 12-letnik: »Konč-
no bomo lahko naredili nekaj dobrega za sočloveka.« Zanimanje za 
gradnjo enostavnih lesenih barak je med kristjani veliko: Zanje naj 
bi se zanimali tudi na Poljskem, v Teksasu in v Eritreji, nekaj naj bi jih 
zgradili tudi na ljubljanskem Viču, namenjene pa naj bi bile »zgolj« 
študentom. PRESS

Božje barake za migrante

>>> 24-letni moški je pred nakupovalnim centrom v Kopru 
pred neznosno vročino (okoli 50 °C) iz zaklenjenega avto-
mobila rešil šestorček piva. V izjavi za medije je povedal: 
»Ko sem videl ta prizor, so mi v oči stopile solze. Vsak 
človek, ki ima srce, bi storil enako.« Nesrečno-srečni last-
nik šestorčka je omenjenega moškega predlagal za občinsko 
pohvalo in nagrado, vse ostale voznike pa opozoril, naj nikar 
ne ponovijo njegove napake. PRESS

>>> »Svoja najboljša leta sem zapravil na družbenih om-
režjih,« bodo najpogosteje na vprašanje, kaj bodo, ko bodo 

stari, najbolj obžalovali, odgovorili mladi iz generacije »Z«. 
Statistični urad, ki zbira te podatke, trdi, da gre za kolosalno 
medgeneracijsko spremembo, saj starejše generacije obžalu-
jejo predvsem to, da so preveč delale, prepozno vzele kredit 
za stanovanje in to, da so glasovale za neodvisnost Slovenije. 
PRESS

>>> Več žensk na razvitem Zahodu se je odločilo, da bodo 
tožile Rusijo. Odločitev je padla po tem, ko so britanski spletni 
forenziki ugotovili, da so za večje količine pornografi je na os-
ebnih računalnikih poročenih moških odgovorni ruski hekerji, 
ki naj bi s spretnim podtikanjem datotek želeli še povečati 
število ločitev, s tem pa naj bi usodno vplivali na zahodno 

nataliteto. PRESS

>>> Medtem ko se neenakost med revnimi in bogatimi po 
vsem svetu povečuje, je v Sloveniji ravno obratno – vsaj pri al-
koholu. Znanstveniki so na podlagi izdihanega zraka v delovnih 
prostorih ugotovili, da se razlika med bogatimi in revnimi v 
Sloveniji (vsaj tu) ne kaže: V enem letu  Slovenka s povprečno 
plačo 6000 evrov na mesec zaužije približno 10 litrov čistega 
alkohola, enako količino pa spije tudi Slovenec s povprečno 
plačo 650 evrov na mesec. Glede podatkov protestirajo le na 
Zavodu za zaposlovanje – trdijo, da so bili nezaposleni pri ra-
ziskavi izključeni in da bi bile razlike med bogatimi in revnimi 
(skupaj s temi številkami) še manjše. PRESS

Šala naj bi v originalu zvenela takole: A: »Kdaj bo konec zdrah v slovenski politiki?«
B: »Ko bo Janša v zaporu prebral novi-co, da je na Kučanovem pogrebu Jan-kovića kap!«
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KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 11. 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 
denarno 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

Želite postati del 
ustvarjalne, tehnične 

ali strokovne ekipe 
MegafonTV? 

Pišite nam na:
 tv.megafon@megafon.si
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