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V razvitem kapitalizmu liberalnih parla-
mentarnih demokracij, kjer je svobo-
da zagotovljena predvsem kapitalu in 

identitetnim označevalcem, vladajoča ideologija 
državo slika predvsem v obliki državne blagajne. 
Slednja se polni z računov davkoplačevalcev, ki 
so prevzeli status državljanov iz časov razvoja 
kapitalizma in liberalne demokracije, da bi iz 
nje fi nancirali javno dobro, ki jih ga individu-
alni ali družinski proračuni ne morejo zagoto-
viti sami. V zadnjem stavku se tako vzpostavi 
ideološka fronta med dvema različicama liber-
alne ideologije - več države ali manj države? So 
javno dobro, lahko le megalomanski infrastruk-
turni projekti ali lahko temu dodamo državno 
poganjanje ali zaviranje svobodne gospodarske 
pobude ali so davkoplačevalci dolžni plačevati 
za socialne razlike, ki rezultirajo v neenakosti 
možnosti zdravstvene, socialne ali pokojninske 
varnosti?
     Ker je idej o obsegu države kot državne blaga-
jne vsaj toliko, kolikor je davkoplačevalcev, se 
mora namesto njih o porabi javnega denarja od-
ločiti vlada. In to za naš denar. 
    Vlada Roberta Goloba, ki se je na oblast za-
vihtela na krilih antijanšizma, se o razrezu fi -
nanciranja iz državne blagajne - proračunu - še 
ni kaj konkretno pogovarjala. Prve vsebinske 
pogovore o rebalansu letošnjega proračuna in 
proračuna za prihodnje leto napovedujejo po 
jutrišnjem zaključku svojega dopustovanja. Tre-
nutno stanje je 128 milijonov evrov primanjklja-
ja v prvi polovici leta, čeprav so se proračunski 
prihodki povečali za 18 odstotkov, proračun-
ska poraba pa je bila 12 odstotkov manjša kot 
v istem obdobju lani. Prvo polletje je bilo zelo 
ugodno in je slab pokazatelj razmer, tako da bo 
morala država jeseni verjetno temeljito spre-
meniti proračuna za letos in prihodnje leto.
    Kljub temu ni pričakovati kakšne radikalne 
spremembe upravljanja z državno blagajno, 
to je državo od predhodne Janševe vlade. Vsaj 
na področju zdravstva se napoveduje dodatno 
stekanje javnega denarja v zasebne žepe, kar je 
osnovno načelo ekonomskega liberalizma, kot 
ga zastopata stranki SDS in NSi in v nekoliko 
manjši meri vse stranke naslednice LDS, kot so 
bile Pozitivna Slovenija, Stranka Mira Cerarja, 
Stranka Alenke Bratušek in trenutna stranka 
Gibanje Svoboda. Socialne politike ali, bolje 
rečeno populistična enkratna izplačila - kot v 
primeru prostovoljnih gasilcev, ki so pogasili 
požar na Krasu - pa bodo še naprej opravljala 
funkcijo kupovanja glasov. Če ne na predsed-
niških ali lokalnih volitvah, pa zagotovo napr-
ihodnjih parlamentarnih. 
     A nekaj partikularnih sprememb vseeno lah-
ko zaznamo. Če je Janševa vlada fi skalno pokl-
eknila pred izzivi obvladovanja epidemije koro-

Jaka Virant

Državni antiračun
NAMESTO UVODNIKA

“

ujeto v mrežo

navirusa, ko je v dveh letih pridelala za slabih 
sedem milijard evrov proračunskega priman-
jkljaja, se bo Golobova vlada morala soočiti z 
draginjo energentov, infl acijo in posledičnim 
večanjem socialnih razlik. 
    S prvim izzivom, energetsko krizo se Golo-
bova vlada sooča na podoben način kot njena 
predhodnica. Če je Janša pred začetkom vojne 
v Rusiji ceno pogonskih goriv, ki se uravnava 
na kartelnem trgu treh ponudnikov, prepusti-
la svobodi, nato pa jo tik pred volitvami ome-
jila, da bi pomirila volivce, je Golobova vlada 
ravnala povsem enako. To sicer nima neposred-
nih učinkov za proračun, vendar se bo nabirka 
trošarin znižala, kar se bo poznalo v skupnih 
prihodkih državne blagajne.
    Podobno velja tudi za nadzor cen elektrike, 
kjer se je država za ceno, ki jo bodo plačevala 
gospodinjstva dogovorila s proizvajalci in dis-
tributerji. Tudi tukaj se bodo znižale trošarine, 
kar bo na letni ravni znašalo okoli 15 milijonov 
evrov izgube.
    Najbolj tvegan zalogaj bo nadzor cen plina. 
Država bo distributerjem povrnila škodo, nas-
talo s prodajo po omejeni ceni, če bo ta nižja 
od nabavne, učinka pa ne more predvideti. V 
primeru normalnih dobav plina iz Rusije je pov-
sem mogoče, da bo vpliv na proračun majhen. 
Distributerji bodo morali plin kupovati na ev-
ropskih blagovnih borzah, stroški lahko znašajo 
tudi več deset milijonov evrov na mesec.
    Infl acije se vlada ne bo preveč dotikala, če-
prav bi s pametnimi posojili in fi nančnimi injek-
cijami v pravi smeri lahko omejila njen učinek. 
Pričakovati je, predvsem zaradi socialnega pro-
grama, ki ga je vlada posvojila od Levice, da bo 
kvečjemu poskušala sanirati škodo, ki se bo na-
jbolj kazala v povečevanju socialne neenakosti, 
ki jo bo povzročila infl acija. Ukrepi, ki kažejo 
v to smer so zamrznitev zakona o dohodnini, ki 
ga je sprejel prejšnji sklic parlamenta in preure-
ja dohodninski sistem v dobro boljše plačanih, 
pa tudi predlagani zakon o dolgotrajni oskrbi. V 
isto smer kažejo tudi ukrepi na področju kmeti-
jstva, natančneje interventni nakup zalog pšen-
ice. S tem bo vlada sicer posegla v likvidnost 
državne blagajne, saj bo skupna vrednost po-
močipredstavljena na začetku prejšnjega meseca 
znašala 22,4 milijona evrov, odkup pšenice pa 
12,4 milijona evrov.
    A očitek o nelikvidnosti ali zaveze o fi skalni 
izenačenosti prihodkov in odhodkov izven ide-
ološkega pogleda na državo kot podjetje, ki 
le prerazporeja davek, ne zdrži resne presoje 
funkcije države. Ta namreč ni služenje na bolj 
ali manj odprtih trgih, temveč zapravljanje v 
korist izboljšanja življenja državljanov. Tudi ne-
plačevalcev davkov. 

Kako deluje in kaj prinaša državni proračun
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na, lesa za kurjavo in daljinskega ogrevanja. 
Znižanje davka z 22 na 9,5-odstotno stopnjo bi 
bilo začasno, in sicer od 1. septembra do kon-
ca prihodnjega maja. Vlada je sicer za blaženje 
draginje že regulirala cene energentov in uvedla 
spremljanje cen osnovnih živil za večje trgovine. 
Za 7-mesečno spremljanje cen 15 skupin živil v 
šestih trgovinah bo vlada izbranemu ponudniku 
plačala slabih 50 tisoč evrov. Državljankam in 
državljanom naj bi s tem olajšala brskanje po 
reklamnih katalogih. Po napovedih Goloba si 
lahko najranljivejši sloj družbe obeta tudi drag-
injski dodatek, podjetja z močno povečanimi 
stroški energentov pa delno sofi nanciranje do-
datnih fi nančnih obremenitev. 
    V času delovnega dopusta se predsednik 
vlade ni ukvarjal le z vrtoglavimi cenami, am-
pak je priskočil na pomoč tudi epidemiologom. 
Državljankam in državljanom je na največji 
komercialni televiziji delil zdravstvene nasve-
te, za katere lahko domnevamo, da so zrasle 
kar na premierjevem zelniku. Nasveti so sicer 
sledili alternativni poti, ki jo je Golob začrtal 
že na predvolilnih soočenjih. Namesto cepiv in 
mask, sonce in morska voda. Po dopustu je na 
hitro še nekoliko politiziral z novim zakonom o 
RTV skoraj že depolitizirane novinarje. Nekaj 
novinarjev v bližini portala Necenzurirano je 
novinarske izkaznice zamenjalo za strankarske. 
Če zakoni in ukrepi ne bodo delovali, kot si je 
vlada zamislila, je Golob sedaj obdan vsaj z ne-
kaj piarovci več, ki bodo lahko infl acijo posuli 
z bleščicami.

Golobov 
(ne)dopust

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

“

Medtem ko poslanke in poslanci še ved-
no uživajo na počitnicah, se je vlada 
ta teden vrnila z dopusta in se včeraj 

sestala na redni seji. Čeprav je Robert Golob 
prejšnji mesec v slogu odhajajočega predsedni-
ka Boruta Pahorja na Instagramu ovekovečil, da 
dopustuje na Brionih, v času vladnih počitnic ni 
počival. Na Instagramu se ni javil le z dopusta, 
temveč tudi s sestankov z več interesnimi sk-
upinami. Med drugim se je sestal s predstavniki 
mladih in starejših, z invalidskimi organizaci-
jami in nekaterimi drugimi nevladnimi organi-
zacijami. Prejšnji konec tedna je obiskal SNG 
Dramo Ljubljana in se zavezal, da bo projekt 
njene obnove vključen v rebalans proračuna. 
Srečanja je seveda piarovsko ovekovečil na že 
prej omenjenem družbenem omrežju, na eni 
izmed slik pozira tudi s Slovenko leta 2021 Niko 
Kovač. Morda je to recept, da še vedno ohranja 
prvo mesto na lestvicah priljubljenosti politikov, 
čeprav vladi podpora pada.
Srečanja, s katerimi želi predsednik vlade po-
zornost vsaj nekoliko odvrniti od infl acije in 
napovedane energetske, morda pa tudi zdravst-
vene krize, v času kislih kumaric zadostujejo 
za polnjenje medijskega prostora. Septembra 
bo verjetno vse drugače. Tega se zaveda tudi 
vladna koalicija, ki bo predčasno končala parla-
mentarne počitnice, da bo še pred septembrom 
sprejela Zakon o nujnem ukrepanju na področ-
ju davka na dodano vrednost za omilitev dviga 
cen energentov. Poslanke in poslanci se bodo na 
Šubičevo tako predvidoma vrnili 23. avgusta in 
zakon obravnavali po nujnem postopku.
    V zakonu predlagajo, da DDV znižajo za 
dobavo električne energije, zemeljskega pli-

RAZGLEDNICE
Kar je res, je res. Lep pozdrav od fotra iz 
trdnjave. Punta Cristo, Štinjan, Hrvaška 

Baje je to rekel Casanova. Bale, Hrvaška

Pridružite se mi pri 
darovanju krvi. Ljubljana

Tako izgledajo tukajšnje vojaške cone. 
Nimam pravih kopalk za vstop. Trst, Italija

Ste posneli kakšno 

dobro fotografi jo? 

Delite jo z nami! 

Pošljite jo na: 

razglednice@megafon.si 
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Novo na Obali:

Prihaja Megafon TV!

Iščemo sodelavce, ki bi delali pred ali za kamero.
Lahko nam pomagaš kot del ustvarjalne, tehnične ali 

strokovne ekipe.

Kako do nas? 
Piši nam na: tv.megafon@megafon.si

Potrebuješ le dobro voljo in zaupanje v lasten talent.
Oglasi se pri nas. 

Lahko pa nam tudi predlagaš kdo bi bil po tvoje dober 
televizĳ ec iz lokalnega okolja.

Ostalo bo naša skrb.

Povej naprej!
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Obvestilo o trenutnem stanju 
v vodooskrbi obale

Ur., eKoper 
foto: pexels, Luis Quintero

Voda je trenutno po vsem območju, ki ga 
Rižanski vodovod oskrbuje s pitno vodo, 
zdravstveno ustrezna in varna za uživan-

je.
    Poraba pitne vode v sistemu Rižanskega 
vodovoda Koper se je v času podaljšanega praz-
ničnega konca tedna znova zvišala in včeraj 
na praznik dosegla 29.500 kubičnih litrov oz. 
342 litrov na sekundo. Današnji dež je prinesel 
predvsem osvežitev in trenutno olajšal kritične 
razmere v vodooskrbi za nekaj dni. Razpoložl-
jive količine vode na vseh razpoložljivih vodnih 
virih so še vedno na minimumu, v preteklih 
dneh je Uprava republike Slovenije za zaščito 
in reševanje povečala število velikih cistern s 
priklopniki, zato so se dodatne količine vode, ki 
jih na vodarno v Cepkih pripeljejo v cisternah 
zvišale nad 3100 kubičnih litrov. Iz Rižanske-
ga vodovoda opozarjajo, da je varčna poraba in 
upoštevanje vseh omejitev in prepovedi uporabe 
pitne vode za ne nujne namene ključnega pom-
ena za zanesljivo zagotavljanje pitne vode tudi v 
naslednjih dneh.     
Včeraj so iz podtalnice reke Rižane za potre-
be vodooskrbe črpali 150 litrov na sekundo, iz 
Kraškega vodovoda Sežana odjemali 100 litrov 
na sekundo, iz Istrskega vodovoda Buzet 50 li-
trov na sekundo in iz črpališča Gabrieli še do-
datnih 30 litrov na sekundo. Rižanski vodovod 
Koper še naprej vrača del načrpane vode iz pod-
talnice reke Rižane v rečno strugo za zagotavl-
janje biološkega minimuma.     
Uporabnike še nadalje pozivamo, da se skrbno-
držijo sprejetih ukrepov prepovedi rabe vode za 
ne nujne potrebe in racionalno trošijo vodo!

Poročilo o stanju oskrbe s pitno vodo RVK na dan 16. 8. 2022

LOKALNO

“
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V petek in soboto, 19. ter 20. avgusta, 
bo izolsko staro mestno središče po 
nekajletnem premoru spet razživel 

ribiški praznik. Prireditev z več kot polstolet-
no tradicijo je posvečena ribiškemu značaju 
nekdanjega otoškega mesta in poteka pod 
okriljem Občine Izola.
    Kot pravijo na Centru za kulturo šport in prireditve Izola, 
bo letošnji ribiški praznik v prvi vrsti zaznamovan z odlično 
morsko kulinariko in spremljevalnim programom. Po lokalnih 
in drugih dobrotah bo dišalo na več lokacijah, in sicer na Istrski 
tržnici na Sončnem nabrežju, na osrednjih prizoriščih, Velikem 
trgu in Lonki, kjer bodo svoje mesto našli tudi ljubitelji mesnih 
jedi, kulinarična ponudba pa se bo nadaljevala še na severnem 
pomolu, kjer bo v soorganizaciji Turističnega združenja Izola 
potekal Pomol okusov, ter v obstoječih gostinskih obratih, saj 
bodo gostinci za to priložnost razširili svojo dejavnost. Ponud-
niki gostinskih storitev bodo goste razvajali s svojimi dobrotami 
med 19. in 2. uro.

Program za raznolike okuse
Dogajanje se bo pričelo v petek ob 19:30 s sprevodom Pihalnega 
orkestra Izola v ritmu koračnic od začetka Sončnega nabrežja do 
Velikega trga. V soboto od 8:30 dalje bo prostor namenjen tudi 
za tradicionalne športne prireditve, kot sta na primer veslaška in 
jadralna regata s krstom mladih športnikov na severnem pomo-
lu. Program bo dodatno obogatila revija starih bark.
    Glasbeni program bo povezal mesto na dveh osrednjih prizo-
riščih. Tako v petek kot v soboto se bo zabava na Velikem trgu in 
na Lonki pričela ob 21:00, na obeh odrih pa se bosta zvrstili po 
dve glasbeni skupini. Petkov večer na Velikem trgu bo potekal 
ob glasbeni spremljavi 500 Pound – U2 Tribute banda in se zak-
ljučil ob živahnih ritmih skupine Soulfi ngers, medtem ko bodo 
sočasno Lonko oživeli plesni ritmi skupin Roxie in Rok’n’band.
    V soboto zvečer bo obiskovalce na Lonki zabavala skupina Ne 
me jugat, sledili bodo Primorski fantje, medtem ko bo na glav-
nem izolskem trgu večer odprla skupina King Foo, zaključila pa 
legendarna zasedba Dan D.
     Z animacijo in igrali bo poskrbljeno tudi za otroke. Na man-
jšem prizorišču ob Lonki bo adrenalinski kotiček z napihljivimi 
otroškimi igrali, simulatorjem letenja in trampolinom, v parku 
Pietro Coppo pa bosta najmlajše od 19. ure dalje zabavala Duo 
Pingo in čarodej Sam Sebastjan. Obiskovalci bodo lahko svojo 
srečo preizkusili na srečelovu.

Poletni Pomol okusov
     Tokratni Pomol okusov bo izveden izven rednega niza street 
food dogodkov, ki jih na izolskem turističnem združenju navad-
no organizirajo v času pozne pomladi in zgodnje jeseni, prav 
z namenom razširiti turistično sezono. Pomol okusov se bo v 
sklopu izolskih kulinaričnih akcij nadaljeval še prvo soboto sep-
tembra, oktobra in novembra.
      Dogodek na destinaciji, ki se ponaša z zlatim trajnostnim 
znakom Slovenia Green, bo potekal po zelenih smernicah, z 
biorazgradljivo embalažo in ločevanjem odpadkov. Organiza-
torji vzpodbujajo obiskovalce, naj tudi sami na ta način dosled-
no skrbijo za okolje.

LOKALNO
Povratek izolskega 
ribiškega praznika

Ur., izola.si 
foto: izola.si

“
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Konec tedna bo izolsko staro mestno središče razživel ribiški praznik, zaznamovan z odlično morsko kulinariko in 
spremljevalnim programom. Od četrtka, 18. avgusta do nedelje, 21. avgusta 2022, bodo za potrebe izvedbe tradicio-
nalne prireditve delne ali popolne zapore cest in ulic.

Dostavljalce na območje prireditve prosimo, naj na sedežu Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, Ulica oktobrske revo-
lucije št. 1, pravočasno pridobijo ustrezno dovolilnico za dostavo. Za dodatne informacije so dosegljivi na telefonski številki 
05 641 55 71.

Izola - Zapore cest in ulic v 
času ribiškega praznika
Občina Izola, Ur.
foto: Občina Izola 

“
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eKoper, Ur. 

“

LOKALNO

Koper bo v mesecu 
oktobru, natančneje 
8. in 9. oktobra, po 

koronskem obdobju brez 
prireditev, ponovno gostil 
priljubljene Dneve kmetijst-
va slovenske Istre. 
Prireditev bo letos na parkirišču pred stadionom 
Bonifi ka, kjer si bodo lahko obiskovalci na sto-
jnicah ob pestrem spremljevalnem programu 
ogledali ponudbo iz področja, kulinarike, vina, 
oljkarstva, zeliščarstva, sadjarstva, čebelarstva, 
ročnih del, turizma, ribištva, turističnih kmetij 
in raznovrstnih kmetijskih pridelkov.
Tudi letos se bo ob tej priložnosti podeželje Istre 
in Slovenije z vsemi svojimi darovi in pridelki 
preselilo bližje, le korak od starega mestnega je-
dra. Sejem, ki ga že 16. leto zapored organizira 
Mestna občina Koper v sodelovanju s Skupino 
Tojeto, d.o.o., bo potekal na parkirišču pred sta-
dionom Bonifi ka. Vstop na sejem je brezplačen, 
obiskati pa ga bo možno med 9. in 19. uro.              
V okviru letošnjih Dnevov kmetijstva slovenske 
Istre so organizatorji za obiskovalce pripravili 
kar nekaj novosti, med katerima velja omeniti 
dva kotička – Istrski kotiček, kjer bodo pred-
stavljeni raznovrstni domači izdelki in pridel-
ki ter Kulinarični kotiček, kjer si bodo lahko 
obiskovalci prireditve v živo ogledali pripravo 
vrhunskih jedi ter se ob tem razvajali ob raz-
nolikih kulinaričnih dobrotah in izbrani vinski 
kapljici.
Poskrbljeno bo tako za kulturno-zabavni pro-
gram kot tudi za najmlajše obiskovalce. Več 
informacij o letošnjih Dnevih kmetijstva sloven-
ske Istre 2022 najdete na spletu, kjer je možno 
izpolniti tudi prijavnico in se v dogovoru z orga-
nizatorji v mesecu oktobru predstaviti na sami 
prireditvi.

V oktobru se 

vračajo Dnevi 

kmetijstva 

Slovenske 

Istre
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Potniški terminal Luke 
Koper se bo v petek, 
9. septembra, spreme-

nil v priložnostno kulturno 
prizorišče, kjer bo Simfonični 
orkester RTV Slovenija v sk-
lopu koncertnega večera Sim-
fonija Kopra na domiselno os-
vetljeni scenografi ji koprskega 
pristanišča občinstvo popeljal 
skozi simfonično avanturo, v 
kateri bo povezal različne glas-
bene svetove.
    Društvo prijateljev glasbe Koper, Mestna občina 
Koper in Luka Koper so leta 2019 s simfoničnim 
orkestrom v edinstvenem ambientu med luškimi 
dvigali in ladijskimi kontejnerji naredili prvi, a ve-
liki korak k dvigu kulturne ravni Kopra. Simfonija 
Kopra je združila različne organizatorje v edinstven 
projekt, ki bi si ga vsi želeli čim prej ponoviti.
    Po treh letih se v petek, 9. septembra, ob 20. uri 
Simfonija Kopra znova vrača na potniški terminal, 
ki se bo ob tej priložnosti spremenil v prav posebno 
kulturno prizorišče, s tem pa organizatorji odpira-
jo novo poglavje tesnega sodelovanja na področju 
oživljanja kulturnega utripa v mestu. Z raznolikim 
orkestralnim in bogatim vokalno instrumentalnim 
programom želijo obeležiti dve pomembni obletnici 
– 100. obletnico rojstva skladatelja, dirigenta in ped-
agoga Vladimirja Lovca ter 330. obletnico rojstva 
skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija.
     Ob tej priložnosti bosta dirigentsko palico vihtela 
mlada dirigenta Ana Erčulj in Davorin Mori. Sim-
fonični orkester RTV Slovenija bodo spremljali član 
Berlinske fi lharmonije in klarinetist Andraž Golob, 
mlada sopranistka in prejemnica laskavega naziva 
Associate of Royal Academy of Music Nika Gorič, 
vzhajajoča operna zvezda in ena najuspešnejših 
pop izvajalk pri nas, mezzosopranistka Sara Briški 
Cirman, znana kot Raiven ter prejemnica prestižne 
nagrade Kraljeve fi lharmonične družbe Emily An-
derson violinistka Maja Horvat.     
    Prireditev s skupnimi močmi pripravljajo Društ-
vo prijateljev glasbe Koper, Mestna občina Koper, 
Luka Koper in Imago Sloveniae.

eKoper, Ur. 
foto: ekoper, Jaka Ivančič

Septembra Simfonija 
pod zvezdami koprskega 
pristanišča

“
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naciji izpod očetovih pajdašev. Očeta celo pro-
si, da ženski pred očmi ubijejo njena dva otroka 
in mora, preden jo še samo pokončajo, gledati 
njuno usmrtitev. Se lahko Koper iz te nočne 
more prebudi? Pomeni prebujanje, popolno 
uničenje obstoječega, da ga lahko na novo na-
rišejo prihodnje generacije? Naj raznovrstnost 
neba nad Berlinom ponese v Koper upanje po 
oblikovanju nove skupnosti, novega sistema, 
novih odnosov in želje po biti. 

Prijetno se je zbujati 
ob berlinskih 
katatoničnih zvokih 

mesta, ko mestna simfonija 
na voglu Hermannplatza 
prebuja zaspane ljudi. 
Barve, vonjave, svetloba 
so tukaj tako  drugačni od 
koprskih.  Z nemško 
preciznostjo besednih zvez 
ju loči skovanka mestna 
urbanost. 
  Anonimnost bivanja opredeljuje odsotnost 
kakršnega koli socialnega nadzora. No, 
razen tistega virtualnega na raznovrstnih 
socialnih omrežjih. Ta neznosna lahkotnost 
bivanja omogoča svobodno izbiro odločitev 
naslednjega dne, za katere predsodki ne igrajo 
nikakršne vloge. Vsakršnja slaba vest je tukaj 
prepovedana v primerjavi s koprskim spreneve-
danjem, da je svoboda izbire glavno počelo 
mestnega utripa, ki jo navkljub širini morskega 
obzorja (povezave s svetom) utopi nezmožnost 
komunikacije. Na eni strani smo mi, na drugi 
so oni, potem ob strani še tisti drugi in čisto ob 
robu preostanek njih, ki ne zaslužijo osnovnih 
pravic biti. In takrat se v Kopru pojavi kolek-
tiv, ki tako kot Grace (božanski talent oziroma 
blagoslov) v Trierjevem fi lmu Dogville ubeži 
pred divjimi zvoki mesta v varno zavetje 
tega kraja, da se obvaruje pred nevarnostjo 
neznanega. Prav vsak dan kolektiv Avtomatik 
Delovišče išče, opazuje, razmišlja in povezuje 
ljudi v nova, bolj zdrava razmerja za bivanje. 
Z namenom prebuditve koprskega optimizma, 
vztraja in se bori z mlini na veter, ki so prežeti 
z zahrbtnimi pogajanji posameznikov, da bi 
nagrabili največ, kar se da na svoj malo večji 
kupček. In potem pljuskne val čez mesto, slan 
kot morje. Ne ponuja osvežitve, temveč s svojo 
slanostjo zaskeli ob vsaki zadani krvavi rani. 
     Vode v mestu ni in odgovorni skomigajo 
z rameni, da so bojda storili vse, kar je bilo 
mogoče, da bi meščane zavarovali pred najhu-
jšim. Zategadelj napovedujejo vodne redukcije 
in pod predpražnik pometajo s sistemskimi 
rešitvami, ki jim niso več kos. Prav ničesar se 
nismo naučili, kako bomo živeli skupaj, četudi 
smo se tega v predhodnem sistemu učili leta 
in leta. Namesto naučenega se javne pros-
tore, kjer so se prej bohotila drevesa, dodatno 
betonira. Z lažno utvaro, da se bo goloseke 

Prebujajoče se mesto

“

KOLUMNA

Boštjan Bugarič
txt&foto

zazelenilo z novimi drevesi, se slednji še bolj 
šibijo pod novimi zazidanimi in zabetoniranimi 
arhitekturnimi mojstrovinami, nedokončanimi 
rušečimi in praznimi novogradnjami. In takrat 
Grace obupa. Na pomoč pokliče svojega očeta, 
pred katerim je iz mesta ubežala, da bi ne bila 
ujeta v sprevrženo moč njegovega korumpi-
ranega sistema. Prebivalcem Dogvilla, ki jim 
je vsakodnevno tako zelo predano pomagala 
in so njeno dobroto izkoriščali do brezmejnih 
razsežnosti, na koncu prepusti hladni ekstermi-
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K U L T U R N I 
N A P O V E D N I K
18. 8. - 21. 8. ob različnih urah, Križni 
hodnik Minoritskega samostana Piran
5. Mednarodni kamišibaj festival Beli 
delfi n
Pripovedovanje ob podobah
Vstopnine ni

19. 8. ob 20.00, Center mladih Koper
Jam session #12

19. 8. ob 20.00, Plac pod Belvederjem
Koncert
Stevo Vujič in band

20. 8. ob 8.30-1.00, različne lokacije 
po Izoli
Športni program 
08.30 – veslaška regata v jolah (VK 
Argo Izola)
11.00 – jadralna regata v Optimistih ( 
JK Olimpic, JK Burja )
12.00 – Revija starih bark (Društvo star-
ih bark - Severni pomol )
15.30 – Podelitev priznanj najboljšim
17.00 – krst veslačev in jadralcev ( 
Severni pomol )
Otroški program 
19.00Čarodej Sam Sebastianod 19.00 
ure dalje
Pomol okusov/ Severni pomol
Istrska tržnica/ Sončno nabrežje 

20. 8. ob 20.00, Plaža Meduza, Porto-
rož
Poletje na Plaži Meduza Lifeclass
Koncert Amor band

20. 8. ob20.30, Hiša kulture sv. Anton
koncert
Nipplepeople

20. 8. ob20.30, Cafe Central Lifeclass, 
Portorož
Koncert
Excellent choice.

20. 8. ob 20.30, Avditorij Portorož
Remember Elvis
45. obletnica smrti kralja rock’n’rolla: Sam’s 
Fever napovedujejo triurni koncert

22. 8. ob 20.00, Hangar bar, Izola
Poletje smeha
Martina Ipša - šovbiznis stand up

24. 8. ob 21.00, Športni in mladinski cen-
ter Piran
Večer komedije
Admir Baltić
Za mlade do 29 let brezplačno

25. 8. ob 20.30, Largo pri Špini
koncert
Franci Blašković

25. 8. ob 21.00, Športni in mladinski cen-
ter Piran
koncertni večer
Vlado Kreslin in Iztok Cergol

26. 8. ob 20.30, Pastoralno kulturni cen-
ter Georgios Piran
Noč v Piranu
Anika Horvat in Big Band RTV Slovenija

26. 8. ob 20.30, Avditorij Portorož
Koncert simfoničnega orkestra

27. 8. ob 9.00-17.00, Tartinijev trg, Piran
Sejem starin in izdelkov domače obrti 

27. 8. ob 18.30, Tartinijev trg, Piran
Koncert 
Koncert projektnih orkestrov Festivala 
VERIS v počastitev 330. letnice Tartinije-
vega rojstva

27. 8. ob 20.00, Plaža Meduza, Portorož
Poletje na Plaži Meduza Lifeclass
Griff band

27. 8. ob 20.30, Križni hodnik Minoritske-
ga samostana v Piranu
21. Tartini festival
I solisti Veneti. 
Program: Tartini, Strauss, Schönberg.

27. 8. ob 20.30, Cafe Central Lifeclass, 
Portorož
Koncert
Lapsus trio + Natalija Trupej.

28. 8. ob 19.30, Avditorij Portorož
Dalmatinski klapski spektakel
Klapa Rišpet, Klapa Šufi t, Klapa Kam-
panel, Klapa Capris, Klapa Solinar

28. 8. ob 21.00, Župnijski vrt Georgios 
Piran
Panorama Music Fest
David Morgan’s Re:Union (Anže Vrabec - 
klaviature, Denis Horvat - orgle/klaviature in
Tomi Purich Trio (Tomi Purich - bobni, Aleš Og-
rin - klaviature, Peter Smrdel - bas)

22. 8. ob 20.00, Hangar bar, Izola
Poletje smeha
Ranko Babić - Kriza srednjih let.

29. 8. ob 20.30, Križni hodnik Minorits-
kega samostana, Piran
21. Tartini Festival
Matthieu Camilleri, baročna violina: Tar-
tinijeve solo sonate in improvizacije na teme 
Tartinijevih skladb

30. 8. ob 20.30, Križni hodnik Minorits-
kega samostana, Piran
21. Tartini Festival
Saška Kolarič, alt in Aco Bišćević, tenor
Program: W. A. Mozart, F. Schubert, V. Bellini, 
G. Donizzeti, F. Pollini.

30. 8. ob 21.00, Letni kino Arrigoni
Kino projekcija in pogovor z režiserjem
Matevž Luzar: Orkester

31. 8. ob 19.00, različne lokacije po Ko-
pru
Oživela ulica
Cirkuška arena na Titovem trgu: Jakob 
Bergant, Anja Herc (ognjeni performans in 
hula hoop), Kreaktiv (ognjeni performans), 
Magic Aleksander (čarodej), Boris Kobal 
(komedija). Moderiral bo Tomaž Klepač.
Atrij Pretorske palače - silent party (Mat-
zole dnb/neuro dnb, Whynell hip-hop/beats/
electronic/downtemp, DJ Wacy tech house)
Kantina - risanke imajo fešto
Verdijeva ulica - skejtanje in vožnja z 
BMX z Jamcoast Sound Systemom
Vergerijev trg - karaoke na prostem
Kidričeva ulica - stojnice društev

LOKALNO
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Neposredna demokracija je izjemno 
všečen koncept. Zelo težko si je namreč 
predstavljati, da bi kdorkoli zavračal ne-

posredno demokratično odločanje, če seveda ni 
v splošnem zagovornik opustitve demokratične-
ga političnega sistema. V tako imenovanih za-
hodnih demokracijah je eden izmed redkih 
mehanizmov, v katerih prebivalstvo odloča o 
vsebinskih vprašanjih neposredno referendum-
sko glasovanje. Kdo bi torej oporekal referendu-
mom? Še več, vsak demokrat bi si moral priza-
devati za čim večje število referendumov. 
     A kot se rado zgodi z všečnimi koncepti, 
je tudi neposredna demokracija polna lukenj in 
sivin. Največkrat se jo uporablja za populistično 
preigravanje in merjenje velikosti političnega fa-
lusa. Nenazadnje se je populistična retorika vtr-
la tudi na zadnjem referendumu, ko nas je ena 
stran poskušala prepričati, da sprejetje Vizjak-
ovega zakona o vodah omejuje pravico do pitne 
vode, nasprotno pa je stran predlagateljev zakona 
zatrjevala, da zavrnitev zakona prinaša poplave 
in suše. Seveda je zakon govoril o nečem tret-
jem, o možnosti privatnih betonirajočih posegov 
v bližini vodnih virov, kar so volivci prepoznali 
kljub populizmu in zakon v plebiscitarni večini 
zavrnili. 
     A populizem je plat vsake parlamentarne 
medalje, tako da se velja bolj osredotočiti na 
drugo pomanjkljivost neposredne demokracije 
skozi referendum. V parlamentarnih ureditvah 
je ta velikokrat orodje zlorabe parlamentarnih 
postopkov. Tudi če to ne drži, koalicija vedno 
obtoži opozicijo, da meče polena pod zakonoda-
jne noge države. Če pa ne, gre pa vsaj za nesmo-
trno porabo davkoplačevalskega denarja. 
     Nič drugače ni ob začetku dela nove vlade 
pod vodstvom Roberta Goloba. Največja opo-
zicijska Slovenska demokratska stranka je v 
državni zbor vložila podpise za tri zakonoda-
jne referendume. Ljudsko voljo želijo preveriti 
glede zakona o vladi, novele zakona o RTV ter 
enoletni odložitvi uveljavitve zakona o dohod-
nini, ki ga je sprejela prejšnja koalicija. Predsed-
nik vlade se je seveda odzval po napovedanem 
scenariju: »Štiri milijone evrov bomo pač žal kot 
država namenili igricam SDS.« 
    Seveda gre prej kot za nesmotrno zapravl-
janje bolj za SDS igrice in poskus sabotiranja 
delovanja vlade pred predsedniškimi in lokalni-
mi volitvami. Trije referendumi, ki bodo po na-
povedih vlade in predsednice državnega zbora 
Urške Klakočar Zupančič potekali na isti dan, 
vendar ne na dan volitev, bodo namreč državno 

blagajno olajšali za manj denarja kot potencial-
na sprememba Zakona o dohodnini, ki je razlog 
za zamrznitev zakona, ki ga je pripravila Janše-
va vlada. Pa tudi na sploh gre za neposrečen ar-
gument, ki nekaj milijonov evrov postavlja nad 
državljansko pravico o soodločanju. Težje pa za-
vrnemo argument o spotikanju. Zakon o RTV je 
bil takorekoč programska točka strank trenutne 
koalicije na aprilskih volitvah, ki jo je izvolitev 
zavezala k izvršitvi dejanšizacije RTV-ja. Zakon 
o vladi je tehnične narave, torej tudi referendum 
ne bo vsebinski, temveč izključno politični. Tudi 
tretji referendum ne bo vsebinski, saj bo šlo 
zgolj za odločanje o zamiku uveljavljanja zako-
na, ki ga je pripravila prejšnja vlada. Vsebinsko 
se bo namreč vlada z njim predvidoma ukvarjala 
pred koncem leta, a ne pred referendumom. 
     Sočasno smo o treh referendumih – o poko-
jninski reformi, o zakonu o delu na črno in 
zakonu o arhivih – že glasovali leta 2011, v 
času vlade Boruta Pahorja, ko se je prav tako 
najbolj angažirala SDS. »Mnogi referendumi 
so bili samo orodje v političnem peskovniku za 
stvari, ki niso imele veliko skupnega z odgovor-
nostjo,« je Pahor dejal po tem, ko so prav zaradi 
referendumskega cunamija že po koncu manda-
ta njegove vlade dosegli soglasje o spremembah 
ustave, ko so tudi omejili predlagatelja in uvedli 
kvorum zavrnitve. Prav zaradi tega se pojavljajo 
tudi pomisleki, ali je dopustno razpisati naknad-
ni zakonodajni referendum sočasno z volitvami.
     Sočasno izvajanje referenduma in volitev si 
sicer vedno želi predlagatelj referenduma, saj bi 
tako lažje dosegel zavrnitveni kvorum, ki zahte-
va vsaj nekaj več kot 340 tisoč glasov proti, da 
je referendum zavezujoč. Vendar je možnosti 
za združevanje treh referendumov z volitvami 
malo. Mogoča bi bila zgolj združitev z drugim 
krogom predsedniških volitev. Združitev s 
prvim krogom onemogočajo zakonski roki, 
združitev z lokalnimi volitvami pa bi bila lah-
ko izvedena zgolj s ciljem povečanja udeležbe 
na referendumih. Glede na specifi ko lokalnih 
volitev, ki imajo druge volilne organe kot glas-
ovanja na državni ravni, namreč o prihranku 
javnih sredstev zaradi združitve glasovanj ni 
mogoče govoriti.
     Jesen bo torej vroča,tokrat ne zaradi kislih 
kumaric, ki medijsko obarvajo poletje v hladne 
in monotone barve, ampak bo vroča zares. 
Vsaj trikrat, v najbolj izenačenih primerih pa 
tudi petkrat, bomo lahko na volitvah odločali o 
politični prihodnosti. Smo se za to borili?“

PO DOMAčEPO DOMAčE
Proti 

spolnemu nasilju
Ljubljana – Založba Beletrina je sporočila, da 
je minuli konec tedna prekinila sodelovanje s 
fotografom, producentom in direktorjem fes-
tivala Fotopub Dušanom Josipom Smodejem. 
Po spletu je namreč zaokrožila peticija, v kat-
eri so k temu predlagatelji založbo pozvali 
zaradi vse več očitkov oz. pričevanj o spolnem, 
fi zičnem in psihološkem nasilju ter fi nančnih 
prevarah, ki naj bi jih storil Smodej. Pri založ-
bi je bil sicer urednik portalov Kulturnik.si in 
Culture.si. Nb

Vsi na položajih
Ilirska Bistrica – Na vojaških vajah, ki so ne-
davno potekale na strelišču Bač, je bila zara-
di požarnega tveganja prisotna gasilska straža 
PGD Knežak. Zaskrbljeni so bili predvsem 
okoliški prebivalci, vojska pa sicer zagotavlja, 
da se ukrepi požarne varnosti in vojaške ak-
tivnosti vedno prilagajajo glede na razglašeno 
požarno ogroženost. Pri streljanju (testirali so 
nove mitraljeze kalibra 12,7 mm), tudi niso up-
orabljali traserjev in zažigalnih nabojev. Sta, 
nb

NLB podvojila 
dobiček 

Ljubljana - Skupina NLB je v prvem letošnjem 
polletju ustvarila 287 milijonov evrov dobička 
po davkih, kar je 105 odstotkov več kot v pri-
merljivem lanskem obdobju. K rasti dobička 
so največ prispevali pozitivni učinki v zvezi 
s prevzemom N Banke (nekoč pod imenom 
Sberbank v večinski ruski lasti). S tem je NLB 
ohranila status največje banke po bilančni vso-
ti, hkrati pa je zagotovila nemoteno delovanje 
N banke. Dobiček matične NLB se je znižal s 
77,1 milijona na 66,9 milijona evrov. Sta, nb

Razlike vse 
bolj opazne

Ljubljana - S centrov za socialno delo sporoča-
jo, da prejemajo vse več vlog za različne oblike 
pomoči, predvsem za plačilo položnic in na-
kup kurjave. Ponekod je tovrstnih prošenj pol 
več kot lani. Po podatkih statističnega urada je 
težko shajala manj kot petina gospodinjstev, 
glavni razlog je znižanje plače (18-odstotni 
delež). Več kot četrtini gospodinjstev so se do-
hodki v zadnjem letu sicer zvišali, kot glavni 
razlog so navedli zvišanje socialnih prejemkov, 
petina pa zvišanje plače. Sta, nb

Petrol brez kadra, 
zanimanje za cepljenje raste

Kranjska Gora - Ponekod po državi v zadnjem 
času opažajo zaprtje ali skrajšanje delovnega 
časa posameznih Petrolovih bencinskih ser-
visov, tudi na Gorenjskem, kjer je promet v po-
letni turistični sezoni močno povečan. Razlog 
za pomanjkanje kadra je porast okužb s cov-
id-19. Zanimanje za cepljenje sicer spet poča-
si narašča: trenutno se največ razdeli drugih 
dodatnih odmerkov, ki jih lahko prejme vsak, 
ki je starejši od 18 let. Potrdila zaenkrat še ni 
mogoče dobiti. Delo, nb

PO DOMAčE

Prihajajoča referendumska jesen

Posredna 
nedemokracija

Jaka Virant
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Zgodbe (ponavadi) žensk, 
ki so bile tarče spolnega 
nadlegovanja v javnost, do 

uradnih organov vedno pridejo z 
zamudo. Zanje večinoma izvemo 
več let ali desetletij za tem, ko se 
najhujše psihične rane že zaceli-
jo. 
     Tednik Reporter je, če mu gre verjeti, nedav-
no objavil zgodbo o tem, kako naj bi železničar-
ski sindikalist, programski svetnik RTVS iz vrst 
SDS pred 25 leti, v dvigalu nadlegoval novinar-
ko POP TV. V Kopru rojeni fi lozof Igor Pribac 
naj bi prav zaradi obtožb o nadlegovanju štu-
dentk na Filozofski fakulteti v Ljubljani s strani 
profesorskega zbora dobil prenizko oceno, da bi 
mu podaljšali profesuro. Če je prvi primer mor-
da ekskluzivno objavljen, pa se je o drugem že 
več časa govorilo po kuloarjih.
     Primere spolnega nadlegovanja je pogos-
to težko dokazati, razen v primerih, ko gre za 
posilstvo, če se je žrtev v dovolj hitrem času 
prikazala v kateri od zdravstvenih ustanov, kjer 
so njeno stanje zabeležili in zbrali dokaze. Vse 
prevečkrat se zgodi, da zaradi psihične travme 
žrtev tega ne stori, tudi zaradi strahu pred tem, 
da bi jo družba stigmatizirala. Nenazadnje 
nekateri še vedno trdijo, da je ženska »sama kri-
va, če se takšna pojavi v javnosti,« četudi je v 
javnosti recimo 35 stopinj Celzija in kaj druge-
ga kot nekaj lahkotnih krpic na telesu sploh ni 
vzdržnih. Prav tako ne pozabimo, da živimo v 
družbi, v kateri je nekaj povsem normalnega, da 
mora ženska potrpeti otipavanje, če se želi med 
vikendom pozabavati na kakšnem klubskem 
dogodku s plesno glasbo. Kaj šele, če se dekle 
rado zabava do jutranjih ur v družbi prijateljev, 
ko »mora prenesti« tudi izjave, kot so: »Saj si 
tako dolgo budna samo zato, da boš katerega 
odpeljala domov. Torej, katerega si si izbrala?«
     Slovenija je v letu 2022 še vedno družba, 
ki dečke uči naj bodo radovedni in nagajivi, 
deklice pa naj bodo pridne in lepe. A lepe le na 
takšen način, da ustrezajo normativom, ki jih 
postavlja še vedno precej tradicionalna družba, 
ki naj bi slonela na krščanskih vrednotah. Prav 
slednje pa najbolj ruši cerkev sama, ki namesto, 
da bi obračunala s pedofi lskimi župniki, njihova 
dejanja najraje prikrije. Celo do te mere, da žup-
nijo spravi v navidezen stečaj, da žrtvam in nji-
hovim svojcem ne bi rabila plačati odškodnin. 
     Gibanje #MeToo, ki se je iz ZDA prelilo 
po vsem svetu, je pokazalo, da je zgodb o spol-
nem nadlegovanju veliko več, kot jih priplava na 

površje. Seveda so se med njimi znašle tudi zlo-
rabe gibanja, s pomočjo katerega se je katera od 
žensk želela le maščevati kateremu od moških.  
Kritiki trdijo, da je #MeToo pripeljal do tega, da 
moški ne morejo več niti fl irtati v lokalu, kar je 
absurdno potenciranje problema in nakazuje na 
užaljen ego tistih, ki mislijo, da je ščipanje za rit 
in osladno besedno nadlegovanje kljub večkrat-
nim prošnjam za prekinitev pogovora način spo-
gledovanja. Gibanje je (vsaj v ZDA) poskrbelo, 
da so nekatere neprimernosti, ki so jih morale 
ženske trpeti skoraj vso človeško zgodovino, 
končno postale neprimerne. V Sloveniji je mar-
sikaj, kar na zahodu ni več tolerirano, še vedno 
vsakdanje. Izjema, ki potrjuje pravilo, je lahko 
že obisk Salamijade v Sevnici, ker ženske niso 
zaželene oziroma se lahko dogodka udeležijo 
le, če vsakemu omizju plačajo štefan cvička. 
Namen tradicionalne prireditve pa je, da moški 
na njej pokažejo svoje salame in ugotovijo, kat-
era je najboljša.
     Tako kot se razvija tehnologija in svet okoli 
nas, se skupaj z družbo razvijajo in spreminjajo 
vrednote in norme, ki jih je potrebno venomer 
prevpraševati. Nedotakljivost telesa drugega 
verjetno ostaja ena trdneje zasidranih. V koraku 
s časom se je tako pretekli teden na platformi 
Instagram pojavil profi l proti_nasilju_dusa-
na_smodeja, ki  je namenjen »deljenju izkušenj 
z Dušanom Smodejem - od spolnega nadlegov-
anja do manipulacij in fi nančnih prevar.« Profi l 
ima že več kot 1000 sledilcev, na podlagi petici-
je pa naj bi Zavod Beletrina že prekinil sodelo-
vanje s tem producentom, umetnikom in kura-
torjem, ki se je leta 1994 rodil v Novem mestu 
in vodi fotografski festival Fotopub. Besedilo 

peticije pravi: »Te informacije za večino, ki je 
dotičnega posameznika poznala, niso nika-
kor presenetljive. Anekdote o surovi zlorabi in 
nasilju, predvsem nad ženskami, v Ljubljani 
krožijo že leta in praktično vsak, ki se je v zadn-
jih letih gibal v kulturniških krogih, pozna vsaj 
eno - pogosto pa več kot eno - dekle ali žensko, 
ki je že bila žrtev nasilja.« Zaskrbljujoče je, da o 
domnevnih posilstvih (tudi mladoletnic), podti-
kanju droge, hvalisanju o številu žensk, ki naj bi 
zaradi njega naredile splav, in fi nančnih spletkah 
doslej na glas ni spregovoril nihče. Navzven se 
zdi, da gre za podoben primer, kot v primeru 
»afere Pribac«, ko so »vsi vedeli za dogajanje, 
a spregovoril ni nihče.«
     Smodej obtožbe zanika in pravi, da je proti 
znanki, ki je ustvarila omenjeni Instagram profi l 
podal prijavo na policijo »zaradi groženj, tat-
vine, izsiljevanja in obrekovanja.« Policija mu 
je zagotovila, da proti njemu ne vodi nobene-
ga postopka ali preiskave. »V kolikor lahko kdo 
dokaže nasprotno, ga pozivam, da proti meni 
vloži kazensko ovadbo. Govoric v medijih ne 
želim komentirati,« nam je odvrnil.
     Zaenkrat se torej zdi, da gre za primer »be-
sede proti besedi,« kjer v oči bije dejstvo, da je 
Smodej v nekih kulturnih krogih čislan in da 
zavzema pozicijo družbene moči, kar omogoča 
lažje zlorabljanje, če se obrnemo na prim-
ere ameriškega #MeToo. Število objavljenih 
pričevanj, strpnost do spolnega nasilja v slov-
enski družbi in posledično razumevanje le-te-
ga mu zagotovo ne govorijo v prid. A obtoženi 
ni kriv, dokler mu tega ne dokažejo. Glede na 
zgled, ki nam ga dajejo nekateri politiki, pa je 
po navadi najbolj kriva prav žrtev.“

#MeToo z zamudo?
Pia Nikolič
grafi ka: zajem zaslona, IG

Spregovorimo o spolnem nadlegovanju
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Cena tiska je strošek, s 
katerim se obremenjuje 
založnik, dokler ne pride 

do naglega dviga cen časopisov 
in knjig kot v zadnjem času, ko 
se začnejo vsi, vključno s kupci 
knjig spraševati, kako drag je 
lahko papir. 
     Dvig cen surovin, transportnih stroškov in 
energentov, tudi zaradi vojne v Ukrajini, ter 
pomanjkanje grafi čnega in časopisnega papirja 
na trgu so vzroki, da so se papir in posledično 
končni izdelki močno podražili. 
     Po podatkih Statističnega urada RS so se 
marca cene papirja na letni ravni podražile za 
33,1 odstotka, kar je ena največjih podražitev 
industrijskih proizvodov v Sloveniji. Časopisi 
so na letni ravni dražji za 10,9 odstotka, nel-
eposlovne knjige za 9,1 odstotka. Nekatere 
založbe, ki si to lahko privoščijo, cene na-
dzirajo tako, da se odločajo za večje nabave, ki 
blažijo ceno in izbiro vrste papirja prilagajajo 
posameznim vrstam knjig, a vse to so začasne 
rešitve, če bodo cene še naprej naraščale.
     Ob podražitvi papirja je spet na površje pri-
plavalo vprašanje o visoki ceni knjig v Sloveniji. 
Staro vprašanje se zopet postavlja - ali založni-
ki res naredijo vse, da bi knjige kupcem čim 
bolj cenovno približali? Cena ostaja pomem-
ben dejavnik pri odločitvi o nakupu knjige. 
Prvi problem, ki ga je potrebno nasloviti, ko 
gre za ceno knjig, je kartelno dogovarjanje med 
založniki in zlorabo prevladujočega položaja.    
Na trgu delujejo številni založniki, je pa med 
njimi nekaj večjih, ki obvladujejo trg predvsem 
zaradi prednosti v vertikalni povezanosti, saj 
imajo v lasti verige fi zičnih knjigarn. Gre za 
skupino Mladinska knjiga z istoimenskimi kn-
jigarnami in Učila International s knjigarnami 
Felix. Ostale založbe morajo za to, da se prib-
ližajo kupcem, skleniti dogovor o zastopanju v 
fi zičnih knjigarnah s tema dvema knjigotrški-
ma mrežama. Pristati morajo torej na marže, 
ki jih določita v nekaterih primerih gre tudi 
50 odstotkov vrednosti knjige  za distribucijo 
in knjigarniško maržo. Čeprav imata omenjeni 

Simon Smole
foto: pexels, Ahmet Polat

KULTURA

Kako knjige cenovno 
približati kupcem? 

založbi pomemben tržni položaj na področ-
ju fi zičnih prodajnih poti, je za vzpostavitev 
oziroma ohranitev ustrezne ravni konkurence 
na trgu treba zagotoviti enakopravno obravnavo 
gostujočih založb v teh knjigarnah, da manjše 
založnike ne bi več izsiljevali, ko gre za proda-
jne marže. 
     Naslednja težava je velika količina dragih, 
trdo vezanih knjižnih izdaj. Avtorski, prevodni, 
lektorski, oblikovalski in uredniški honorarji se 
v večji meri obračunajo na trdo izdajo, saj bi 
mehko izdajo sicer cenovno preveč obremeni-
li. Dražje trde izdaje torej založniku pokrijejo 
večji del fi ksnih stroškov izdaje knjig. Gre za 
banalno ekonomiko, da bodo trdo vezane in 
dražje knjige kupile knjižnice z javnim denar-
jem in pokrile tako rekoč vse stroške, mehko 
vezane pa individualni kupci v knjigarnah. 
     Kako pa je s subvencioniranimi knjigami, 
zakaj ne vplivajo na znižanje maloprodajne 
cene? Logično bi namreč bilo, da si zaradi sub-
vencij založniki lažje privoščijo, da ceno knjige 
kupcu kar se da približajo. Za subvencionirane 
založnike se lahko pri najbolj nekomercialnih 
izdajah delež prodaje knjižnicam dvigne vse 
tja do 90 odstotkov vseh prodanih izvodov. 
Produkcija teh knjig temelji na subvenciji in 
zagotovljenem prihodku iz knjižničnega odku-
pa. Subvencioniranje knjig je predvsem meha-
nizem, ki omogoča, da določene knjige sploh 
izidejo, in ne mehanizem, ki bi učinkovito 

Analiza knjižnega trga in oblikovanje cen knjig

zniževal knjižne cene. Javna agencija za knjigo 
je do cenovne politike založnikov brez poslu-
ha. Cena, ki jo založnik določi knjigi, ne igra 
nobene vloge pri odločitvi o sofi nanciranju.   
Agencija sicer po predvideni knjižni ceni pov-
praša na prijavnih obrazcih, ki pa pri določitvi 
kasneje ni zavezujoča. Osrednji domači fi nanc-
er knjižne produkcije si tako ne prizadeva ak-
tivno za nižje cene knjig in dostopnosti kupcu. 
Bistveni kriteriji za pridobitev subvencije so 
reference avtorjev, založbe in kakovost knjige. 
Založnik, katerega aktivna politika so cenovno 
dostopne knjige, nima nobene prednosti pri 
subvencijah v primerjavi z drugimi založbami.  
     Založniki se očitno manj posvečajo željam 
individualnega kupca in so poslovni model 
zastavili na maksimiziranju svojih prihodkov 
skozi prodajo knjig knjižnicam po najvišji še 
sprejemljivi ceni. Tu tiči največja težava slov-
enskega založništva. Tako založniki kot javni 
fi nancer si ne prizadevata za cenovno politiko, 
ki bi prav posameznemu kupcu omogočala 
najlažji dostop do knjig. Prevladujoči položaj 
dveh knjigotrških mrež na trgu prisiljuje man-
jše založnike, ki želijo svoje knjige prodajati v 
zidanih knjigarnah, da velik delež postavljene 
cene knjig namenijo knjigotrškima  mrežama.    
S podražitvijo papirja in drugih surovin pa bo 
založnik v prihodnje s ceno knjige pokrival 
še naraščajoče stroške tiska. Kupcem knjig se 
obetajo težki časi.“
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Nova vlada premiera Goloba 
opravlja svoje delo dobra 
dva meseca. Kljub temu, 

da jim je načeloma na voljo sto 
dni miru, bomo izpostavili pros-
torske stiske ključnih kulturnih 
institucij v državi. Nova minis-
trica bo imela na tem področju 
veliko dela. Precej državnih kul-
turnih ustanov se že daljši čas 
bori za nove, ustreznejše pros-
tore. 
     Med njimi je Prirodoslovni muzej Sloveni-
je. Vodstvo je že prejšnje vlade opozarjalo na 
kritično stanje, predvsem ko gre za lokacije de-
pojev. Tedanje vodstvo muzeja se je leta 1998 
odločilo za depojske prostore v BTC-ju, s tem 
naj bi se zagotovilo ustreznejše pogoje za var-
nost zbirk. Prostori v BTC-ju tudi danes hranijo 
pretežni del muzealij vseh kategorij občutljivo-
sti, poleg tega se tam nahaja večina muzejske 
knjižnice. Varnostni ukrep za najbolj občutl-
jive muzealije, gre za dve tretjini gradiva, to je 
zoološko in botanično gradivo, v centralnem 
depoju sta dve letni dezinsekciji. Prostori niso 
klimatizirani. Prevladuje depojska oprema, 
ki ni ognjevarna in prahotesna. Prirodoslovni 
muzej ima depojske prostore tudi na Žibertovi 
1, kjer se hrani del zooloških zbirk. Ti depojski 
prostori imajo nadzorovane klimatske pogoje, 
opravljen pa je bil sicer delni nakup ognjevarnih 
in prahotesnih omar. Razstavljeni eksponati iz 
geoloških, botaničnih in zooloških zbirk razbre-
menjujejo depojske prostore, vendar bodo vsaj 
nekateri od njih v prihodnosti končali v depoju. 
Prirodoslovni muzej Slovenije si v sodelovanju 
z Ministrstvom za kulturo že nekaj let prizade-
va pridobiti alternativne stalne prostore, saj se 
novogradnja odmika v nedorečeno prihodnost. 
Dosedanja preverjanja so pokazala, da ustreznih 
prostorov v Ljubljani, ki bi bili v lasti države, 

ni. Izziv za ministrico in Ministrstvo za kultu-
ro je najti ustrezno varovane prostore v relativni 
bližini razstavnega prostora, kjer se bo ustrezno 
hranilo prirodoslovne zbirke.
    S težavno obnovo infrastrukture se spopadajo 
tudi države v bližnji in daljni soseščini. V Sr-
biji je dolga leta medije obsedal primer obnove 
Narodnega muzeja, najpomembnejše muzejske 
institucije v državi, ki so jo zaradi neustreznih 
depojev in razstavnega prostora zaprli junija 
2003. Muzej je bil nato zaprt celih 15 let, ra-
zlogi pa so podobni tistim pri nas, prestavljanje 
rokov za dokončanje del, opuščanje že dogov-
orjenih projektov, spremembe načrtov prenove 
pa tudi politično menjavanje vodstev pristojnih 
institucij. 
    Na Hrvaškem so lansko leto začeli s pren-
ovo Prirodoslovnega muzeja. Gre za največji 
kulturni infrastrukturni projekt v mestu Zagreb, 
naložba je vredna več kot 118 milijonov kun, 
kar znese slabih 16 milijonov evrov. Obnova in 
dozidava bosta predvidoma zaključeni do konca 
leta 2023.
     Na seznam prioritet nove ministrice zagotovo 
sodi obnova SNG Drama Ljubljana. Gre za pro-
jekt, kjer se ocena vrednosti investicije ves čas 
spreminja. Nekdanji minister za kulturo Vasko 
Simoniti je na vprašanje novinarjev, zakaj je 
ministrstvo sredstva za prenovo Drame prepolo-
vilo s 43 na 21 milijonov, odgovoril, da to vred-
nost navaja Nacionalni program za kulturo in 
da je revizija pokazala, da vrednosti projekta ni 
mogoče natančno ovrednotiti. Narejene so bile 
že tri ocene vrednosti obnove. Finančna vred-
nost se je v vseh primerih umeščala med 40 in 
45 milijonov evrov, kljub temu je ministrstvo v 
predlogu NPK med letoma 2022 do 2029 vkl-
jučilo ceno 21 milijonov, čas predvidenega zač-
etka del pa je napovedalo za letošnje leto. No-
vembra lani je odstopil tedanji ravnatelj Drame 
Igor Samobor, ki je med razlogi za odstop na-
vedel nespoštovanje zavez glede prenove stavbe 

gledališča, ob čemer je glavne očitke naslovil na 
nekdanjega ministra za kulturo Vaska Simoniti-
ja. 
      Premier Robert Golob je pred nekaj dnevi 
po ogledu ljubljanske Drame ocenil, da je ob-
jekt res neprimeren in izrazil začudenje, kako 
se je lahko znašel v takšnem stanju. »Žal je bilo 
do sedaj tako, da prejšnje vlade niso nikoli za-
gotovile denarja za konkretno obnovo hiše, ki je 
vendarle ena naših najpomembnejših kulturnih 
institucij. In tudi prejšnja vlada, kljub vsem 
obljubam, ni pustila v proračunu za leti 2022 
in 2023 za ta namen nobenega denarja,« je ob 
tej priložnosti dejala ministrica za kulturo Asta 
Vrečko.
     Ministrica in predsednik vlade razumljivo 
večjo pozornost posvečata medijsko razvpitemu 
primeru obnove Drame, a obstaja tudi kultur-
na ustanova, kjer zaposleni in vodstvo že več 
kot deset let opozarjajo na neprimerne pros-
tore. Arheološki oddelek ptujskega Pokrajin-
skega muzeja deluje v nevzdržnih razmerah. 
Po nedavno opravljenem nadzoru pristojnih za 
varnost in zdravje pri delu so prejeli obvesti-
lo, da je objekt v tako slabem stanju, da bi ga 
bilo najbolje zapreti. Zaposleni so ogorčeni in 
se sprašujejo, kaj bosta ukrenila ptujska občina 
in Ministrstvo za kulturo. Podobno kot v prim-
eru Prirodoslovnega muzeja je bilo izrečenih 
veliko obljub o ureditvi razmer in vzpostavitvi 
arheološkega depoja, a do realizacije do danes 
ni prišlo. Prvovrstni spomeniki so že enajst let 
shranjeni v lesenih zabojnikih v vlažnih kletnih 
prostorih oddelka. Koliko let bodo še čakali na 
vsaj osnovne muzejske standarde?
      Na Ministrstvu za kulturo do zaključka re-
dakcije niso pripravili odgovorov na vprašanja o 
kritičnem stanju infrastrukture, ki smo jih nanje 
naslovili, obljubili so, da bodo odgovore prip-
ravili v naslednjem tednu, ko jih prejmemo, jih 
bomo objavili. 

Prostorsko neustrezna in 
obnove potrebna kulturna 
infrastruktura 

Kultura na 
majavih 
temeljih

Simon Smole
foto: FB, zajem zaslona

Puščanje strehe v SNG Drama Ljubljana med nalivom lani oktobra

“
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dobesedno rekel naslednje: »Da je (Matijano-
vić) nek drug novinar, ki je dober z menoj, 
bi me zagotovo poklical in jaz bi vse naredil 
da mu pomagam, in to takoj! On pa očitno 
ni bil dober niti s temi svojimi jugo doktori, 
pa ni imel koga klicati razen urgence. Lahko 
razumeš da je na koncu umrl zaradi svojih 
kvazipoštenih stališč da ne rabi privilegijev, 
in potem nima nikogar da kliče po pomoč. 
Prijateljstva obstajajo da se pomaga en dru-
gemu, ampak on očitno ni imel prijateljev niti 
med svojimi.« 
    Ja, Matijanović ni imel za poklicati nikogar 
razen urgence. Ta stavek pravzaprav pove 
vse. Urgenca je za rajo. Pravzaprav je javno 
zdravstvo za rajo. 
      Kot smo lahko pred časom v Mladini 
prebrali zgodbo starejše gospe iz okolice 
Maribora, ki je že več kot dve leti čakala 
na operacijo hrbtenice in se odločila, da bo 
pomoč poiskala pri zasebnikih. Poklicala 
je v Zdravstveni zavod Zdravje, ki je v lasti 
enega najbogatejših zdravnikov podjetnikov 
Marka Bitenca. Tam so ji pojasnili, da bi v 
zavodu lahko nemudoma opravili prelimi-
narne preiskave, že štirinajst dni za tem pa bi 
jo lahko operirali v Bitenčevi kirurški kliniki 
na Golniku, ki seveda ima koncesijo. Bistven 
podatek pri tem je, da za to kliniko honorar-
no dela tudi kirurg Matjaž Voršič.Ta je sicer 
zaposlen v UKC Maribor in je bil tam prvotno 
predviden za operacijo naše sogovornice. 
»Drugače povedano: če bi šla po redni poti in 
čakala, da zdravnik opravi delo za katero je 
zaposlen, bi morala na operacijo skupaj čaka-
ti skoraj dve leti in pol. Če bi šla k Voršiču 
prek zasebnika, bi bila bolečin rešena v manj 
kot mesecu dni.«
       Pred časom se je na nas obrnil delavec, 
ki dela v eni izmed gostiln v Sloveniji. Ni 
prejel regresa.  Ko smo klicali delodajalca, 
nam je le-ta rekel, da se vidimo na sodišču. 
Delodajalca smo še malo podrobneje preiska-
li. No, ta isti delodajalec gre na sodišču prav 
do konca, zavlačuje sodni postopek kolikor 
je le možno. Zakaj? Ker si ta delodajalec to 
lahko privošči. Lahko si privošči z vsemi 
pravnimi triki namazano odvetniško fi rmo, 
samo zato, da bi sporočil delavcu, da bo regres 
prejel, vendar ga bo to stalo precej časa in 
denarja. To sporočilo delodajalcadelavcu je 
tudi sporočilo ostalim njegovim delavcem: ali 
imate čas in denar, da se spopadete z mano? 
Namesto da bi bile kazni za neizplačan regres 
odvračilen ukrep pred neizplačevanjem regre-
sa, so delodajalčevi resursi odvračilen ukrep 
proti delavcem, ki želijo pravno ukrepati proti 
njemu. In tako ta delodajalec izgubi kak prim-
er na sodišču. Veliko več primerov kršenja 
delavskih pravic pri njem pa sploh ne pride na 
sodišče. 
     In kaj zdaj? Ali si bomo tudi mi kot 
posamezniki zaželeli poslanskih nadomestil, 
zasebnih kirurgov in z vsemi triki podmaza-
nih odvetniških pisarn? Ali bomo rekli, da so 
vse to rekviziti privilegiranih, ki jim je popol-
noma vseeno za skupnost v kateri živimo? Ja, 
tukaj se vse začne, s tema vprašanjema. 

INTERVJU

Pogovor s taksistom v Puli. 
Ura je skoraj 21.00. Po 
začetni malce neusklajeni 

komunikaciji (malce smo se lo-
vili z lokacijami), začne razlaga-
ti svojo situacijo. Voziti je začel 
ob sedmi uri zjutraj. 
    Leta in leta je delal v ladjedelnici Uljanik. 
Star je 53 let. »Kdo me pa bo zaposlil?,« 
ponovi večkrat. Podobne pogovore sem že 
imel tudi s taksisti v Ljubljani. Firma je šla v 
stečaj. Delavka, delavec je najprej pristal na 
zavodu, nato začasno za volanom taksija, zdaj 
ga vozi že nekaj let. Kot da ima delavec rok 
uporabe. Podobnih zgodb sem ogromno videl, 
ko sem delal kot član Komisije za ugotavljanje 
podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. 
Na to komisijo z nemogoče dolgim imenom 
se pošiljajo primeri (delovnih) invalidov, ki 
jim želijo delodajalci dati odpoved. Ogromno 
proizvodnih delavcev, čistilk, prodajalk je sko-
rajda čez noč postalo nepotrebnih za deloda-
jalca, potem ko so pridobili status (delovnega) 
invalida. Pa pustimo za zdaj ob strani, da je 
ogromno izmed njih postalo delovnih inva-
lidov prav zaradi delovnih pogojev v podjetju, 
ki jih potem pošilja na Zavod za zaposlovanje. 
    Ravno zdaj imamo primer delavke inval-
idke, ki ima pri večjem slovenskem trgovcu 
17 let delovne dobe. Delodajalec bi ji zlahka 
lahko prilagodil delovno mesto, a mu je očitno 
lažje »rešiti se bremena«. Po vseh teh letih 
bo gospa pristala na Zavodu za zaposlovanje. 
Kaj vem, mogoče jo bom celo kdaj videl kot 
taksistko, ki si kljub zdravstvenim omejitvam 
uničuje zdravje. Vmes bo sprva na denarnem 
nadomestilu, nato pa na nadomestilu za inva-
lide, ki je dostikrat nižje od denarne socialne 
pomoči. Absolutno pa nekajkrat nižje od 
nadomestil, ki jih prejemajo nekdanji ministri 
in poslanci. Nekdanji poslanci recimo preje-
majo nadomestilo v višini 80 odstotkov zadnje 
plače, te se sicer gibljejo med 3700 in 5700 
evri bruto. Nadomestilo jim pripada za obdob-
je šestih mesecev, če pa je poslanec funkcijo 
opravljal dva ali tri zaporedne mandate, pa 
lahko nadomestilo prejema 9 oziroma 12 
mesecev. In najverjetneje ne bodo imeli takšne 
težave z iskanjem službe kot zgornji taksist ali 
prodajalka. Zavod za zaposlovanje in navadno 
denarno nadomestilo, ki je navzgor omejeno 
na 892,50 evra, je pač za rajo. 
     Pred dnevi je na Hrvaškem odjeknila 
tragična smrt raziskovalnega novinarja Vlada 
Matijanovića. Matijanović je umrl za korona-
virusom, potem ko je več dni iskal pomoč pri 
splitskih zdravnikih. Po poročanju medijev 
je prvič 2. avgusta na urgenci infektologije 
zaprosil za hospitalizacijo, oda poslali so ga 
domov. Njegova življenjska sopotnica Andrea 
Topić, tudi novinarka, je na Facebooku pod-
robno opisala, kako so dan pred smrtjo in na 
dan smrti vsaj 10-krat poklicali v bolnišnico 
in na urgenco ter prosili za njegovo hospital-
izacijo. Njegov prijatelj, znan hrvaški kol-
umnist Boris Dežulović je v svojem zadnjem 
zapisu citiral nekega splitskega kirurga, ki je 

Goran Lukić

“

Bez 
vez

INTERVJUKOLUMNA
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Kakšen odnos do seksa 
imamo Slovenci? Kaj 
počnemo za štirimi 

stenami? V preteklosti se je na 
ta vprašanja večinoma 
odgovarjalo iz javnozdravstven-
ega vidika. Raziskave in ankete 
so se izvajale z namenom prido-
bitve ocene o tveganjih, ki jih 
prinaša spolno vedenje na ravni 
populacije. 
     Raziskave tega tipa so prišle do zaključkov, 
da je monogamija pri Slovencih norma in vred-
nota, pri čemer mlajša generacija prakticira tako 
imenovano serijsko monogamijo, vrsto zapored-
nih partnerstev. Nadalje so avtorji raziskav 
ugotovili, da mlajša generacija lažje odgovarja 
na vprašanja o spolnosti kot starejša. 
     Leta 2015 je bila opravljena druge vrste splet-
na raziskava, ki je zajela odgovore 9.306 posa-
meznikov, ki so odgovarjali na bolj »sproščena« 
vprašanja o seksu. Izkazalo se je, da v povprečju 
Slovenci seksamo dvakrat tedensko, 19 odstot-
kov vprašanih  do celo štirikrat na teden, v pri-
hodnosti pa si velika večina, kar 67 odstotkov, 
nepresenetljivo želi več seksa kot doslej. Med 
najbolj porednimi stvarmi, ki so jih anketiran-
ci počeli, so dokaj pričakovano seks na javnem 
mestu, v parku, na bazenu, v službi, na letalu, 
celo v cerkvi. Pričakovano je manjše število 
vprašanih že sodelovalo v skupinskem seksu in 
pri igranju različnih vlog. Polovica anketiranih 
pa je že poskusila seks s spolnimi pripomočki. 
     V Venera Shopu, eni najstarejših trgovin s 
pripomočki za spolnost pri nas, nam je prijaz-
na prodajalka zaupala, da je njihovo poslanstvo 
ozaveščanje ljudi o normalnosti seksa in da se 
je o morebitnih težavah potrebno pogovarjati, 
četudi s prodajalko v seks šopu. O strankah, ki 
obiskujejo trgovino, je razkrila, da si tisti bolj 
odprtega duha z erotičnimi izdelki še dodatno 
začinijo nagajivost med rjuhami, pa naj gre za 

začetnike v mladih letih ali raziskovalce v zre-
lih. Na vprašanje, po čem največ povprašujejo 
kupci, je odgovorila, da ženske iščejo lubrikante 
in vibratorje, moški pa diskretno sprašujejo po 
modrih tabletkah in erekcijskih obročkih. Pri 
parih je tako, da tisti mlajši, stari do 35 let, na-
jvečkrat izberejo kakšno novost v  ponudbi.  Za 
te pare pravi, da še odkrivajo želje drug druge-
ga in so tudi precej pogumni pri izbiri erotičnih 
pripomočkov. Starejši pari se že dobro poznajo 
in želijo obogatiti odnos na drugačen način. Ti 
se največkrat odločijo za masažno ročko z ma-
sažnim oljem in izberejo kakšen kos erotičnega 
perila, slednje je tudi najbolj prodajan artikel v 
trgovini. 
    Glede na to, da je internet postal neizogi-
ben del življenja, ni nič nenavadnega, da veliko 
Slovencev tam poišče spolne partnerje ali pa si 
popestri seksualno življenje. V času pandemije 
je največji razcvet doživela platforma OnlyFans. 
Uspešno se je prijela tudi zato, ker ustvarjalke 
in ustvarjalci vsebin, za plačilo, nudijo virtualno 
partnersko doživetje. Včasih se tako kot proda-
jalka v Venera Shopu znajdejo tudi v vlogi ter-
apevtov, ker jim ljudje pogosto zaupajo intimne 
skrivnosti. 
    OnlyFans je spletna platforma, ki deluje 
po principu plačevanja mesečne članarine za 
dostop do  vsebin, ki je po navadi odvisna od 
povpraševanja in ponudbe na dotičnem profi lu 
in ki jo postavi ustvarjalec vsebin. S plačilom 
uporabnik pridobi dostop do profi la, fotografi j, 
krajših videov ter možnosti pošiljanja sporočil 
oziroma klepeta. Sledilci se nato odločijo, ali 
bodo članarino plačali tudi za naslednji mesec, 
sicer izgubijo dostop. Ustvarjalka vsebin zasluži 
tudi s pošiljanjem plačljivih sporočil članom. Na 
ta način  nekateri zaslužijo tudi do 60 odstotkov 
vsega prihodka na OnlyFans. 
    Zaradi zaslužka s pošiljanjem zasebnih spo-

ročil se lahko zgodi, da ima na primer profi l z 
manj oboževalci večji zaslužek. Na platformi 
je mnogo zvezdnic in zvezdnikov iz šovbiznisa, 
nekateri so popolnoma presedlali med Only-
Fans ustvarjalce in služijo velike vsote. Poslovni 
model platforme sledi shemi, da 80 odstotkov 
zaslužka dobi ustvarjalka vsebin in 20 odstotkov 
od vsake fi nančne transakcije pripada podjetju. 
Nekateri ustvarjalci vsebin plačujejo celotno ek-
ipo promotorjev in producentov vsebin, kar jim 
zmanjšuje siceršnji zaslužek. Pri nas je bila ena 
prvih, ki je javno spregovorila o svojem profi -
lu na OnlyFans kontroverzna Korošica Denise 
Dame. Na platformi sta aktivni tudi akterka šova 
Big Brother Ksenija Kranjec in Lara Goršek 
Kos iz šova Kmetija. Ana Pusovnik je že v šovu 
Sanjski moški razkrila, da mesečno služi več ti-
soč evrov z objavljanjem erotičnih vsebin. 
    Še dva bisera iz omenjene žgečkljive ra-
ziskave sta, da ženske na prvo mesto postavljajo 
smisel za humor ter inteligenco in le trije ods-
totki žensk navajajo, da jih privlači predvsem 
debelina denarnice. Moški so pri tem nekoliko 
bolj neposredni in dajo več na tisto, kar vidijo. 
Moške najbolj privlači lepa postava, o debelini 
denarnice pa se niso izrekli ali pa jih o tem niso 
niti vprašali.

NAVADE IN 
RAZVADE V 
SLOVENSKIH 
SPALNICAH

Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer

“

Kako se seksa 
lotevajo Slovenci

Slovenci v povprečju sek-
samo dvakrat tedensko, 
19 odstotkov vprašanih  
do celo štirikrat na teden, 
v prihodnosti pa si velika 
večina, kar 67 odstotkov, 
nepresenetljivo želi več 
seksa kot doslej.
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tov. Nastanitve nudijo brezplačno in se neneh-
no usposabljajo, tako da obvladajo LGBTIQ+ 
vsebine, osnove prve čustvene pomoči, krizne 
scenarije in podobno. 
     V poročilu programa je navedeno, da kar 58 
odstotkov mladih meni, da bi jim pri reševanju 
trenutne neustrezne bivanjske situacije najbolj 
pomagala psihosocialna pomoč oziroma terapi-
ja, a si jo s trenutnimi dohodki lahko privošči le 
11 odstotkov. Na podlagi prakse v kratkoročnih 
kriznih namestitvah ugotavljajo, da nujno potre-
bujejo dolgoročnejše rešitve bivanjskih situacij 
brezdomnih mladih. Mladi, ki jih gostijo, so 
na prehodu v odraslo življenje in za prestop v 
odraslo življenje potrebujejo varen prostor.  Cilj 
programa je v prihodnje pridobiti trajnejše sta-
novanjske enote in jim v tem procesu nuditi ce-
lostno podporo. 
     Položaj brezdomstva praviloma pomeni 
razpad ali nemožnost vzdrževanja ustaljenih 
socialnih mrež, ki nas v življenju stabilizirajo, 
lokalizirajo, nam dajejo dom. LGBTQI+ osebe 
so zaradi edinstvene pozicije v družbi tudi po 
raziskavah sodeč brezdomstvu še bolj izpostavl-
jene. A tudi za te ljudi je brezdomstvo precej 
jasno povezano s premajhnimi možnostmi 
pridobivanja sredstev bodisi zaradi velike brez-
poselnosti in diskriminacije na trgu dela bodisi 
zaradi preskromnih pomoči države in s preveli-
kimi cenami najema stanovanj. Vsak bi namreč 
z veseljem imel stanovanje, če bi zanj imel denar 
oziroma če bi bila cena najema dovolj nizka. “

DRUŽBA

Temna 
senca 
brezdomstva

Simon Smole
foto: wiki

Revije Brezdomci v Evro-
pi, Homelless in Europe, 
se je v eni od preteklih 

izdaj osredotočila na  problema-
tiko brezdomstva v skupnosti 
LGBTIQ+, še zlasti na mlajše od 
25 let. Avtorji trdijo, da čeprav jih 
je med prebivalstvom le sedem 
odstotkov, po nekaterih raziska-
vah predstavljajo od 20 do kar 
40 odstotkov vseh brezdomcev. 
    Razlogov za tako visok delež je seveda več 
in se med seboj prepletajo. Članki v reviji se 
dotikajo nekaterih najbolj pogostih: zavračanje 
družine, ustrahovanja v šoli, zlorabe in neus-
trezni programi pomoči, slabo delujoče nas-
tanitve za brezdomce ter diskriminacija na 
stanovanjskem trgu. Postavlja se vprašanje, ali 
je problematika brezdomstva na dnevnem redu 
gibanj za njihove pravice? Kdo se v Sloveniji uk-
varja s to specifi čno skupino brezdomcev? 
     Pred leti opravljena raziskava je pokazala, da 
se kar 92 odstotkov mladih LGBTIQ+ oseb v 
Sloveniji po razkritju svoje spolne usmerjenosti 
doma ne počuti popolnoma sprejetih. Stanje se 
s časom sicer nekoliko izboljšuje, a so Slovenci 
manj odprti pri izražanju svoje spolne identitete 
kot LGBTIQ+ mladi v drugih delih regije. Glede 
na podatke ankete je pri 12 odstotkih vprašanih 
v regiji nesprejemanje v družini tako močno, da 
morajo zapustiti svoje domove. V Sloveniji je ta 
številka nekoliko nižja in se giblje okoli sedmih 
odstotkov. 
     Agencija Evropske unije za temeljne pravice 
je leta 2012 v obsežni raziskavi ugotovila, da je 
bilo v letu pred tem kar 13 odstotkov vprašanih 
zaradi svoje spolne usmerjenosti diskriminiranih 
pri najemu ali nakupu nepremičnine. Sram in 
strah pred negativnimi odzivi staršev, šole in 
družbe na sploh, zagotovo LGBTIQ+ osebe po-
tiska na obrobje družbe, očitno pa mnogi konča-
jo tudi na cesti. V društvu TransAkcija so nam 
odgovorili, da podatkov o deležu brezdomcev 
med LGBTIQ+ osebami nimajo, posredovali pa 
so nam raziskavo Vsakdanje življenje transspol-

nih oseb iz leta 2019, ki pripomore k boljšemu 
razumevanju stanja. Dve od treh transspolnih 
oseb imata izkušnje z depresijo, tri izmed pe-
tih pa tudi s samomorilnimi mislimi. Ena izmed 
treh transspolnih oseb je zaradi razkritja svoje 
spolne identitete doživela prekinitev prijateljst-
va, 33 odstotkov pa zavrnitev s strani staršev. 
Dvanajst odstotkov transspolnih oseb je prene-
halo prejemati fi nančno podporo staršev. Na-
jveč diskriminacije in nasilja transspolne osebe 
doživljajo na ulici, v kar 48 odstotkih, sledijo 
javne ustanove,pri javnih storitvah in v os-
novni/srednji šoli terna fakulteti, kjer je dožive-
lo diskriminacijo kar 40 odstotkov vprašanih. 
Povprašali smo tudi pri Kraljih ulice in na Ura-
du za enake možnosti, kjer so odgovorili, da  ni-
majo  vpogleda v to problematiko.
     Več sreče z informacijami smo imeli pri 
Vesni Štefanec, vodji programa SQVOT, pro-
grama za zmanjševanje tveganja za brezdomnost 
in stanovanjsko izključenost LGBTIQ+ mladih, 
ki deluje v okviru društva Parada ponosa. Gre 
za prvi in edini program, ki celostno naslavl-
ja problematiko brezdomnosti in stanovanjske 
izključenosti med LGBTIQ+ mladimi pri nas. 
Tudi oni nimajo konkretnih številk, saj gre za 
povsem nov program, za katerega prejemajo 
sofi nanciranje Ministrstva za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti. Sodelujejo z 
ljudmi, ki so pripravljeni za dobo dveh do treh 
tednov nuditi nastanitev. Ti sodelujejo tudi pri 
oblikovanju celotnega mehanizma, od poteka 
nastanitve, pravnih vprašanj do možnih zaple-

 
Problematika brezdomstva LGBTIQ+ oseb

58 odstotkov mladih meni, da bi jim pri reševanju trenutne neus-
trezne bivanjske situacije najbolj pomagala psihosocialna pomoč 
oziroma terapija, a si jo s trenutnimi dohodki lahko privošči le 11 
odstotkov.
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Petra se že šest let ukvarja 
z igranjem vlog v različnih 
fantazijskih svetovih. V nov 

hobi so jo vpeljali prijatelji, med-
tem ko večina ljudi v igranje vlog 
v živo pride skozi različne raču-
nalniške ali namizne igre, kot na 
primer Dungeons and Dragons. 
     »Ljudje se začnejo spraševati, če bi lahko bili 
del fantazijskega sveta tudi v živo, ne le zgolj 
preko računalniških iger,« pove Petra. Live ac-
tion role play (LARP) oziroma po naše igra vlog 
v živo postaja po svetu vedno bolj priljubljena. 
Obstaja vedno več festivalov, kjer tudi po cel 
teden potekajo različne igre.
    »Kaj je LARP? Predstavljajte si fantazijs-
ko knjigo ali fi lm, pri katerem lahko aktivno 
sodeluješ. Prijaviš se na dogodek, izbereš si lik, 
ki ga igraš in potem si vključen v ustvarjanje 
zgodbe z ostalimi ljudmi, ki pridejo,« razloži 
Petra.
    Dogajanje poteka v srednjem veku ali v že 
uveljavljenih fantazijskih svetovih, kot je na 
primer svet Harryja Potterja. Lahko so tematsko 
obarvani – na primer vampirji, ali pa povsem 
izmišljeni fantazijski svetovi. »Največkrat se 
ljudje za to odločijo, ker si želijo doživeti ta 
svet, ki ga gledajo in o katerem berejo. Meni je 
najbolj všeč ta možnost, da za trenutek stopim v 
neko povsem drugačno realnost.« 
    Ko se odločiš, katero drugačno realnost bi rad 
doživel, se prijaviš na dogodek. Izbereš si lik, 
ki bi ga rad igral in zanj dobiš določene usmer-
itve. Tam dobiš tudi osnovne kostume. »Veš, kaj 
se bo okvirno dogajalo. Lahko si v letu 1400, 
lahko si v zgodbi Harryja Potterja, lahko si v 
nekem povsem izmišljenem svetu. Odločiš se za 
svoj lik – lahko si vojak, zdravilec, trgovec, … 
in dobiš okvirno zgodbo lika, ki ga igraš. Hkrati 
dobiš tudi seznam ljudi, ki jih tvoj lik pozna, da 
veš, kakšne bodo povezave, kakšne bodo inter-
akcije. Ko se zgodba začne, točno veš, kakšno je 
tvoje mesto v dogajanju.«
   Sledi popolna improvizacija. Korenine LA-
RP-a segajo v leto 1970, ko so se odvili prvi do-
godki. Navdihnile so ga družabne igre in fantazi-
jski romani. Glavna razlika med tradicionalnim 

gledališčem in poustvarjanjem zgodovinskih 
dogodkov ter LARP-om je prav improvizacija. 
Medtem ko so vloge in neka okvirna zgodba 
določene, igralci sami ustvarjajo dogajanje, saj 
scenarija ni napisanega.
     »LARP je v bistvu improvizacijsko gledališče 
brez gledalcev. Vsi udeleženci aktivno soustvar-
jamo dogajanje. Dialogi in dogajanja so plod 
naše improvizacije, naše domišljije. To je ena 
najboljših stvari – nikoli ne moreš vedeti, kako 
se bo zgodba odvila, kaj se bo zgodilo. Tudi kas-
neje, ko se dogodek že konča in se pogovarjamo 
o dogajanju, včasih vsak drugače vidi, kaj se je 
sploh dogajalo, kakšno je bilo ozadje različnih 
situacij. Je tako, kot da bi bral isto knjigo, ki bi 
se vsakič drugače odvijala,« opisuje Petra. 
    Skupnost LARP Slovenija, ki deluje v ok-
viru društva FOFITE, sekcija Amulet, združuje 
približno  sto ljudi, ki jih igre vlog v živo zani-
majo. Slovenski LARP-i se dogajajo v srednje-
veško-fantazijskem svetu in potekajo v Belesiji 
– stari deželi, polni škratov, vilinov, orkov, ljudi, 
polovnjakov in drugih magičnih bitij, ki se po-
tikajo naokoli – nekateri prijazni, drugi smrtno 
nevarni. V tem svetu živijo vitezi, čarovniki, 
krčmarice, svečeniki, piratke, … 
    »V Sloveniji imamo zaenkrat enodnevne do-
godke, ki trajajo okoli šest ur, medtem ko dru-
god po svetu, na primer v Nemčiji, te igre lah-
ko trajajo tudi cel teden. Pri nas je ta scena še 
vedno majhna in ker pri LARP-ih potrebuješ na 
novo postaviti celotno deželo, da igralci ta svet 
zares začutijo, je to težje. Vendar se razvija.« 
   V svetu je LARP postal izjemno popularen. 
Na Netfl ixu so začeli z interaktivnimi serija-

mi. Ljudje si želijo te izkušnje, da bi aktivno 
sodelovali v neki drugačni realnosti, ki jih za-
nima. Na Danskem obstaja tudi šola, kjer so 
LARP vpeljali v učenje. Del pouka, na primer 
zgodovine, otroci odigrajo in tako v realnosti 
zaživijo tisti del, kako so včasih živeli, se oblači-
li, kaj so počeli. LARP je tako postal fi nanciran 
kot kulturna in izobraževalna dejavnost. »Smo 
daleč naprej od tega, da bi bila to samo neka 
’geek scena’, da bi bili glavni udeleženci tisti ste-
reotipni, antisocialni ljudje, ki živijo v kleti pri 
svoji mami,« se nasmeje Petra in doda: »Zato 
tudi večinoma ne naletim na slab odziv, ko pov-
em, s čim se ukvarjam. Predvsem je pomembno, 
kako to predstavim. Če rečem, da imam vilinska 
ušesa in zeleno tuniko ter tečem po gozdu, se bo 
seveda ljudem zdelo čudno. Tisti, ki pa so vsaj 
malo odprti ali pa jih fantazijski fi lmi zanimajo, 
pa z veseljem prisluhnejo, kaj počnem. Zanimi-
vo je to, da starejšim lažje razložiš, pri mlajših 
je še vedno prisoten nek strah, da boš izpadel 
nenormalen.«
     Ljudje za LARP izvedo preko prijateljev in 
socialnih omrežij. LARP Slovenija se vsako leto 
predstavi tudi na Konvenciji ljubiteljev fantazi-
je in znanstvene fantastike Na meji nevidnega. 
»Sodelovanje na teh dogodkih mi pomaga, da se 
tudi v realnem svetu lažje prilagodim različnim 
socialnim situacijam, boljše se znam odzvati. 
LARP je dejanska igra. Mi se igramo, kot otroci, 
počneš, kar si želiš, izkusiš nek svet, ki ti je fas-
cinanten. To je magičen občutek, ko soustvarjaš 
dogajanje, ko si del nečesa, v čemer uživaš,« 
zaključi Petra.

Življenje v 
fantazijskih 
svetovih
Preoblačenje v like iz 
fantazijskega sveta kot 
hobi

Petra Znoj
foto: Klemen Čotar

“
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PO SVETU

Stepana Bandero, fi guro, 
ki je v ospredju zgodovin-
ske in ideološke debate o 

fašizmu v Ukrajini, nekateri Ukra-
jinci vidijo kot narodnega heroja, 
drugi pa kot vojnega zločinca, 
odgovornega za poboje deset ti-
sočih civilistov. A kdo dejansko 
je Bandera?
     Rojen je bil leta 1909 v pokrajini Galicija, 
ki je bila del Avstro-Ogrske monarhije in se je 
raztezala prek današnjega jugovzhoda Poljske in 
zahoda Ukrajine. V času njegovega otroštva se 
je odvila 1. svetovna vojna, ki se je v Vzhodni 
Evropi razvila v množico spopadov in državl-
janskih vojn, med katerimi je osrednje mesto 
zavzela ruska, ki se je s prevlado Boljševikov 
prelevila v revolucijo. V tem kontekstu se je 
odvijal tudi boj za ukrajinsko neodvisnost, ki je 
za kratek čas rezultiral v Ukrajinski ljudski re-
publiki, ki pa so jo nazadnje zasedli Boljševiki. 
V Vzhodni Galiciji je izbruhnila Poljsko-ukra-
jinska vojna, ki se je končala s poljsko zasedbo 
Galicije. Ukrajinska ljudska republika je za-
hodno ozemlje Poljski prepustila v zameno za 
zavezništvo v boju proti Boljševikom. V sosed-
nji pokrajini Volhiniji pa so potekali boji med 
Ukrajinsko ljudsko armado, Poljaki, Boljševiki 
in vojsko Ruskega imperija. Leta 1921 je bila 
sklenjena mirovna pogodba v Rigi, ki je razdeli-
la pokrajine med Poljsko in Sovjetsko Rusijo ter 
s tem zaključila vojno. 
      A kratko so potegnili borci za Ukrajinsko 
neodvisnost, ki so izgubili na obeh frontah. Na 
področjih, ki so pripadla Poljski, je živelo štiri 
milijone Ukrajincev, medtem ko naj bi bilo pol-
jskega prebivalstva le okoli 15 odstotkov. To je 
povzročilo tenzije, ki so jih s pridom izkoriščale 
nacionalistične sile. Ukrajinski nacionalizem 
torej temelji tako na odporu proti Boljševikom 
in proti Poljakom, proti slednjim na celotnem 
zahodnem delu današnje Ukrajine. Prav tu pa 

Kdo je Stepan Bandera?

Temni 
madež v 
ukrajinski 
zgodovini

Izidor Barši
foto: wikicommons

tudi danes najdemo spomenike in trge, poi-
menovane po Banderi.
     V 20. letih preteklega stoletja so nacionalis-
tične težnje pod Poljsko oblastjo naraščale, de-
lovalo je več desnih nacionalističnih skupin ter 
paravojaških enot. Leta 1929, ko je bil Bandera 
star 20 let, je bila z združenjem vseh teh skupin 
ustanovljena Organizacija ukrajinskih nacional-
istov (OUN), ki je sledila fašistični ideologiji in 
teroristični strategiji, borila pa se je tako proti 
Poljski kot proti Sovjetski zvezi. Bandera se je 
organizaciji pridružil še istega leta in zelo hitro 
napredoval po lestvici od vodje propagande do 
vodje nacionalnega sveta OUN. 
      V tem času je močno razširil dejavnosti orga-
nizacije, uspešno novačil nove člane, organiziral 
kampanje proti diskriminatornim zakonom ter 
poljskemu gospodarstvu, obenem pa tudi pri-
pravil več terorističnih napadov, med drugimi 
uspešen atentat na poljskega notranjega minis-
tra Bronislava Pierackega. Ta ga je pripeljal v 
roke poljskih oblasti, ki so ga obsodile na smrt, 
a nato kazen znižale na doživljenjski zapor. 
     Poljska je v tem času grobo zatirala ukra-
jinsko prebivalstvo Galicije in na koncu 30. let, 
ko so se že kazali ozemeljski interesi in agresija 
nacistične Nemčije, je med njim bilo mogoče 
slišati klice po fi rerjevi pomoči. Antisemitizem 
je bil na območju živ že dolgo časa, a je v tem 
kontekstu le še naraščal. OUN je jude videl kot 
zaveznike boljševizma ter jih nasilno preganjal 
z ukrajinskih področij. Ko je Nemčija napadla 
Poljsko leta 1939, je Banderi uspelo pobegniti iz 
zapora in doseči Krakov, kjer se je srečal z urad-
nim vodjo OUN Andrijem Melnikom. Zaradi 
političnih razlik sta se sprla in oblikovali sta se 
dve frakciji organizacije, radikalnejša je sledila 
Banderi (OUN-B). 
     OUN že nekaj časa sodelovala z nemško 
vojaško-obveščevalno službo in skrbela za no-

tranje diverzije pred nemškim napadom Poljske. 
Interes nacionalistične organizacije za sodelo-
vanje z nacisti je temeljil tako na sorodnosti 
rasistične in nacionalistične ideologije kakor 
na strateškem cilju boja proti Sovjetom in et-
ničnega očiščenja ozemlja. Bandera je služil kot 
agent nemške obveščevalne službe in zavezništ-
vo z Nemci videl kot priložnost za oblikovanje 
neodvisne ukrajinske države. A ko je ob prihodu 
nemške vojske na ukrajinsko ozemlje 30. junija 
1941 OUN-B razglasila neodvisnost, podpore 
Hitlerja ni prejela. Nasprotno, nacisti so ukra-
jinsko državo videli kot grožnjo in Bandero are-
tirali ter poslali v berlinski zapor. 
      Medtem ko je bil Bandera zaprt, je OUN-B 
ustanovila Ukrajinsko uporniško vojsko (UPA), 
ki je med leti 1943 in 1945 na področju 
Vzhodne Galicije in Volhinije izvajala poboje 
večinoma poljskega prebivalstva z namenom et-
ničnega čiščenja. Ocene števila žrtev, ki so bile 
večinoma ženske in otroci, se gibljejo med 50 in 
100 tisočimi. UPA se je takrat zaradi nemškega 
nasprotovanja ukrajinski državi pričela bojeva-
ti tudi proti Hitlerjevim enotam, zavoljo široke 
ljudske podpore pa je omilila tudi svoja ideološ-
ka stališča. A to ne spremeni dejstva, da je v os-
novi bila in delovala kot fašistična organizacija. 
OUN-B se je proti Sovjetom bojevala še deset 
let po vojni, Bandera pa je po izpustitvi iz zapo-
ra do svoje smrti živel v Münchenu.
      Rehabilitacija Bandere se je pričela z vz-
ponom skrajnih desničarskih skupin v Ukrajini 
v 90. letih. Do danes velja v Ukrajini za razdva-
jajočo fi guro, a zdi se, da vse manj. To je seveda 
posledica rasti nacionalizma, vpričo konfl ikta z 
Rusijo, a temelji tudi na moči, ki jo zaradi svojih 
vojaških zmožnosti imajo desničarske skupine 
nad Zelenskim in njegovo vlado. Pri tem ne sme-
mo pozabiti, da se je resnična vrnitev Bandere 
zgodila leta 2014 na barikadah Euromaidana. “
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ostalo na trhlem statusu quo, ki je ves čas od-
visno tako od notranjih političnih razmer kakor 
od dejanj mednarodne skupnosti z ZDA na čelu. 
Tudi znotraj Tajvana so namreč stališča do Kita-
jske vlade deljena in zato je odnos odvisen od 
vsakokratne izvoljene vlade. KMT je namreč 
v desetletjih po prekinitvi vojaških sovražnos-
ti razvila prijateljski odnos s Komunistično 
stranko, pri čemer nasprotuje tako popolni ta-
jvanski neodvisnosti kakor tudi združitvi po 
principu »ena država, dva sistema« in se zavze-
ma za status quo. Njena glavna politična opo-
zicija, ki trenutno vodi tajvansko vlado, Napred-
na demokratska stranka, nasprotuje principu 
ene Kitajske in se zavzema za ločeno nacional-
no identiteto Tajvana. 
     Pri »vprašanju Tajvana« je bistveno to, za 
čigavo vprašanje gre. Peking namreč vztraja na 
mednarodno sprejetih zavezah, ki sprejemajo 
načelo ene Kitajske in s tem Tajvan izvzemajo iz 
mednarodne šahovnice ter ga umeščajo na raven 
notranjepolitičnih zadev Kitajske. A ZDA in 
njene zaveznice se rade poigravajo z dvoumnos-
tjo sprejetih zavez. Kljub splošnemu pripozna-
vanju legitimnosti Pekinga in uradni prekinit-
vi diplomatskih odnosov s tajvansko vlado v 
preteklosti, so ZDA hkrati ves čas nakazovale 
podporo »tajvanski demokraciji« in krepile svoj 
kulturni in ekonomski vpliv na otoku. 
    Obisk Pelosi je tako kršitev tudi nekaterih 
od zavez, ki so jih v preteklosti dale ZDA. Na 
prvem mestu so to seveda zaveze glede pre-
kinitve uradnih diplomatskih in političnih vezi. 
A zdi se, da je obisk poleg osebnih državniških 
aspiracij Nancy Pelosi predvsem del splošne 
težnje ZDA, da sile, ki spodkopavajo mednar-
odno stabilnost in ki so z veliko močjo prodrle 
na površje ob vojni v Ukrajini, preusmeri proti 
Kitajski. “

V začetku meseca smo 
lahko spremljali pred-
sednico predstavniš-

kega doma kongresa ZDA 
Nancy Pelosi ob njenem 
obisku Tajvana. Napoved 
obiska je sprožila mednar-
odno ugibanje o njegovi res-
nosti, predvsem pa kritike s 
strani predstavnikov Komu-
nistične stranke Kitajske, ki 
so tovrsten obisk videli kot 
kršenje kitajske teritorialne 
suverenosti. 
    Biden obiska ni spodbujal, a ga tudi ni on-
emogočil. Izjave predstavnikov ZDA so bile 
skope in svetovna javnost je do konca ugibala, 
ali se bo obisk tudi zgodil. 2. avgusta so se nato 
pojavili temni posnetki Pelosi na letališču v Ta-
jpeju. V zavetju noči se je visoka predstavnica 
ZDA izmuznila v Tajvan, kjer je pozdravila 
njegovo »živahno demokracijo« in se srečala 
predsednico Tsai Ing-Wen. 
    Obisk se je zgodil med že tako skrajno pov-
išanimi napetostmi med Kitajsko in ZDA, ki 
so posledica ameriškega zaostrovanja svoje 
policijske vloge v Indo-Pacifi ku. S svojimi za-
veznicami namreč že desetletje vse bolj inten-
zivno sledi politiki »svobodnega in odprtega 
Indo-Pacifi ka,« ki označuje povezovanje ZDA 
in njenih zaveznic z regijskimi državami z na-
menom omejevanja in pritiska na Kitajsko. 
    Obisk Pelosi je bil najvišji obisk Tajvana s 
strani predstavnika ZDA po letu 1996. Komu-
nistična stranka Kitajske je obisk razumela kot 
provokacijo, s čimer pa se je strinjalo tudi mno-

Izidor Barši
foto: piqsels

go analitikov na Zahodu, saj neposrednih koristi 
od obiska v trenutni situaciji ni bilo za nobeno 
stran. Kot odgovor nanj je Kitajska takoj priče-
la z zračnimi in pomorskimi vojaškimi vajami 
v okolici Tajvana. Te so prvič vključevale tudi 
balistične izstrelke, ki so leteli preko otoka. 
     Poseben status Tajvana v razmerju do Kita-
jske je pravzaprav status quo, ki vključuje veliko 
količino ambivalence na ravni mednarodnih od-
nosov. Kakor v primeru Hong Konga in Makaa 
je tudi Tajvan podvržen načelu ene Kitajske, ki 
priznava enotnost zgodovinskega ozemlja Kita-
jske in pravno legitimnost Komunistične stranke 
kot mednarodno priznane vlade, kar so leta 1971 
z resolucijo 2758 potrdili tudi Združeni narodi. 
Zgodovinsko pa za razliko od Hong Konga in 
Makaa, ki sta določen del svoje zgodovine 
preživela kot koloniji evropskih sil, Tajvan niko-
li ni bil kolonija. Njegova posebnost je le v situ-
aciji, ki se je razvila tekom kitajske državljanske 
vojne v prvi polovici 20. stoletja. V njej je šlo za 
konfl ikt med Kitajsko nacionalistično stranko, 
znano kot Kuomintang (KMT), in silami Ko-
munistične stranke Kitajske. 
    KMT je do svojega poraza leta 1949 vodila 
kitajsko vlado in obvladovala večino kitajskega 
ozemlja pod imenom Republika Kitajska, po 
porazu pa se je zatekla na Tajvan. Sovražnosti 
med političnima silama so se nadaljevale preko 
Tajvanske ožine, do leta 1979 pa so bile tudi te 
prekinjene, a do uradnega mirovnega sporazuma 
nikoli ni prišlo. Obe strani sta zase trdili, da sta 
legitimni vladi Kitajske. Mednarodno priznan-
je Ljudske republike Kitajske pod vodstvom 
Komunistične stranke in izključitev Republike 
Kitajske iz uradnih mednarodnih odnosov je 
umirilo politične napetosti in od 80. let dalje 
tudi botrovalo diplomatskim in gospodarskim 
donosom med Tajvanom in celino. 
     Razmerje med Tajpejem in Pekingom je tako 

Na kateri šahovnici 
                se nahaja Tajvan?
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Cene plina po celem svetu 
že mesece naraščajo, a 
ponekod bolj kot drugod. 

Najhuje je prav v Evropi, kjer so 
marca po ruski invaziji Ukrajine 
cene dosegle najvišjo vrednost 
v zgodovini, okoli 300 evrov za 
megavatno uro. Sledil je kratek 
padec, a se cena ponovno dvigu-
je. Trenutno se giblje okoli 230 
evrov, kar je 130 odstotkov več 
kot v istem času lani. 
     Cene plina so tako pričele strmo naraščati že 
pred vojno v Ukrajini. Do epidemije v začetku 
leta 2020 so se cene na evropskem trgu energen-
tov deset let gibale med 10 in 30 evrov. Sredi 
leta pa so cene pričele strmo naraščati in se od 
takrat niso umirile. Začetni vzvod višanja cen je 
mogoče pripisati upadu proizvodnje kot posledi-
ci pandemične ustavitve, pri čemer proizvodnja 
ponekod – na primer v ZDA – še danes ne dose-
ga predpandemične ravni. Letošnji rekordi so 
nedvomno povezani z vojno, a niso enoznačni. 
Nezanemarljiv dejavnik v Evropi so vremenske 
razmere, saj vztrajni vročinski valovi zahtevajo 
večje količine energije za potrebe hlajenja. Po-
leg tega je zaradi hude suše radikalno zmanjšan 
pretok evropskih rek, posebej nemškega Rena, 
ki med drugim služi tudi za prevoz energentov, 
ta pa je trenutno onemogočen. 
     Dobava trpi tudi zaradi zmanjšanja pretoka 
s strani ruskega Gazproma, ki je glavni dobavi-
telj plina za Evropo. Junija je dnevno dobavo 
postopoma manjšal, da je dosegla današnjih 40 
odstotkov nekdanje povprečne dnevne količine. 
Z izgovorom na tehnična popravila je sredi juni-
ja dotok za deset dni celo popolnoma ukinil, 
kar je Evropi z Nemčijo na čelu poslalo jasen 
znak, kaj se lahko zgodi v prihodnosti, v kolikor 
njeni voditelji nadaljujejo s sankcijami in dru-
go agresijo proti Rusiji. Nemčijo, katere gospo-
darstvo in pa zasebno ogrevanje v veliki meri 
temelji na ruskem plinu, je preplavila panika, saj 
se ji zaradi trenutnih prekinitev dobave zna zgo-
diti, da ji plina pozimi zmanjka. Za te namene je 
že pričela z javnimi kampanjami, ki spodbujajo 
varčevanje, obenem pa odpira nedavno zaprte 
termoelektrarne na premog. 

EU: Rekorden obseg 
gozdnih požarov in suše

Pariz/Madrid/London - Požari so letos opus-
tošili že skoraj 660.000 hektarjev površin, kar 
je rekord v tem delu leta od začetka zbiranja 
podatkov (2006). Zaradi požarov so bili mnogi 
prisiljeni zapustiti svoje domove, med drugim 
so uničili veliko število stavb in gozdnih površin 
v Avstriji, Franciji, Grčiji, Italiji, Španiji, Romu-
niji, na Hrvaškem, Portugalskem in v Sloveniji. 
Britanska vlada je danes uradno razglasila sušo 
v več delih Anglije, kjer je v zadnjih mesecih 
padlo rekordno malo padavin, temperature pa so 
bile rekordno visoke. Sta, nb

Kmečki punt v Srbiji 
in drugje

Novi Sad – Minulo soboto so srbski kmetje v 
več mestih z več deset traktorji ponovno bloki-
rali ceste. Zaradi slabega stanja v poljedeljstvu 
med drugim zahtevajo fi ksno odkupno ceno 
sončnic (700 evrov po toni), subvencije gnojil 
v višini 30 odstotkov, neomejen izvoz izdelkov, 
zamrznitev kreditov in razglasitev naravne nes-
reče zaradi velike suše. Kmetje tudi po srečanju 
s premierko Ano Brnabić niso sprejeli vladne-
ga kompromisa. Zaradi nemogočih razmer se 
kmetje dvigajo tudi v Španiji in na Nizozem-
skem. Twitter, Slobodna Evropa, nb

Proti menstrualni revščini
Edinburg – S ponedeljkom je začel veljati zakon, 
ki občinam in izobraževalnim ustanovam nala-
ga brezplačno zagotavljanje higienskih pripo-
močkov, kot so tamponi in menstrualni vložki. 
Škotska je s tem postala prva država na svetu, ki 
je uzakonila tak ukrep. Z njim želijo zmanjšati 
vplive t.i. »menstrualne revščine« (ang. period 
poverty), saj si od 10-15 odstotkov deklet in 
mlajših žensk v VB higienskih pripomočkov ne 
more privoščiti. Dpa, nb

Žito še uradno iz Ukrajine v Afriko
Berlin/Odesa – V nedeljo je iz juga Ukrajine 
proti Etiopiji vzletelo prvo letalo Združenih 
narodov, ki ima na krovu 23.000 ton žita. Gre 
za prvo uradno pošiljko Združenih narodov v 
okviru Svetovnega programa za hrano (WFP) 
po julijskem dogovoru, da Ukrajina kljub vojni 
nadaljuje z izvažanjem tega dragocenega živila. 
V skladu z dogovorom vsako pošiljko varnostno 
pregleda Turčija. V avgustu je sicer že več letal 
izvozilo žito iz Ukrajine, a so bili leti poslovne 
narave. Dpa, nb

Napad na Rushdija
Buff alo – 24-letni moški je med predavanjem na 
tamkajšnjem inštitutu z nožem napadel britans-
kega pisatelja indijskega rodu Salmana Rushdi-
ja. Moški, ki je Rushija večkrat zabodel v vrat in 
nižji del trupa, je v priporu, pisatelj pa je kljub 
hudim ranam v stabilnem stanju. Rushdie se z 
grožnjami sooča že vse od konca 80-ih, ko so 
po objavi njegove knjige Satanski stihi, v kateri 
kritizira islam, iranski verski voditelji nad njim 
razglasili »fatvo« oz. smrtno obsodbo, ki jo lah-
ko izvrši vsak musliman. Iran je leta 1998 urad-
no umaknil podporo fatvi, zanikal pa je kakrš-
nokoli povezavo z napadom. Dpa, nb

PO SVETU

     Cela Evropa obenem panično išče tudi druge 
vire plina. Pri tem se obrača k Savdski Arabiji in 
ZDA, ki v proizvodnji plina tekmujejo z Rusijo. 
Amerika je sicer v samem svetovnem vrhu, a 
velik del njenega plina je proizveden z okoljsko 
spornimi procesi, kot je »fracking« (t. j. prido-
bivanje plina z lomljenjem kamnin). Predvsem 
pa je cena utekočinjenega zemeljskega plina, ki 
ga Evropa uvaža iz ZDA, zaradi visokih proiz-
vodnih in prevoznih stroškov, mnogo višja od 
plina, ki priteče po plinovodih iz Rusije. Večan-
je uvoza se je pričelo že leta 2019, v začetku le-
tošnjega leta, še pred vojno, pa je preseglo rusko 
dobavo, je februarja poročal časnik Delo. 
      Če se ruske grožnje s prekinitvijo uresničijo 
in če Evropski uniji v tem času ne uspe zalog 
nadomestiti drugače, potem se lahko cene povz-
pnejo še mnogo višje od trenutnih napovedi, ki 
že sedaj napovedujejo dvig nad 300 evrov za ki-
lovatno uro. Evropi prvič po zelo dolgem času 
grozi, da se bo znašla v situaciji velikega ener-
getskega primanjkljaja, ki lahko rezultira v ener-
getski krizi, ki bo najprej prizadela najrevnejše, 
a jo bodo občutili vsi. Splošno pomanjkanje en-
ergentov lahko namreč močno poglobi recesijo, 
ki se kaže na obzorju. 
    Enega od dejavnikov visokih cen še nismo 
omenili. To so pritiski delničarjev velikih en-
ergetskih podjetij, ki od podjetij zahtevajo iz-
plačila dobička v obliki dividend. Dobički v 
energetiki prav v času povišanja cen dosegajo 
rekorde. Generalni sekretar Združenih narodov 
António Guterres je glede tega nedavno izjavil: 
»Skupni dobiček največjih energetskih podjetij 
v prvi četrtini letošnjega leta znaša skoraj 100 
milijard dolarjev. Pozivam vse vlade, da te pre-
tirane dobičke obdavčijo in pridobljena sredst-
va porabijo za podporo najranljivejših ljudi v 
teh težkih časih.« Ali bo ta klic slišan, bomo v 
prihodnosti še videli. 
    Ko govorimo o energetski krizi, se tako ne 
smemo zaplesti v iskanje zgolj dozdevnih, »ob-
jektivnih« razlogov, ampak moramo imeti v 
mislih tudi kapitalski interes energetskih pod-
jetij. Na tehtnici je namreč vprašanje osnovnih 
pogojev življenja za milijone ljudi in pa dobiček 
za tiste, ki hladu prihajajoče zime v nobenih 
razmerah ne bodo občutili na lastni koži. “

Rekordne cene 
plina v pregreti 

Evropi
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To poletje so se na Dunaj vr-
nile trume turistov, a v na-
jdražjih trgovinah starega 

mestnega jedra je še vedno ne-
navadno tiho. 
     Med najpomembnejšimi strankami luksuznih 
trgovin in storitev so namreč ruski turisti, ki pa 
jih skorajda ni več.
     »Po številu obiskovalcev se da to skupino 
morda nadomestiti, a kljub temu izgubimo ve-
liko kupno moč,« poudarja Rainer Trefelik, 
predsednik avstrijske gospodarske zbornice. 
»Naivno bi bilo trditi, da tega ne občutimo.« 
Medtem ko skupine turistov iz sosednjih držav “

SOSEŠČINA

Kaja Šeruga
foto: pixabay

Na Dunaju 
pogrešajo 
ruske turiste

lahko napolnijo hotelske kapacitete, se po po-
trošniških navadah ne morejo primerjati s pe-
tičnimi gosti iz Rusije in Kitajske.
     Število ruskih turistov sicer upada že od 
priključitve Krima leta 2014, letos pa pred-
stavljajo manj kot en odstotek obiskovalcev – v 
prvi polovici leta so zabeležili le 30.000 nočitev 

ruskih državljanov, v primerjavi z 700.000 
nočitvami letno na vrhuncu ruske turistične »in-
vazije« na avstrijsko prestolnico. 
      Dunajski zavod za turizem je manj črnogled, 
saj se turizem vrača na predpandemsko raven. 
za Avstrijci in Nemci pa je letos največ obiskov-
alcev iz ZDA. 

Novo na Obali:

Prihaja Megafon TV!

Iščemo sodelavce, ki bi delali pred ali za kame-
ro.

Lahko nam pomagaš kot del ustvarjalne, teh-
nične ali strokovne ekipe.

Kako do nas? 
Piši nam na: tv.megafon@megafon.si

Potrebuješ le dobro voljo in zaupanje v lasten 
talent.

Oglasi se pri nas. 

Lahko pa nam tudi predlagaš kdo bi bil po tvoje 
dober televizĳ ec iz lokalnega okolja.

Ostalo bo naša skrb.

Povej naprej!
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Priznam, da sem tokratno knjigo v roke vzela iz čistega voajerizma. 
Predsednica državnega zbora je nedolgo pred nastopom politične 
funkcije napisala knjigo. Ravno v vmesnem času, ko je odstopila 

kot sodnica, ker je politika zahtevala, da se jo sankcionira, ker je na svo-
jem zaprtem profi lu na Facebooku kritizirala tedanjega predsednika vlade 
Janeza Janšo. Zaradi političnih pritiskov se je, četudi ni bila nič kriva, 
sama odločila za odhod. Načelna, samozavestna in vase prepričana žens-
ka, torej. Bo takšna tudi njena knjiga?
Naslov Gretin greh in naslovnica z ognjem v ozadju sta me najprej nehote 
spomnili na trenutno verjetno najbolj znano Greto - Thunberg - ter na 
požare, ki kot posledice podnebnih sprememb divjajo po gozdovih širom 
zemlje. A bolj ne bi mogla zgrešiti z nobeno od špekulacij.
     Greta iz romana je kmečko dekle, ki v času protireformacije živi 
na Spodnjem Štajerskem v kraju Lichtenwald, kjer danes stoji Sevnica, 
pisateljičin rojstni kraj. Njena zgodba ne sledi resničnim zgodovinskim 
dejstvom, zgolj postavljena je v ta čas in kraj, kjer hkrati z njo živi ne-
kaj posameznikov, ki so tedaj resnično živeli. Čeprav je knjiga posvečena 
»vsem močnim ženskam, ki jih je življenje lomilo, vendar so vedno zno-
va našle voljo in moč - čarovnicam današnjega časa,« osrednji lik ne bi 
prestal Bechdelinega testa. 
     V razkošno besedje (z dokaj površno lekturo) je zavita preprosta, a 
tekoča romantizirana ljubezenska zgodba dveh likov, ki jima zaradi ra-
zličnih stanov že od samega začetka ni usojeno biti skupaj. Strast, obup, 
tarnanje in ujetost v družbene norme, ki jih nihče ne želi presegati, so 
rdeča nit knjige, ki je lahko odlično poletno branje. Zaradi mehkih platnic 
bi jo lahko sopostavili k trafi kantskim doktor romanom, ki bi se od nje 
razlikovali le po debelini in umeščenosti v prostor in čas. 
    Lahkotno branje vam ne bo ponudilo izziva, preseglo stereotipov ali 
vas razsvetlilo, lahko pa bo barvito skrajšalo vaš prosti čas in zagotovilo 
zabavo, za katero ne boste rabili napenjati možganov. 
     Kje se torej skrivajo tiste res močne ženske, ni zares jasno, saj se - tudi 
ko se znajdejo nekje same - večinoma pogovarjajo o moških. Kdor se bo v 
branje podal brez visokih pričakovanj, ga čaka sproščeno popotovanje, ki 
ga bo lahko povedlo v drug svet. Svet osebne izpovedi, ki je z ubeseditvijo 
prelil srčne bolečine na papir. No, pa tudi hrepenenja. Pisateljica je tako 
kot Greta velika navdušenka nad jahanjem in ni vrag, da se v romanu ne 
skriva še kaj avtobiografskega. A ne nadejajte se česa več od romantične-
ga sanjarjenja o princu na belem konju, medtem ko same pod drevesom na 
jasi pletete nogavice in se ukvarjate z otroki.

GLASBA

Na skrajnem jugozahodnem delu Loške doline ob vznožju 
snežniških gozdov in gore enakega imena poteka prav idiličen 
festival. Tudi letos je njegovo središče postal romantičen Grad 

Snežnik in gozdički okrog njega, kjer je bilo postavljenih 17 odrov, na 
njih pa se je zgostilo več kot 200 koncertov etna in druge glasbe kot tudi 
mnogih nastopov ostalih performativnih umetnosti. Za festivalom stoji 
manjša prostovoljna ekipa, med katerimi so tudi sami nastopajoči, umet-
niški vodja festivala pa je glasbenik, performer in lutkar Matija Solce. 
Lepo sodelovanje očitno poteka tudi z lokalno skupnostjo, saj je prvi dan 
prišel uradno pozdravit tudi župan občine Loška dolina.
     Festival ne predvideva nastopov večjih imen, temveč je vsako leto 
vrhunec kar nastop Etno Histeria World Orchestra, sestavljen iz glasbe-
nikov, ki tako ali tako prispejo v sklopu nastopanja z drugimi zasedbami. 
Vsako leto znova s starimi glasbeniki kot tudi z novimi silami ta sprem-
injajoči se mednarodni kolektiv vznikne deset dni pred festivalom, ko se 
glasbeniki zberejo na kup ter se v tem izjemno kratkem času brez not po 
posluhu naučijo več kot desetih ljudskih ali avtorskih skladb z vsega sveta. 
Po manjši turneji po okoliških logih orkester zadnji nastop tradicionalno 
sklene na samem festivalu. Tudi letos se je največje navdušenje in rajanje 
zgodilo prad pod gradom ob nastopu omenjene glasbene skupnosti, ki 
kljub vsakoletnemu kratkemu obstoju skupaj iskreno in igrivo zadiha.
     Čeprav je imel festival precizen program, v sklopu katerega smo si 
udeleženci lahko izbirali, kaj bi nas zanimalo pogledati in poslušati, pa 
se lahko plani zelo hitro podrejo. Kljub začrtani poti obiska odrov smo 
obiskovalci z lahkoto skrenili z nje, saj nas je na sprehodu čez prizorišče 
zmamil kak drug zvok, luči ali pač potujoče lutke in drugi performerji, 
ki se več čas potikajo naokrog. V tej luči je skozi Plavajoči grad najlažje 
spontano pohajati in se prepuščati najdbam, ki pritegnejo našo pozornost, 
saj le tako lahko prisluhnemo največ performansom. 
    Ker festival za nastopajoče nima predvidenega visokega honorarja, saj 
bi bilo to ob tolikšnem številu nastopajočih praktično nemogoče, je uvedel 
sistem dodatnega nagrajevanja ustvarjalcev v obliki posebnih kovancev, s 
katerimi smo sproti obdarili tiste, ki so v nekem momentu ogleda naredili 
največji vtis. Ker je festival tako magično raznolik in nas lahko pritegnejo 
zelo različni performansi lahko upamo, da smo prav tako raznoliko in 
posledično enakovredno nagradili vse ustvarjalce.

Brigita Gračner
foto: Floating Castle FB

“

Floating Castle / Plavajoči grad 
2022 (4.-7. 8. 2022, Grad Snežnik) 

“

Pia Nikolič
txt&foto

Urškino sanjarjenje
(Gretin greh - Urška Klakočar Zupančič, 
Primus, 2021)

FILM
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Tabela angleške Premier lige trenutno iz-
gleda eksotično, kajti najslavnejši klub, 
ki v tej nastopa, je trdno prikovan na 

njeno dno. V dveh nastopih nove sezone je bil 
slavni Manchester United dvakrat poražen. 30. 
obletnica preimenovanja otoške prve nogometne 
lige v Premier ligo mineva v znamenju vélikega 
športnega preobrata. Namesto da bi dragulj med 
151.000 britanskimi nogometnimi klubi sijal 
nekje pri vrhu tekmovalne piramide se nahaja 
nepričakovano nizko.
     Nedavni debakel Manchester Uniteda na 
gostovanju pri Brentfordu dobiva zgodovinske 
razsežnosti. Sedmi zaporedni ligaški poraz na 
gostovanjih za United pomeni najslabši izplen 
v tej statistični rubriki po letu 1936. Primerja-
va fi nančnih izkazov Manchester Uniteda in 
Brentforda potrjuje, da je prvi kar 8-krat večji in 
bogatejši klub. Kako se je torej lahko pripetilo, 
da se je Manchester United naenkrat predstavil 
kot gostilniška ekipa, ki se je že pred odmorom 
znašla v zaostanku za štiri zadetke? Potrebno je 
povedati, da je bil vsak od the dosežen po napa-
kah, ki se jih sleherni aktiven nogometaš dnevno 
uči na rednih treningih odpraviti oziroma jih ne 
storiti.
     Družina Glazer je osovraženi lastnik Man-
chester Uniteda. Denar, ki ga športni gigant 
generira, Glazerji pretakajo v lastne sefe in ga 
ne vlagajo nazaj v klub, dasiravno pogosto po 
astronomskih cenah kupujejo uveljavljena ig-
ralska imena. Reinvestrianje v nogometni klub 
med drugim pomeni fi nančno skrb za akademijo 
oziroma za lasten kadrovski podmladek, urejanje 
klubske infrastrukture, ki je v Unitedovem prim-
eru že pošteno načeta in podobno. Tudi priza-
devanja za ohranitev zglednih odnosov z navijači 
ne gre zanemariti. Vse to in še marsikaj drugega 
sodi na seznam obveznih nalog, na katere predan 
gospodar nogometnega kluba pač ne pozablja. 
     Padec Manchester Uniteda se je nakazal z 
odhodom legendarnega stratega Alexa Fergu-
sona leta 2013, še bolj pa po smrti ameriškega 
poslovneža Malcolma Glazerja leto pozneje. Po-
tomec židovskih priseljencev iz Litve je kot krat-
kohlačnik popravljal ročne ure, trideset let za tem 
pa že upravljal milijardno bogastvo, prisluženo 
z naložbami v nepremičnine, naftno industrijo, 
fi nančne servise ter v proizvodnjo dobrin široke 
potrošnje, tudi hrano. Leta 1995 je Glazer kupil 

fl oridsko nogometno moštvo Tampa Bay Bucca-
neers, desetletje za tem pa Manchester United. 
Zdaj je 90 odstotkov lastništva ikonske angleške 
športne znamke razdeljenega med šest Glazerje-
vih otrok, Joel in Avram Glazer pa delujeta kot 
njena generalna direktorja.
     Američana nista stalno na deževnem an-
gleškem severu. Številne operativne naloge sta 
zaupala sodelavcem. V zadnjem obdobju so 
vodilne klubske položaje zasedli ljudje, ki so 
bili prej uspešni v poslovodstvu in marketinški 
službi. Med njimi so tudi taki, ki se na občutl-
jivost ozko nogometnega dela posla ne spozna-
jo. Visoke plače, premije in bonusi Unitedovih 
uslužbencev, vključno z nogometaši in trenerji, 
še ne pomenijo nujno brezmadežno učinkovite 
proizvodnje izključno zmag. 
     Slabi odnosi v srcu kluba se kažejo tudi 
navzven. Vsak vztraja pri svojem. Novi trener 
Manchester Uniteda Erik ten Hag pri tem ni izje-
ma. Nizozemec je še kako dobro seznanjen s šib-
kostmi svojih asov. Izjemni vratar David de Gea 
je resnično izjemen, ko gre za lovljene visokih 
žog, še bolj fenomenalno pa se odzove pri vseh 
možnih strelih na njegova vrata. Španec je že nič 
kolikokrat dokazal, da ima osupljive refl ekse. V 
lanski sezoni je bil na račun teh znova, že četrtič 
v enajstih letih, izbran za najboljšega posamezni-
ka pri Unitedu. Visokorasli Madridčan pa nikoli 
ne bil vešč igranja po tleh ali nogometa kot ga 
poznamo z ulice. Tako ne čudi, da je de Gea v 
londonskem zahodu kar dve usodni napaki storil 
ob preprostih podajah žoge v prostor. Toda tak-
tično prepričanje Erika ten Haga je neomajno. 
Nizozemec vztraja pri značilni igralni shemi, 
v kateri se de Gea ne znajde. Podobno velja za 
Christiana Eriksena, ki je v prvem krogu nove 
sezone nastopil v vlogi napadalca, teden pozneje 
pa v vlogi defenzivnega sidraša. Eriksen nikoli ni 
bil treniran za povratne podaje. 
     So šumi, ki jih začetno odkrivamo pri delu 
novega Unitedovega stratega, le vrh ledene gore 
delovanja celotnega klubske strukture, ki za 
navijače postaja vse bolj srhljivo? 
     Marsikdo od igralcev se še trudi, a strategi-
je, vizije in načrta Manchester United trenutno 
nima.  Prav zaradi tegani pričakovati, da se bodo 
vremena rdečim iz Manchestra, tako kot so lani 
londonskemu Arsenalu, ki je začel s tremi pora-
zi, kaj hitro zjasnila.

Kdo bo rešil 
Manchester 
United? 
Največji angleški nogometni 
klub na poti v pozabo 

Matjaž Ambrožič
foto: wikipedia

“

šPORT

Zlata 
leta

Slovenska teniška igralka Barbara Mulej 
je na seniors svetovnem prvenstvu na Por-
tugalskem osvojila naslov svetovne prvak-
inje v posamični konkurenci. V kategoriji 
45+ je nekdanja profesionalka, ki se je up-
okojila leta 2000, na jugozahodu Evrope 
osvojila še srebrno medaljo v dvojicah.

Medalja na 
mirnih vodah

Anja Osterman je na svetovnem prvenstvu 
v sprintu na mirnih vodah v kanadskem 
Darthmouthu priveslala do največjega 
uspeha v karieri v kajakaškem enojcu in 
se veselila srebrne kolajne na 200-metrski 
razdalji. To je četrta kolajna za Osterman 
s svetovnih prvenstev, saj je tri osvojila v 
kajakaškem dvojcu s Špelo Ponomarenko 
Janić.

Dvakrat deseti 
Doplihar

Anej Doplihar, slovenski predstavnik na 
svetovnem prvenstvu za parakolesarje, je 
na kronometru in cestni dirki v kategoriji 
MH3 zasedel 10. mesto. V malo več kot 
dveh urah je na 66-kilometrski cestni pre-
izkušnji v mestu Baie Comeau slavil Fran-
coz Riadh Tarsim, v kronometru pa Italijan 
Paolo Ceccheto.

Šahovska 
olimpijada

V mestu  Čenaj se je končala šahovska 
olimpijada v Indiji, na kateri je v moški 
konkurenci slavila ekipa Uzbekistana, v 
ženski pa ekipa Ukrajine. Slovenci so zas-
edli končno 50. mesto, Slovenke pa so 
bile 34. Naslednja olimpijada bo leta 2024 
na Madžarskem, dve leti pozneje pa v Uz-
bekistanu.

Na argentinskem 
snegu

Slovenska smučarska reprezentanca za 
tehnične discipline se je po dveh letih 
premora zaradi pandemije novega koro-
navirusa odpravila na trening v Argenti-
no, kjer bodo v pravih zimskih razmerah 
preživeli štiri tedne.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: newsthumb, imgfl ip, duhovno središče Mirenski grad FB, iztokovblog

EXS - PRESS

Nad Mirenskim gradom 
                 se je prikazala Marija! 

>>> Robert Golob nikakor noče ukiniti obveznega do-
polnilnega zavarovanja. Kot pravijo viri v stranki, ga ta 
strošek fi nančno nikakor ne tišči, zato so predlagali, da 
mu znižajo plačo na slovensko povprečje – na okoli 200 
evrov pod minimalno plačo, da bo problematiko sploh do-
jel. PRESS

>>> Društvo Hare Krišna Šiška je iz svojih vrst izključila 
dva člana, ki sta v parku Tivoli poleg knjig za samopomoč 
Loise Hay prodajala tudi manifeste o prostem trgu Miltona 
Friedmana. Očitali so jima kršenje regulativ, outsourcanje 
ter privatizacijo. PRESS

>>> V stranki Socialni demokrati se pojavljajo razpoke. 
Po naših podatkih naj bi trenja povzročala nedavna izbi-
ra dveh sloganov (»Drugače« in »Nov začetek«), saj ni 
jasno, ali bo začetek drugačen (kot je bil pred 30 leti), 
ali pa bodo začeli v stranki »razmišljati drugače,« torej 
bolj »socialno« in manj v smeri korupcije in »liberalnega« 
prilagajanja trgom ter gospodarstvu. Šušlja se tudi o pote-
kajoči bitki za strankine nepremičnine, če bo SD še pred 
lokalnimi volitvami propadla. PRESS 

>>> Požar je nedavno zajel tudi naselje Miren na 
Krasu, tik ob državni meji z Italijo, ki slovi po svoji 
Cerkvi Žalostne Matere Božje na Mirenskem griču. 
Njegovi prebivalci so prepričani, da jih je poleg 
požrtvovalnih gasilcev obvarovala tudi Marija, kar 
naj bi prikazovala tudi njena »ognjena« silhueta 
(glej fotografi jo). Medtem ko so levičarski mediji 
teološko interpretacijo videnega obsodili kot na-
vadno blodnjo, pa je terenska raziskava Ropotala 
razkrila, da je na delu nekaj drugega: blodnja je že 
bila, ni pa bila teološka! Kot so nam povedali loka-
lni hašišarji, so v obsežnem požaru izgubili okoli 
5.200 »pjantic« oz. bilk konoplje, ki so jo zasadili 
v okolici. V dimu mastnih vršičkov, ki se je razširil 
po okolici, naj bi se po njihovem mnenju skrival ra-
zlog za različna »videnja«. Nekateri so poleg Mari-
je videli tudi pevko Lidijo Bačić, drugi male ljubke 
mucke, spet tretji pa bivšega mandatarja Janeza 
Janšo. Dvema visoko izobraženima delavcema v 
kulturi se je prikazal tudi novi blok TEŠ. PRESS

>>> Bivši ameriški predsednik Donald 
Trump se je na očitke, da je nezakonito 
hranil tajne dokumente v svojem domu 
Mar-a-Lago, odzval s pojasnilom, da so 
ga ti privlačili zaradi »velikih rdečih črk«. 
Preiskovalci so namreč na njegovem 
domu našli 11 škatel dokumentov o at-
omskih bombah in drugih malenkostih, ki 
jih je Donald, tako pravijo interni viri, listal 
predvsem zaradi barvnih sličic raket, letal 
in tankov visoke kvalitete, oznake »držav-
na tajnost« pa da ne razume, ker so to 
zanj pretežke besede. V svojo obrambo 
je Trump še dodal, da ga branje več kot 
50 besed naenkrat utrudi, zato tudi ne 
bere nič drugega kot (lastne) tvite. Var-
nostni organi bodo bržkone presodili, da 
nevarnost za ameriško prebivalstvo seve-
da nikakor ni obstajala. PRESS

»Če je Jezus spremenu vodo u vinu, 
zakaj tega zaprmejduš ne moremo 
še mi« je samo ena od izjav, ki smo jih 
na terenu med raziskovanjem največje 
suše doslej zbrali minuli konec tedna. Na 
Dolenjskem so se namreč nekateri pre-
bivalci zaradi omejevanja porabe vode 
popolnoma posvetili zamenjavi vode z 
uporabo vina oz. cvička. Nekateri ga 
kar direktno uporabljajo namesto vode 
(npr. za redčenje sadnih sirupov in os-
ebno higieno) nekateri s cvičkom perejo 
avtomobile in zalivajo rože, vrtove in zele-
nice, vino pa uporabljajo celo za pranje 
vinskih sodov. Slišali smo tudi govorice, 
da naj bi namesto blažene vode vino up-
orabljali kar v cerkvah. V Društvu dolen-
jskih vinogradnikov so zadovoljni, saj so 
po lastnem štetju privarčevali kar 99,3 
% vode (0,7 % vode je ponesreči izhla-
pelo), občinski glavarji pa so pozvali k 
zmernosti, saj se med dodobra okajen-
im prebivalstvom že pojavljajo ideje o 
vinskih fontanah, vinskih potokih, vinski 
podtalnici in celo o podzemnem vinskem 
omrežju (t.i. vinovod). PRESS

»Če je Jezus spremenu vodo u vinu, »Če je Jezus spremenu vodo u vinu, »Če je Jezus spremenu vodo u vinu, »Če je Jezus spremenu vodo u vinu, 

Norija na Dolenjskem: Prebivalci 
posnemajo Jezusa
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 »Nisem vedel, kaj 
piše v tajnih 

dokumentih, saj ne 
znam brati«

Nad Mirenskim gradom 
                 se je prikazala Marija!                  se je prikazala Marija! 
Nad Mirenskim gradom 
                 se je prikazala Marija! 
Nad Mirenskim gradom Nad Mirenskim gradom 
                 se je prikazala Marija! 
Nad Mirenskim gradom Obramba D. Trumpa:

>>> Po tem, ko je domača policija Googlu pri-
javila najmanj dve (neobstoječi) poti po sloven-
skem visokogorju, so se pojavila vprašanja, kaj 
vse se še skriva v ozadju. Zaradi »tehnične 
napake« aplikacije se je v naravi samo letos 
izgubilo 6 Slovencev, 2 psa ter 254 tujih turis-
tov. Pojavljajo se ugibanja, ali je aplikacija Goo-
gle Maps odgovorna tudi za incident, ko se je 
med pandemijo izgubil kamion kirurških mask, 
ter za izgubljene referendumske liste, ki so se 
na poti do parlamenta izgubili pred desetimi leti. 
Nekateri celo ugibajo, da je aplikacija še najbolj 
škodovala nekdanjemu notranjemu ministru 

>>> Po tem, ko je domača policija Googlu pri-

Vse več nesreč 
povezanih z 

napačnimi navodili 

Google blefi ra vašo pot:

Alešu Hojsu, saj se je »na poti« izgubila tudi njegova famozna odstopna 
izjava, ker pa aplikaciji potem ni zaupal več, je zato na pot »za vsak zi-
her« vedno vzel še svojo mamo. Te pavšalne in zlobne trditve je zelo težko 
preveriti, saj Google Maps ne hrani podatkov »za nazaj«. PRESS

Pa tudi druge reči..

ŠOKANTNO!

NEPREVERLJIVO!

RAZKRITO !!!

direktno iz terena!

domnevna Marija nad Mirenskim gričem

Kristijan (42) je odločen zagovornik varčevanja z vodo

Vsakdanjik z aplikacijo 
GoogleMaps - ali imajo 
od tega koristi trgovci z 
gorivi ali še kdo drug?
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4 2 5
7 2 9

9 6
5 9 3 7

1 3
5 2 9

8 6
3 4 7

2 8 3
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4 6 3 9
7 6 5 1

5 7 6
7 4 2

7 3 2 8 4
8 3 6

5 2 6
3 1 6
6 3 4 2
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5 2 1 4 7
1 4 3 5 8

6 1
2 7 6 3

4 7 6 5 8 9
9 5 4 7

2 9
9 6 8 4
7 1 2 5 6
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KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 25. avgusta 2022 
na naš e-poštni naslov: nagrada@megafon.si poslali 

pravilno rešitev (označena polja v vseh treh 
sudokujih) 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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Sledi nam na Facebooku Megafon novice, Instagramu Megafon_si in Twitterju @MegafonSi


